ขอบังคับสถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา (องคการมหาชน)
วาดวยการบริหารงานบุคคล
พ.ศ. ๒๕๕๑

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑและวิธีการในการบริหารงานบุคคลของสถาบัน
ระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา (องคการมหาชน) เพื่อใหการบริหารงานบุคคลเปนไปอยางมี
ระบบ มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗ (๒) (ข) (ค) และ (จ) แหงพระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งสถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา (องคการมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๔ คณะกรรมการ
สถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนาจึงออกขอบังคับไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับสถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา
(องคการมหาชน) วาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๑”
ขอ ๒ ขอบังคับนีใ้ หใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันที่ประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิก
(๑) ขอบังคับสถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา (องคการมหาชน)
วาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๕
(๒) ขอบังคับสถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา (องคการมหาชน)
วาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๕ แกไข (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙
(๓) ระเบียบสถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา (องคการมหาชน)
วาดวยการลา พ.ศ. ๒๕๔๖
(๔) ระเบียบสถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา (องคการมหาชน)
วาดวยการปฏิบัติงานลวงเวลา พ.ศ. ๒๕๔๙
(๕) ขอบังคับสถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา (องคการมหาชน)
วาดวยคาชดเชยสําหรับผูอํานวยการและเจาหนาที่หรือลูกจาง พ.ศ. ๒๕๔๙
บรรดาระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือขอกําหนดอื่นใดของสถาบันในสวนที่กําหนดไว
แลวในขอบังคับนี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้ ใหใชขอบังคับนี้แทน
ขอ ๔ ในขอบังคับนี้
“ผูปฏิบัติงาน” หมายความวา ผูปฏิบัติงานของสถาบันตามมาตรา ๒๗ แหงพระราช
กฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา (องคการมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๔

๒
“ที่ ป รึ ก ษาหรื อ ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ” หมายความว า ผู ซึ่ ง สถาบั น จ า งให ป ฏิ บั ติ ห น า ที่ เ ป น ที่
ปรึกษาหรือผูทรงคุณวุฒิของสถาบัน โดยมีสัญญาจาง
“รองผูอํานวยการ” หมายความวา เจาหนาที่ซึ่งผูอํานวยการแตงตั้งใหบังคับบัญชา
เจาหนาที่และลูกจางรองจากผูอํานวยการ และเปนผูชวยปฏิบัติงานของผูอํานวยการ
“หัวหนาสวนงาน” หมายความวา เจาหนาที่ซึ่งผูอํานวยการแตงตั้งใหบังคับบัญชา
เจาหนาที่และลูกจางในสวนงานใดสวนงานหนึ่งของสถาบัน
“สัญญาจาง” หมายความวา สัญญาซึ่งเจาหนาที่ ลูกจาง ที่ปรึกษาหรือผูทรงคุณวุฒิตกลง
จะปฏิบัติงานใหแกสถาบัน และสถาบันตกลงจะจายคาจางตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานให และใหหมายความ
รวมถึงขอตกลงซึ่งรัฐมนตรีไดทําไวกับผูบังคับบัญชาหรือนายจางของเจาหนาที่ของรัฐในการอนุมัติใหมา
ปฏิบัติงานในสถาบันเปนการชั่วคราวดวย
“คาจาง” หมายความวา เงินทุกประเภทที่สถาบันจายเปนคาตอบแทนตามสัญญาจางสําหรับระยะเวลา
ปฏิบัติงานปกติเปนรายชั่วโมง รายวัน รายสัปดาห รายเดือน หรือระยะเวลาอื่น หรือจายใหโดยคํานวณตามผลงานที่ผูนั้น
ทําได และใหหมายความรวมถึงเงินที่สถาบันจายใหแกเจาหนาที่ ลูกจาง ที่ปรึกษาหรือผูทรงคุณวุฒิ หรือเจาหนาที่ของรัฐ
ในวันหยุดและวันลาซึ่งผูนั้นไมไดปฏิบัติงานดวย ทั้งนี้ ไมวาจะกําหนด คํานวณ หรือจายในลักษณะใดและโดยวิธีการใด
และไมวาจะเรียกชื่ออยางไร
“วันปฏิบัติงาน” หมายความวา วันที่กําหนดใหเจาหนาที่หรือลูกจางปฏิบัติงานตามปกติ
“วันหยุด” หมายความวา วันที่กํา หนดใหเ จา หนา ที่ห รือ ลูก จา งหยุด ประจํา สัป ดาห
หยุดประจําป หรือหยุดพักผอนประจําป และใหหมายความรวมถึงวันหยุดอื่นตามมติคณะรัฐมนตรีดวย
“วันลา” หมายความวา วันที่เจาหนาที่หรือลูกจางลาปวย ลากิจสวนตัว ลาพักผอนประจําป
ลาคลอดบุตร ลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจญ ลาเขารับการตรวจพลหรือเขารับการเตรียมพลหรือ
เนื่องจากราชการทหาร ลาไปดูงาน ประชุม ฝกอบรม หรือศึกษาตอภายในประเทศหรือตางประเทศ หรือ
ลาประเภทอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด
“คาจางในวันปฏิบัติงาน” หมายความวา เงินที่จายใหแกเจาหนาที่หรือลูกจางสําหรับการ
ปฏิบัติงานเต็มเวลาในวันปฏิบัติงาน
“ประสบอันตราย” หมายความวา การที่เจาหนาที่หรือลูกจางไดรับอันตรายแกกายหรือ
ผลกระทบแกจิตใจ หรือถึงแกความตายเนื่องจากการปฏิบัติงานหรือปองกันรักษาประโยชนใหแกสถาบัน
หรือตามคําสั่งของสถาบัน
“เจ็บปวย” หมายความวา การที่เจาหนาที่หรือลูกจางเจ็บปวยหรือถึงแกความตายดวย
โรคซึ่งเกิดขึ้นตามลักษณะหรือสภาพของงานหรือเนื่องจากการปฏิบัติงาน
“สูญหาย” หมายความวา การที่เจาหนาที่หรือลูกจางหายไปในระหวางปฏิบัติงานหรือ
ปฏิบัติตามคําสั่งของสถาบันซึ่งมีเหตุอันควรเชื่อวาเจาหนาที่หรือลูกจางถึงแกความตายเพราะประสบเหตุ
อันตรายที่เกิดขึ้นในระหวางปฏิบัติงานหรือปฏิบัติตามคําสั่งของสถาบัน รวมตลอดถึงการที่เจาหนาที่หรือ
ลูกจางหายไปในระหวางเดินทางโดยพาหนะทางบก ทางอากาศ หรือทางน้ํา เพื่อไปปฏิบัติงานใหสถาบันซึง่
มีเหตุอันควรเชื่อวาพาหนะนั้นไดประสบเหตุอันตรายและเจาหนาที่หรือลูกจางถึงแกความตาย
ทั้งนี้ เปนระยะเวลาไมนอยกวาหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันที่เกิดเหตุนั้น

๓
“สูญเสียสมรรถภาพ” หมายความวา การสูญเสียอวัยวะหรือการสูญเสียสมรรถภาพใน
การทํางานของรางกายหรือจิตใจภายหลังการรักษาดวยวิธีทางการแพทยสิ้นสุดแลว
“เงิ นทดแทน” หมายความว า เงิ นที่ สถาบั นจ ายเป นค าทดแทน ค ารั กษาพยาบาล ค าฟ นฟู
สมรรถภาพในการปฏิบัติงาน และคาทําศพ
“คาทดแทน” หมายความวา เงินที่สถาบันจายใหแกเจาหนาที่หรือลูกจางหรือผูมีสิทธิตาม
ขอ ๖๔ แหงขอบังคับนี้ สําหรับการประสบอันตราย เจ็บปวย หรือสูญหายของเจาหนาที่หรือลูกจาง
“คาชดเชย” หมายความวา เงินที่สถาบันจายใหแกผูอํานวยการหรือเจาหนาที่หรือลูกจาง
เมื่อเลิกจาง นอกเหนือจากเงินประเภทอื่นซึ่งสถาบันตกลงจายใหแกผูอํานวยการหรือเจาหนาที่หรือลูกจาง
“ป” หมายความวา ระยะเวลาตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคมของปหนึ่งถึงวันที่ ๓๐ กันยายนของ
ปถัดไป
“ประธานกรรมการ” หมายความว า ประธานกรรมการสถาบั น ระหว างประเทศเพื่ อ
การคาและการพัฒนา
ขอ ๕ ใหผูอํานวยการรักษาการตามขอบังคับนี้ และใหมีอํานาจวางระเบียบหรือกําหนด
หลักเกณฑและวิธีการเพื่อปฏิบัติการตามขอบังคับนี้
ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามขอบังคับนี้ ใหผูอํานวยการเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด
ในกรณีที่ผูอํานวยการไมสามารถวินิจฉัยชี้ขาดปญหาได ใหเสนอคณะกรรมการเปน
ผูวินิจฉัยชี้ขาด คําวินิจฉัยของคณะกรรมการใหถือวาเปนที่สุด
หมวด ๑
ตําแหนงและคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงผูปฏิบัติงาน

ขอ ๖ ตําแหนงเจาหนาที่ของสถาบันมีสามประเภท ดังตอไปนี้
(๑) ประเภทบริหาร ไดแก หัวหนาสวนงาน และรองผูอํานวยการ
(๒) ประเภทวิชาการ ไดแก นักวิจัย และนักวิจัยอาวุโส
(๓) ประเภทปฏิบัติการ ไดแก เจาหนาที่ (ตําแหนง) และเจาหนาที่ (ตําแหนง) อาวุโส
จํานวนอัต รากํ าลั งใหเป นไปตามที่ผู อํานวยการกํา หนด โดยได รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ
ใหผูอํานวยการมีอํานาจจัดสรรอัตรากําลังเจาหนาที่แตละประเภทไดตามความเหมาะสม
แตทั้งนี้ จํานวนรวมของเจาหนาที่และคาจางทั้งหมดตองไมเกินจํานวนและวงเงินที่คณะกรรมการกําหนด
ขอ ๗ ใหผูอํานวยการจัดทําและปรับปรุงมาตรฐานกําหนดตําแหนงเจาหนาที่หรือลูกจางของ
สถาบันไวเปนบรรทัดฐานทุกตําแหนง โดยมาตรฐานดังกลาวใหแสดงประเภท ชื่อตําแหนง ลักษณะงานที่ตอง
ปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงและแสดงอัตราเงินเดือนของตําแหนงไวดวย

๔
ในกรณีมีเหตุผลและความจําเปน ผูอํานวยการอาจอนุมัติใหบรรจุและแตงตั้งเจาหนาที่ที่มี
คุณสมบัติตางจากมาตรฐานตามวรรคหนึ่งก็ได แลวรายงานเพื่อขอใหคณะกรรมการใหความเห็นชอบเปนการ
เฉพาะราย
ขอ ๘ การเปลี่ยนตําแหนงเจาหนาที่หรือลูกจางประเภทหนึ่งไปเปนตําแหนงอีกประเภทหนึ่ง
ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ผูอํานวยการกําหนด
ข อ ๙ การกํ า หนดหน า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบเฉพาะตํ า แหน ง ของที่ ป รึ ก ษาหรื อ
ผูทรงคุณวุฒิและลูกจาง ใหเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนดในสัญญาจาง ทั้งนี้ สัญญาจางดังกลาวตองมี
กําหนดระยะเวลาไมเกินหนึ่งป
ขอ ๑๐ การกําหนดตําแหนงและคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงของเจาหนาที่ของรัฐซึ่งมา
ปฏิบัติงานในสถาบันเปนการชั่วคราวตามมาตรา ๓๐ ใหนําความในขอ ๖ และขอ ๗ มาใชบังคับโดยอนุโลม
หมวด ๒
เงินเดือน คาจาง และเงินอื่น

ขอ ๑๑ อัตราเงินเดือนของเจาหนาที่หรือลูกจางใหเปนไปตามบัญชีทายขอบังคับนี้ และ
ถาปรากฏวาอัตราเงินเดือนตามบัญชีทายที่ใชอยูไมเหมาะสม ใหผูอํานวยการพิจารณาปรับใหเหมาะสม
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บัญชีอัตราเงินเดือนตามวรรคหนึ่ง ใหแสดงเฉพาะอัตราเงินเดือนขั้นสูงและขั้นต่ําเทานั้น
การแกไขปรับปรุงบัญชีอัตราเงินเดือนตามวรรคหนึ่ง ใหผูอํานวยการเสนอคณะกรรมการ
เพื่อพิจารณา
ขอ ๑๒ คาตอบแทนที่ปรึกษาหรือผูทรงคุณวุฒิ ใหเปนไปตามที่ผูอํานวยการกําหนด แตทั้งนี้
ตองไมเกินอัตราสูงสุดที่คณะกรรมการใหความเห็นชอบ เวนแตคณะกรรมการใหความเห็นชอบเปนอยางอื่นเปน
รายกรณี
ขอ ๑๓ เงิ นเดื อน ค าจ าง และคาตอบแทนสํ าหรั บเจ าหน าที่หรือลู กจางแต ละคน ให
ผูอํานวยการพิจารณากําหนดโดยคํานึงถึงปจจัย ดังตอไปนี้
(๑) ระดับของวุฒิการศึกษาที่เหมาะสมกับตําแหนง
(๒) ประสบการณการทํางานที่เปนประโยชนหรือเกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน
(๓) ความยากงายของงาน
(๔) ความขาดแคลนบุคลากรประเภทนั้น
(๕) อัตราคาจางของหนวยงานอื่นที่มีสถานะใกลเคียงกัน

๕
(๖) สถานการณและความจําเปนของสถาบัน
(๗) ระดับการบังคับบัญชาในสถาบัน
(๘) สภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
ขอ ๑๔ การกําหนดกรอบวงเงินการปรับเพิ่มเงินเดือนของเจาหนาที่ในปใด ใหเปนไป
ตามที่ผูอํานวยการกําหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ทั้งนี้ใหพิจารณาจากผลการดําเนินงานของ
สถาบันในปที่ผานมา และงบประมาณที่จะไดรับการจัดสรรในปนั้น
ข อ ๑๕ เจาหนาที่หรือลูกจางตําแหนงใดจะไดรับเงินเดือนในอัตราเทาใด ใหเปนไปตามที่
ผูอํานวยการกําหนด ทั้งนี้ โดยไมตองประกาศใหทราบเปนการทั่วไป แตใหแจงใหทราบเปนรายบุคคล
ในกรณีที่ผูอํานวยการเห็นควรกําหนดอัตราเงินเดือนเจาหนาที่หรือลูกจางคนใดใหแตกตางไป
จากที่กําหนดในบัญชีทายขอบังคับนี้ ตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการกอน ทั้งนี้ โดยตองคํานึงถึงคุณวุฒิ
ความสามารถ ประสบการณ ความยากงายของงาน ความขาดแคลนบุคลากรประเภทนั้น และการแขงขัน
ในตลาดแรงงาน
ขอ ๑๖ เจาหนาที่หรือลูกจางอาจไดรับเงินคาครองชีพตามภาวะเศรษฐกิจ เงินเพิ่มพิเศษ
ประจํา ตํา แหน ง หรื อ เงิน เพิ่ ม พิ เ ศษอย า งอื่น ตามระเบีย บที่ ผูอํา นวยการกํา หนดโดยความเห็ น ชอบ
ของคณะกรรมการ
เงินตามวรรคหนึ่ง ไมใหถือวาเปนเงินเดือนหรือคาจางในการคํานวณสิทธิประโยชนตางๆ
ที่เจาหนาที่หรือลูกจางจะพึงไดรับ
หมวด ๓
การแตงตั้งและการประเมินผลงาน

ขอ ๑๗ การแตงตั้งบุคคลเขาเปนเจาหนาที่หรือลูกจาง ใหแตงตั้งจากผูซึ่งผานกระบวนการ
สรรหาและคัดเลือกตามหลักเกณฑและวิธีการที่ผูอํานวยการกําหนด
ใหผูซึ่งไดรับการแตงตั้งเป นเจาหนาที่หรื อลูกจางไดรับเงินในอัตราเงินเดือนขั้นตนของ
ตําแหนงหรือวุฒิการศึกษาตามบัญชีทายขอบังคับนี้
ผูซึ่งมีประสบการณทํางานหรือผลงานทางวิชาการอันเปนประโยชนตอสถาบัน อาจไดรับ
อัตราเงินเดือนที่เหมาะสมกับประสบการณของผูนั้น ทั้งนี้ โดยใหผูอํานวยการเปนผูพิจารณาแลวแตกรณี
ขอ ๑๘ การบรรจุผูซึ่งผานกระบวนการสรรหาและคัดเลือกเขาเปนเจาหนาที่หรือลูกจาง
ใหทําสัญญาจาง โดยใหทดลองปฏิบัติงานในตําแหนงที่ไดรับคัดเลือกเปนระยะเวลาสามเดือน

๖
เมื่อครบกําหนดระยะเวลาทดลองปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่งแลว แตผูอํานวยการยังเห็น
ควรใหผูนั้นทดลองปฏิบัติงานตอไปอีกระยะหนึ่ง ใหผูอํานวยการสั่งใหผูนั้นทดลองงานตอไปมีกําหนด
ระยะเวลาตามที่เห็นสมควร แตรวมระยะเวลาทดลองปฏิบัติงานทั้งสิ้นตองไมเกินหนึ่งป
ในระหว า งระยะเวลาทดลองปฏิ บั ติ ง านตามวรรคหนึ่ ง หรื อ ขยายระยะเวลาทดลอง
ปฏิบั ติ งานตามวรรคสอง หากผูอํานวยการเห็น วาผูนั้น มี ความประพฤติ ไ ม เหมาะสมหรื อ ไมมี ค วามรู
ความสามารถเหมาะสมที่จะปฏิบัติงานในตําแหนงที่ไดรับคัดเลือก และเห็นวาไมควรใหทดลองปฏิบัติงาน
ตอไป ผูอํานวยการจะสั่งใหผูนั้นออกจากงานก็ได โดยจะตองใหเหตุผลในการสั่งใหออกจากงานไวดวย
ผูซึ่งถูกสั่งใหออกจากงานตามวรรคสาม ใหถือเสมือนหนึ่งวาไมเคยเปนเจาหนาที่หรือ
ลูกจ า งของสถาบัน แต ทั้ง นี้ ไม ก ระทบกระเทื อ นถึ งการปฏิบั ติง านหรือ การรั บ เงิ น เดือ น คา จา ง หรื อ
ผลประโยชนอื่นใดที่ผูนั้นไดรับในระหวางทดลองปฏิบัติงาน
ผูซึ่งทดลองปฏิบัติงานครบถวนตามระยะเวลาและเงื่อนไขที่กําหนด และผานการประเมิน
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ผูอํานวยการกําหนด ใหถือวาไดรับการบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่
ไดรับคัดเลือกตามสัญญาจางที่กําหนดระยะเวลาและเงื่อนไขที่ชัดเจนไวแลว และตองมีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเพื่อตออายุสัญญาจาง ปรับเพิ่มเงินเดือน เลื่อนระดับ หรือเลื่อนตําแหนง ตามแตกรณี
ขอ ๑๙ ใหผูอํานวยการมีอํานาจบรรจุ แตงตั้ง เลื่อน ลด ตัดเงินเดือนหรือคาจาง ลงโทษ
ทางวินัยเจาหนาที่หรือลูกจาง ตลอดจนใหเจาหนาที่หรือลูกจางออกจากตําแหนงได ทั้งนี้ ตองเปนไปตาม
ขอบังคับนี้
ขอ ๒๐ ใหผอู ํานวยการทําสัญญาจางกับผูที่ผานกระบวนการสรรหาและคัดเลือกเขาเปน
เจาหนาที่หรือลูกจาง โดยใหเปนไปตามหลักเกณฑและสัญญาจางที่ผอู ํานวยการกําหนด
ขอ ๒๑ ใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่หรือลูกจางอยางนอยปละหนึ่งครั้ง
หลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านตามวรรคหนึ่ ง ให เ ป น ไปตามที่
ผูอํานวยการกําหนด
ใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษา ผูทรงคุณวุฒิ หรือเจาหนาที่ของรัฐตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่ผูอํานวยการกําหนด
การประเมินผลการปฏิบัติงานตองแจงผลใหผูรับการประเมินทราบทุกครั้ง
หมวด ๔
วันปฏิบัติงาน เวลาปฏิบัติงาน วันหยุด และการปฏิบัติงานลวงเวลา

ขอ ๒๒ เจาหนาที่หรือลูกจางมีวันปฏิบัติงานและเวลาปฏิบัติงาน ดังตอไปนี้

๗
(๑) วันปฏิบตั ิงาน ไดแก วันจันทรถึงวันศุกรของสัปดาห เวนวันหยุดประจําสัปดาห
วันหยุดประจําป และวันหยุดอื่นตามมติคณะรัฐมนตรี
(๒) เวลาปฏิบัติงาน ไดแก ระยะเวลาการปฏิบัติงานในวันปฏิบตั ิงานปกติในแตละวัน
วันละแปดชั่วโมง รวมเวลาหยุดพักหนึ่งชั่วโมง
ในกรณีที่มีความจําเปนหรือความสะดวกในการปฏิบัติงาน และเปนไปเพื่อประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน ผูอํานวยการจะเปลี่ยนแปลงวันปฏิบัติงานและเวลาปฏิบัติงาน วันหยุดประจําสัปดาหและ
วันหยุดประจําปของเจาหนาที่หรือลูกจางก็ได แตตองไมกระทบจํานวนรวมของเวลาปฏิบัติงานรวมกันใน
หนึ่งสัปดาห วันหยุดประจําสัปดาห และวันหยุดประจําปทั้งป
วันปฏิบตั ิงานและเวลาปฏิบตั ิงานของที่ปรึกษาหรือผูทรงคุณวุฒิ ใหเปนไปตามสัญญาจาง
ขอ ๒๓ วันหยุดประจําสัปดาห ไดแก วันเสารและวันอาทิตย
วันหยุดประจําป ไดแก วันหยุดเนื่องในวันนักขัตฤกษตามประเพณีตางๆ ทีท่ างราชการกําหนด
ในกรณีที่วนั หยุดประจําปวันใดตรงกับวันหยุดประจําสัปดาห ใหหยุดชดเชยในวันปฏิบัติงาน
ถัดไป
ขอ ๒๔ ผูอํานวยการอาจกําหนดใหเจาหนาที่หรือลูกจางผูใดปฏิบัติงานลวงเวลาหรือ
ปฏิบัติงานในวันหยุดไดเทาที่จําเปน
ในกรณีที่ลักษณะหรือสภาพของงานตองปฏิบัติติดตอกันไปถาหยุดจะเสียหายแกงานหรือ
เปนงานฉุกเฉิน ผูอํานวยการอาจใหเจาหนาที่หรือลูกจางปฏิบัติงานลวงเวลาหรือในวันหยุดก็ได
หมวด ๕
การลา และการจายเงินเดือนและคาจางในวันหยุดและวันลา

สวนที่ ๑
การลา

ขอ ๒๕ การลามีแปดประเภท ดังตอไปนี้
(๑) ลาปวย
(๒) ลากิจสวนตัว
(๓) ลาพักผอนประจําป
(๔) ลาคลอดบุตร
(๕) ลาอุปสมบทและลาไปประกอบพิธฮี จั ญ
(๖) การลาเขารับการตรวจพลหรือเขารับการเตรียมพล หรือเนื่องจากราชการทหาร
(๗) การลาไปดูงาน ประชุม ฝกอบรม หรือศึกษาตอภายในประเทศหรือตางประเทศ

๘
(๘) การลาประเภทอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด
ขอ ๒๖ เจาหนาที่หรือลูกจางมีสิทธิลาปวยไดเทาที่ปวยจริง แตในปหนึ่งไมเกินสามสิบวัน
การลาปวยตั้งแตสามวันปฏิบัติงานขึ้นไป ใหเจาหนาที่หรือลูกจางแสดงใบรับรองแพทย
แผนปจจุบันชั้นหนึ่งหรือสถานพยาบาลของทางราชการ
ในกรณีที่ เจ าหนา ที่หรือลู กจ างไมอาจแสดงใบรั บ รองแพทยแผนปจ จุบัน ชั้น หนึ่ งหรือ
สถานพยาบาลของทางราชการตามวรรคหนึ่งได ใหเจาหนาที่หรือลูกจางชี้แจงเปนหนังสือใหผูมีอํานาจ
อนุญาตทราบ
วันที่เจาหนาที่หรือลูกจางไมสามารถปฏิบัติงานได เนื่องจากประสบอันตรายหรือเจ็บปวยอัน
เกิดขึ้นเพราะการปฏิบัติงาน และวันลาเพื่อคลอดบุตรตามขอ ๒๙ มิใหถือเปนวันลาปวยตามขอนี้
ขอ ๒๗ เจาหนาที่มีสิทธิลากิจและลาพักผอนประจําปได ดังตอไปนี้
(๑) ลากิจ ปละไมเกินแปดวันปฏิบัติงาน สําหรับเจาหนาที่ซึ่งผานการทดลองปฏิบัติงานแลว
หากมีความจําเปนใหผูอํานวยการพิจารณาเปนรายกรณี
(๒) ลาพักผอนประจําป ปละไมเกินสิบวันปฏิบัติงาน สําหรับเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานติดตอ
กันมาแลวครบหกเดือน หากมีความจําเปนใหผูอํานวยการพิจารณาเปนรายกรณี
ถาในปใดมิไดมีการลาพักผอนประจําป หรือมีการลาพักผอนประจําปแลวแตไมครบสิบ
วันปฏิบัติงาน ใหสะสมวันที่ยังมิไดลาพักผอนประจําปในปนั้นรวมเขากับปตอๆ ไปได แตวันลาพักผอน
ประจําปสะสมกับวันลาพักผอนประจําปในปปจจุบัน จะตองไมเกินยี่สิบวันปฏิบัติงาน ในกรณีเจาหนาที่
ปฏิบัติงานมาแลวครบสิบป ใหมีสิทธิสะสมวันลาพักผอนประจําปไดไมเกินสามสิบวันปฏิบัติงาน
ลูกจางที่ปฏิบัติงานเกินหนึ่งปมีสิทธิลากิจและลาพักผอนประจําปตามวรรคหนึ่งได แตจะ
สะสมวันที่ยังมิไดลาพักผอนประจําปในปนั้นรวมเขากับปตอ ๆ ไปไมได
ขอ ๒๘ ในระหวางที่เจาหนาที่ไดรับอนุญาตใหลาพักผอนประจําปและยังไมครบกําหนด
หากมีกรณีจําเปนที่จะตองปฏิบัติงาน ผูมอี ํานาจอนุญาตจะเรียกตัวกลับมาปฏิบัติงานก็ได โดยใหถือวาวันที่
กลับมาปฎิบัตงิ านนัน้ มิไดเปนวันลาพักผอนประจําป
ขอ ๒๙ เจาหนาที่หรือลูกจางซึ่งเปนหญิงมีครรภมีสิทธิลาคลอดบุตรไดครั้งหนึ่งไมเกิน
เกาสิบวัน โดยใหนับรวมวันหยุดที่มีในระหวางระยะเวลาที่ลาคลอดบุตรดวย
การลาคลอดบุตรจะลาในวันที่คลอดบุตร กอนวันที่คลอดบุตร หรือหลังวันที่คลอดบุตร
ก็ได แตเมื่อรวมวันลาแลวตองไมเกินเกาสิบวัน
การลาคลอดบุตรที่คาบเกี่ยวการลาประเภทใดที่ยังไมครบกําหนดวันลาของการลาประเภทนั้น
ใหถือวาการลาประเภทนั้นสิ้นสุดลง และใหถือเปนการลาคลอดบุตรตั้งแตวันลาคลอดบุตร
เจาหนาที่ซึ่งเปนหญิงที่ลาคลอดบุตรตามวรรคหนึ่ง หากประสงคจะลาเพื่อเลี้ยงดูบุตร
ใหมีสิทธิลาตอเนื่องจากการลาคลอดบุตรไดอีกไมเกินหนึ่งรอยยี่สิบวัน โดยไมมีสิทธิไดรับเงินเดือนหรือ
คาจางระหวางลาตอเนื่องเพื่อเลี้ยงดูบุตร

๙
ขอ ๓๐ ในกรณีที่เจาหนาที่หรือลูกจางซึ่งเปนหญิงมีครรภผูใดมีใบรับรองแพทยแผน
ปจจุบันชั้นหนึ่งหรือสถานพยาบาลของทางราชการแสดงวาไมอาจปฏิบัติงานในหนาที่เดิมได มีสิทธิขอ
เปลี่ยนงานในหนาที่เดิมเปนการชั่วคราว ไมวากอนหรือภายหลังการคลอดได และใหผูอํานวยการพิจารณา
เปลี่ยนงานที่เหมาะสมใหแกเจาหนาที่หรือลูกจางซึ่งเปนหญิงมีครรภผูนั้น
ขอ ๓๑ เจาหนาที่ผูใดนับถือศาสนาพุทธและยังไมอุปสมบท หรือที่นับถือศาสนาอิสลาม
และยังไมเคยประกอบพิธีฮัจญ จะลาเพื่อการดังกลาวไดไมเกินหนึ่งรอยยี่สิบวัน โดยนับรวมวันหยุดประจํา
สัปดาห วันหยุดตามประเพณี และวันหยุดอื่นตามมติคณะรัฐมนตรีที่มีในระหวางการลาอุปสมบทหรือลา
ไปประกอบพิธีฮัจญดวย โดยเจาหนาที่ผูนั้นจะตองปฏิบัติงานติดตอกันมาแลวจนถึงวันที่อนุญาตใหลาไม
นอยกวาหนึ่งป
ขอ ๓๒ การลาเนื่องจากราชการทหาร ไดแก การลาอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้
(๑) ลาไปรับการตรวจเลือกเขารับราชการเปนทหารกองประจําการตามกฎหมายวาดวย
การรับราชการทหาร
(๒) ลาไปเขารับการฝกวิชาทหารหรือเขารับการทดลองความพรั่งพรอมหรือเขารับการ
ระดมพลเมื่อถูกเรียกตัวตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร
(๓) ลาไปเขารับการฝกวิชาทหารตามหลักสูตรที่กระทรวงกลาโหมกําหนดตามกฎหมาย
วาดวยการสงเสริมการฝกวิชาทหาร
(๔) ลาไปฝกอบรมหรือฝกกองอาสารักษาดินแดนตามกฎหมายวาดวยกองอาสารักษา
ดินแดน
ขอ ๓๓ เจาหนาที่มีสิทธิลาเนื่องจากราชการทหารไดตามกําหนดเวลาที่จําเปนแกทาง
ราชการทหารโดยใหรวมถึงวันเดินทางไปและกลับเทาที่จําเปน แตปหนึ่งไมเกินหกสิบวัน
การลาเนื่องจากราชการทหารจะตองมีเอกสารของทางราชการทหารหรือสําเนาเอกสาร
ดังกลาวหรือหลักฐานอื่นที่เชื่อถือไดแนบมาพรอมใบลาดวย
ขอ ๓๔ การลาไปดูงาน ประชุม ฝกอบรม หรือศึกษาตอภายในประเทศหรือตางประเทศ
ใหทําเปนหนังสือขออนุมัติ เมื่อไดรับอนุมัติจากผูอํานวยการแลว ใหถือวาไดรับอนุญาตใหลาโดยมิตอง
เสนอใบลาเพื่อใหพิจารณาอีก
ขอ ๓๕ ผูอํานวยการเปนผูมีอํานาจอนุญาตในการลาของเจาหนาที่และลูกจาง หรืออาจ
มอบหมายใหผูอื่นเปนผูมีอํานาจอนุญาตก็ได
สิทธิการลาของผูอํานวยการ ใหมีสิทธิเชนเดียวกันกับเจาหนาที่ โดยใหประธานกรรมการ
เปนผูมีอํานาจอนุญาต

๑๐
ขอ ๓๖ ในกรณีจําเปนที่ผูอํานวยการเห็นสมควรใหเจาหนาที่และลูกจางลาเกินกวาที่
กํา หนดไว ใ นขอบั ง คับ นี้ ใหผูอํ า นวยการพิจ ารณาอนุญ าตเป น รายกรณี ทั้ ง นี้ ผู ไ ด รับ อนุ ญ าตในกรณี
ดังกลาวจะไมไดรับเงินเดือนหรือคาจาง
ขอ ๓๗ หลักเกณฑและวิธีการยื่นใบลาและรายละเอียดอื่น ใหเปนไปตามระเบียบที่
ผูอํานวยการกําหนด
ขอ ๓๘ ในการคํานวณวันลา ใหใชวิธีการคํานวณเปนหนึ่งวันหรือครึ่งวันเทานั้น
สวนที่ ๒
การจายเงินเดือนและคาจางในวันหยุดและวันลา

ขอ ๓๙ เจาหนาที่และลูกจางมีสิทธิไดรับเงินเดือนและคาจางเต็มสําหรับวันหยุดและ
วันลาตางๆ ใหเปนไปตามที่กําหนดไวในสวนที่ ๑
ขอ ๔๐ สิทธิไดรับเงินเดือนและคาจางสําหรับการลาไปดูงาน ประชุม ฝกอบรม หรือ
ศึกษาตอภายในประเทศหรือตางประเทศ ใหเปนไปตามระเบียบที่ผูอํานวยการกําหนด
ขอ ๔๑ คาลวงเวลา คาปฏิบัติงานในวันหยุด และคาลวงเวลาในวันหยุด ใหเปนไปตาม
ระเบียบที่ผูอํานวยการกําหนด
คําวา “คาลวงเวลา” ตามวรรคหนึ่งหมายความวา เงินที่จายใหแกเจาหนาที่หรือลูกจาง
เปนการตอบแทนการปฏิบัติงานลวงเวลาในวันปฏิบัติงาน ซึ่งปฏิบัติงานนอกหรือเกินกําหนดเวลา
ปฏิบัติงานปกติในวันปฏิบัติงาน
คําวา “คาปฏิบัติงานในวันหยุด” ตามวรรคหนึ่งหมายความวา เงินที่สถาบันจายใหแก
เจาหนาที่หรือลูกจางเปนการตอบแทนการปฏิบัติงานในวันหยุด
คําวา “คาลวงเวลาในวันหยุด” ตามวรรคหนึ่งหมายความวา เงินที่สถาบันจายใหแกเจาหนาที่
หรือลูกจางเปนการตอบแทนการปฏิบัติงานลวงเวลาในวันหยุด
ขอ ๔๒ เจาหนาที่และลูกจางผูใดขาดงานในวันปฏิบัติงานโดยไมไดรับอนุญาตใหลา
เจาหนาที่หรือลูกจางผูนั้นไมมีสิทธิไดรับเงินเดือนและคาจางสําหรับวันที่ขาดงานนั้น
การคํานวณเงินเดือนของเจาหนาที่หรือการคํานวณคาจางของลูกจาง ใหคิดสามสิบวัน
เปนหนึ่งเดือน หากในเดือนใดมีวันที่เจาหนาที่และลูกจางขาดงานตามวรรคหนึ่ง ใหคํานวณเปนรายวัน
เพื่อนํามาหักออกจากเงินเดือนและคาจางสําหรับเดือนนั้น

๑๑
หมวด ๖
การเลื่อนเงินเดือนเจาหนาที่

ขอ ๔๓ เจาหนาที่จะไดเลื่อนเงินเดือนตองอยูในหลักเกณฑ ดังตอไปนี้
(๑) มีความซื่อสัตยสุจริต
(๒) รักษาวินัยและใหความรวมมือในการปฏิบัติงานกับเจาหนาที่หรือลูกจางในสวนงาน
ของตนเอง และในสวนงานอื่นที่เกี่ยวของ
(๓) มีความตั้งใจ เอาใจใส และอุตสาหะบากบั่นไมยอทอตอความยากลําบากหรืออุปสรรค
และงานที่ไดกระทําไปนั้นเรียบรอยเปนผลดีและเปนประโยชนตอสถาบัน
(๔) ใชความรูความสามารถเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่
(๕) ไดรับการบรรจุเปนเจาหนาที่ หรือไดเลื่อนตําแหนงโดยไดเพิ่มเงินเดือนหรือไดเลื่อน
หรือปรับเงินเดือน แลวแตกรณี มาแลวไมต่ํากวาเกาเดือน โดยนับถึงเดือนสุดทายของป ในกรณีที่เจาหนาที่ได
เขาปฏิบัติงานในรอบปที่แลวมาเปนปแรกและนับเวลาปฏิบัติงานตอเนื่องกันไมครบเกาเดือนแตไมนอยกวา
หกเดือน หากผูอํานวยการเห็นสมควรอาจไดรับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนได
(๖) ในรอบปที่แลวมาตอง
ก. ลากิจและลาปวยรวมกันไมเกินสามสิบแปดวัน เวนแตลาปวยเพราะเหตุปฏิบัติงาน
ตามหนาที่
ข. ลาคลอดบุตรไมเกินเกาสิบวัน
ค. ลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจญไมเกินหนึ่งรอยยี่สิบวัน
ง. ลาไปดูงาน ประชุม ฝกอบรม หรือศึกษาภายในประเทศหรือตางประเทศไมเกิน
สองเดือนโดยสถาบันเปนผูสง
(๗) ในรอบปที่แลวมา ตองไมลาเกินกวาสี่สิบหาวัน เวนแตเปนการลาคลอดไมเกินเกา
สิบวัน การลาไปอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจญ หรือการลาปวยเพราะเหตุปฏิบัติงานตามหนาที่
(๘) ในรอบปที่แลวมา ตองไมขาดงานโดยไมมีเหตุผลสมควร
(๙) ในรอบปที่แลวมา ตองไมถูกลงโทษทางวินัยที่หนักกวาโทษภาคทัณฑ หรือไมถูกศาล
พิพากษาในคดีอาญาใหลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน หรือความผิดที่ทําใหเสื่อมเสียชื่อเสียง
ในตําแหนงหนาที่ของตน ซึ่งมิใชความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
ขอ ๔๔ ในแตละป ใหผูอํานวยการเปนผูมีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนใหแกผูปฏิบัติงานได
ไมเกินกรอบวงเงินการปรับเพิ่มเงินเดือนประจําปที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
การสั่งเลื่อนเงินเดือนตามวรรคหนึ่งไมตองประกาศใหทราบเปนการทั่วไป แตใหแจงให
ทราบเปนรายบุคคล
ถาผูอํานวยการเห็นสมควรใหเจาหนาที่ผูใดไดเลื่อนเงินเดือน แตปรากฏวาไดมีคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนเจาหนาที่ผูนั้นวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงกอนวันเลื่อนเงินเดือนประจําป ให
ผูอํานวยการรอการเลื่อนเงินเดือนไวกอนและใหกันเงินสําหรับเลื่อนเงินเดือนไวดวย เมื่อคณะกรรมการ

๑๒
สอบสวนไดรับรายงานการสอบสวนและมีคําสั่งวาผูนั้นไมมีความผิด หรือมีความผิดและควรสั่งลงโทษอยางใด
อยางหนึ่งแลว ใหผูอํานวยการพิจารณา ดังตอไปนี้
(๑) ถ า เห็น ควรมีคํา สั่ งวา เจา หนา ที่ผูนั้น ไมมี ความผิ ด หรือมี ค วามผิดและสั่งลงโทษ
ภาคทัณฑ ใหสั่งเลื่อนเงินเดือนที่รอการเลื่อนเงินเดือนไว ถาไดรอการเลื่อนเงินเดือนไวเกินหนึ่งป ใหสั่ง
เลื่อนเงินเดือนยอนหลังไปในแตละปที่ไดรอการเลื่อนเงินเดือนไว แมวาผูนั้นจะไดออกจากงานไปแลว
ก็ตาม
(๒) ถาเห็นควรมีคําสั่งลงโทษลดขึ้นเงินเดือนหรือตัดเงินเดือน ใหงดเลื่อนเงินเดือนที่รอ
การเลื่อนไว ถาไดรอการเลื่อนเงินเดือนไวเกินหนึ่งป ใหงดเลื่อนเงินเดือนที่รอการเลื่อนไวในปที่มีคําสั่ง
ลงโทษ ถาผูนั้นไดออกจากงานไปแลวดวยเหตุอื่นที่มิใชเพราะเหตุเกษียณอายุตามขอบังคับนี้ ใหงดเลื่อน
เงินเดือนในปที่จะไดเลื่อนเงินเดือนปสุดทาย แตถาเปนผูพนจากงานไปเพราะเกษียณอายุตามขอบังคับนี้
ใหงดเลื่อนเงินเดือนที่ไดรอการเลื่อนเงินเดือนไวในปสุดทายกอนที่ผูนั้นจะพนจากงาน สวนในปอื่นใหสั่ง
เลื่อนเงินเดือนยอนหลังไปในแตละปที่ไดรอการเลื่อนเงินเดือนไว
(๓) ถามีคําสั่งลงโทษใหออก ใหงดเลื่อนเงินเดือนทุกปที่ไดรอการเลื่อนเงินเดือนไว
การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนตามวรรคสาม (๑) (๒) และ (๓) สําหรับเจาหนาที่ผูที่ถูกตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงหลายกรณี ใหแยกพิจารณาเปนรายกรณี
ขอ ๔๕ ในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนประจําป ถาผูอํานวยการเห็นสมควรใหเจาหนาที่
ผูใดไดเลื่อนเงินเดือน แตปรากฏวาเจาหนาที่ผูนั้นถูกฟองคดีอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
หรือความผิดที่ทําใหเสื่อมเสียชื่อเสียงในตําแหนงหนาที่ของตน ซึ่งมิใชความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท
ความผิดลหุโทษ หรือความผิดที่พนักงานอัยการโดยความเห็นชอบของผูอํานวยการรับเปนทนายแกตางให
และศาลไดประทับฟองคดีนั้นแลวกอนวันเลื่อนเงินเดือนประจําป ใหรอการเลื่อนเงินเดือนไวกอน และให
กันเงินสําหรับเลื่อนเงินเดือนไวดวย เมื่อศาลไดมีคําพิพากษาแลว ใหผูอํานวยการพิจารณา ดังตอไปนี้
(๑) ถาศาลพิพากษาวาเจาหนาที่ผูนั้นไมมีความผิด ใหสั่งเลื่อนเงินเดือนที่รอการเลื่อนไว
ได ถาไดรอการเลื่อนเงินเดือนไวเกินหนึ่งป ใหสั่งเลื่อนเงินเดือนยอนหลังไปในแตละปที่ไดรอการเลื่อน
เงินเดือนไว แมวาผูนั้นจะไดออกจากงานไปแลวก็ตาม
(๒) ถาศาลพิพากษาใหลงโทษเบากวาโทษจําคุก ใหงดเลื่อนเงินเดือนที่รอการเลื่อนไว
ถาไดรอการเลื่อนเงินเดือนไวเกินหนึ่งป ใหงดเลื่อนเงินเดือนที่รอการเลื่อนไวในปที่ศาลพิพากษาใหลงโทษ
ถาผูนั้นไดออกจากงานไปแลวดวยเหตุอื่นที่มิใชเพราะเหตุเกษียณอายุตามขอบังคับนี้ ใหงดเลื่อนเงินเดือน
ในปที่จะไดเลื่อนเงินเดือนปสุดทาย แตถาเปนผูพนจากงานไปเพราะเกษียณอายุตามขอบังคับนี้ ใหงด
เลื่อนเงินเดือนที่ไดรอการเลื่อนเงินเดือนไวในปสุดทายกอนที่ผูนั้นจะพนจากงาน สวนในปอื่นใหสั่งเลื่อน
เงินเดือนยอนหลังไปในแตละปที่ไดรอการเลื่อนเงินเดือนได
(๓) ถาศาลพิพากษาใหลงโทษจําคุกหรือโทษที่หนักกวาจําคุก ใหงดเลื่อนเงินเดือนทุกป
ที่ไดรอการเลื่อนเงินเดือนไว
การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนตามวรรคหนึ่ง (๑) (๒) และ (๓) สําหรับเจาหนาที่ผูที่ถูก
ฟองคดีอาญาหลายคดี ใหแยกพิจารณาเปนรายคดีไป

๑๓
ข อ ๔๖ ในกรณี ที่ ไ ด ร อการเลื่ อ นเงิ น เดื อ นของเจ า หน า ที่ ผู ใ ดไว เพราะเหตุ ถู ก ตั้ ง
คณะกรรมการสอบสวนตามขอ ๔๔ และเหตุถูกฟองคดีตามขอ ๔๕ ในการกระทํากรรมเดียวกัน ใหรอการ
เลื่อนเงินเดือนผูนั้นไวจนกวาผูอํานวยการไดรับรายงานการสอบสวนและมีคําสั่งวาผูนั้นไมมีความผิดหรือมี
ความผิดและควรสั่งลงโทษอยางใดอยางหนึ่งแลว หรือจนกวาศาลมีคําพิพากษาแลวจึงจะพิจารณาการ
เลื่อนเงินเดือนตามขอ ๔๔ วรรคสาม (๑) (๒) และ (๓) หรือตามขอ ๔๕ วรรคหนึ่ง (๑) (๒) หรือ(๓)
แลวแตกรณี โดยถือเกณฑจํานวนปที่จะตองงดเลื่อนเงินเดือนที่มากกวาเปนหลักในการพิจารณา เวนแต
เจาหนาที่ผูนั้นไดพนจากงานไปแลวตามผลของการถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามขอ ๔๔ หรือตามผล
ของการถูกฟองคดีอาญาตามขอ ๔๕ แลวแตกรณี จึงจะพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนที่รอการเลื่อนไวไดตาม
ผลของกรณีนั้น โดยไมตองรอผลของอีกกรณีหนึ่ง
ขอ ๔๗ การสั่งเลื่อนเงินเดือนตามปกติ ใหเลื่อนตั้งแตวันที่ ๑ ของเดือนแรกของปที่ไดเลื่อน
เงินเดือนนั้น ในกรณีเจาหนาที่ซึ่งอยูในหลักเกณฑสมควรไดรับการเลื่อนเงินเดือนแตไดออกจากสถาบันหรือ
ไปรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหารกอนที่จะมีคําสั่งเลื่อนเงินเดือน เจาหนาที่ผูนั้นจะมี
สิทธิไดรับเงินเดือนในอัตราใหมตั้งแตวันที่ ๑ ของเดือนแรกของปที่ไดเลื่อนเงินเดือนนั้น
ขอ ๔๘ เจาหนาที่ผูใดซึ่งผูอํานวยการเห็นสมควรใหเลื่อนเงินเดือนแตจะตองพนจากตําแหนง
ในกรณีครบเกษียณอายุ ผูอ ํานวยการจะสั่งเลื่อนเงินเดือนเพื่อประโยชนของเจาหนาที่ผูนนั้ กอนทีจ่ ะพนจาก
ตําแหนงก็ได
ขอ ๔๙ การเลื่อนขั้นเงินเดือนนอกจากที่กําหนดไวในขอบังคับนี้ ใหเสนอคณะกรรมการ
พิจารณาเปนรายกรณี
หมวด ๗
การเลื่อนตําแหนงเจาหนาที่

ขอ ๕๐ การเลื่อนตําแหนงเจาหนาที่จะกระทําไดตอเมื่อมีการพิจารณาเลื่อนในระดับ
ตําแหนงในขณะนั้นใหสูงขึ้น เพื่อใหเหมาะสมกับลักษณะงาน ขอบเขตและปริมาณงาน ความสําคัญของ
ตําแหนงงาน และหนาที่ความรับผิดชอบที่สูงขึ้นของงานนั้น หรือเมื่อมีการปรับปรุงตําแหนงใหมตาม
ความจําเปน
ขอ ๕๑ ผูมีสิทธิไดรับการพิจารณาใหเลื่อนตําแหนงเพื่อดํารงตําแหนงในระดับสูงขึ้น ตอง
เปนผูที่ไดรับเงินเดือนสูงกวาอัตรากึ่งกลางในแตละระดับงานที่เจาหนาที่ผูนั้นครองอยู
ขอ ๕๒ การเลื่อนตําแหนงเจาหนาที่จะตองพิจารณาในเรื่องดังตอไปนีเ้ ปนเกณฑ

๑๔
(๑) เปนผูมีความรูความสามารถในหนาที่เปนอยางดี และสามารถปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงที่
สูงกวาได
(๒) เปนผูมีความชํานาญในตําแหนงหนาที่เปนอยางดีหรือมากกวาตําแหนงที่ดาํ รงอยู
(๓) ผลการปฏิบัติงานในตําแหนงหนาทีด่ าํ รงอยูในขั้นดีตลอดมา
(๔) คุณสมบัติของเจาหนาที่ซึ่งจะไดรับการเลื่อนตําแหนงเหมาะสมกับตําแหนงและ
ลักษณะงาน
ขอ ๕๓ เจาหนาที่ผูใดซึ่งผูมีอํานาจสั่งเลื่อนตําแหนงเห็นสมควรใหไดเลื่อนตําแหนง ถาผูนั้น
อยูในระหวางถูกสอบสวนวากระทําผิดวินัยกอนมีการเลื่อนตําแหนง ใหรอการเลื่อนตําแหนงไวกอน เมื่อ
การสอบสวนแลวเสร็จในปใดและผูนั้นไมถูกลงโทษทางวินัยหรือถูกลงโทษแตเปนโทษภาคทัณฑหรือไมมี
มลทินมัวหมอง ใหสั่งเลื่อนตําแหนงไดในปนั้น
ขอ ๕๔ การที่เจาหนาที่ไปศึกษาเพิ่มเติมนอกเวลางาน ลาไปศึกษาตอ ไมถือเปนขอผูกพันที่
สถาบันจะตองเลื่อนตําแหนงใหแตอยางใด ยกเวนนักเรียนทุนที่สถาบันสงไปศึกษาและเจาหนาที่ซึ่งลาไป
ศึกษาตอในสาขาวิชาที่ไดรับความเห็นชอบจากสถาบัน ใหไดรับการพิจารณาเลื่อนตําแหนงตามความเหมาะสม
เปนรายกรณี
ขอ ๕๕ การเลื่อนตําแหนงเจาหนาที่ทุกตําแหนง ใหผูอํานวยการเปนผูพิจารณาอนุมัติ
การเลื่อนตําแหนงเจาหนาที่ในตําแหนงนอกจากรองผูอํานวยการ ใหมีการประเมินผลงาน
ของผูที่เห็นสมควรที่จะไดรับพิจารณาเลื่อนตําแหนง และใหผูซึ่งบังคับบัญชาเหนือขึ้นไปตามลําดับเสนอ
ความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของผูอํานวยการ
ขอ ๕๖ การเลื่อนตําแหนงเจาหนาที่นอกเหนือจากขอบังคับนี้หรือที่ไมเปนไปตามขอบังคับนี้
หากผูอํานวยการพิจารณาเห็นสมควรเลื่อนตําแหนงใหแกเจาหนาที่ผูนั้นโดยมีเหตุผลเปนกรณีพิเศษ
ใหผูอํานวยการพิจารณาอนุมัติเปนรายกรณี

หมวด ๘
การพัฒนาบุคลากร

ขอ ๕๗ ใหผูอํานวยการจัดทําแผนงานและจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาเจาหนาที่หรือ
ลูกจางอยางเหมาะสม เพื่อเพิ่มพูนความรู ความสามารถ เจตคติ คุณธรรม และจริยธรรม ใหเจาหนาที่หรือ
ลูกจางปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพทั้งปจจุบันและอนาคต โดยแผนงานดังกลาวอาจประกอบดวย
(๑) ดูงาน ฝกอบรม หรือศึกษา
(๒) ปฏิบัติงานวิจัย

๑๕
(๓) เพิ่มพูนความรูทางวิชาการ
(๔) แลกเปลีย่ นผูปฏิบตั ิงาน
(๕) การอยางอื่นที่จําเปนหรือเหมาะสมเพื่อประโยชนในการพัฒนาเจาหนาที่หรือลูกจาง
เงื่อนไขในการลาและสัญญาจางผูกพันผูปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามระเบียบ
ที่ผูอํานวยการกําหนด
หมวด ๙
สวัสดิการและประโยชนอื่น

ขอ ๕๘ เจาหนาที่และลูกจางมีสิทธิไดรับสวัสดิการและประโยชนอื่นจากสถาบันตาม
ระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
ขอ ๕๙ สวัสดิการและสิทธิประโยชนอื่นที่เจาหนาที่หรือลูกจางไดรับจากสถาบันมิใหถือ
วาเปนสวนหนึ่งของเงินเดือนหรือคาจาง
หมวด ๑๐
เงินทดแทน

ขอ ๖๐ เมื่อเจาหนาที่หรือลูกจางประสบอันตรายหรือเจ็บปวยเนื่องจากการปฏิบัติงาน
สถาบันตองจัดใหเจาหนาที่หรือลูกจางไดรับการรักษาพยาบาลทันทีตามความเหมาะสมแกอันตรายหรือ
ความเจ็บปวยนั้น
การจายคารักษาพยาบาลใหแกเจาหนาที่หรือลูกจางตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามระเบียบที่
ผูอํานวยการกําหนด
คําวา “คารักษาพยาบาล” ตามวรรคสองหมายความวา คาใชจายเกี่ยวกับการตรวจ การ
รักษา การพยาบาล และคาใชจายอื่นที่จําเปน เพื่อใหผลของการประสบอันตรายหรือการเจ็บปวยบรรเทาหรือ
หมดสิ้นไป และใหหมายความรวมถึงคาใชจายเกี่ยวกับอุปกรณ เครื่องใช หรือวัตถุที่ใชแทนหรือทําหนาที่
แทน หรือชวยอวัยวะที่ประสบอันตรายดวย
ข อ ๖๑ กรณี ที ่เ จา หนา ที ่ห รือ ลูก จา งจํ า เปน ตอ งไดร ับ การฟ น ฟูส มรรถภาพในการ
ปฏิบัติงานภายหลังการประสบอันตรายหรือเจ็บปวยเนื่องจากการปฏิบัติงาน ใหสถาบันจายคาฟนฟูสมรรถภาพ
ในการปฏิบัติงานใหแกเจาหนาที่หรือลูกจางตามระเบียบที่ผูอํานวยการกําหนด
คําวา “การฟนฟูสมรรถภาพในการปฏิบัติงาน” ตามวรรคหนึ่งหมายความวา การจัด ให
เจา หนา ที่ห รือ ลูก จา งซึ่งประสบอันตรายหรือเจ็บปวยและสูญเสียสมรรถภาพในการปฏิบัติงานไดรับการ

๑๖
ฟนฟูสมรรถภาพของรางกายหรือจิตใจ หรือการฟนฟูอาชีพเพื่อใหสามารถประกอบอาชีพที่เหมาะสมตาม
สภาพของรางกาย
คําวา “คาฟนฟูสมรรถภาพในการปฏิบัติงาน” ตามวรรคหนึ่งหมายความวา คาใชจายที่
จําเปนเกี่ยวกับการฟนฟูสมรรถภาพในการปฏิบัติงาน
ขอ ๖๒ เมื่อเจาหนาที่หรือลูกจางประสบอันตรายหรือเจ็บปวยจนถึงแกความตาย หรือสูญ
หาย ใหส ถาบัน จายคาทําศพตามระเบียบที่ผูอํานวยการกําหนด
ขอ ๖๓ เมื่อเจาหนาที่หรือลูกจางประสบอันตราย เจ็บปวย หรือสูญหาย ใหจายคาทดแทน
เปนรายเดือนใหแกเจาหนาที่หรือลูกจาง หรือผูมีสิทธิตามขอ ๖๔ ตามระเบียบที่ผูอํานวยการกําหนด
ขอ ๖๔ เมื่อเจาหนาที่หรือลูกจางประสบอันตรายหรือเจ็บปวยจนถึงแกความตาย หรือสูญหาย
ใหบุคคลดังตอไปนี้มีสิทธิไดรับเงินทดแทนจากสถาบัน
(๑) บิดามารดา
(๒) สามีหรือภรรยา
(๓) บุตรซึ่งมีอายุต่ํากวาสิบแปดป หรือมีอายุตั้งแตสิบแปดปและยังศึกษาอยูในระดับที่ไมสูงกวา
ปริญญาตรี ทั้งนี้ ใหมีสิทธิไดรับไดไมเกินอายุยี่สิบหาป
(๔) บุตรซึ่งมีอายุตั้งแตสิบแปดปและทุพพลภาพหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบซึ่งอยูใน
อุปการะของเจาหนาที่หรือลูกจางกอนเจาหนาที่หรือลูกจางถึงแกความตายหรือสูญหาย
ใหบุตรของเจาหนาที่หรือลูกจางซึ่งเกิดภายในสามรอยสิบวันนับแตวันที่เจาหนาที่หรือ
ลูกจางถึงแกความตายหรือวันที่เกิดเหตุสูญหาย มีสิทธิไดรับเงินทดแทนนับแตวันคลอด
ในกรณีที่ไมมีผูมีสิทธิตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหจายเงินทดแทนแกผูซึ่งอยูในอุปการะ
ของเจาหนาที่หรือลูกจางที่ตายหรือสูญหายกอนประสบอันตรายหรือเจ็บปวยจนถึงแกความตายหรือสูญหาย
แตผูอยูในอุปการะดังกลาวจะตองไดรับความเดือดรอนเพราะขาดอุปการะจากเจาหนาที่หรือลูกจางที่ตาย
หรือสูญหายดวย
ใหผูมีสิทธิตามวรรคหนึ่งและวรรคสองไดรับสวนแบงเทากัน ในกรณีที่สิทธิไดรับเงินทดแทน
สิ้นสุดลง เพราะผูมีสิทธิผูหนึ่งผูใดถึงแกความตาย หรือสามีหรือภรรยาสมรสใหมหรือมิไดสมรสใหมแตมี
พฤติการณแสดงใหเห็นไดวาอยูกินฉันสามีภรรยากับหญิงหรือชายอื่น หรือบุตรไมมีลักษณะตาม (๓) หรือ (๔)
อีกตอไป ใหนําสวนแบงของผูหมดสิทธิเพราะเหตุหนึ่งเหตุใดดังกลาวไปเฉลี่ยใหแกผูมีสิทธิอื่นตอไป
การไดรับสวนแบงตามขอนี้ ถามิไดรับสวนแบงในคราวเดียวกันทั้งหมด ใหรับสวนแบง
อยูไดไมเกินแปดปนับแตวันที่เจาหนาที่หรือลูกจางถึงแกความตายหรือวันที่สูญหาย
ขอ ๖๕ สถาบันไมตองจายเงินทดแทนในการประสบอันตรายหรือเจ็บปวยของเจาหนาที่
หรือลูกจางเพราะเหตุอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
(๑) เจาหนาที่หรือลูกจางเสพของมึนเมาหรือสิ่งเสพติดอื่นจนไมสามารถครองสติได

๑๗
(๒) เจาหนาที่หรือลูกจางจงใจใหตนเองประสบอันตรายหรือยอมใหผูอื่นทําใหตนประสบอันตราย
(๓) เจาหนาที่หรือลูกจางกระทําผิดวินัยอยางรายแรง
ขอ ๖๖ ในกรณีที่เจาหนาที่หรือลูกจางประสบอันตราย เจ็บปวย หรือสูญหาย ใหเจาหนาที่
หรือลูกจาง หรือผูมีสิทธิตามขอ ๖๔ ยื่นคํารองเรียกเงินคาทดแทนตอสถาบันภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแต
วันประสบอันตราย เจ็บปวย หรือสูญหาย
ในกรณีที่การเจ็บปวยเกิดขึ้นภายหลังสิ้นสภาพการเปนเจาหนาที่หรือลูกจาง ใหเจาหนาที่
หรือลูกจาง หรือผูมีสิทธิตามขอ ๖๔ ยื่นคํารองเรียกเงินคาทดแทนตอสถาบันภายในสองปนับแตวันที่ทราบ
การเจ็บปวย
เมื่อสถาบันไดรับคํารองตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ใหดําเนินการสอบสวนขอเท็จจริง
โดยเร็ว และใหมีหนังสือแจงผลการพิจารณาใหเจาหนาที่หรือลูกจาง หรือผูมีสิทธิทราบโดยไมชักชาวามี
สิทธิไดรับเงินทดแทนหรือไม จํานวนเทาใด และเปนระยะเวลาเทาใด ในกรณีที่มีสิทธิไดรับเงินทดแทน ให
จายเงินทดแทนใหแกเจาหนาที่หรือลูกจาง หรือผูมีสิทธิตั้งแตวันที่เจาหนาที่หรือลูกจางประสบอันตราย
เจ็บปวย หรือสูญหาย
ในกรณีที่ปรากฏตอสถาบันภายหลังวาผลของการประสบอันตรายหรือการเจ็บปวยของ
เจาหนาที่หรือลูกจางเปลี่ยนแปลงไปอันเปนเหตุใหสิทธิการไดรับเงินคาทดแทนเปลี่ยนแปลง ใหมีหนังสือ
แจงการเปลี่ยนแปลงของสิทธิใหเจาหนาที่หรือลูกจาง หรือผูมีสิทธิตามขอ ๖๔ ทราบ และจายเงินคา
ทดแทนตามสิทธิที่เปลี่ยนแปลงไปนั้น โดยใหมีผลในการจายเงินคาทดแทนคราวตอไป
ในกรณีที่เจาหนาที่หรือลูกจาง หรือผูมีสิทธิตามขอ ๖๔ ไมพอใจผลการพิจารณาตาม
หนังสือแจงของสถาบัน ใหเจาหนาที่หรือลูกจาง หรือผูมีสิทธิตามขอ ๖๔ อุทธรณตอคณะกรรมการภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง
ขอ ๖๗ หามมิใหสถาบันหักเงินทดแทนเพื่อการใดๆ และเงินทดแทนไมอยูในความรับ
ผิดแหงการบังคับคดี
หมวด ๑๑
จรรยาบรรณ วินัย การสอบสวนพิจารณาโทษผูกระทําผิดวินัย
และการลงโทษทางวินัย

สวนที่ ๑
จรรยาบรรณ

ขอ ๖๘ จรรยาบรรณของเจาหนาที่และลูกจางมี ดังตอไปนี้
(๑) ปฏิบัติตนเปนผูมีศีลธรรมอันดี และประพฤติตนใหเหมาะสมกับการเปนเจาหนาที่

๑๘
และลูกจาง
(๒) ปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต เต็มกําลังความรูความสามารถ รอบคอบ รวดเร็ว
ประหยัด ขยันหมั่นเพียร ถูกตองสมเหตุสมผล โดยคํานึงถึงประโยชนของสถาบันเปนสําคัญ ในกรณีที่
วิชาชีพใดมีจรรยาวิชาชีพกําหนดไวก็พึงปฏิบัติตามจรรยาวิชาชีพนั้นดวย
(๓) มีทัศนคติที่ดี และพัฒนาตนเองใหมีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งเพิ่มพูนความรู
ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงานเพื่อใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลยิ่งขึ้น
(๔) ดูแลรักษาและใชทรัพยสินของสถาบันอยางประหยัด คุมคา โดยระมัดระวังมิให
เสียหายหรือสิ้นเปลืองเยี่ยงวิญูชนจะพึงปฏิบัติตอทรัพยสินของตนเอง
(๕) ชวยเหลือเกื้อกูลกันในทางที่ชอบ รวมทั้งสงเสริมสนับสนุนใหเกิดความสามัคคี
รวมแรงรวมใจในบรรดาผูรวมงานในการปฏิบัติหนาที่เพื่อประโยชนสวนรวม
(๖) ปฏิบัติตอผูรวมงานตลอดจนผูเกี่ยวของดวยความสุภาพ มีน้ําใจ และมนุษยสัมพันธอันดี
(๗) ละเวนจากการนําผลงานของผูอื่นมาเปนของตน
(๘) ละเวนการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด ซึ่งมีมูลคาเกินปกติวิสัยที่วิญูชนจะใหกัน
โดยเสนหาจากผูมาติดตอ หรือผูซึ่งอาจไดรับประโยชนจากการปฏิบัติงานนั้น หากไดรับไวแลวและทราบ
ภายหลังวาทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดที่รับไวมีมูลคาเกินปกติวิสัย ก็ใหรายงานผูบังคับบัญชาทราบโดยเร็ว
เพื่อดําเนินการตามสมควรแกกรณี
สวนที่ ๒
วินัย

ขอ ๖๙ เจาหนาที่และลูกจางตองรักษาวินัยโดยเครงครัด
ข อ ๗๐ เจา หน า ที่แ ละลู กจ า งต อ งสนับ สนุ น การปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอัน มี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยดวยความบริสุทธิ์ใจ
ขอ ๗๑ เจาหนาที่และลูกจางตองปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต
หา มมิใ หอ าศั ยหรือ ยอมให ผูอื่น อาศั ยอํา นาจหนา ที่ของตน ไมวา จะโดยทางตรงหรื อ
ทางออมหาประโยชนใหแกตนเองหรือผูอื่น
การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ เพื่อใหตนเองหรือผูอื่นไดประโยชนที่
มิควรได เปนการทุจริตตอหนาที่และเปนความผิดวินัยอยางรายแรง
ขอ ๗๒ เจาหนาที่และลูกจางตองตั้งใจปฏิบัติหนาที่ใหเกิดผลดีหรือความกาวหนาแกสถาบัน
ขอ ๗๓ เจาหนาที่และลูกจางตองปฏิบัติหนาที่ดวยความอุตสาหะ เอาใจใสระมัดระวัง
รักษาประโยชนของสถาบัน และตองไมประมาทเลินเลอในหนาที่

๑๙
การประมาทเลินเลอในหนาที่อันเปนเหตุใหเสียหายแกสถาบันอยางรายแรง เปนความผิด
วินัยอยางรายแรง
ขอ ๗๔ เจาหนาที่และลูกจางตองปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
ประกาศ ขอกําหนด นโยบาย วัตถุประสงคของสถาบัน และมติคณะกรรมการ โดยไมใหเสียหายแกสถาบัน
การปฏิบัติหนาที่โดยจงใจไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ ขอกําหนด
นโยบาย วัตถุประสงคของสถาบัน และมติคณะกรรมการ อันเปนเหตุใหเสียหายแกสถาบันอยางรายแรง
เปนความผิดวินัยอยางรายแรง
ขอ ๗๕ เจาหนาที่และลูกจางตองรักษาความลับของสถาบัน
การเปดเผยความลับของสถาบัน อันเปนเหตุใหเสียหายแกสถาบันอยางรายแรง เปน
ความผิดวินัยอยางรายแรง
ขอ ๗๖ เจาหนาที่และลูกจางตองปฏิบัติตามคําสั่งของผูบังคับบัญชาซึ่งสั่งในหนาที่โดย
ชอบดวยกฎหมายและระเบียบของสถาบัน โดยไมขัดขืนหรือหลีกเลี่ยง แตถาเห็นวาการปฏิบัติตามคําสั่ง
นั้นจะทําใหเสียหายแกสถาบัน หรือจะเปนการไมรักษาประโยชนของสถาบัน จะเสนอความเห็นเปนหนังสือ
ทันทีเพื่อใหทบทวนคําสั่งนั้นก็ได และเมื่อไดเสนอความเห็นแลว ถาผูบังคับบัญชายืนยันใหปฏิบัติตาม
คําสั่งเดิม เจาหนาที่และลูกจางตองปฏิบัติตาม
การขัดคําสั่งหรือหลีกเลี่ยงไมปฏิบัติตามคําสั่งของผูบังคับบัญชา ซึ่งสั่งในหนาที่โดยชอบ
ดวยกฎหมายและระเบียบของสถาบัน อันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง เปนความผิดวินัย
อยางรายแรง
ขอ ๗๗ เจาหนาที่และลูกจางตองไมรายงานเท็จตอผูบังคับบัญชา การรายงานโดยปกปด
ขอความซึ่งควรตองแจง ถือวาเปนการรายงานเท็จดวย
การรายงานเท็จตอผูบังคับบัญชา อันเปนเหตุใหเสียหายแกสถาบันอยางรายแรง เปน
ความผิดวินัยอยางรายแรง
ขอ ๗๘ เจาหนาที่และลูกจางตองอุทิศเวลาของตนใหแกสถาบัน จะละทิ้งหรือทอดทิ้ง
หนาที่มิได
การละทิ้งหรือทอดทิ้งหนาที่โดยไมมีเหตุผลอันสมควรเปนเหตุใหเสียหายแกสถาบันอยาง
รายแรง หรือละทิ้งหนาที่ติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลาเกินกวาสิบวันโดยไมมีเหตุผลอันสมควร หรือโดย
มีพฤติการณอันแสดงถึงความจงใจไมปฏิบัติตามระเบียบของสถาบัน เปนความผิดวินัยอยางรายแรง
ขอ ๗๙ เจาหนาที่และลูกจางตองสุภาพเรียบรอย รักษาความสามัคคีและไมกระทําการ
อยางใดที่เปนการกลั่นแกลงกัน และตองชวยเหลือกันในการปฏิบัติงานระหวางเจาหนาที่และลูกจา ง
ดวยกันและผูรวมปฏิบัติงาน

๒๐
ขอ ๘๐ เจาหนาที่และลูกจางตองวางตนเปนกลางทางการเมืองในการปฏิบัติหนาที่
ขอ ๘๑ เจาหนาที่และลูกจางตองรักษาชื่อเสียงของตนและชื่อเสียงของสถาบันมิใหเสื่อม
เสีย โดยไมกระทําการใด ๆ อันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่ว
การกระทําความผิดอาญาจนไดรับโทษจําคุก หรือโทษที่หนักกวาจําคุกโดยคําพิพากษาถึง
ที่สุดใหจําคุก หรือใหรับโทษที่หนักกวาจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท หรือ
ความผิดลหุโทษ หรือกระทําการอื่นใดอันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่วอยางรายแรง เปนความผิดวินัยอยาง
รายแรง
ข อ ๘๒ ให ผู อํ า นวยการมี ห น า ที่ เ สริ ม สร า งและพั ฒ นาให เ จ า หน า ที่ แ ละลู ก จ า งมี วิ นั ย
ปองกันมิใหเจาหนาที่และลูกจางกระทําผิดวินัย และดําเนินการทางวินัยแกเจาหนาที่และลูกจางซึ่งมีกรณี
อันมีมูลที่ควรกลาวหาวากระทําผิดวินัย
การเสริมสรางและพัฒนาใหเจาหนาที่และลูกจางมีวินัย ใหกระทําโดยการปฏิบัติตนเปน
แบบอยางที่ดี การฝกอบรม การสรางขวัญและกําลังใจ การจูงใจหรือการอื่นใดในอันที่จะเสริมสรางและ
พัฒนาทัศนคติ จิตสํานึก และพฤติกรรมของเจาหนาที่และลูกจางใหเปนไปในทางที่มีวินัย
การปองกันมิใหเจาหนาที่และลูกจางกระทําผิดวินัย ใหกระทําโดยการเอาใจใส สังเกตการณ
และขจัดเหตุที่อาจกอใหเกิดการกระทําผิดวินัยในเรื่องอันอยูในวิสัยที่จะดําเนินการปองกันตามควรแกกรณีได
เมื่ อปรากฏกรณี มี มู ลที่ ควรกล าวหาว า เจ าหน า ที่ และลู กจ า งผู ใดกระทํ า ผิ ด วิ นั ย โดยมี
พยานหลักฐานในเบื้องตนอยูแลว ใหผูอํานวยการดําเนินการทางวินัยทันที
เมื่อมีการกลาวหาโดยปรากฏตัวผูกลาวหา หรือมีกรณีเปนที่สงสัยวาเจาหนาที่และลูกจาง
ผูใ ดกระทํ า ผิด วิ นั ย โดยยั ง ไม มีพยานหลั ก ฐาน ให ผูอํานวยการรีบ ดํา เนิน การสืบสวนหรือพิจ ารณาใน
เบื้องตนวากรณีมีมูลที่ควรกลาวหาวาผูนั้นกระทําผิดวินัยหรือไม ถาเห็นวากรณีไมมีมูลที่ควรกลาวหาวา
กระทําผิดวินัย จึงจะยุติเรื่องได ถาเห็นวากรณีมีมูลที่ควรกลาวหาวากระทําผิดวินัย ก็ใหดําเนินการทางวินัย
ทันที
การดําเนินการทางวินัยแกเจาหนาที่และลูกจางซึ่งมีกรณีอันมีมูลที่ควรกลาวหาวากระทํา
ผิดวินัย ใหผูอํานวยการดําเนินการตามสวนที่ ๓ หากละเลยไมดําเนินการดังกลาว หรือปฏิบัติหนาที่ตาม
ขอนี้โดยไมสุจริต ใหถือวาผูอํานวยการกระทําผิดวินัย
ขอ ๘๓ เจาหนาที่และลูกจางผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามวินัยในสวนนี้ ผูนั้นเปนผูกระทําผิด
วินัยจะตองไดรับโทษทางวินัย เวนแตมีเหตุอันควรงดโทษตามสวนที่ ๓
ขอ ๘๔ การลงโทษเจาหนาที่และลูกจางใหทําเปนคําสั่ง วิธีการออกคําสั่งเกี่ยวกับการลงโทษ
ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด ผูอํานวยการตองสั่งลงโทษใหเหมาะสมกับความผิด และมิให
เปนไปโดยพยาบาท โดยอคติ หรือโดยโทสะจริตหรือลงโทษผูที่ไมมีความผิด ในคําสั่งลงโทษใหแสดงวาผู
ถูกลงโทษกระทําผิดวินัยในกรณีใดตามขอใด

๒๑
สวนที่ ๓
การสอบสวนพิจารณาโทษผูกระทําผิดวินัย

ขอ ๘๕ การพิจารณาสอบสวนและเสนอการลงโทษทางวินัยแกเจาหนาที่และลูกจางที่
กระทําผิดทางวินัยอยางรายแรง หรือกรณีที่มีผูกระทําผิดรวมกันหลายฝาย ใหกระทําโดยคณะกรรมการ
สอบสวนซึ่งผูอํานวยการแตงตั้งขึ้นอยางนอยสามคน สวนโทษผิดวินัยอื่นใหผูอํานวยการมีอํานาจลงโทษ
ไดตามขอบังคับนี้ ซึ่งจะตั้งหรือไมตั้งคณะกรรมการสอบสวนก็ไดแลวแตความเหมาะสม
ขอ ๘๖ การกระทําผิดวินัยอยางรายแรงในกรณีเปนความผิดที่ปรากฏชัดแจง ไดแก
(๑) ทําความผิดตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนความผิด
ซึ่งไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๒) ละทิ้ ง หรื อ ทอดทิ้ ง หน า ที่ ห รื อ ขาดงานติ ด ต อ ในคราวเดี ย วกั น โดยไม มี เ หตุ ผ ล
สมควรเปนเวลาเกินกวาสิบวันทําการ
ใหผูอํานวยการสั่งลงโทษ โดยจะมีกระบวนการสอบสวนหรือไมก็ได
ขอ ๘๗ ใหคณะกรรมการสอบสวนที่ผูอํานวยการแตงตั้งมีหนาที่ทําบันทึกการสอบสวน
และรายงานสรุปขอเท็จจริงพรอมทั้งเสนอความเห็นวา ผูถูกสอบสวนกระทําผิดวินัยตามเรื่องที่กลาวหาฐาน
ใด ในขอบังคับหรือระเบียบฉบับใด ขอใด ควรลงโทษสถานใดหรือไม แลวเสนอสํานวนการสอบสวน
พรอมทั้งความเห็นแยง ถามี ตอผูอํานวยการเพื่อพิจารณาสั่งการตอไป
ขอ ๘๘ ในกรณี ที่เจ า หนา ที่หรื อลูกจ า งผูใ ดถูกกลา วหาวากระทํา ผิด วินัยรายแรง ถ า
ผูอํานวยการเห็นวา เปนกรณีที่ควรสอบสวน ใหผูอํานวยการรายงานคณะกรรมการ และใหผูอํานวยการ
แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อทําการสอบสวนโดยไมชักชา แตถาผูอํานวยการเห็นวา กรณีดังกลาว
ไมจําเปนตองสอบสวน ใหดําเนินการสั่งลงโทษตามขอ ๑๑๐ (๑) หรือ (๒)
ในกรณี ที่ ผู อํ า นวยการถู ก กล า วหาว า กระทํ า ผิ ด วิ นั ย อย า งร า ยแรง ให เ ป น อํ า นาจของ
คณะกรรมการพิจารณาดําเนินการ
ขอ ๘๙ ผูกระทําผิดวินัยไมรายแรงและเปนความผิดชัดแจง ใหผูอํานวยการเปนผูมี
อํานาจสั่งลงโทษไดตามขอบังคับนี้ โดยไมแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนลงโทษทางวินัย เมื่อไดสั่งลงโทษ
แลว ใหทํารายงานคณะกรรมการเพื่อทราบ
ขอ ๙๐ การแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน ใหทาํ เปนคําสั่งและใหระบุตัวผูถูกสอบสวน
กับเรื่องที่ใหสอบสวนนัน้ ดวย
ขอ ๙๑ กรรมการสอบสวนตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้

๒๒
(๑) ประธานกรรมการตองดํารงตําแหนงไมตา่ํ กวาผูถูกสอบสวน
(๒) เปนผูที่มตี ําแหนงหนาที่และความรูความเหมาะสม
(๓) ไมเปนผูม ีสวนไดเสียหรือเกี่ยวของในเรื่องที่สอบสวนนั้น
ขอ ๙๒ เมื่อไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนแลว ใหสวนงานตนสังกัดสงเรื่อง
ดั ง กล า วให ป ระธานกรรมการสอบสวนโดยเร็ ว และให ป ระธานกรรมการสอบสวนแจ ง คํ า สั่ ง แต ง ตั้ ง
คณะกรรมการสอบสวนและขอหาหรือฐานความผิดที่จะทําการสอบสวนใหผูถูกสอบสวนทราบ
ขอ ๙๓ ในกรณีการสอบสวนมีมูลพาดพิงถึงเจาหนาที่และลูกจางอื่นที่มิไดถูกกลาวหาวา
เปนผูมีสวนรวมกระทําผิดในเรื่องนั้นดวย ใหคณะกรรมการสอบสวนมีอํานาจดําเนินการสอบสวนผูนั้น
รวมกันได โดยมิตองดําเนินการตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้นอีก และใหรายงานใหผูอํานวยการทราบ
ขอ ๙๔ กรรมการผูใดในคณะกรรมการสอบสวนมีเหตุอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
ผูถูกสอบสวนมีสิทธิคัดคานได
(๑) เปนผูมีสาเหตุโกรธเคืองกับผูถูกสอบสวน
(๒) เปนผูมีผลประโยชนไดเสียในเรื่องที่สอบสวนนัน้
(๓) เปนผูมีสว นเกี่ยวของในการกระทําผิดนั้น
(๔) เปนพยานรูเห็นเหตุการณในเรื่องที่สอบสวนนัน้
การคัดคานกรรมการสอบสวนใหทําเปนหนังสือแสดงเหตุผลที่คัดคานเสนอตอผูอํานวยการ
ภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับทราบคําสั่งแตงตั้งกรรมการสอบสวน
ในกรณี มี ก ารคั ด ค า นกรรมการสอบสวน ให อ ยู ใ นดุ ล พิ นิ จ ของผู อํ า นวยการที่ จ ะสั่ ง
เปลี่ยนแปลงตามควรแตกรณี หรือจะสั่งยกคํารองคัดคานนั้นเสียก็ได โดยใหทําบันทึกเหตุผลติดแนบ
สํานวนการสอบสวนไว
ขอ ๙๕ กรรมการสอบสวนผูใดมีเหตุอันอาจถูกคัดคานไดตามขอ ๙๔ ใหกรรมการ
สอบสวนผูนั้นรายงานเหตุที่อาจถูกคัดคานตอผูอํานวยการเพื่อพิจารณาและสั่งการตามความในขอ ๙๔
โดยอนุโลม
ขอ ๙๖ ผูอํานวยการมีสิทธิออกคําสั่งเปลี่ยนตัวประธานกรรมการสอบสวนหรือกรรมการ
สอบสวนทั้งหมดหรือบางคน หรือตั้งกรรมการสอบสวนเพิ่มขึ้น
การเปลี่ยนตัวประธานกรรมการสอบสวนหรือกรรมการสอบสวน หรือตั้งกรรมการสอบสวน
เพิ่มขึ้นตามวรรคหนึ่ง ไมเปนเหตุใหลมลางการสอบสวนที่ไดดําเนินการไปกอนแลว
ขอ ๙๗ เมื่อประธานกรรมการสอบสวนไดรับทราบคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
แลว ใหบันทึกวันที่ไดรับทราบคําสั่งนั้นไวในสํานวนสอบสวน

๒๓
ขอ ๙๘ การสอบสวนใหกระทําใหเสร็จโดยเร็ว อยางชาไมเกินสี่สิบหาวันนับแตวันที่
ประธานกรรมการสอบสวนไดรับทราบคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
หากประธานกรรมการสอบสวนเห็นวา ไมสามารถทําการสอบสวนใหแลวเสร็จภายใน
ระยะเวลาตามวรรคหนึ่งได ใหเสนอขอขยายระยะเวลาการสอบสวนตอผูอํานวยการเพื่อพิจารณาสั่งขยาย
ระยะเวลาสอบสวนไดไมเกินสามสิบวัน และจะสั่งขยายระยะเวลาสอบสวนไดไมเกินสองครั้ง
ขอ ๙๙ ในการสอบปากคําบุคคลตองมีกรรมการสอบสวนอยางนอยกึ่งหนึ่งจึงจะเปนองคคณะ
ใหกรรมการสอบสวนที่นั่งสอบปากคําบันทึกถอยคําเปนหนังสือ แลวอานใหผูใหถอยคําฟง
เมื่อผูใหถอยคํารับวาถูกตองแลวก็ใหลงลายมือชื่อไวตอหนากรรมการสอบสวน และใหกรรมการสอบสวน
เฉพาะผูที่นั่งสอบสวนทุกคนลงลายมือชื่อกํากับไว ถาผูใหถอยคําไมสามารถหรือไมยอมลงลายมือชื่อให
บันทึกเหตุนั้นไว
ขอ ๑๐๐ ใหคณะกรรมการสอบสวนแจงขอกลาวหาเทาที่ปรากฏใหผูถูกสอบสวนทราบ
โดยละเอียด แลวสอบถามผูถูกสอบสวนวาจะรับหรือปฏิเสธ คําใหการรับหรือปฏิเสธใหคณะกรรมการ
สอบสวนบันทึกไวโดยละเอียด
ขอ ๑๐๑ ผูถูกสอบสวนมีสิทธิแกขอกลาวหาโดยใหถอยคําดวยวาจาตอคณะกรรมการ
สอบสวนหรือทําคําใหการเปนลายลักษณอักษรลงลายมือชื่อเสนอตอคณะกรรมการสอบสวนก็ได
คําใหการเปนลายลักษณอักษรตองเสนอตอคณะกรรมการสอบสวนภายในสิบหาวันนับจาก
วันที่ไดทราบขอกลาวหา
ขอ ๑๐๒ เมื่อคณะกรรมการสอบสวนไดเรียกตัวผูถูกสอบสวนไปพบเพื่อแจงขอกลาวหา
แตผูถูกสอบสวนไมไปหรือไมใหถอยคําดวยวาจา และไมใหการแกขอกลาวหาเปนลายลักษณอักษรภายใน
กําหนดสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับทราบขอกลาวหา ใหคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการสอบสวนตอไป
โดยไมตองสอบสวนตัวผูถูกสอบสวน แตตองบันทึกเหตุนั้นไวในสํานวนสอบสวนดวย
ขอ ๑๐๓ หามบุคคลอื่นนอกจากคณะกรรมการสอบสวนทําการสอบสวน และหามบุคคลอื่น
เขาฟงการสอบสวน นอกจากบุคคลผูกําลังถูกสอบสวน ทนายความหรือบุคคลที่ผูถูกสอบสวนขอใหเขาฟง
ในการสอบสวน และผูที่คณะกรรมการสอบสวนเชิญเขารวมหรือใหปฏิบัติการบางประการเกี่ยวกับการสอบสวน
ขอ ๑๐๔ ในการสอบสวนพยานบุคคล ถาพยานคนใดไมมาหรือไมยอมใหถอยคําตอ
คณะกรรมการสอบสวน หรื อ คณะกรรมการสอบสวนเรี ย กพยานคนใดไม ไ ด ภ ายในเวลาอั น สมควร
คณะกรรมการสอบสวนจะไมสอบสวนพยานคนนั้นก็ได แตตองบันทึกเหตุนั้นไวในสํานวนสอบสวน
เมื่อมีเหตุผลสมควรเพื่อประโยชนแหงความยุติธรรม คณะกรรมการสอบสวนจะผอนผัน
ใหพยานบุคคลที่กลาวถึงในวรรคหนึ่งมาใหถอยคํากอนการสอบสวนพยานสิ้นสุดลงก็ได

๒๔
ขอ ๑๐๕ ถาคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาเห็นวา การสอบสวนพยานบุคคลที่อางอิง
นั้นจะทําใหการสอบสวนลาชาโดยไมจําเปนและมิใชประเด็นสําคัญ คณะกรรมการสอบสวนจะงดการ
สอบสวนพยานบุคคลนั้นเสียก็ได แตตองบันทึกเหตุนั้นไวในสํานวนสอบสวน
ขอ ๑๐๖ กอนการสอบสวนพยานบุคคลสิ้นสุดลง ผูถูกสอบสวนซึ่งไดแกขอกลาวหาแลว
มีสิทธิเสนอคําชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวนนั้นตอคณะกรรมการสอบสวน
ขอ ๑๐๗ ใหคณะกรรมการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเทาที่จะสามารถกระทําได
เพื่อใหไดขอเท็จจริงและพฤติการณตางๆ อันเกี่ยวกับความผิดที่กลาวหา
ขอ ๑๐๘ เอกสารที่ใชเปนพยานหลักฐานตองใชตนฉบับที่แทจริง หรือสําเนาที่เจาหนาที่
ระดับหัวหนาสวนงานผูรับผิดชอบเอกสารนั้นหรือประธานกรรมการสอบสวนรับรองวาเปนสําเนาถูกตอง
ตรงกับตนฉบับ
ขอ ๑๐๙ ผูอํานวยการมีอํานาจสั่งคณะกรรมการสอบสวนทําการสอบสวนเพิ่มเติมไดตาม
ความจําเปน
สวนที่ ๔
การลงโทษทางวินัย

ขอ ๑๑๐ โทษทางวินัยมีสสี่ ถาน คือ
(๑) ภาคทัณฑ
(๒) ตัดเงินเดือน
(๓) ลดขั้นเงินเดือน
(๔) ใหออก
ขอ ๑๑๑ การลงโทษเจาหนาที่หรือลูกจางตองลงโทษใหเหมาะสมกับความผิด ในคําสั่ง
ลงโทษใหแสดงวาผูถูกลงโทษกระทําผิดวินัยในกรณีใด ขอใด ถามีเหตุอันสมควรลดหยอน ผูอํานวยการ
อาจพิจารณาลดโทษได
ขอ ๑๑๒ ในกรณีที่กระทําผิดวินัยเล็กนอยและเปนความผิดครั้งแรก ถาผูอํานวยการเห็น
วามีเหตุอันสมควรงดโทษ จะงดโทษโดยวากลาวตักเตือน หรือตักเตือนเปนหนังสือ หรือใหทําทัณฑบนเปน
หนังสือไวกอนก็ได
ขอ ๑๑๓ เจาหนาที่หรือลูกจางผูใดกระทําผิดวินัยอยางรายแรง ตองไดรับโทษใหออก

๒๕
ขอ ๑๑๔ เจาหนาที่หรือลูกจางผูใดมีกรณีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงหรือ
ถูกฟองคดีอาญาหรื อตองหาว า กระทําความผิด อาญา เวนแต เปน ความผิดที่ กระทํ าโดยประมาทหรื อ
ความผิดลหุโทษ แมภายหลังผูนั้นจะออกจากสถาบันไปแลว ผูอํานวยการก็ยังมีอํานาจสั่งลงโทษใหออกได
เวนแตผูนั้นออกจากสถาบันเพราะตาย
ขอ ๑๑๕ เจาหนาที่หรือลูกจางผูใดมีกรณีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงจนถูก
ตั้งกรรมการสอบสวนหรือถูกฟองคดีอาญา หรือตองหาวากระทําความผิดอาญา เวนแตเปนความผิดที่ได
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ผูอํานวยการมีอํานาจสั่งพักงานเพื่อรอฟงผลการสอบสวน หรือ
การพิจารณาคดีได แตถาภายหลังปรากฏผลการสอบสวน การพิจารณา หรือคําพิพากษาถึงที่สุดวาผูนั้น
มิไดกระทําผิดหรือกระทําผิดไมถึงกับจะตองถูกลงโทษใหออก และไมมีกรณีที่จะตองออกจากงานดวยเหตุ
อื่น ก็ใหผูอํานวยการสั่งใหผูนั้นกลับเขาปฏิบัติงานในตําแหนงเดิมหรือตําแหนงในระดับเดียวกันที่จะตอง
ใชคุณสมบัติเฉพาะที่ผูนั้นมีอยูและใหนับอายุงานตอเนื่องได

หมวด ๑๒
การพนสภาพความเปนเจาหนาที่หรือลูกจาง

ขอ ๑๑๖ เจาหนาที่หรือลูกจางพนจากสภาพความเปนเจาหนาที่หรือลูกจาง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ครบเกษียณอายุ นับจากวัดถัดจากวันที่มีอายุครบหกสิบปบริบูรณ
(๓) ไดรับอนุญาตใหลาออก
(๔) ยุบหรือเลิกตําแหนง หรือยุบสวนงาน
(๕) สิ้นสุดสัญญาจาง
(๖) ถูกสั่งใหออกหรือเลิกจาง ตามเหตุผลและความจําเปนที่คณะกรรมการกําหนด
ขอ ๑๑๗ เจาหนาที่หรือลูกจางผูใดประสงคจะลาออกจากงาน ใหยื่นหนังสือขอลาออก
ตอผูอํานวยการลวงหน า อยา งน อยสามสิ บ วั น เวนแตกรณี จํา เปน ผูอํา นวยการอาจพิจารณาลดหย อน
ระยะเวลาดังกลาวลงก็ได เมื่อผูอํานวยการสั่งอนุญาตแลวจึงใหออกจากงานได
ในกรณีที่ผูอํานวยการเห็นวาจําเปนเพื่อประโยชนแกงานของสถาบัน ผูอํานวยการจะยับยั้ง
การลาออกไดเปนเวลาไมเกินเกาสิบวันนับแตวันขอลาออกก็ได แตตองแจงการยับยั้งการอนุญาตให
ลาออกพรอมทั้งเหตุผลใหผูขอลาออกทราบ เมื่อครบกําหนดเวลาที่ยับยั้งแลวใหการลาออกมีผลตั้งแต
วันถัดจากวันครบกําหนดเวลาที่ยับยั้ง
ในกรณีที่เจาหนาที่หรือลูกจางขอลาออกเพื่อดํารงตําแหนงทางการเมือง ดํารงตําแหนง
ตามรัฐธรรมนูญ หรือเพื่อสมัครรับเลือกตั้ง ใหการลาออกนี้มีผลนับแตวันที่ผูนั้นขอลาออก

๒๖
ขอ ๑๑๘ ผูอํานวยการมีอํานาจสั่งใหเจาหนาที่หรือลูกจางออกจากงานหรือเลิกจางได
ในกรณี ดังตอไปนี้
(๑) เมื่อเจาหนาที่หรือลูกจางผูนั้นเจ็บปวยจนไมอาจปฏิบัติหนาที่ของตนไดโดยสม่ําเสมอ
โดยแพทยที่ทางราชการรับรองไดตรวจและใหความเห็นวาเจาหนาที่หรือลูกจางมีสุขภาพไมเหมาะสมที่จะ
ปฏิบัติงานตอไป
(๒) เมื่ อ เจ า หน า ที่ ห รื อ ลู ก จ า งผู นั้ น ประพฤติ ต นไม เ หมาะสมกั บ ตํ า แหน ง หน า ที่ ห รื อ
บกพรองตอหนาที่ดวยเหตุอื่นใด
(๓) เมื่อเจาหนาที่หรือลูกจางผูนั้นขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๒๘
แหงพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา (องคการมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๔
(๔) เมื่อเจาหนาที่หรือลูกจางผูนั้นไมไดรับการปรับเพิ่มเงินเดือนประจําปติดตอกันสองป
เวนแตกรณีเงินเดือนเต็มขั้น
(๕) เมื่อผลการประเมินของเจาหนาที่หรือลูกจางผูนั้นต่ํากวาเกณฑที่กําหนด
(๖) เมื่อเจาหนาที่หรือลูกจางผูใดถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง และไดมีการ
สอบสวนแลว ผลการสอบสวนไดความวากระทําผิดที่จะถูกลงโทษใหออก
(๗) เมื่อเจาหนาที่หรือลูกจางผูใดตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก ใน
กรณีถูกจําคุกในความผิดลหุโทษหรือความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท ถาผูอํานวยการเห็นวาไมเกิดความ
เสียหายตอสถาบัน จะไมสั่งใหออกจากงานหรือเลิกจางก็ได
หมวด ๑๓
คาชดเชย

ขอ ๑๑๙ ภายใตหมวดนี้
(๑) คําวา “การเลิกจาง” หมายความวา การกระทําใดที่สถาบันไมใหผูปฏิบัติงาน
ปฏิบัติ งานต อไปและไมจายคาจางให ไมวาจะเปนเพราะเหตุสิ้นสุ ดสัญญาจางหรือเหตุอื่นใด และให
หมายความรวมถึงกรณีที่ผูปฏิบัติงานไมไดปฏิบัติงานและไมไดรับคาจางเพราะเหตุที่สถาบันไมสามารถ
ดําเนินการตอไปได และการพนจากตําแหนงเพราะเหตุเกษียณอายุดวย
(๒) คําวา “ผูปฏิบัติงาน” หมายความวา ผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ หัวหนาสวนงาน
และเจาหนาที่หรือลูกจางดวย
ขอ ๑๒๐ ใหสถาบันจายคาชดเชยใหแกผูปฏิบัติงานเมื่อมีการเลิกจาง ดังตอไปนี้
(๑) ผูปฏิบัติงานซึ่งปฏิบัติงานติดตอกันครบหนึ่งรอยยี่สิบวัน แตไมครบหนึ่งป ใหจายไม
นอยกวาคาจางอัตราสุดทายสามสิบวัน หรือไมนอยกวาคาจางของการปฏิบัติงานสามสิบวันสุดทาย
(๒) ผูปฏิบัติงานซึ่งปฏิบัติงานติดตอกันครบหนึ่งป แตไมครบสามป ใหจายไมนอยกวา
คาจางอัตราสุดทายเกาสิบวัน หรือไมนอยกวาคาจางของการทํางานเกาสิบวันสุดทาย

๒๗
(๓) ผูปฏิบัติงานซึ่งปฏิบัติงานติดตอกันครบสามป แตไมครบหกป ใหจายไมนอยกวา
คาจางอัตราสุดทายหนึ่งรอยแปดสิบวัน หรือไมนอยกวาคาจางของการปฏิบัติงานหนึ่งรอยแปดสิบวันสุดทาย
(๔) ผูปฏิบัติงานซึ่งปฏิบัติงานติดตอกันครบหกป แตไมครบสิบป ใหจายไมนอยกวา
คาจางอัตราสุดทายสองรอยสี่สิบวัน หรือไมนอยกวาคาจางของการปฏิบัติงานสองรอยสี่สิบวันสุดทาย
(๕) ผูปฏิบัติงานซึ่งปฏิบัติงานติดตอกันครบสิบปขึ้นไป ใหจายไมนอยกวาคาจางอัตรา
สุดทายสามรอยวัน หรือไมนอยกวาคาจางของการปฏิบัติงานสามรอยวันสุดทาย
ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับแกผูปฏิบัติงานที่มีกําหนดระยะเวลาการจางไวแนนอน
และเลิกจางตามกําหนดระยะเวลานั้น อันไดแกการจางงานในโครงการเฉพาะที่มิใชงานปกติของสถาบันซึ่ง
ตองมีระยะเวลาเริ่มตนและสิ้นสุดของงานที่แนนอน หรือในงานอันมีลักษณะเปนครั้งคราวที่มีกําหนดการ
สิ้นสุดหรือความสําเร็จของงาน ซึ่งงานนั้นจะตองเสร็จภายในเวลาไมเกินสองป โดยไดทําสัญญาเปนหนังสือ
ไวตั้งแตเมื่อเริ่มจาง
ขอ ๑๒๑ สถาบันไมตองจายคาชดเชยใหแกผูปฏิบัติงานเมื่อมีการเลิกจางในกรณีหนึ่ง
กรณีใด ดังตอไปนี้
(๑) ทุจริตตอหนาที่หรือกระทําความผิดอาญาโดยเจตนาตอผูบังคับบัญชา
(๒) จงใจทําใหสถาบันไดรับความเสียหาย
(๓) ประมาทเลินเลอเปนเหตุใหสถาบันไดรับความเสียหายอยางรายแรง
(๔) ฝาฝน ระเบีย บ ขอ บัง คับ ประกาศ หรือ ขอ กํา หนดของสถาบัน หรือ คํา สั่ง ของ
ผูบัง คับ บัญ ชาอันชอบดวยกฎหมายและเปนธรรม และผูบังคับบัญชาไดตักเตือนเปนหนังสือแลว เวนแต
กรณี ที่ ร ายแรงไม จํ าเป นต องตั กเตื อน ทั้ งนี้ หนั ง สื อ เตื อ นให มี ผ ลบั ง คั บ ได ไ ม เ กิ น หนึ่ ง ป นั บ แต วั น ที่
ผูปฏิบัติงานไดกระทําผิด
(๕) ละทิ้งหนาที่เปนเวลาสิบวันทํางานติดตอกันไมวาจะมีวันหยุดคั่นหรือไมก็ตาม
โดยไมมีเหตุอันสมควร
(๖) กระทําผิดวินัยอยางรายแรง
(๗) ไดรับโทษจําคุกตามคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ได
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
หมวด ๑๔
การรองทุกขและการอุทธรณ

ขอ ๑๒๒ เจาหนาที่หรือลูกจางมีสิทธิรองทุกขได เมื่อ
(๑) เห็นวาผูบังคับบัญชาใชอํานาจหนาที่ปฏิบัติตอตนโดยไมถูกตองหรือไมปฏิบัติตอตน
ใหถู กต องตามกฎหมาย ระเบี ยบ ข อบั งคั บ ประกาศ และขอกําหนดของสถาบั น ให ผูนั้ นร องทุกขต อ
ผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น

๒๘
(๒) ถูกสั่งใหออกจากงานตามขอ ๑๑๖ ใหผูนั้นรองทุกขตอคณะกรรมการภายในสามสิบวัน
นับแตวันทราบคําสั่งหรือคําบอกกลาว เมื่อคณะกรรมการวินิจฉัยเปนประการใด ใหผูอํานวยการสั่งให
เปนไปตามมติคณะกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการมีมติใหผูรองทุกขกลับเขาปฏิบัติงาน ใหผูอํานวยการสั่ง
ใหผูนั้นกลับเขาปฏิบัติงานในตําแหนงเดิมหรือตําแหนงในระดับเดียวกันที่จะตองใชคุณสมบัติเฉพาะที่
ผูนั้นมีอยูและใหนับอายุงานตอเนื่องได
ขอ ๑๒๓ เจาหนาที่หรือลูกจางผูใดถูกสั่งลงโทษตามขอบังคับนี้ ใหผูนั้นมีสิทธิอุทธรณ
ดังตอไปนี้
(๑) การอุทธรณคําสั่งลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือนหรือคาจาง ลดขั้นเงินเงินเดือน
หรืองดบําเหน็จความชอบ ใหอุทธรณตอผูอํานวยการภายในสามสิบวันนับแตวันทราบคําสั่ง
(๒) การอุทธรณคําสั่งลงโทษใหออก ใหอุทธรณตอคณะกรรมการภายในสามสิบวัน
นับแตวันทราบคําสั่ง เมื่อคณะกรรมการวินิจฉัยเปนประการใด ใหผูอํานวยการดําเนินการใหเปนไปตาม
มติคณะกรรมการ
ขอ ๑๒๔ การยื่นเรื่องรองทุกข เจาหนาที่หรือลูกจางอาจมอบอํานาจใหบุคคลอื่นรองทุกข
แทนได
ขอ ๑๒๕ เหตุรองทุกขตองเกิดจากผูบังคับบัญชาใชอํานาจหนาที่ปฏิบัติตอผูรองทุกขโดย
ไมถูกตองหรือไมปฏิบัติตอผูรองทุกขใหถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ ขอกําหนด
และมติคณะกรรมการ และตองเปนกรณีที่ไมมีสิทธิอุทธรณ
การรองทุกขตามวรรคแรก ใหรองทุกขภายในสามสิบวันนับแตวันทราบหรือควรไดทราบ
เรื่องอันเปนเหตุใหรองทุกข
ขอ ๑๒๖ การรองทุกขเปนหนังสืออยางนอยตองประกอบดวยสาระสําคัญ ดังตอไปนี้
(๑) เรื่องอันเปนเหตุใหรองทุกข
(๒) ความประสงคของการรองทุกข
(๓) ลงลายมือและตําแหนงของผูรองทุกข หรือลายมือชื่อผูรับมอบอํานาจใหรองทุกขแทน
ขอ ๑๒๗ ขั้นตอนการรองทุกขและการพิจารณาเรื่องรองทุกขใหปฏิบัติ ดังตอไปนี้
(๑) ใหรองทุกขดวยวาจาหรือเปนหนังสือตอหัวหนาหนวยงานซึ่งเปนผูบังคับบัญชาระดับ
เหนือผูบังคับบัญชาที่เปนตนเหตุของการรองทุกขขึ้นไปชั้นหนึ่ง
(๒) ใหผูบังคับบัญชาที่ไดรับเรื่องรองทุกขตาม (๑) พิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกขและทํา
ความเขาใจกับผูรองทุกข เพื่อใหยุติเรื่องรองทุกขนั้นภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับเรื่องรองทุกข แลว
แจงคําวินิจฉัยใหผูรองทุกขทราบเปนหนังสือโดยเร็ว
(๓) ถา คํ าวิ นิจ ฉัยเรื่องรองทุกขตาม (๒) ไม เปน ที่พอใจหรือไม ไดรับแจงคําวินิจ ฉัย
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ยื่นเรื่องรองทุกขตาม (๑) ใหรองทุกขเปนหนังสือ พรอมแนบสําเนาเรื่องเดิม

๒๙
ทั้งหมดตอผูบังคับบัญชาระดับเหนือผูบังคับบัญชาตาม (๒) ขึ้นไปชั้นหนึ่งภายในสิบหาวันนับแตวันทราบ
คําวินิจฉัยหรือวันครบกําหนดที่ไมไดรับแจงคําวินิจฉัย
หากพนกําหนดระยะเวลาดังกลาว ใหถือวาคําวินิจฉัยเปนที่พอใจของผูรองทุกขนั้น และ
ใหถือเปนที่สุดจะรองทุกขตอไปอีกไมได
(๔) เมื่อผูบังคับบัญชาไดรับเรื่องรองทุกขตาม (๓) ใหพิจารณาตัดสินชี้ขาดใหเสร็จสิ้น
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับเรื่องรองทุกข และรายงานผลการพิจารณาและคําชี้ขาดใหผูอํานวยการ
ทราบภายในเจ็ดวันนับแตวันตัดสินชี้ขาด และใหถือวาคําชี้ขาดของผูบังคับบัญชาดังกลาวเปนที่สุด
(๕) เมื่อผูอํานวยการไดรับเรื่องรองทุกขตาม (๔) ใหพิจารณาตัดสินชี้ขาดใหแลวเสร็จ
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับรายงานจากผูบังคับบัญชาตาม (๔) ใหแจงใหผูรองทุกขทราบภายใน
สิบหาวันนับแตวันตัดสินชี้ขาด
ถาผูอํานวยการเปนตนเหตุของการรองทุกข ใหรองทุกขเปนหนังสือตอประธานกรรมการ
เพื่อพิจารณาชี้ขาดเรื่องรองทุกขใหเสร็จสิ้นภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับเรื่องรองทุกข
ขอ ๑๒๘ การพิจารณาเรื่องรองทุกขใหถือเปนความลับ และเมื่อเรื่องรองทุกขยุติแลว ให
ผูวินิจฉัยชี้ขาดเรื่องรองทุกขแจงผูรองทุกข ผูปฏิบัติงานที่ถูกกลาวหาในการรองทุกข และสวนงานที่เกี่ยวของกับ
เรื่องรองทุกขตามแตกรณีเพื่อทราบ และดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป
ขอ ๑๒๙ การรองทุกขตามขอบังคับนี้ มิใหถือเปนเหตุใหมีการขยายระยะเวลาการทดลอง
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่หรือลูกจาง และมิใหถือเปนเหตุใหมีการพนจากตําแหนงของเจาหนาที่หรือลูกจาง
ตามขอบังคับนี้
บทเฉพาะกาล
ขอ ๑๓๐ บรรดาระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ ขอกําหนด หลักเกณฑ วิธีการ หรือคําสั่งที่
ออกตามขอบังคับสถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา (องคการมหาชน) วาดวยการบริหารงาน
บุคคล พ.ศ. ๒๕๔๕ และขอบังคับสถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา (องคการมหาชน)
วาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๕ แกไข (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ที่ใชบังคับอยูในวันที่ขอบังคับ
นี้ใชบังคับ ใหยังคงใชบังคับไดตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้จนกวาจะมีระเบียบ ขอบังคับ
ประกาศ ขอกําหนด หลักเกณฑ วิธีการ หรือคําสั่งที่ออกตามขอบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑
(ลงชื่อ) จรวยพร ธรณินทร
(นางจรวยพร ธรณินทร)
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ประธานกรรมการสถาบันระหวางประเทศเพือ่ การคาและการพัฒนา

๓๐
บัญชีเงินเดือนของสถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา (องคการมหาชน)
๑. บัญชีเงินเดือนเริ่มตนตามคุณวุฒิ โดยไมมีประสบการณและความสามารถพิเศษอื่น
อัตราเงินเดือนเริ่มตน
วุฒิ
ประเภทปฏิบตั ิการ ประเภทวิชาการ
ต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลาย
๗,๖๐๐
มัธยมศึกษาตอนปลาย
๘,๓๘๐
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
๘,๘๐๐
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
๑๐,๗๐๐
อนุปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)
๑๐,๗๐๐
ปริญญาตรี
๑๑,๘๙๐
ปริญญาโท
๑๔,๔๔๐
๑๙,๖๖๐
ปริญญาเอก
๒๖,๓๔๐
๒. อัตราเงินเพิ่มพิเศษประจําตําแหนงประเภทบริหาร
สําหรับผูปฏิบัติงานที่ไดรับเงินเดือนประจําจากสถาบัน เมื่อไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ประเภทบริหาร (หัวหนาสวนงานและรองผูอํานวยการ) มีสิทธิไดรับเงินเพิ่มพิเศษประจําตําแหนงประเภท
บริหารดังนี้
บาทตอเดือน
หัวหนาสวนงาน
๘,๐๐๐
รองผูอาํ นวยการ
๑๒,๐๐๐
บาทตอเดือน
๓. บัญชีเงินเดือนเจาหนาทีป่ ระเภทปฏิบตั ิการ
ระดับ
เจาหนาทีป่ ฏิบัติการทั่วไป
เจาหนาที่ (ตําแหนง)
เจาหนาที่ (อาวุโส)

อัตราต่าํ สุด
๗,๖๐๐
๑๑,๘๙๐
๓๐,๐๕๐

อัตราสูงสุด
๑๖,๖๐๐
๖๒,๔๘๐
๖๘,๘๘๐

อัตราต่าํ สุด
๑๙,๖๖๐
๓๕,๓๐๐

อัตราสูงสุด
๖๓,๓๙๐
๖๙,๘๙๐

๔. บัญชีเงินเดือนเจาหนาทีป่ ระเภทวิชาการ
ระดับ
นักวิจัย
นักวิจัย (อาวุโส)

๓๑
๕. บัญชีอัตราเงินเดือนเจาหนาที่ประเภทบริหาร
ระดับ
หัวหนาสวนงาน
- งานปฏิบตั กิ าร
- งานวิชาการ
รองผูอํานวยการ
- ฝายบริหาร
- ฝายวิชาการ

อัตราต่าํ สุด

อัตราสูงสุด

๓๐,๐๕๐
๓๕,๓๐๐

๗๒,๓๒๐
๗๓,๓๘๐

๕๐,๘๒๐
๕๕,๗๕๐

๗๘,๘๓๐
๙๕,๓๕๐

หมายเหตุ อัตราเงินเดือนตําแหนงผูอํานวยการสถาบันเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ กันยายน
๒๕๔๗ ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ไดจัดใหสถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและ
การพัฒนา (องคการมหาชน) อยูในกลุมที่ ๓ บริการสาธารณะทั่วไป โดยอัตราเงินเดือนผูอํานวยการจะอยู
ในชวง ๑๐๐,๐๐๐ – ๒๐๐,๐๐๐ บาท (base salary) บวกผลประโยชนตอบแทนอื่นที่จายเปนตัวเงิน
(cash allowance) อีก ๒๕% เปนคาตอบแทนพื้นฐาน โดยครอบคลุมถึงคาพาหนะ คาประกันชีวิตหรือ
อุบัติเหตุ คาประกันสังคม เงินชวยเหลือการศึกษาของบุตร เงินสํารองเลี้ยงชีพ สวัสดิการคารักษาพยาบาล
และเงินชวยเหลืออื่น ๆ ที่คณะกรรมการกําหนด

รับรองสําเนาถูกตอง
(นายภานุมาส เทพทอง)
เจาหนาทีบ่ คุ ลากร

