( สําเนา )

ขอบังคับพนักงานองคการสวนสัตว
พ.ศ. 2552
…………………
โดยที่เปน การสมควรปรับปรุ งขอบั งคับพนัก งานองคก ารสวนสั ต ว พ.ศ. 2551 ให
สอดคลองกับโครงสรางขององคการสวนสัตว และมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 13 (7) แหงพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการสวนสัตว
พ.ศ. 2497 คณะกรรมการองคการสวนสัตว จึงกําหนดขอบังคับไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับพนักงานองคการสวนสัตว พ.ศ. 2552”
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ขอ 2 ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป

ขอ 3 ใหยกเลิกขอบังคับพนักงานองคการสวนสัตว พ.ศ. 2551
บรรดาขอบังคับ ระเบียบ คําสั่งอื่นใดในสวนที่มีกําหนดไวแลวในขอบังคับนี้ หรือขัดแยง
กับขอบังคับนี้ ใหใชขอบังคับนี้แทน
ขอ 4 ในขอบังคับนี้
“องคการ”
“ประธานกรรมการ”
“คณะกรรมการ”
“ผูอํานวยการ”
“รองผูอํานวยการ”
“ผูอํานวยการสวน”

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

“ผูอํานวยการสํานัก” หมายถึง

องคการสวนสัตว
ประธานกรรมการองคการสวนสัตว
คณะกรรมการองคการสวนสัตว
ผูอํานวยการองคการสวนสัตว
รองผูอํานวยการองคการสวนสัตว
ผูอํานวยการสวนตามโครงสรางองคการ
สวนสัตว
ผูอํานวยการสํานักผูอํานวยการตามโครงสราง
องคการสวนสัตว
-2-/“ผูอํานวยการสวน”...
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-2“ผูอํานวยการสวน”

หมายถึง

“พนักงาน”
“ป”

หมายถึง
หมายถึง

“รอบปที่แลวมา”

หมายถึง

“เงินเดือน”

หมายถึง

ผูอํานวยการสวนสัตวตามโครงสราง
องคการสวนสัตว
พนักงานองคการสวนสัตว
ปงบประมาณ นับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม
ของปหนึ่งถึงวันที่ 30 กันยายนของปถัดไป
ระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคมของปหนึ่ง ถึง
วันที่ 30 มิถุนายน ของปถัดไป
เงินที่องคการจายเปนคาตอบแทนแกพนักงาน
ในการทํางานเปนรายเดือน แตไมรวมถึงเงิน
ตอบแทนที่มีลักษณะคาลวงเวลา เงินรางวัล
คาวิชาชีพ เงินประจําตําแหนง หรือประโยชน
อยางอื่น

ขอ 5 ใหผูอํานวยการรักษาการตามขอบังคับนี้
กรณีมีปญหาการปฏิบัติต ามขอบังคับนี้ ใหผูอํานวยการนําเสนอคณะกรรมการ เพื่อ
วินิจฉัย
การใดที่มิไดกํา หนดไวใ นขอ บั งคับนี้ หรือ การปฏิบัติน อกจากที่ระบุ ไ วในขอ บังคั บนี้
ใหผูอํานวยการนําเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเปนกรณีไป คําวินิจฉัยของคณะกรรมการใหถือ เปน
ที่สุด
หมวด 1
การแบงสวนงาน ลําดับการบังคับบัญชา
และอัตราเงินเดือนของพนักงาน
U
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ขอ 6 การแบงสวนงานและหนาที่ความรับผิดชอบแตละสวนงาน ใหเปนไปตามที่
ผูอํานวยการกําหนด โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
5B

ขอ 7 ลําดับการบังคับบัญชาของพนักงาน
(1) ผูอํานวยการองคการสวนสัตว
(2) รองผูอํานวยการองคการสวนสัตว
(3) ผูอํานวยการสํานัก/ ผูอํานวยการสวน/ ผูอํานวยการสวน
-3-/(4) ผูชวย...
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-3–
(4) ผูชวยผูอํานวยการสํานัก/ ผูช วยผูอํานวยการสวน/ ผูชวยผูอํานวยการสวน
(5) หัวหนาฝาย
(6) หัวหนางาน
ขอ 8 พนักงานมี 11 ระดับ คือ
(1) พนักงานระดับ 1
(2) พนักงานระดับ 2
(3) พนักงานระดับ 3
(4) พนักงานระดับ 4
(5) พนักงานระดับ 5
(6) พนักงานระดับ 6
(7) พนักงานระดับ 7
(8) พนักงานระดับ 8
(9) พนักงานระดับ 9
(10) พนักงานระดับ 10
(11) ผูอํานวยการระดับ 11
ขอ 9 อัตราเงินเดือนของพนักงาน ตําแหนงและขั้นเงินเดือนของพนักงานใหเปนไปตาม
บัญชีแนบทายขอบังคับนี้
เพื่อ ประโยชนข ององคก าร จะจา งลูก จา งชั่ ว คราวรายเดือ นหรือ รายวั น เพื่ อ ทํ า งาน
เฉพาะกิจ หรือ ภายในกําหนดระยะเวลาใดเวลาหนึ่งก็ไ ด อั ตราคาจางใหผูอํ า นวยการพิจารณาตาม
วุฒิการศึกษา หนาที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน
หมวด 2
การบรรจุ การแตงตั้ง การพนจากตําแหนง
U
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ขอ 10 พนักงานตองมีคุณสมบัติทั่วไปและตองไมมีคุณสมบัติตองหาม ดังนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไมต่ํากวา 18 ปบริบูรณและไมเกิน 60 ปบริบูรณ ในวันที่สมัครเขาเปน
พนักงาน
(3) เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปน
ประมุขตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยดวยความบริสุทธิ์ใจ
-4-/(4) ไมเปนผูม.ี ..
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-4(4) ไมเปนผูมีรางกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถ
หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคดังตอไปนี้
(4.1) โรคเรื้อนในระยะติดตอหรือในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รงั เกียจ
แกสังคม
(4.2) วัณโรคในระยะอันตราย
(4.3) โรคเทาชางในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม
(4.4) โรคติดยาเสพติดใหโทษ
(4.5) โรคพิษสุราเรื้อรัง
(5) ไมเปนผูอยูในระหวางถูกสั่งใหพักราชการหรือพักงาน หรือถูกสั่งใหออกจาก
ราชการหรือออกจากงาน
(6) ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีจนเปนที่รังเกียจของสังคม
(7) ไมเปนกรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง ยกเวน
ชาวตางประเทศหรือบุคคลซึ่งองคการมีความจําเปนตองจางเปนกรณีพิเศษ
(8) ไมเปน ขาราชการซึ่งมีตําแหนง หรือเงินเดือนประจํา รวมทั้งขาราชการ
การเมือง ลูกจางของกระทรวง ทบวง กรม หรือทบวงการเมืองซึ่งมีฐานะเทียบเทา พนักงานสวนทองถิ่น
สมาชิกสภาทองถิ่น สมาชิกสภาเขต หรือสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ผูบริหารทองถิ่น และพนักงาน
หรือลูกจางของรัฐวิสาหกิจ
(9) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(10) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษ
สําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(11) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงาน
อื่นของรัฐ
(12) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษปลดออกเพราะกระทําผิดวินัยตามขอบังคับของ
องคการ หรือตามกฎหมายอื่น
(13) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษไลออก เพราะกระทําผิดวินัยตามขอบังคับของ
องคการ หรือตามกฎหมายอื่น
(14) ไมเปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขาเปนพนักงาน
ความใน (1) มิใ หบังคับแกพนัก งานชาวตางประเทศหรือ บุคคล ซึ่งองคการมีความ
จําเปนตองจางเปนกรณีพิเศษ
-5-/ขอ 11 ผูไดรับแตงตั้ง...
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-5ขอ 11 ผูไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงพนักงานตําแหนงใด ตองมีคุณสมบัติเฉพาะ
ตรงตามตําแหนงที่องคการกําหนด
ขอ 12 แบบใบสมัคร การยื่นใบสมัคร วิธีการสอบแขงขัน สอบคัดเลือ ก หรือคัดเลือ ก
รวมทั้งวิธีก ารอื่น ใดอั น จํ า เป น เกี่ ยวกั บ การบรรจุ พนั ก งาน ใหเ ป น ไปตามหลั ก เกณฑ และวิธีก ารที่
ผูอํานวยการกําหนด
ขอ 13 เมื่อสอบแขงขัน หรือสอบคัดเลือ ก หรือไดรับการคัด เลือกเปนพนักงานแลว
ใหบรรจุผูนั้นทดลองปฏิบัติหนาที่ก ารงานเปน เวลาไมเกิน 90 วัน หากปรากฏวาในระหวางทดลองปฏิ บัติ
หนาที่การงานเปนผูมีความประพฤติไมดีหรือ ไมมีความรูความสามารถพอที่จะปฏิบัติงานก็ใหสั่งเลิกจาง
หากปรากฏวาในระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่การงานเปนผูมีความประพฤติดีและมีความรูความสามารถ
พอที่จะปฏิบัติงานในตําแหนงที่จะไดรับการแตงตั้งก็ใหบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานตอไป
ขอ 14 การบรรจุบุคคลเขาเปนพนัก งานตามคุณวุฒิ และหรือ การแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนง ใหดําเนินการตามหลักเกณฑดังตอไปนี้
(1) ตําแหนงตั้งแตผูชวยผูอํานวยการสํานัก ผูชวยผูอํานวยการสวน หรือ ผูชวย
ผูอํานวยการสวน ลงมาใหผูอํานวยการเปนผูสั่งบรรจุและแตงตั้ง
(2) ตําแหนงตั้งแตผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการสวน หรือผูอํานวยการสวน
ใหผูอํานวยการเปนผูสั่งบรรจุและแตงตั้ง แลวรายงานใหคณะกรรมการทราบ
ขอ 15 พนักงานซึ่งไดรับการบรรจุตามวุฒิใหบรรจุในอัตราเงินเดือนและดํารงตําแหนง
ตามที่องคการกําหนด โดยอัตราเงินเดือนแรกบรรจุใหเปนไปตามบัญชีอัตราเงินเดือนแรกบรรจุตามวุฒิ
ของพนักงานแนบทายขอบังคับนี้
ขอ 16 การเลื่อนตําแหนงหรือระดับหนึ่งระดับ ใหกระทําโดยการสอบแขงขัน การสอบ
คัดเลือก หรือการคัดเลือก และจะตองมีคุณสมบัติดังนี้
(1) มีคุณสมบัติตรงตามที่กําหนดในคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
(2) ดํารงตําแหนงในระดับต่ํากวาตําแหนงที่จะเลื่อนขึ้น หรือตําแหนงที่เทียบเทา
มาแลวไมนอยกวา 2 ป
(3) มีประสบการณในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับตําแหนงที่จะเลื่อนขึ้นหรืองานที่
เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป
(4) ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาอัตราขั้นต่ําสุดของระดับที่จะเลื่อนขึ้น
-6-/ขอ 17 พนักงาน...
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-6ขอ 17 พนักงานพนจากตําแหนงเมื่อ
(1) ตาย
(2) ไดรับอนุญาตใหลาออก
(3) มีอายุครบ 60 ปบริบูรณ
(4) ถูกเลิกจาง
(5) ถูกสั่งลงโทษปลดออก
(6) ถูกสั่งลงโทษไลออก
การพนจากตําแหนงของพนักงาน ซึ่งอายุครบ 60 ปบริบูรณ ใหพนเมื่อสิ้นปงบประมาณ
ตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณของปที่พนักงานผูนั้นอายุครบ 60 ปบริบูรณ
ข อ 18 พนั ก งานผูใ ดประสงคจะลาออกจากองคก ารใหยื่น หนั งสือ ขอลาออกต อ
ผูบังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปชั้นหนึ่ง โดยใหผูไดรับใบลา เสนอตามลําดับชั้น และใหผูอํานวยการพิจารณา
โดยไมชักชา
ในกรณีที่พนักงานขอลาออกเพื่อดํารงตําแหนงทางการเมือ ง หรือเพื่อ สมัครรับเลือกตั้ง
เปนสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภาทองถิ่น ผูบริหารทองถิ่นสมาชิกสภาเขตหรือสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
ใหยื่นหนังสือขอลาออกตอผูบังคับบัญชา และใหการลาออกมีผลนับตั้งแตวันที่ผูนั้นขอลาออก
ขอ 19 ผูอ ํานวยการเปนผูมีอํานาจสั่งอนุญาตการลาออก
กรณีพนักงานที่ลาออกเปนพนักงานตั้งแตตําแหนงผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการสวน
หรือผูอํานวยการสวนขึ้นไปใหผูอํานวยการรายงานใหคณะกรรมการทราบดวย
การลาออก นอกจากกรณีตามขอ 18 วรรคสอง ถาผูอํานวยการเห็นวาจําเปน เพื่ อ
ประโยชนแกงานขององคการ จะยับยั้งการอนุญาตใหลาออกไวเปนเวลาไมเกิน 90 วัน นับตั้งแตวันขอ
ลาออกก็ได
ขอ 20 ถาผูขอลาออกถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยหรือ กระทําความผิดในคดีอาญาที่
มิใ ชความผิด ลหุ โ ทษหรือ ความผิด ที่ไ ดก ระทํ า โดยประมาท ใหผูอํ า นวยการแตงตั้ งคณะกรรมการ
อยางนอย 3 คน เพื่อทําการสอบสวนผูนั้นกอนอนุญาตใหลาออก
ขอ 21 การเลิกจางพนักงาน จะกระทําไดในกรณีดังตอไปนี้
(1) ขาดคุณสมบัติทั่วไปในการเปนพนักงานองคการ

-7-/(2) ประพฤติตน...
6

( สําเนา )
-7–
(2) ประพฤติตนเปนที่เสื่อมเสียตอตําแหนงหนาที่การงานของตน เชน
ติดยาเสพติดใหโทษขั้นรุนแรง หมกมุนการพนัน เสพเครื่องดองของเมาในเวลางานเปนอาจิณ และ
ขาดงานเปนอาจิณ
(3) ถูกลงโทษทางวินัยเปนอาจิณ
(4) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก สําหรับความผิดที่กําหนด
โทษขั้นลหุโทษ หรือความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท
(5) ทุพพลภาพหรือเจ็บปวย โดยแพทยข องสถานพยาบาลของทางราชการ
มีความเห็นวา ไมสามารถหรือไมสมควรปฏิบัติงานอีกตอไป
(6) พนักงานผูนั้นขาดงานเปนเวลา 3 วันทํางานติดตอกันโดยไมมีเหตุผลอัน
สมควร
(7) พนั ก งานผู นั้ น มี ค วามประพฤติ แ ละมีผ ลงานไม ผ า นตามหลั ก เกณฑ
ทีอ่ งคการกําหนดเปนระยะเวลา 3 ป ติดตอกัน
พนักงานที่ถูกเลิก จางตาม (3) (5) และ (7) มีสิทธิไดรับคาชดเชยตามกฎหมายวาดวย
แรงงานรัฐ วิสาหกิจสัมพันธ และพนัก งานที่ถูก เลิกจางตาม (2) – (7) มีสิทธิไดรับเงินบําเหน็จ ตาม
ขอบังคับองคการสวนสัตว วาดวยเงินกองทุนบําเหน็จพนักงานองคการสวนสัตว หรือเงินกองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพ ตามขอบังคับองคการสวนสั ต ววาดวยเงินกองทุ นสํารองเลี้ยงชีพพนัก งานองคการสวนสัต ว
แลวแตกรณี
ผูอํ า นวยการเป น ผูมี อํ า นาจสั่ งเลิกจางพนั ก งาน แตถาเป น พนัก งานตํ าแหนงตั้งแต
รองผูอํานวยการขึ้นไป ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกอน
การสั่งเลิกจางพนักงานตาม (1)(2)(3)(6)และ(7) ใหผูอํานวยการแตงตั้งคณะกรรมการ
อยางนอย 3 คน เพื่อทําการสอบสวน โดยใหมีก ารแจงขอ กลาวหาและสรุปพยานหลัก ฐานที่สนับสนุน
ขอกลาวหาเทาที่มีอยูใหผูถูกกลาวหาทราบ และตองใหโอกาสผูถูกกลาวหานําพยานหลักฐานเขาสืบแก
ขอกลาวหาดวย
เมื่ อ ได มี ก ารสอบสวนเป น ที่ เ รีย บร อ ยและผู อํ า นวยการเห็ น สมควรเลิ ก จ า ง ก็ ใ ห
ผูอํานวยการสั่งเลิกจางได สําหรับตําแหนงตั้งแตผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการสวนและผูอํานวยการ
สวนขึ้นไป ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกอน
ขอ 22 การบรรจุ การแตงตั้ง และการสั่งใหพนจากตําแหนง ใหผูอํานวยการออกคําสั่ง
เปนลายลักษณอักษร
-8-/หมวด 3 การโยกยาย...
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-8หมวด 3
การโยกยาย และสับเปลี่ยนหนาที่
U

ขอ 23 การยายดวยการแตงตั้งใหพนักงานผูดํารงตําแหนงหนึ่งไปดํารงตําแหนงอื่นโดย
ตองเปลี่ยนเลขที่ตําแหนงใหทําคําสั่งเปนลายลักษณอักษร
ขอ 24 การสับเปลี่ยนหนาที่ ใหทําคําสั่งเปนลายลักษณอักษร และใหเปนอํานาจของ
ผูดํารงตําแหนง ดังนี้
(1) ตําแหนงตั้งแตผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการสวนหรือผูอํานวยการสวน
ขึ้นไป ใหผูอํานวยการเปน ผูสั่งสับเปลี่ยนหนาที่แลวรายงานใหคณะกรรมการทราบ
(2) ตําแหนงระดับผูชวยผูอํานวยการสํานัก ผูชวยผูอํานวยการสวน หรือ ผูชวย
ผูอํานวยการสวนลงมา ใหผูอํานวยการเปนผูสั่งสับเปลี่ยนหนาที่
ขอ 25 การสับเปลี่ยนหนาที่ดวยการใหพนักงาน หมุนเวียนกันปฏิบัติห นาที่โดยไมตอง
เปลี่ยนตําแหนงใหทําคําสั่งเปนลายลักษณอักษร และใหดําเนินการตามหลักเกณฑดังตอไปนี้
(1) การสับเปลี่ย นหนา ที่โ ดยไมสับเปลี่ยนตํ า แหนง ใหก ระทํ า ไดเฉพาะกรณี
จําเปนที่ไมสามารถแตงตั้งหรือมอบหมายใหพนักงานอื่นปฏิบัติหนาที่นั้นได
(2) หนา ที่ที่สั บ เปลี่ย นต อ งมีความเหมาะสมกั บความรู ความสามารถของ
พนักงานที่จะทําการสับเปลี่ยน
ขอ 26 การยายพนั กงานตามขอ 23 ใหทํา คํา สั่ งเปน ลายลัก ษณอั กษร และใหเป น
อํานาจของผูดํารงตําแหนง ดังนี้
(1) ตําแหนงตั้งแตผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการสวน หรือผูอํานวยการสวน
ขึ้นไป ใหผูอํานวยการเปนผูออกคําสั่งแลวรายงานใหคณะกรรมการทราบ
(2) ตําแหนงผูชวยผูอํานวยการสํานัก ผูชวยผูอํานวยการสวน หรือผูชวย
ผูอํานวยการสวน ลงมาใหผูอํานวยการออกคําสั่งโยกยาย

-9-/หมวด 4 อํานาจหนาที่...
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-9หมวด 4
อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบในการบริหาร
U

ขอ 27 ใหผูอํานวยการเปนผูบริหารกิจการขององคการ กับใหมีรองผูอํานวยการเปน
ผูชวยบริหารกิจการขององคการรองจากผูอํานวยการ
การปฏิบัติงานของรองผูอํานวยการ ใหเปนไปตามที่ผูอํานวยการมอบหมาย
กรณีที่ผูอํานวยการไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหผูอํานวยการมอบหมายใหรอง
ผูอํานวยการคนใดคนหนึ่ง เปนผูรักษาการแทน
หากผูอํานวยการไมไดมอบหมายใหรองผูอํานวยการคนใดคนหนึ่ งเปนผูรักษาการแทน
ตามวรรคสาม ใหประธานกรรมการแตงตั้งรองผูอํา นวยการ หรือกรรมการคนใดคนหนึ่งที่มีความ
เหมาะสมเปนผูรักษาการแทนก็ได
ในกรณีตําแหนงผูอํานวยการวางลง ใหคณะกรรมการแตงตั้งกรรมการองคการคนใด
คนหนึ่ง หรือรองผูอํานวยการคนใดคนหนึ่งเปนผูรักษาการในตําแหนงนั้น
ขอ 28 ผูอํานวยการ มีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ ดังตอไปนี้
(1) ปกครองพนักงานและลูกจางในองคการตลอดจนใหบําเหน็จความชอบและ
ลงโทษตามขอบังคับที่คณะกรรมการไดวางไว
(2) ปฏิบัติงานใหเปนไปตามวัตถุประสงคขององคการ และหนาที่ที่กําหนดไวใน
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการสวนสัตว
(3) ลงนามสัญญาในกิจการทั่วไปที่คณะกรรมการเห็นชอบแลว หรือระเบียบ
กําหนดไวใหอยูในอํานาจของผูอํานวยการ
(4) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
ขอ 29 ใหสวนตรวจสอบขึ้นตรงตอผูอํานวยการ
ขอ 30 ใหผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการสวน และผูอํานวยการสวน เปน ผูบังคับ
บัญชาในสํานัก สวนหรือสวนนั้น และบริหารงานภายใตการกํากับดูแลของผูอํานวยการ
ขอ 31 ใหหัวหนาฝาย เปนผูบังคับบัญชาในฝายนั้นๆ และบริหารงานภายใตการกํากับ
ดูแลของผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการสวน หรือผูอํานวยการสวนนั้น
ขอ 32 ใหหัวหนางานเปน ผูบังคับบัญชาในงานนั้นๆ และบริหารงานภายใตก ารกํากับ
ดูแลของหัวหนาฝายนั้น
-10-/ขอ 33 ในกรณี...
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( สําเนา )
- 10 ขอ 33 ในกรณีตําแหนงหัวหนาฝาย ผูชวยผูอํานวยการสํานัก ผูชวยผูอํานวยการสวน
ผูชวยผูอํานวยการสวน ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการสวน ผูอํานวยการสวน และรองผูอํานวยการ
วางลง ใหผูอํานวยการมีอํานาจแตงตั้งพนักงานที่เห็นสมควรเปนผูรักษาการในตําแหนงนั้น
กรณีผูที่ปฏิบัติหนาที่ตําแหนงหัวหนาฝาย ผูชวยผูอํานวยการสํานัก ผูชวยผูอํานวยการ
สวน และผูชวยผูอํานวยการสวนไมอยู หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดใหผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการ
สวน หรือผูอํานวยการสวนแตงตั้งพนักงานที่เห็นสมควรเปนผูรักษาการในตําแหนงนั้นชั่วคราว
กรณีผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการสวน หรือผูอํานวยการสวนไมอยูหรือไมสามารถ
ปฏิบัติห นาที่ได ใหผูอํา นวยการแตงตั้งผูชวยผูอํานวยการสํ านัก ผูชว ยผูอํานวยการสวน หรือ ผูชว ย
ผูอํานวยการสวน แลวแตกรณีเปนผูรักษาการในตําแหนงนั้นชั่วคราว ในกรณีที่ไมมีผูชวยผูอํานวยการ
สํานัก ผูชวยผูอํานวยการสวน ผูชวยผูอํานวยการสวน หรือมีแตไมอ ยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดให
ผูอํ า นวยการสํา นั ก ผูอํ า นวยการสว น หรื อ ผูอํ า นวยการสวน แต งตั้ง พนั ก งานที่เห็ น สมควรเป น
ผูปฏิบัติงานในตําแหนงนั้นชั่วคราวและใหรายงานผูอํานวยการทราบดวย
หมวด 5
การปรับตําแหนงและอัตราเงินเดือนใหตรงตามวุฒิ
U

ขอ 34 ในกรณีมีอัตราและตําแหนงวางใหผูอํานวยการมีอํานาจพิจารณาปรับตํา แหนง
ของพนัก งานตามวุฒิก ารศึก ษา ที่องคก ารไดกํ าหนดไวใหวุ ฒิทางการศึกษานั้น เป นคุ ณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนงที่ไดรับแตงตั้ง
ขอ 35 การปรั บตําแหนงและอั ต ราเงิน เดือ นใหต รงตามวุ ฒิขอ 34 ตอ งเป นไปตาม
หลักเกณฑ ดังนี้
(1) ตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่จะปรับ
(2) ตองพิจารณาคัดเลือกพนักงานที่ระดับต่ํากวาที่จะปรับตําแหนง 1 ระดับ
กรณีไมมี ใหคัดเลือกระดับที่ต่ํากวาถัดมา
(3) กรณีจําเปนตองปรับตําแหนงพนักงานที่ไมเปนไปตามหลักเกณฑต าม (2)
เพื่อประโยชนแกงานขององคการใหกระทําได โดยตองระบุเหตุผลและความจําเปนประกอบการพิจารณา
ปรับ ทุกราย

-11-/ขอ 36 การปรับ...
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- 11 ขอ 36 การปรับอัตราเงินเดือนของพนักงานใหไดรับตามวุฒิการศึกษา ใหอยูในอํานาจ
ของผูอํานวยการ
ขอ 37 พนักงานผูใดไดรับอนุญาตใหลาศึกษาเพิ่ม เติมภายในประเทศหรือตางประเทศ
ในสาขาวิชาที่องคการกําหนด ใหไดรับพิจารณาปรับอัตราเงินเดือนตามวุฒิทางการศึกษาที่สูงขึ้นตั้งแต
วันที่กลับเขาปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงที่ตองใชความรูในสาขาวิชานั้นได
ขอ 38 การปรับอัตราเงินเดือ นใหตรงตามวุฒิ ไมถือวาเปนการบรรจุใหม หรือเปน
การเลื่อนขั้นเงินเดือนประจําป ผูที่ไดรับการปรับอัตราเงินเดือนใหตรงตามวุฒิจะไดรับพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือน สําหรับความชอบประจําป
หมวด 6
การเลื่อนขั้นเงินเดือน
U

ขอ 39 การเลื่อนขั้นเงินเดือนประจําป ใหเลือ่ นไดปละไมเกิน 2 ครั้ง ตามหลักเกณฑที่
คณะกรรมการกําหนด
พนักงานผูใดซึ่งอยูในหลักเกณฑที่จะไดเลื่อนขั้นเงินเดือนตามขอ 45 และผูอํานวยการ
เห็ น สมควรใหไ ด เ ลื่ อ นขั้ น เงิ น เดื อ นแต จ ะต อ งพ น จากตํ า แหน งไปเพราะอายุ ค รบ 60 ป บ ริ บู ร ณ
ผูอํานวยการจะสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนไดไมเกิน 2 ขั้น เพื่อประโยชนในการคํานวณเงิน บําเหน็จใหผูนั้นใน
วันสิ้นปกอนที่จะพนจากตําแหนงก็ได แตทั้งนี้จะตองไมเกินอัตราเงินเดือนขั้นสูงสุดของระดับตําแหนง
ที่ดํารงอยู
ในกรณีที่พนักงานผูใดอยูในหลักเกณฑที่สมควรไดเลื่อนขั้นเงินเดือน และไดถูกงดเลื่อน
ขั้นเงินเดือนเพราะถูกลงโทษทางวินัยมาแลว ผูบังคับบัญชาสามารถเลื่อ นขั้นเงินเดือนประจําปตอไปให
พนักงาน ผูนั้นไดตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม ของปที่จะไดเลื่อนเปนตนไป
ขอ 40 การเลื่อนขั้นเงินเดือนประจําปของพนักงานไมเกิน 2 ขั้น ใหอยูในดุลยพินิจและ
อํ านาจของผูอํ านวยการที่จ ะสั่ งเลื่อ นได เวน แตพนั ก งานตํ า แหนงผู อํ านวยการสวน และตํ า แหน ง
รองผูอํานวยการ ใหผูอํานวยการเสนอความเห็นตอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ
ขอ 41 การเลื่อนขั้นเงิน เดือ นพนัก งาน ใหผูบังคั บบัญ ชาหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
พิจารณาผลงานโดยคํา นึงถึงคุณภาพและปริม าณของงานในตํ าแหนงที่ไดปฏิบัติมา การรัก ษาวินั ย
ตลอดจนความสามารถและความอุตสาหะในการปฏิบัติงาน
-12-/การพิจารณา...
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( สําเนา )
- 12 การพิจารณาผลงานของพนักงานผูอ ยูใ ตบังคั บบัญชาตามวรรค 1 ใหผูบังคั บบัญชา
ชั้นตนหรือผูที่ไดรับมอบหมายเปนผูพิจารณา แลวรายงานผลการพิจารณานั้นพรอมดวยความเห็นเสนอ
ไปยังผูบังคับบัญชาเหนือชั้นขึ้นไปตามลําดับจนถึงผูอํานวยการ
ขอ 42 เมื่อผูอํานวยการไดรับรายงานผลการพิจารณาจากผูบังคับบัญชาตามขอ 41
แลว เห็ น วาพนัก งานผู ใ ดปฏิบัติงานตามหนาที่ไ มไ ดผลดีเทาที่ควร หรือ ไมอ ยูใ นเกณฑที่จะเลื่อ นขั้น
เงินเดือนได ก็ใหงดเลื่อนขั้นเงินเดือนสําหรับผูนั้น
ขอ 43 พนักงานผูซึ่งจะไดเลื่อนขั้นเงินเดือนประจําป ครึ่งขั้นตองอยูในหลักเกณฑ
ดังตอไปนี้
(1) ในรอบปที่แลวมาจนถึงวันที่จะเลื่อนขั้นเงินเดือ น ตองไมถูกลงโทษทางวินัย
เวนแตโทษภาคทัณฑ หรือ ผลงานยังไมอยูในระดับที่จะใหเกิดผลดี หรือเกิดความกาวหนาตองานของ
องคการ
(2) ในรอบปที่แลวมาตองไมถูกสั่งพักงานเกินกวา 4 เดือน
(3) ในรอบปที่แลวมาตองไมมีวันลามาก โดยถือหลักเกณฑวันลารวมทั้งลากิจ
และลาปวยไมเกิน 45 วันทําการ เวนแต
(3.1) ลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย ณ เมืองเมกกะ ประเทศ
ซาอุดิอาระเบีย โดยไดรับเงินเดือนระหวางลา
(3.2) ลาคลอดบุตรไมเกิน 90 วัน
(3.3) ลาปวย ซึ่งจําเปนตองรักษาตัวเปนเวลานานตามคําสั่งแพทย
ไมวาคราวเดียวหรือหลายคราวรวมกันไมเกิน 90 วันทําการ
(3.4) ลาปวย เพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติงานตามหนาที่ หรือ
ในขณะเดินทางไปหรือกลับจากการปฏิบัติงานตามหนาที่
(3.5) ลาพักผอนประจําป
(4) ในรอบปที่แลวมาตองไมมาทํางานสายเกินกวา 30 ครั้ง
(5) ในรอบปที่แลวมาตองไมขาดงาน เวนแตเหตุสุดวิสัย
(6) ในปที่แลวมาไดรับการบรรจุเปนพนักงานหรือเลื่อนตําแหนง แลวแตกรณี
มาแลวไมนอยกวา 6 เดือน
การนับระยะเวลาที่ไดรับการบรรจุเปนพนักงาน ใหเริ่มนับตั้งแตวันที่เริ่มบรรจุ
ทดลองปฏิบัติงาน
-13-/(7) ในรอบป...
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( สําเนา )
- 13 (7) ในรอบปที่แลวมา ถาเปนผูไดรับอนุญาตใหไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ หรือ
ตางประเทศ ตามขอบังคับองคการวาดวยการนั้น ตองมีเวลาปฏิบัติงานในรอบปที่แลวมาเปนเวลาไมนอย
กวา 8 เดือน
ขอ 44 พนักงานผูซึ่งจะไดเลื่อ นขั้นเงินเดือนประจําปห นึ่งขั้น ตองอยูในหลักเกณฑ
ดังตอไปนี้
(1) ในรอบปที่แลวมาไดปฏิบัติงานตามหนาที่ของตนดวยความสามารถและดวย
ความอุตสาหะ จนเกิดผลดีหรือความกาวหนาแกองคการ ซึ่งผูบังคับบัญชาไดพิจารณาแลวเห็นวาอยูใน
เกณฑที่สมควรจะไดเลื่อนขั้นเงินเดือน
(2) ในรอบปที่แลวมาจนถึงวันที่จะเลื่อนขั้นเงินเดือน ตองไมถูกลงโทษทางวินัย
เวนแตโทษภาคทัณฑ
(3) ในรอบปที่แลวมาตองไมถูกสั่งพักงานเกินกวา 4 เดือน
(4) ในรอบปที่แลวมาตองไมมีวันลามาก โดยถือเกณฑวันลารวมทั้งลากิจและ
ลาปวยไมเกิน 45 วันทําการ เวนแต
(4.1) ลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย ณ เมืองเมกกะ ประเทศ
ซาอุดิอาระเบีย โดยไดรับเงินเดือนระหวางลา
(4.2) ลาคลอดบุตรไมเกิน 90 วัน
(4.3) ลาปวยซึ่งจําเปนตองรักษาตัวเปนเวลานานตามคําสั่งแพทย ไมวา
คราวเดียวหรือหลายคราว รวมกันไมเกิน 90 วันทําการ หรือ
(4.4) ลาปวยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติงานตามหนาที่หรือ
ในขณะเดินทางไปหรือกลับจากการปฏิบัติงานตามหนาที่
(4.5) ลาพักผอนประจําป
(5) ในรอบปที่แลวมา ตองไมมาทํางานสายเกินกวา 30 ครั้ง
(6) ในรอบปที่แลวมาตองไมขาดงาน เวนแตเหตุสุดวิสัย
(7) ในปที่แลวมาไดรับการบรรจุเปนพนักงาน หรือเลื่อนตําแหนงแลวแตกรณี
มาแลว ไมนอยกวา 8 เดือน
การนับระยะเวลาที่ไดรับการบรรจุเปนพนัก งาน ใหเริ่มนับตั้งแตวันที่เริ่มบรรจุ
ทดลองปฏิบัติงาน
(8) ในรอบปที่แลวมาถาเปนผูไดรับอนุญาตใหไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศหรือ
ตางประเทศ ตามขอบังคับองคการวาดวยการนั้น ตองมีเวลาปฏิบัติงานในรอบปที่แลวมาเปนเวลาไมนอย
กวา 8 เดือน
-14-/ขอ 45 พนักงาน...
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- 14 ขอ 45 พนักงานผูซึ่งจะไดเลื่อนขั้นเงินเดือนประจําปเปนกรณีพิเศษมากกวา 1 ขั้น แต
ไมเกิน 2 ขั้น ตองอยูในหลักเกณฑดังตอไปนี้
(1) ในปที่แลวมามีเวลาทํางานครบ 12 เดือน
(2) ในรอบปที่แลวมาของการพิจารณาความดีความชอบเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน
มีวันลากิจลาปวย รวมกันไมเกิน 15 วันทําการ
(3) ในรอบปที่แลวมาของการพิจารณาความดีความชอบเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน
ตองไมมาทํางานสายเกินกวา 10 ครั้ง
(4) ในรอบปที่แลวมาของการพิจารณาความดีความชอบ เพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน
จนกระทั่งถึงวันที่จะเลื่อนขั้นเงินเดือน ไมถูกลงโทษทางวินัย
(5) ในรอบปที่แลวมาของการพิจารณาความดีความชอบเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน
ตองไมขาดงาน เวนแตเหตุสุดวิสัย
(6) ในรอบปที่แลวมาของการพิจารณาความดีความชอบเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน
ไมไดลาไปศึกษา ฝกอบรม หรือ ดูงานทั้งในและนอกประเทศ ยกเวนการไปปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับ
มอบหมายหรือการปฏิบัติงานหนาที่อื่น ตามขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางที่ไดทําไวกับองคการ หรือ
ตามสิทธิหรือหนาที่ตามกฎหมายวาดวยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ
(7) ในรอบปที่แลวมาของการพิจารณาความดีความชอบเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือ น
ไดอุทิศเวลา ปฏิบัติงานดวยความวิริยะอุตสาหะ จนมีผลการปฏิบัติงานอยูในเกณฑดี หรือปฏิบัติงานเกิน
กวา ตําแหนงหนาที่จนเกิด ประโยชนตอองคการเป นพิเศษ ทั้งนี้ยังไดปฏิบัติงานในตําแหนงหนาที่เป น
ผลดีดวย หรือปฏิบัติงานตามหนาที่ที่ตองมีการเสี่ยงอันตรายเปนกรณีพิเศษ หรือปฏิบัติงานตามที่ไดรับ
มอบหมายใหกระทํากิจการอยางหนึ่งอยางใดจนสําเร็จเปนผลดียิ่งแกองคการและประเทศชาติ
ขอ 46 พนักงานผูใดซึ่งผูอํานวยการเห็นสมควรใหไดเลื่อนขั้นเงินเดือ น ถาผูนั้นอยูใน
ระหวางถูกสอบสวนวากระทําผิดวินัย หรือถูกฟองในคดีอาญากอนมีคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือ น ใหรอการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนไวกอน และใหกันเงินสําหรับเลื่อนขั้นเงินเดือนไวดวย เมื่อสอบสวนพิจารณาเสร็จแลว
ในปใด ผูนั้นไมถูกลงโทษทางวินัย เวนแตถูกลงโทษภาคทัณฑ หรือไมถูกศาลพิพากษาใหลงโทษหรือไมมี
มลทินมัวหมอง ก็ใหสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนในปนั้นได และใหสั่งเลื่อนขั้นเงิน เดือนยอนหลังไปในแตละปที่
ตองรอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไวใหตามสิทธิดวย
ข อ 47 การเลื่อ นขั้ น เงิน เดือ น นอกจากตามหลั ก เกณฑ และวิธีก ารที่ กํ าหนดไวใ น
ขอบังคับนี้ ใหผูอํานวยการนําเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติเปนกรณีพิเศษเฉพาะราย
-15-/หมวด 7 การกลับเขา...
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- 15 หมวด 7
การกลับเขาทํางาน
U

ขอ 48 การพิจารณาบุคคลที่อ อกจากงานไปแลวและสมั ครเพื่อ บรรจุก ลั บเขา เป น
พนั ก งานองคก าร ใหก ระทํ าไดเ ฉพาะผู ที่ล าไปดํ ารงตํ าแหนงทางการเมื อ ง หรือ สมั ครรั บ เลื อ กตั้ ง
สมาชิก สภาผูแ ทนราษฎร หรื อ สมาชิ ก สภาท อ งถิ่ น หรือ ลาออกเพื่อ ติด ตามคูส มรสไปราชการ ณ
ตางประเทศ หรือผูที่ออกจากองคการไปเพราะถูกยุบเลิกตําแหนง และใหเปนไปตามหลักเกณฑดังนี้
(1) ผูสมัครกลับเขาเปนพนักงานตองมีคุณสมบัติทั่วไปตามที่องคการกําหนด
(2) ผูสมัครกลับเขาเปนพนักงานตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่จะ
บรรจุและแตงตั้ง
(3) ตําแหนงและอัตราเงินเดือนตองไมสูงกวาที่เคยไดรับอยูเดิมกอนออกจาก
งาน
ขอ 49 การบรรจุและแตงตั้งผูสมัครกลับเขาเปนพนักงาน ใหผูมีอํานาจดังตอไปนี้ เปน
ผูสั่งบรรจุและแตงตั้ง
(1) การบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการ ผูอํานวยการสํานัก
ผูอํานวยการสวน และผูอํานวยการสวน ใหผูอํานวยการเสนอขอความเห็นชอบตอคณะกรรมการ เมื่ อ
ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการแลว ใหผูอํานวยการเปนผูสั่งบรรจุและแตงตั้ง
(2) การบรรจุ และแตงตั้งใหดํา รงตํ า แหนงตั้งแตผูชวยผูอํ านวยการสํ า นั ก
ผูชวยผูอํานวยการสวน และผูชวยผูอํานวยการสวนลงมา ใหผูอํานวยการเปนผูสั่งบรรจุและแตงตั้ง
U

หมวด 8
การลา

ขอ 50 การลาของพนักงานใหเปนไปตามระเบียบการลาที่องคการกําหนด
หมวด 9
วันทํางานและวันหยุด
U

ขอ 51 วันทํางานและวันหยุดของพนักงาน มีดังนี้
(1) องคก ารเป นหนว ยงานที่ตองเปดบริการแกประชาชนทุก วัน โดยไมเวน
วันหยุด จึงมีวันทํางานตั้งแตวันจันทร-วันอาทิตย ดังนั้นจึงใหแตละสํานัก สวนหรือสวน กําหนดชวงเวลา
-16-/ทํางานให...
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- 16 ทํางานใหอยูในชวงใดก็ได แตตองมีเวลาทํางานวัน ละ 8 ชั่วโมง โดยหยุดพัก รับประทานอาหารกลางวัน
1 ชั่วโมง ซึ่งนับรวมเปนเวลาทํางาน ทั้งนี้ใหขึ้นอยูกับลักษณะของงานที่ปฏิบัติอยูและความเหมาะสมใน
การบริการประชาชน
(2) พนักงานมีวันหยุดประจําสัปดาห สัปดาหละ 2 วัน ทั้งนี้ใหแตละสํานัก สวน
หรือสวนเปนผูกําหนดวันหยุดใหเหมาะสมกับหนาที่ที่ปฏิบัติของแตละบุคคล
(3) วันหยุดงานตามประเพณี ไดแก วันหยุดราชการประจําป และวันแรงงาน
แหงชาติ
กรณีวันหยุดงานตามประเพณีวันใดตรงกับวันหยุด ประจําสัปดาห ใหพนักงานหยุดงาน
ในวันทํางานถัดไป หรือตามที่ผูบังคับบัญชาจะเห็นสมควร
กรณีวัน จัด งานพิเศษขององคการตรงกับวัน หยุด ตามประเพณี หรือ วันหยุดประจํา
สัปดาหของผูใด ใหพนักงานหยุดงานวันอื่นทดแทนตามที่ผูบังคับบัญชาจะเห็นสมควร
ขอ 52 ในกรณีที่เปนงานอันมีลักษณะที่จะตองทําติดตอกันไปจะหยุด เสียมิได หรือเปน
งานซึ่งผูอํานวยการเห็นสมควรกําหนดวันทํางาน เวลาทํางาน สําหรับงานนั้นเปนอยางอื่นนอกจากที่
กลาวในขอ 51 ผูอํานวยการจะกําหนดวันทํางาน เวลาทํางานและวันหยุดประจําสัปดาหข องผูปฏิบัติงาน
ดังกลาวเปน อยางอื่นตามที่เห็นสมควรก็ได แตโดยเฉลี่ยแลวตองมีเวลาทํางานไมเกิน 48 ชั่วโมง และ
ไมนอยกวา 35 ชั่วโมงตอหนึ่งสัปดาห
ขอ 53 การทํางานนอกเหนือจากที่กําหนดไวในขอ 51 และขอ 52 ใหถือวาเปน การ
ทํางานในวันหยุดงานหรือการทํางานลวงเวลา และใหไดรับเงินคาตอบแทนตามขอบังคับวาดวยการนั้น
หมวด 10
การจายเงินเดือนในวันหยุดและวันลา
U

ขอ 54 การจายเงินเดือนสําหรับการลาไปศึกษา ฝกอบรม หรือดูงานใหเปนไปตาม
ขอบังคับวาดวยการนั้น
ขอ 55 พนักงานมีสิทธิไดรับเงินเดือนเต็มสําหรับวันหยุดงานและวันลาตาง ๆ ดังนี้
(1) วันหยุดประจําสัปดาห
(2) วันหยุดงานตามประเพณี
(3) วันลาปวย
(3.1) ปวยเจ็บธรรมดาอันมิใชเนื่องมาจากการทํางาน ปละไมเกิน 60 วัน
ทําการ
-17-/(3.2) ปวยเจ็บ...
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- 17 (3.2) ปวยเจ็บอันเนื่องมาจากการทํางาน ไมเกิน 180 วันทําการตอการ
ปวยเจ็บเพราะเหตุครั้งเดียวกัน หลังจากนั้นใหไดรับเงินเดือนในอัตรารอยละ 50 แตระยะเวลารวมกัน
ทั้งสิ้นตองไมเกิน 365 วัน
(4) วันลาคลอดบุตรไมเกิน 90 วันตอการคลอดบุตรครั้งหนึ่ง
(5) วันลากิจ ปละไมเกิน 45 วันทําการ
(6) วันลาพักผอนประจําป ปละไมเกิน 10 วันทําการ หรือไมเกิน ปละ 20 วัน
ทําการ ในกรณีที่รวมวันลาสะสม และไมเกินปละ 30 วัน ทําการ ในกรณีที่รวมวันลาสะสมสําหรับ
พนักงานที่ปฏิบัติงานมาแลวเปนระยะเวลาไมต่ํากวา 10 ป
(7) ในการลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย ณ เมือ งเมกกะ ประเทศ
ซาอุดิอาระเบีย ทั้งนี้ตองเปน พนักงานที่ยังไมเคยลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจยมากอน และ
จะตองบรรจุเปนพนักงานมาแลวไมนอยกวา 12 เดือน จะลาไดโดยไดรับเงิน เดือ นตามเวลาที่ทํางานใน
องคการมาแลวปละ 30 วัน แตไมเกิน 120 วัน โดยจะตองอุปสมบท หรือออกเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย
ภายใน 10 วันนับแตวัน เริ่มลา และจะตอ งกลับมารายงานตัวเขาปฏิบัติงานภายใน 5 วันนับแตวันที่ลา
สิกขาหรือวันที่เดินทางกลับถึงประเทศไทย หลังจากการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย
(8) วันลาเนื่องจากการเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพลตาม
กําหนดเวลาที่จําเปนแกทางราชการทหาร โดยใหรวมถึงวันเดินทางไปและกลับเทาที่จําเปนดวย
(9) การลาติดตามคูสมรสไปตางประเทศ ใหเปนไปตามระเบียบการลาวาดวย
การนั้น
การจายเงินเดือนในวันหยุดหรือวันลาของพนักงานนอกเหนือจากที่กําหนดไวใน(1) - (9)
ตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการกอน
ขอ 56 พนักงานผูใดขาดงานในวัน ทํางานโดยไมไดรับอนุญาตใหลา ใหถือวาพนักงาน
ผูนั้นขาดงานและไมมีสิทธิไดรับเงินเดือนสําหรับวันที่ขาดงานนั้น
การคํานวณเงินเดือนของพนักงานเปนรายวัน เพื่อ นํามาจายเงินเดือนหรือหักเงินเดือน
ตามวรรคแรก ใหคิดสามสิบวันเปนหนึ่งเดือน

-18-/หมวด 11 วินัย...
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- 18 หมวด 11
วินัยและการรักษาวินัย
U

ขอ 57 พนักงานตองรักษาวินัยตามที่กําหนดไว เปนขอหามและขอปฏิบัติไวในหมวดนี้
โดยเครงครัดอยูเสมอ
ขอ 58 พนักงานตองรักษาวินัย ดังตอไปนี้
(1) สนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย อัน มีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ดวยความบริสุทธิ์ใจ
(2) ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริตและเที่ยงธรรม
หามมิใหอาศัยหรือ ยอมใหผูอื่นอาศัยอํานาจหนาที่การงานของตนไมวาจะโดย
ทางตรงหรือทางออมหาประโยชนใหแกตนเองหรือผูอื่น
การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่การงานโดยมิชอบ เพื่อใหตนเองหรือผูอื่น
ไดประโยชนที่มิควรได เปนการทุจริตตอหนาที่การงาน และเปนความผิดวินัยอยางรายแรง
(3) ตั้งใจปฏิบัติหนาที่การงานใหเกิดผลดีหรือความกาวหนาแกองคการ
(4) ปฏิบัติหนาที่การงานดวยความอุตสาหะ เอาใจใส ระมัดระวัง รักษา
ประโยชนขององคการ และตองไมประมาทเลินเลอในหนาที่การงาน
การประมาทเลิน เลอ ในหนาที่ก ารงานอัน เปนเหตุใ หเสียหายแกองคการอยาง
รายแรง เปนความผิดวินัยอยางรายแรง
(5) ปฏิบัติหนาที่การงานใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ และระเบียบของ
องคการ โดยไมเสียหายแกองคการ
การปฏิบัติหนาที่การงานโดยจงใจไมปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ และระเบียบ
ขององคการอันเปนเหตุใหเสียหายแกองคการอยางรายแรง เปนความผิดวินัยอยางรายแรง
(6) ตองถือวาเปนหนาที่พิเศษที่ตองสนใจและรับทราบเหตุการณเคลื่อนไหว อัน
อาจเป นภยันตรายตอประเทศชาติและตองปองกันภยัน ตราย ซึ่งจะเกิดแกประเทศชาติจนเต็ม ความ
สามารถ
(7) รักษาความลับขององคการ การเปดเผยความลับขององคการอันเปนเหตุให
เสียหายแกองคการอยางรายแรง เปนความผิดวินัยอยางรายแรง
-19-/(8) ปฏิบัติตาม...
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- 19 (8) ปฏิบัติตามคําสั่งของผูบังคับบัญชาซึ่งสั่งในหนาที่โดยชอบดวยกฎหมาย
ขอบังคับ และระเบียบขององคการ โดยไมขัดขืนหรือหลีกเลี่ยง แตถาเห็นวาการปฏิบัติตามคําสั่งนั้นจะทํา
ใหเสียหายแกองคการ หรือจะเปนการไมรักษาประโยชนของทางองคการ จะเสนอความเห็นเปน หนังสือ
ทันที เพื่อใหผูบังคับบัญชาทบทวนคําสั่งนั้นก็ได และเมื่อไดเสนอความเห็นแลว ถาผูบังคับบัญชายืนยัน
ใหปฏิบัติตามคําสั่งเดิม ผูอยูใตบังคับบัญชาตองปฏิบัติตาม
การขัดคําสั่งหรือหลีกเลี่ยงไมปฏิบัติตามคําสั่งของผูบังคับบัญชาซึ่งสั่งในหนาที่
โดยชอบดวยกฎหมาย ขอบังคับ และระเบียบขององคก าร อันเปน เหตุใหเสียหายแกองคก ารอยาง
รายแรง เปนความผิดวินัยอยางรายแรง
(9) ไมปฏิบัติงานในลักษณะเปนการขามผูบังคับบัญชาเหนือตน เวนแตผูบังคับ
บัญชาเหนือขึ้นไปเปนผูสั่งใหกระทํา หรือไดรับอนุญาตเปนพิเศษชั่วครั้งคราว
(10) ไมรายงานเท็จตอผูบังคับบัญชา การรายงานโดยปกปดขอความซึ่งควร
ตองแจง ถือเปนการรายงานเท็จดวย
การรายงานเท็จตอผูบังคับบัญชาอันเปนเหตุใหเสียหายแกองคการอยางรายแรง
เปนความผิดวินัยอยางรายแรง
(11) ตองอุทิศเวลาของตนใหแกองคการ จะละทิ้งหรือทอดทิ้งหนาที่มิได
การละทิ้งหรือ ทอดทิ้งหนาที่โดยไมมีเหตุ ผลอัน สมควรเปน เหตุ ใหเสียหายแก
องคการอยางรายแรง หรือละทิ้งหนาที่ติดตอในคราวเดียวกันเปน เวลาเกินกวาสิบหาวันโดยไมมีเหตุผล
อันสมควร หรือโดยมีพฤติการณอันแสดงถึงความจงใจไมปฏิบัติตามระเบียบขององคก าร เปนความผิด
วินัยอยางรายแรง
(12) สุภาพเรียบรอย รักษาความสามัคคีและไมกระทําการอยางใดที่เปน การ
กลั่นแกลงกัน และตองชวยเหลือกันในการปฏิบัติหนาที่ระหวางพนักงานดวยกัน
(13) ตองตอนรับใหความสะดวก ใหความเปนธรรม และใหการสงเคราะหแก
ประชาชนผูติดตองานเกี่ยวกับหนาที่ของตนโดยไมชักชา และดวยความสุภ าพเรียบรอย หามมิใหดูห มิ่น
เหยียดหยาม กดขี่ หรือขมเหงประชาชนผูมาติดตองาน
การดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ หรือขมเหงประชาชนผูมาติดตองานอยางรายแรง
เปนความผิดวินัยอยางรายแรง
(14) ตองไมกระทําการหรือยอมใหผูอื่นกระทําการหาผลประโยชน อันอาจทํา
ใหเสียความเที่ยงธรรม หรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่การงานของตน
(15) ตองรักษาชื่อเสียงของตน และรักษาเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่การ
งานของตนมิใหเสื่อมเสีย โดยไมกระทําการใดๆ อันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่ว
-20-/การกระทํา...
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( สําเนา )
- 20 การกระทํ า ผิ ด อาญาจนได รั บ โทษจํ า คุ ก หรื อ โทษที่ ห นั ก กว า จํ า คุ ก โดย
คําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกหรือใหรับโทษที่หนัก กวาจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิด ที่ไดกระทํา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือกระทําการอื่นใดอัน ไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่วอย างรายแรง เปน
ความผิดวินัยอยางรายแรง
หมวด 12
การดําเนินการทางวินัย
U

ขอ 59 พนักงานผูใดถูกกลาวหาหรือมีกรณีเปนที่สงสัยวากระทําผิดวินัย ผูบังคับบัญชา
ดังตอไปนี้ ตองดําเนินการตั้งคณะกรรมการสอบสวนอยางนอย 3 คน เพื่อทําการสอบสวนขอเท็จจริง
ชั้นตนโดยไมชักชา
(1) ประธานกรรมการสําหรับผูอํานวยการ
(2) ผูอํานวยการ สําหรับพนักงานระดับรองผูอํานวยการลงมา
(3) ผูอ ํานวยการสํานัก ผูอํานวยการสวน หรือผูอํานวยการสวน สําหรับ
พนักงานในสังกัด
เมื่อผูบังคับบัญชาไดรับรายงานผลการสอบสวนขอเท็จจริงวามีมูลใหดําเนินการตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยตามที่กําหนดไวในวรรคแรกทันที
ขอ 60 การแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ใหผูบังคับบัญชาตอไปนี้แตงตั้ง
คณะกรรมการขึ้นอยางนอย 3 คน เพื่อทําการสอบสวน คือ
(1) ประธานกรรมการสําหรับผูอํานวยการ
(2) ผูอํานวยการสําหรับพนักงานตําแหนงรองผูอํานวยการลงมา
(3) ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการสวน หรือผูอํานวยการสวนสําหรับ
พนักงานในสังกัด
คณะกรรมการสอบสวนตามขอนี้จะตองมีผูดํารงตําแหนงนิติกร หรือผูไดรับปริญญาทาง
กฎหมาย หรือผูไดรับการฝกอบรมตามหลักสูตรการดําเนินการทางวินัย หรือผูมีประสบการณดานการ
ดําเนินการทางวินัยอยางนอย 1 คน
วิธีก ารสอบสวนพิจารณาใหนํากฎ ก.พ. ออกตามความในกฎหมายวาดวยระเบียบ
ขาราชการพลเรือน ในสวนวาดวยการสอบสวนพิจารณามาใชบังคับโดยอนุโลม
ใหคณะกรรมการสอบสวนมีอํานาจเรียกผูถูกกลาวหา พนัก งาน หรือลูกจางผูใดมาให
ถอยคํา หรือใหสงเอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวนได
-21-/ขอ 61 เมื่อคณะกรรมการ...
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( สําเนา )
- 21 ขอ 61 เมื่อ คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยไดทําการสอบสวนแลว ใหรายงานเสนอ
ความเห็นตอผูแตงตั้ง ถาคณะกรรมการสอบสวนหรือ ผูแตงตั้งดังกลาวเห็น วาผูถูกกลาวหากระทําผิด
วินัยอยางรายแรง ก็ใหดําเนินการ ดังตอไปนี้
(1) สํ า หรั บ พนั ก งานตั้ ง แต ผู อํ า นวยการสํ า นั ก ผู อํ า นวยการส ว น และ
ผูอํ า นวยการสวนขึ้น ไป ถา คณะกรรมการสอบสวนหรือ ผูอํา นวยการเห็ นสมควรลงโทษไลอ อกหรื อ
ปลดออก ใหรายงานตอคณะกรรมการ เมื่อ คณะกรรมการพิจารณาเห็น สมควรใหลงโทษไลอ อกหรือ
ปลดออกจากงาน ใหผูอํานวยการสั่งลงโทษไลออก หรือปลดออก ตามแตกรณี
(2) สํา หรั บพนั กงานตั้งแตผูชวยผูอํา นวยการสํ า นัก ผูชวยผูอํา นวยการสว น
ผูชวยผูอํานวยการสวนลงมา ถาคณะกรรมการสอบสวนหรือผูบังคับบัญชาเห็น สมควรลงโทษไลอ อก
หรือ ปลดออก ใหรายงานตอผูอํา นวยการ เมื่อผูอํานวยการพิจ ารณาเห็นสมควรลงโทษไลอ อก หรือ
ปลดออก ใหผูอํานวยการสั่งลงโทษไลออก หรือปลดออกตามแตกรณี
กรณีพนักงานถูกฟองคดีอาญาจะใชคําพิพากษาถึงที่สุดของศาลประกอบการพิจารณา
ของคณะกรรมการหรือผูอํานวยการตาม (1) หรือ (2) แลวแตกรณีหรือไมก็ได
ถาคณะกรรมการสอบสวนหรือผูบังคับบัญชาดังกลาว เห็น วาผูถูกกลาวหากระทําผิด
วินัยไมรายแรงก็ใหดําเนินการตามขอ 70
ขอ 62 พนักงานผูใดกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรงดังตอไปนี้ และเปนกรณีความผิดที่
ปรากฏชัดแจง ผูบังคับบัญชาที่มีอํานาจพิจารณาตามขอ 59 หรือขอ 60 จะดําเนินการทางวินัยตาม
ขอ 70 โดยไมสอบสวนก็ได คือ
(1) กระทําหรือละเวนกระทําการใดจนตองคําพิพากษาถึงที่สุดชี้ข าดวาผูนั้น
กระทําผิดหรือตองรับผิดในคดี และผูบังคับบัญชาเห็นวาขอเท็จจริงที่ปรากฏตามคําพิพากษาถึงที่สุด นั้น
ได ความประจั ก ษชั ด อยู แ ลว ว าการกระทํ า หรือ ละเว น กระทํ า การของผูนั้น เป น ความผิ ด วินั ย อย า ง
ไมรายแรง
(2) กระทําผิดในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดพิจารณาสอบสวนและมีมติวา
กรณีมีมูลวาผูนั้นกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง และผูบังคับบัญชาเห็นวาขอเท็จจริงและพยานหลักฐาน
ที่ประธานกรรมการ ป.ป.ช. สงเรื่องใหดําเนินการทางวินัยไดความประจักษชัดอยูแลว
(3) กระทําผิดวินัยอยางไมรายแรงและใหถอยคํารับสารภาพในขอเท็จจริงเปน
หนังสือตอผูบังคับบัญชา หรือตอคณะกรรมการสอบสวน
-22-/ขอ 63 พนักงาน...
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( สําเนา )
- 22 ขอ 63 พนักงานผูใดกระทํ าผิด วินัยอยา งรายแรงในกรณีดังตอไปนี้ และเปนกรณี
ความผิดที่ปรากฏชัดแจง ผูบังคับบัญชาที่มีอํานาจตามขอ 59 หรือขอ 60 จะดําเนินการทางวินัยตาม
ขอ 61 โดยไมตองสอบสวนก็ได คือ
(1) กระทํา ความผิดอาญาจนไดรับโทษจํ าคุก หรือโทษที่ห นักกวาจํ าคุก โดย
คําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกหรือใหรับโทษที่หนักกวาจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิด ที่ไดกระทํา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(2) กระทําหรือละเวนกระทําการใดจนตองคําพิพากษาถึ งที่สุดชี้ข าดวาผูนั้น
กระทําผิดหรือตองรับผิดในคดี และผูบังคับบัญชาเห็นวาขอเท็จจริงที่ปรากฏตามคําพิพากษาถึงที่สุด นั้น
ไดความประจักษชัดอยูแลววา การกระทําหรือละเวนกระทําการของผูนั้นเปนความผิดวินัยอยางรายแรง
และผูนั้นไมติดใจที่จะนําสืบหักลางขอเท็จจริงตามคําพิพากษาของศาล
(3) ละทิ้งหรือทอดทิ้งหนาที่ และผูบังคับบัญชาไดดําเนินการสืบสวนแลวเห็นวา
ไมมีเหตุผลอันสมควร และการละทิ้งหรือทอดทิ้งหนาที่นั้นเปนเหตุใหเสียหายแกองคการอยางรายแรง
(4) ละทิ้งหนา ที่ติด ตอในคราวเดียวกั นเป นเวลานานเกินกวาสิบหาวัน และ
ผูบังคับบัญชาไดดําเนินการสืบสวนแลวเห็นวาไมมีเหตุผลอันสมควร หรือเห็นวามีพฤติการณอันแสดงถึง
ความจงใจไมปฏิบัติตามระเบียบขององคการ
(5) การกระทําผิดในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดพิจารณาสอบสวนและมี
มติวา กรณีมีมูล วาผูนั้นกระทํ าผิ ดวินัยอยางรา ยแรงและผูบังคั บบั ญชาเห็น วาขอเท็จจริงและพยาน
หลักฐานที่ประธานกรรมการ ป.ป.ช. สงเรื่องใหดําเนินการทางวินัยอยางรายแรงไดความประจักษชัด
อยูแลว และผูนั้นไมติดใจที่จะนําสืบหักลางขอเท็จจริงตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติ
(6) กระทําผิดวินัยอยางรายแรงและใหถอยคํารับสารภาพในขอเท็จจริงเปน
หนังสือตอผูบังคับบัญชา หรือคณะกรรมการสอบสวน
ขอ 64 พนักงานผูใดถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงและถูกตั้งกรรมการ
สอบสวนตามขอ 59 หรือขอ 60 หรือ ถูกฟองคดีอาญา เวนแตความผิดที่ไดก ระทําโดยประมาทหรือ
ความผิด ลหุ โทษ ถา ผู สั่ งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเห็ น วา หากใหอยูปฏิบัติงานระหวางสอบสวน
พิจารณา จะเปนการเสียหายแกองคการจะสั่งใหพักงาน หรือยายไปปฏิบัติหนาที่เห็นสมควรก็ได
การสั่งใหพักงานนั้น ใหพักตลอดเวลาที่สอบสวนพิจารณาหรือตลอดเวลาที่ คดียังไมถึง
ที่สุด เมื่อสอบสวนพิจารณาเสร็จหรือคดีถึงที่สุด แลว ถาปรากฏวาผูถูกสั่ งใหพักงาน หรือถูกยายไป
ปฏิบัติหนาที่อื่นมิไดกระทําความผิดและไมมีมลทินหรือมัวหมอง ใหผูบังคับบัญชาที่มีอํานาจสั่งใหพักงาน
หรือสั่งยายไปปฏิบัติหนาที่อื่น สั่งใหเขาปฏิบัติงานตามเดิม หรือใหดํารงตําแหนงที่เทียบเทา โดยเบิกจาย
เงินเดือนใหเต็มตั้งแตวันถูกสั่งพักงาน
-23-/การสั่งพักงาน...
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( สําเนา )
- 23 การสั่งพักงานและการสั่งยายไปปฏิบัติหนาที่อื่น ใหทําคําสั่งเปนลายลักษณอักษร และ
ในคําสั่งตองแสดงสาเหตุของการถูกสั่งพักงาน หรือการสั่งยายไปปฏิบัติหนาที่อื่นดวย
ข อ 65 เพื่ อ ประโยชน ใ นการสอบสวนใหผูอํ า นวยการมีอํ านาจสั่งพั ก งานพนั ก งาน
ทุกระดับ
ขอ 66 พนักงานผูใดมีกรณีถูกกลาวหาวากระทําหรือละเวนกระทําการใดที่พึงเห็นได
เปนความผิดวินัยอยางรายแรง และเปนการกลาวหาเปน หนังสือตอผูบังคับบัญชาของผูนั้น หรือตอ ผูมี
หนาที่สอบสวนหรือตรวจสอบตามกฎหมายหรือระเบียบ ขอบังคับขององคการ หรือกลาวหาเปนหนังสือ
โดยผูบังคับบัญชาของผูนั้น หรือมีกรณีถูกฟองคดีอาญาหรือตองหาวากระทําผิดอาญา เวน แตความผิด
ทีไ่ ดกระทําโดยประมาท ซึ่งไมเกี่ยวกับงานขององคก าร หรือความผิด ลหุโทษ แมภายหลังผูนั้นจะออก
จากงานไปแลว เวนแตออกจากงานเพราะตาย ผูมีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามขอ 59
มีอํานาจดําเนินการทางวินัยตามที่กําหนดในหมวดนี้ตอไปไดเสมือนวาผูนั้นยังมิไดอ อกจากงาน เวนแต
กรณีผลการสอบสวนพิจารณา ปรากฏวาผูนั้นกระทําผิดวินัยที่ตองลงโทษ ภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน หรือ
ลดขั้นเงินเดือน ก็ใหงดโทษเสียก็ได
หมวด 13
การลงโทษ
U

ขอ 67 พนักงานผูใดฝาฝนขอ หามหรือไมปฏิบัติตามขอกํา หนดทางวินัย ตามที่ไ ด
บัญญัติไวในหมวด 12 ผูนั้นเปนผูกระทําผิดวินัย จักตองไดรับโทษทางวินัย เวนแตมีเหตุอันควรงดโทษ
โทษทางวินัยมี 5 สถาน คือ
(1) ภาคทัณฑ
(2) ตัดเงินเดือน
(3) ลดขั้นเงินเดือน
(4) ปลดออก
(5) ไลออก
การสั่งลงโทษพนักงานในสถานไลออก หรือปลดออกนั้น จะกระทําไดเมื่อไดดําเนิน การ
สอบสวนพิจารณาตามที่กําหนดไวในหมวด 13 แลว

-24-/ขอ 68 การไลออก...
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( สําเนา )
- 24 ขอ 68 การไลออก ผูมีอํานาจจะสั่งลงโทษได เมื่อพนักงานผูนั้นกระทําผิดวินัยอยาง
รายแรง ดังตอไปนี้
(1) ทุจริตตอหนาที่
(2) ประมาทเลินเลอในหนาที่การงานอันเปนเหตุใหเสียหายแกองคการ
อยางรายแรง
(3) เปดเผยความลับขององคการอันเปนเหตุใหเสียหายแกองคการอยาง
รายแรง
(4) ขัดคําสั่งหรือหลีกเลี่ยงไมปฏิบัติตามคําสั่งของผูบังคับบัญชา ซึ่งสั่งในหนาที่
โดยชอบดวยกฎหมาย ขอ บังคั บ และระเบียบขององคก าร อัน เปน เหตุ ใหเสียหายแกอ งคก ารอยาง
รายแรง
(5) ละทิ้งหรือ ทอดทิ้งหนา ที่โดยไมมีเหตุผลอันสมควร เปน เหตุใ หเกิด ความ
เสียหายแกองคการอยางรายแรง หรือละทิ้งหนาที่ติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลาเกินกวาสิบหาวัน โดย
ไมมีเหตุผลอันสมควร
(6) ประพฤติชั่วอยางรายแรง เชน การกระทําผิดอาญาจนไดรับโทษจําคุก หรือ
โทษที่ห นัก กวา จําคุก โดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก หรือใหรับโทษที่หนัก กวาจํา คุก เวนแตเปนโทษ
สําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
ขอ 69 การปลดออก ผูมีอํานาจจะสั่งลงโทษไดเมื่อพนัก งานผูนั้นกระทําผิดวินัยอยาง
รายแรง แตยังไมถึงขนาดที่จะตองถูกไลออกจากงาน หรือถึงขนาดที่จะตองถูกไลออก แตมีเหตุอันควร
ลดหยอน
ขอ 70 เมื่อผลการสอบสวนทางวินั ยปรากฏวา พนักงานผูนั้นกระทําผิดวินัยอยาง
ไมรายแรง ใหผูมีอํานาจตามขอ 60 สั่งลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน ลดขั้นเงินเดือ น ตามควรแกกรณี
ใหเหมาะสมกับความผิด ถามีเหตุอันควรลดหยอนจะนํามาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได แตสําหรับ
การลงโทษภาคทัณฑ ใหใชเฉพาะกรณีกระทําผิดวินัยเล็กนอย หรือมีเหตุอันควรลดหยอน ซึ่งยังไมถึงกับ
จะตองถูกลงโทษตัดเงินเดือน ถาผูบังคับบัญชาเห็นวาผูนั้นควรจะตอ งไดรับโทษสูงกวาที่ตนมีอํานาจสั่ง
ลงโทษ ใหรายงานตอผูบังคับบัญชาของผูนั้นที่มีอํานาจเพื่อใหพิจารณาดําเนิน การเพื่อ ลงโทษตามควร
แกกรณี
ในกรณีกระทําผิดวินัยเล็กนอย และมีเหตุอันควรงดโทษ จะงดโทษให โดยใหทําทัณฑบน
เปนหนังสือ หรือวากลาวตักเตือนก็ได
-25-/การลงโทษ...
24

( สําเนา )
- 25 การลงโทษตามขอนี้ ผูบังคับบัญชามีอํานาจสั่งลงโทษผูอยูใตบังคับบัญชาในสถานโทษ
และอัตราใดไดเพียงใด ใหเปนไปตามบัญชีแนบทายขอบังคับนี้
ในกรณีที่จะตองลงโทษลดขั้นเงินเดือนลงเหลือนอยกวาอัตราเงินเดือนขั้นต่ําของตําแหนง
ก็ใหกระทําได โดยไมถือวาผูนั้นถูกลดตําแหนงดวย
ขอ 71 ใหผูบังคับบัญชามีหนาที่ควบคุมดูแลพนักงานในบังคับบัญชาใหปฏิบัติตามวินัย
เมื่อผลการดําเนินการทางวินัยปรากฏวาผูอยูใตบังคับบัญชาที่กระทําผิดวินัยหรือลงโทษ
โดยสมยอมใหถือ วาผูมีอํานาจสั่งลงโทษผูนั้นกระทําผิดวินัย ผูมีอํานาจสั่งลงโทษตองพิจารณาวาการ
กระทําผิด วินัยนั้น อยูในอํานาจของตนที่จะลงโทษไดหรือ ไม ถาอยูใ นอํานาจใหสั่งลงโทษ ถาเห็นวา
ความผิดนั้นเกินอํานาจ ใหรายงานตอผูบังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปเพื่อใหสั่งลงโทษตามที่เห็นสมควร
ผูมีอํานาจสั่งลงโทษคนใด ลงโทษผูอ ยูใตบังคับบัญชาที่กระทําผิดวินัย หรือลงโทษโดย
สมยอม ใหถือวาผูมีอํานาจสั่งลงโทษผูนั้นกระทําผิดวินัย
ขอ 72 เมื่อผูมีอํานาจไดสั่งลงโทษแลวใหเสนอรายงานการลงโทษนัน้ ไปยังผูอํานวยการ
ทราบ
ขอ 73 การลงโทษพนักงานตองทําคําสั่งเปนลายลักษณอักษร และในคําสั่งลงโทษให
แสดงพฤติการณแหงการกระทําความผิด ผลการสอบสวน และโทษที่จะลงแกผูกระทําผิดวินัยดวย
หมวด 14
การอุทธรณ
U

ขอ 74 พนักงานผูใดเห็นวาตนถูกผูบังคับบัญชาสั่งลงโทษฐานผิดวินัยโดยไมเปนธรรม
ใหมีสิทธิอุ ทธรณไ ด โดยใหยื่น อุ ทธรณตอ ผูบังคั บบั ญชาเหนือ ผูสั่งลงโทษขึ้นไปชั้นหนึ่ง โดยทํา เป น
ลายลักษณอักษรพรอมสําเนาถูกตองหนึ่งฉบับลงลายมือชื่อของผูอุทธรณภายในกําหนด 30 วันนับแต
วันที่ทราบคําสั่งและจะอุทธรณไดสําหรับตนเองเทานั้น จะอุทธรณแทนคนอื่น หรือมอบหมายใหคนอื่น
อุทธรณแทนไมได
ถาผูอํ า นวยการสํ า นั ก ผูอํ า นวยการสวน หรือ ผูอํ า นวยการสวน เป น ผูสั่ งลงโทษให
อุทธรณตอผูอํานวยการ
ถาผูอํานวยการสั่งลงโทษใหอุทธรณตอประธานกรรมการ
การอุทธรณไมเปน เหตุใหทุเลาการบังคับการลงโทษตามคําสั่งที่ผูบังคับบัญชาไดสั่งไว
แลว
-26-/ขอ 75 เมื่อผูมีอํานาจ...
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( สําเนา )
- 26 ขอ 75 เมื่อผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณ ไดรับอุทธรณแลว จะสั่งใหผูสั่งลงโทษชี้แจง
เหตุผลการสั่งลงโทษเพื่อประกอบการพิจารณาอุทธรณหรือไมก็ได
ในกรณีที่ผูสั่งลงโทษไดรับคําสั่งใหชี้แจง ตองสงคําชี้แจงภายในกําหนด 15 วัน นับแต
วันที่รับทราบคําสั่ง
ขอ 76 ใหผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณ พิจารณาวินิจฉัยใหแลวเสร็จภายในกําหนด
30 วัน นับแตวันที่ไดรับอุทธรณ เวน แตในกรณีจําเปนซึ่งจะพิจารณาใหทัน ภายในกําหนดนั้นไมได ก็ให
ขยายเวลาไดอีกไมเกิน 2 ครั้ง ครั้งละไมเกิน 15 วัน และตองแสดงเหตุที่ตองขยายเวลาไวดวยทุกครั้ง
ขอ 77 ถาผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณวินิจฉัยลงโทษเปนประการใด ใหถือคําวินิจฉัยนี้
เปนที่สุด
หมวด 15
สิทธิประโยชนของพนักงาน
U

ขอ 78 สิทธิประโยชนของพนัก งานเรื่องใดที่องคการมิไดกําหนดไว ในขอบังคับหรือ
ระเบียบใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ

ใหไว ณ วันที่ 14 เดือน กรกฎาคม พุทธศักราช 2552

( นายศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช )
ประธานกรรมการองคการสวนสัตว

สิทธิพร พิมพ
...............ตรวจ
สําเนาลอย
ฝายกฎหมาย
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