
ฉบับ Update 

ระเบียบกองทนุเพื่อความเสมอภาคทางการศกึษา 

วาดวยการบรหิารงานบคุคล พ.ศ. ๒๕๖๑ 

โดยที่เปนการสมควรกําหนดระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล อาศัยอํานาจตามความใน

มาตรา ๒๓ (๕) แหงพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบกับมติ

คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๔ 

กันยายน ๒๕๖๑ คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจึงออกระเบียบไว ดังตอไปน้ี 

ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาวาดวยการ

บริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๑” 

ขอ ๒๑ ระเบียบน้ีใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓  ในระเบียบน้ี 

“กองทุน” หมายความวา กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา 

“สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานกองทุน 

“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการบริหารกองทุน 

“ผูจัดการ” หมายความวา ผูจัดการกองทุน 

“พนักงาน” หมายความวา พนักงานของสํานักงาน แตไมหมายความรวมถึงผูจัดการ 

“ลูกจาง” หมายความวา ลูกจางของสํานักงานที่มีลักษณะการจางงานระยะสั้นไมเกินหนึ่งป 

“เจาหนาที่ของรัฐ” หมายความวา ขาราชการหรือเจาหนาที่ของรัฐที่มาปฏิบัติงานใหแก

สํานักงานเปนการชั่วคราวตามคําสั่งนายกรัฐมนตรี หรือตามขอตกลงระหวางหนวยงานตนสังกัดของผูนั้นกับ

สํานักงาน โดยมีสัญญาการจางที่แนนอนตามระยะเวลาที่กําหนด 

“บุคลากร” หมายความวา พนักงาน ลูกจาง และเจาหนาที่ของรัฐในสํานักงาน 

“ปบัญชี” หมายความวา ระยะเวลาตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคมของปหนึ่งถึงวันที่ ๓๐ กันยายนของปถัดไป 

และใหใช พ.ศ. ของปถัดไปเปนช่ือของปบัญชีนั้น 

ขอ ๔  เพื่อประโยชนในการบริหารงานบุคคลของสํานักงาน ใหผูจัดการมีอํานาจและหนาที่ 

ดังตอไปนี ้

(๑) กําหนดบัญชีอัตราเงินเดือนหรือคาจาง รวมถึงสวัสดิการและสิทธิประโยชนของบุคลากรโดย

ความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

(๒) กําหนดอัตราตอบแทนแกพนักงานและลูกจางที่จางเกินบัญชีอัตราเงินเดือนหรือคาจางเปน

การเฉพาะ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

                                           
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๓๕/ตอนพิเศษ ๒๔๘ ง/หนา ๑๗/๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
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(๓) จัดใหมีการประเมินผลของบุคลากรอยางนอยปบัญชีละหนึ่งครั้ง เพื่อใชเปนขอมูลสําคัญ

ประกอบการดําเนินงานตามระเบียบน้ี และรายงานผลการประเมินในภาพรวมแกคณะกรรมการ 

ขอ ๕  ใหผูจัดการรักษาการตามระเบียบน้ีและใหมีอํานาจออกขอบังคับ ประกาศ หรือดําเนินการ

อื่นใดเพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้ และมีอํานาจวินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบน้ี 

หมวด ๑ 

คณะอนกุรรมการดานการบรหิารงานบคุคล 

 

ขอ ๖  ใหมีคณะอนุกรรมการดานการบริหารงานบุคคล ประกอบดวยผูแทนคณะกรรมการเปน

ประธานอนุกรรมการ และกรรมการหรือผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกจํานวน ๒ คน โดยมีหัวหนาฝายทรัพยากรบุคคล

หรือผูที่ผูจัดการมอบหมายเปนเลขานุการ 

ขอ ๗  ใหคณะอนุกรรมการมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสองป และอาจไดรับแตงตั้งใหมได 

นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามวรรคแรก ใหอนกุรรมการตามขอ ๖ พนจากตําแหนงเมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) คณะกรรมการใหพนจากตําแหนง 

ในกรณีที่อนุกรรมการรายใดรายหน่ึงพนจากตําแหนงกอนวาระ ใหมีการแตงตั้งแทนภายในหกสิบ

วันและใหผูไดรับแตงตั้งแทนมีวาระเทากับวาระที่เหลืออยูของผูที่ตนแทน 

ในกรณีที่อนุกรรมการพนจากตําแหนงตามวาระแตยังมิไดแตงตั้งขึ้นใหม ใหผูซึ่งพนจากตําแหนง

ปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะไดแตงตั้งอนุกรรมการขึ้นใหม 

ขอ ๘  คณะอนุกรรมการ มีอํานาจและหนาที่ดังนี ้

(๑) ใหคําแนะนําแกสํานักงาน เกี่ยวกับแนวทางการดําเนินงานดานการบริหารงานบุคคลของ

สํานักงาน 

(๒) ใหความเห็นชอบการจัดทําแผนแมบทหรือแผนกลยุทธการบริหารงานบุคคลของสํานักงาน

และการพิจารณาแผนอัตรากําลังพนักงานและลูกจางใหสอดคลองกับภารกิจของสํานักงาน 

(๓) เสนอแนะใหขอมูลแกคณะกรรมการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 

(๔) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ 

ขอ ๙  การประชุมของคณะอนุกรรมการตองมีอนุกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ

จํานวนอนุกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม 

ถาประธานอนุกรรมการไมอยูในที่ประชุม หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหที่ประชุมเลือก

อนุกรรมการคนหนึ่งทําหนาที่ประธานเปนการเฉพาะคราว 

ถาอนุกรรมการผูใดมีสวนไดเสียในเรื่องนัน้โดยตรง อนุกรรมการผูนั้นไมมสีิทธิเขาประชมุในเรื่องนัน้ 
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การวินิจฉัยชี้ขาดใหถือเสียงขางมาก อนุกรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหน่ึงเสียงในการลงคะแนน ถา

มีคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด 

หมวด ๒ 

การกําหนดตําแหนงและคณุสมบัตบิคุลากร 

                 

ขอ ๑๐  พนักงานและลูกจางตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังน้ี 

(๑)๒ มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ และไมเกินหกสิบปบริบูรณ เวนแตกรณีมีเหตุผล 

ความจําเปนเพ่ือประโยชนของสํานักงาน ผูจัดการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอาจบรรจุและแตงต้ังบุคคล

ที่มีอายุเกินหกสิบปแตไมเกินเจ็ดสิบปใหเปนพนักงานได และใหมีการประเมินประสิทธิภาพเพื่อประกอบการ 

จัดทําสัญญาจางเปนรายป 

(๒)๓ สามารถทํางานใหแกสํานักงานไดตามเวลาที่กําหนด 

(๓) มีคุณสมบัติและประสบการณเหมาะสมกับวัตถุประสงคและอํานาจหนาที่ของสํานักงาน 

(๔) ไมเปนบุคคลลมละลาย 

(๕) ไมเปนผูมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพรองในศีลธรรมอันดีจนเปนที่รังเกียจของสังคม 

(๖) ไมเปนคนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ หรือมีจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 

หรือมีรางกายหรือจิตใจไมเหมาะสมที่จะปฏิบัติหนาที่ได 

(๗) ไมเคยเปนผูไดรับโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิด

ที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๘) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง สมาชิกสภาทองถิ่น หรือผูบริหารทองถิ่น กรรมการหรือ 

ผูดํารงตําแหนงซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่พรรคการเมือง 

(๙) ไมเปนผูอยูในระหวางถูกพักงาน พักราชการ หรือสั่งใหหยุดงานเปนการชั่วคราวในลักษณะ

เดียวกันกับการพักงานหรือพักราชการ 

(๑๐) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษกระทําผิดวินัยอยางรายแรงจากสวนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ

หนวยงานอื่น 

ขอ ๑๑๔  ตําแหนงพนักงานมีสี่ประเภท ไดแก 

(๑) ตําแหนงบริหารระดับสูง 

(๒) ตําแหนงบริหารระดับกลาง 

(๓) ตําแหนงบริหารระดับตน 

(๔) ตําแหนงวิชาการและปฏิบัติการ 

                                           
๒ ขอ ๑๐ (๑) แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกองทนุเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาวาดวยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๓ ขอ ๑๐ (๒) แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกองทนุเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาวาดวยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๔ ขอ ๑๑  แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาวาดวยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ 
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ขอ ๑๒๕  ระดับตําแหนงพนักงานแบงเปนสี่กลุม ไดแก 

(๑) ตําแหนงบริหารระดับสูง ไดแก รองผูจัดการกองทุน ผูชวยผูจัดการกองทุน ทั้งนี้ ใหม ี

การกําหนดวาระการดํารงตําแหนงในสัญญาจางและไดรับเงินประจําตําแหนง 

(๒) ตําแหนงบริหารระดับกลาง ไดแก ผูอํานวยการสํานัก หรือตําแหนงที่เทียบเทา ทั้งนี้ ใหมี

การกําหนดวาระการดํารงตําแหนงในสัญญาจางและไดรับเงินประจําตําแหนง 

(๓) ตําแหนงบริหารระดับตน ไดแก ผูชวยผูอํานวยการสํานัก หัวหนาฝาย หรือตําแหนงที่เทียบเทา 

(๔) ตําแหนงวิชาการและปฏิบัติการ ตามที่ผูจัดการประกาศกําหนด 

ทั้งนี้ การยายหรือเปลี่ยนแปลงใหพนักงานดํารงตําแหนงในระดับที่ต่ํากวาเดิมจะกระทํามิได  

เวนแตจะไดรับความยินยอมจากพนักงานผูนั้น 

ขอ ๑๓  ใหผูจัดการกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของพนักงานและลูกจางในแตละตําแหนง 

ขอ ๑๔  พนักงานและลูกจางจะมีอยูในสวนงานใด ฝายใด สํานักใด จํานวนเทาใด ตําแหนงใด 

ประเภทใด ระดับใด ใหผูจัดการกําหนด โดยคํานึงถึงความจําเปน หนาที่ความรับผิดชอบ ปริมาณ และคุณภาพ

ของงาน รวมถึงสอดคลองกับหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  ทั้งนี้ ภายใตกรอบอัตรากําลังที่คณะกรรมการ 

ใหความเห็นชอบ 

การกําหนดตําแหนงใดเปนพนักงานหรือลูกจางนั้นตองคํานึงถึงระยะเวลาของภารกิจและ 

ความคุมคาในการจาง โดยลูกจางจะเปนตําแหนงที่ตองมีการกําหนดระยะเวลาสิ้นสุดการจางในระยะสั้นไมเกิน

หนึ่งปและเปนงานที่มีลักษณะชั่วคราวที่เนนการใหบริการที่เฉพาะเจาะจง หรือตองใชทักษะพิเศษ หรือตองใช

ความเชี่ยวชาญพิเศษ ซึ่งไมใชภารกิจหลักของสํานักงาน 

หมวด ๓ 

การคดัเลอืก การบรรจ ุการแตงตัง้ และการประเมินผลการปฏิบตัิงาน 

 

ขอ ๑๕๖  ใหผูจัดการมีอํานาจบรรจุ และแตงตั้งหรือจางบุคคลใหเปนพนักงานหรือลูกจาง รวมถึง

แตงตั้งเจาหนาที่ของรัฐ ในทุกตําแหนง 

ขอ ๑๖  การไดมาซึ่งบุคคลเพื่อบรรจุและแตงตั้ง หรือจางใหเปนพนักงานหรือลูกจาง เวนแต

เจาหนาที่ของรัฐ ใหผูจัดการดําเนินการตามวิธีและเง่ือนไข ดังตอไปนี ้

(๑)๗ การสรรหา ใหใชกับการไดมาซึ่งพนักงานในตําแหนงบริหารระดับสูง ตําแหนงบริหาร

ระดับกลาง ตําแหนงบริหารระดับตน และตําแหนงวิชาการหรือปฏิบัติการในระดับอาวุโสขึ้นไป โดยใหผูจัดการแตงตั้ง

คณะกรรมการสรรหา ซึ่งประกอบดวยประธานกรรมการสรรหา กรรมการสรรหาอื่นอีกไมนอยกวาสองคน และ

                                           
๕ ขอ ๑๒ แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกองทนุเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาวาดวยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๖ ขอ ๑๕ แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาวาดวยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๗ ขอ ๑๖ (๑) แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาวาดวยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ 
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เลขานุการ เพื่อสรรหาบุคคลที่มีความรูความสามารถเหมาะสมกับตําแหนง โดยจะกําหนดใหมีการประกาศรับสมัคร

หรือไมก็ได 

(๒) การคัดเลือก ใหใชกับการไดมาซึ่งพนักงานหรือลูกจางในตําแหนงตาง ๆ นอกเหนือจาก (๑) 

และลูกจางเปนการทั่วไป โดยใหผูจัดการแตงต้ังคณะกรรมการคัดเลือก ซึ่งประกอบดวยประธานกรรมการคัดเลือก 

กรรมการคัดเลือกอ่ืนอีกไมนอยกวาสองคน และเลขานุการ เพ่ือดําเนินการประกาศรับสมัครและพิจารณาคัดเลือก

ดวยการทดสอบการปฏิบัติงานหรือการสัมภาษณหรือวิธีการอยางหนึ่งอยางใดตามที่คณะกรรมการคัดเลือกกําหนด 

(๓) การไดมาแบบเจาะจง ใหใชกับพนักงานหรือลูกจางที่มีคุณสมบัติที่ตองการเปนพิเศษ  

โดยผูจัดการสามารถดําเนินการรับเขามาเปนพนักงานหรือลูกจางไดหากมีคุณสมบัติตามที่กําหนดไวในตําแหนง 

นอกจากน้ันหากลูกจางรายใดมีผลการปฏิบัติงานดีเดนอยางตอเนื่องจนเปนที่ประจักษ ผูจัดการสามารถดําเนินการ

รับเขามาเปนพนักงานโดยไมตองผานการคัดเลือก หรือสรรหาที่กําหนดไวในขอ (๑) และ (๒) 

ในกรณีที่ไมอาจดําเนินการตามวรรคหนึ่งได ใหผูจัดการนําเสนอวิธีการไดมาซึ่งตําแหนงดังกลาว

ตอคณะกรรมการเพื่อใหความเห็นชอบ 

ขอ ๑๗  ใหผูจัดการจัดใหมีสัญญาจางบุคคลที่ไดรับการบรรจุและแตงต้ังหรือจาง ใหเปนพนักงาน

หรือลูกจางในทุกตําแหนง โดยกําหนดระยะเวลาการจาง หนาที่ความรับผิดชอบ และเงื่อนไขตาง ๆ ในการ

ปฏิบัติงานตามความจําเปนและเหมาะสม รวมทั้งผูจัดการอาจกําหนดใหมีการทดลองปฏิบัติงานบุคคลนั้นก็ได  

โดยใหกําหนดเง่ือนไขและระยะเวลาการทดลองปฏิบัติงานใหชัดเจน 

ในระหวางการทดลองปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่ง ถาผูจัดการเห็นวาบุคคลนั้นมีความประพฤติ 

ไมเหมาะสม หรือไมมีความรู หรือไมมีความสามารถเพียงพอที่จะปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงนั้นได ใหผูจัดการ 

มีอํานาจสั่งใหบุคคลนั้นไมผานการทดลองงานกอนครบกําหนดเวลาทดลองปฏิบัติงานได 

สัญญาจางบุคคลที่มีอายุเกินหกสิบปแตไมเกินหกสิบหาปเปนพนักงานในตําแหนงบริหารตาม 

ขอ ๑๒ (๑) ใหกระทําไดคราวละไมเกินสองป ทั้งนี้ ในกรณีที่เปนการทําสัญญาจางบุคคลซึ่งเปนพนักงานอยูแลว

และมีวาระการดํารงตําแหนงรอบปสุดทายเหลือไมเกินหกเดือน อาจทําสัญญาจางพนักงานนั้นในรอบปกอนหนา

เกินหน่ึงปได โดยใหนําระยะเวลาที่เหลือในรอบปสุดทายนั้นไปรวมกับระยะเวลาในรอบปกอนหนา๘ 

ขอ ๑๘  ถาตําแหนงพนักงานหรือลูกจางวางลง หรือผูดํารงตําแหนงใดไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได

หรือในกรณีที่กําหนดตําแหนงขึ้นใหมและยังไมไดแตงตั้งผูดํารงตําแหนงนั้น ใหผูจัดการมีอํานาจสั่งการใหพนักงาน

หรือลูกจางตามที่เห็นสมควร ปฏิบัติหนาที่หรือรักษาการในตําแหนงนั้นเปนการชั่วคราวได 

ใหผูรักษาการตามวรรคหนึ่งมีอํานาจหนาที่ตามตําแหนงที่ตนรักษาการ ในกรณีที่ระเบียบ 

ขอบังคับ คําสั่งหรือมติใดกําหนดใหผูดํารงตําแหนงนั้นเปนกรรมการหรือใหมีอํานาจหนาที่อยางใดใหผูรักษาการ 

ในตําแหนงดังกลาวเปนกรรมการหรือมีอํานาจหนาที่ตามที่กําหนดนั้นดวย 

                                           
๘ ขอ ๑๗ วรรคสาม แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาวาดวยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๖๓ 
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ขอ ๑๙  ผูจัดการอาจสั่งใหพนักงาน ลูกจาง หรือเจาหนาที่ของรัฐที่ปฏิบัติงานชั่วคราวยายไป

ปฏิบัติงานในหนวยงานอื่น โดยใหพนจากตําแหนงเดิมเปนการชั่วคราวได 

ขอ ๒๐  พนักงานหรือลูกจางซึ่งไมไดออกจากงานในระหวางทดลองปฏิบัติงานหรือไมไดถูกเลิก

จางตามขอ ๘๐ ถาสมัครเขาทํางานใหมและสํานักงานตองการจะรับผูนั้นกลับเขาทํางาน ใหผูจัดการพิจารณา 

โดยคํานึงถึงผลประโยชนที่สํานักงานจะไดรับ  ทั้งนี้ จะบรรจุและแตงตั้งหรือจางในตําแหนงใดและใหได 

รับเงินเดือนเทาใด ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ผูจัดการกําหนด 

เพ่ือประโยชนในการนับเวลาการทํางาน สํานักงานอาจนับเวลาของพนักงานหรือลูกจางผูกลับเขา

ทํางานตามวรรคหนึ่งในขณะที่เปนพนักงานหรือลูกจางกอนออกจากงานนั้นเปนเวลาทํางานของพนักงานหรือ

ลูกจางตามระเบียบน้ีก็ได 

หมวด ๔ 

เงนิเดือน คาจาง และประโยชนตอบแทนอืน่ 

 

ขอ ๒๑  คาตอบแทนของพนักงาน และลูกจางประกอบดวย 

(๑) เงินเดือน 

(๒) เงินประจําตําแหนงบริหาร เฉพาะในตําแหนงที่กําหนด 

(๓) คาตอบแทนตามผลงาน 

(๔) สวัสดิการและประโยชนตอบแทนอื่น ๆ ตามที่ผูจัดการกําหนดโดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการ 

ขอ ๒๒  บัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงบริหารของพนักงานและลูกจางใหเปนไป

ตามที่ผูจัดการกําหนดตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ โดยบัญชีอัตราเงินเดือนดังกลาวใหแสดงเฉพาะอัตรา

เงินเดือนขั้นสูงและขั้นต่ําเทาน้ัน 

คาตอบแทนตามผลงานคือคาตอบแทนที่จายตามผลการปฏิบัติงานและประสิทธิภาพในการ

ทํางานตามที่ผูจัดการกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

ถาปรากฏวาคาครองชีพสูงขึ้น หรือบัญชีอัตราเงินเดือนที่ใชอยูไมเหมาะสม ใหผูจัดการปรับบัญชี

อัตราเงินเดือนใหเหมาะสมโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

ขอ ๒๓  พนักงานหรือลูกจางตําแหนงใด จะไดรับเงินเดือนในอัตราเทาใดภายในบัญชีเงินเดือน 

ที่กําหนดไว ใหเปนไปตามที่ผูจัดการกําหนดตามหลักเกณฑและแนวทางที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

โดยไมตองประกาศเปนการทั่วไป แตใหแจงพนักงานหรือลูกจางทราบเปนรายบุคคล 

ขอ ๒๔  เงินเดือนหรือคาตอบแทนของขาราชการหรือเจาหนาที่ของรัฐที่มาปฏิบัติงานเปน 

การช่ัวคราวตามคําสั่งนายกรัฐมนตรีใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนด 

นอกจากกรณีตามวรรคหนึ่งเงินเดือนหรือคาตอบแทนของเจาหนาที่ของรัฐที่มาชวยงานเปนการ

ชั่วคราวใหเปนไปตามที่ผูจัดการกําหนด  ทั้งนี้ ตองไมซ้ําซอนกับสวนราชการหรือหนวยงานรัฐที่เจาหนาที่ผูนั้นสังกัด 
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ขอ ๒๕  ใหผูจัดการจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรเพื่อใชเปนขอมูลสําคัญ

ประกอบการพิจารณาตอสัญญาจาง เลื่อนเงินเดือน เลื่อนตําแหนง หรือใหออกจากงาน หรือเพื่อใชเปนขอมูล

สําคัญประกอบการพิจารณาบรรจุและแตงตั้งหรือจางบุคคลที่อยูระหวางการทดลองปฏิบัติงาน 

ขอ ๒๖  การประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปของบุคลากรใหผูจัดการกําหนดเกณฑและ 

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือแจงใหทราบทั่วกัน 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรตามวรรคหนึ่ง ใหนับชวงเวลาปฏิบัติงานในรอบปบัญช ี

ที่ผานมาเปนเกณฑ และในกรณีบุคลากรถูกสั่งยายหรือไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานอื่นนอกเหนือหนาที่ความ

รับผิดชอบหรือปฏิบัติงานพิเศษอื่นใดในรอบปบัญชีที่ผานมา ใหนําผลการปฏิบัติงานนั้นมาประกอบการพิจารณาดวย 

ขอ ๒๗  การเลื่อนตําแหนงและการขึ้นเงินเดือนของบุคลากร ใหผูจัดการสั่งการโดยคํานึงถึงผล

การประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป รวมถึงความรู ความสามารถ ความประพฤติ คุณภาพ ปริมาณของงาน 

ความอุตสาหะ การรักษาวินัย และความเหมาะสมแกตําแหนง 

ขอ ๒๘  การขึ้นเงินเดือนประจําป ใหขึ้นตั้งแตวันแรกของปบัญชีของสํานักงาน โดยใหคิดตาม

เวลาปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานผูนั้น หากมีเวลาปฏิบัติงานในปบัญชีของสํานักงานไมครบแปดเดือน ใหขึ้น

เงินเดือนตามสัดสวนของเวลาที่ปฏิบัติในปบัญชีของสํานักงานนั้น โดยระยะเวลาปฏิบัติงานดังกลาวใหนับรวม 

ชวงของการทดลองปฏิบัติงานดวย  ทั้งน้ี บุคลากรอาจไมไดรับการพิจารณาใหขึ้นเงินเดือนในกรณี ดังตอไปน้ี 

(๑) อยูในชวงเวลาทดลองปฏิบัติงาน 

(๒) ผลการปฏิบัติงานในรอบปที่ผานมาอยูในเกณฑที่ไมไดรับการขึ้นเงินเดือนตามที่ผูจัดการกําหนด 

(๓) ถูกลงโทษทางวินัย หรืออยูระหวางการลงโทษทางวินัย จนกระทั่งถึงวันที่จะขึ้นเงินเดือน 

(๔) ไดรับเงินเดือน ณ จุดสูงสุดตามโครงสรางเงินเดือนของระดับตําแหนง 

การขึ้นเงินเดือนระหวางปใหแกบุคลากรใหกระทําไดเฉพาะผูที่ผานการทดลองปฏิบัติงานหรือ 

ผูไดเลื่อนตําแหนงสูงขึ้น หรือผูทําความดีความชอบเปนกรณีพิเศษ 

ขอ ๒๙  การขึ้นเงินเดือนประจําปของบุคลากรและการจายคาตอบแทนตามผลงานใหผูจัดการ

เสนอวงเงินการขึ้นเงินเดือนประจําปและการจายคาตอบแทนตามผลงานเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ  

ทั้งนี้ ใหคํานึงถึงอัตราการจายเงินเดือนในตลาด ภาระงานที่เพิ่มขึ้น และผลการดําเนินงานที่ผานมาเปนสําคัญ 

ขอ ๓๐  บุคลากรซึ่งไดรับเงินเดือนถึงอัตราสูงสุดตามประเภทหรือระดับตําแหนงในบัญชีอัตรา

เงินเดือนที่ผูจัดการกําหนดอยูกอนการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป ใหบุคคลนั้นไดรับคาตอบแทนพิเศษ 

รายเดือนตามผลการประเมินการปฏิบัติงานประจําปตามที่ผูจัดการประกาศกําหนด 

ขอ ๓๑  การเลื่อนตําแหนง ใหกระทําไดตอเมื่อมีการกําหนดตําแหนงขึ้นใหมหรือปรับปรุง

ตําแหนงงานใหม หรือตําแหนงในระดับที่สูงกวาวางลงและจําเปนตองมีผูทําหนาที่ หรือมีการปรับระดับตําแหนงที่

เปนอยูในขณะนั้นใหสูงขึ้นเพื่อใหเหมาะสมกับลักษณะงาน ขอบเขต และปริมาณงาน และบุคคลนั้นมีคุณสมบัติ

อยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปน้ี 
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(๑) มีผลการปฏิบัติงานในตําแหนงหนาที่ทีด่ํารงอยูในขั้นดีตลอด 

(๒) มีความชํานาญในตําแหนงหนาที่เปนอยางดีหรือมากกวาตําแหนงที่ดํารงอยู 

(๓) มีความสามารถในหนาทีเ่ปนอยางดีและสามารถปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงสูงกวาได 

(๔) ลักษณะงานในตําแหนงใหมเหมาะสมกบัคุณสมบัติของผูปฏิบัติงานที่จะไดรับการเลื่อนขึ้นไป 

ขอ ๓๒  บุคลากรผูใดซึ่งอยูระหวางถูกสอบสวนวากระทําผิดวินัยกอนมีการเลื่อนตําแหนงหรือขึ้น

เงินเดือน ใหชะลอการเลื่อนตําแหนงหรือไดขึ้นเงินเดือนผูนั้นไวกอนและใหกันเงินสําหรับการขึ้นเงินเดือนไวดวย 

เมื่อการสอบสวนแลวเสร็จในปบัญชีใด และปรากฏวาผูนั้นไมถูกลงโทษทางวินัยหรือไมมีมลทินมัว

หมองและผูจัดการเห็นวาผูนั้นมีผลงานอยูในเกณฑสมควรไดรับการเลื่อนตําแหนงหรือขึ้นเงินเดือน ใหผูจัดการมี

อํานาจสั่งเลื่อนตําแหนงหรือขึ้นเงินเดือนในปบัญชีของสํานักงานนั้นได โดยใหสั่งเลื่อนตําแหนงหรือขึ้นเงินเดือน

ยอนหลังไปในแตละปบัญชีที่ตองรอการเลื่อนตําแหนงหรือขึ้นเงินเดือนไวตามสิทธิดวย 

ขอ ๓๓  บุคลากรผูใดซึ่งผูจัดการเห็นสมควรใหเลื่อนตําแหนงหรือขึ้นเงินเดือน แตไดถึงแก 

ความตายอันมิใชเกิดขึ้นเนื่องจากการกระทําผิดทางวินัยอยางรายแรงของตน หรือตองออกจากงานเพราะเจ็บปวย

โดยแพทยไดตรวจเห็นวาไมสามารถปฏิบัติงานตอไปไดอีก หรือตองไปรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับ

ราชการทหาร กอนที่จะมีคําสั่งเลื่อนตําแหนงหรือขึ้นเงินเดือนประจําปตามปกติ ผูจัดการจะสั่งเลื่อนตําแหนงหรือ

ขึ้นเงินเดือนใหผูนั้นยอนหลังไปถึงวันแรกของปบัญชีที่มีสิทธิจะไดเลื่อนตําแหนงหรือขึ้นเงินเดือนน้ันก็ได 

ขอ ๓๔  ในการพิจารณาเลื่อนตําแหนง หากผูจัดการพิจารณาแลวเห็นวาบุคลากรผูใดปฏิบัติงาน

ตามหนาที่ไมไดผลดีเทาที่ควร หรือไมอยูในหลักเกณฑการเลื่อนตําแหนงตามระเบียบนี้และตามที่ผูจัดการกําหนด 

ใหงดเลื่อนตําแหนงสําหรับผูนั้น 

หมวด ๕ 

สวสัดกิาร และสทิธปิระโยชนอืน่ 

 

ขอ ๓๕  ใหสํานักงานจัดใหมีสวัสดิการและสิทธิประโยชนอื่น รวมถึงการออมทรัพยและเงินตอบแทน

เพ่ือสรางแรงจูงใจแกผูจัดการ และบุคลากร 

ขอ ๓๖  สวัสดิการและสิทธิประโยชนอื่นของผูจัดการ และบุคลากร มีดังตอไปน้ี 

(๑) การประกันชีวิตและอุบัติเหตุ 

(๒) การรักษาพยาบาล 

(๓) เงินชวยเหลือกรณีถึงแกกรรมหรือทุพพลภาพ 

(๔) เงินชวยเหลือเพ่ือการศึกษาหรือการเรียนรูในรูปแบบตาง ๆ 

(๕) กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เฉพาะผูจัดการ และพนักงานที่ผานการทดลองงานแลว 

(๖) สวัสดิการและสิทธิประโยชนอื่นตามที่ผูจัดการกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
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ใหบุคคลในครอบครัวของผูมีสิทธิ ซึ่งไดแก บิดา มารดา คูสมรส และบุตรที่มีอายุไมเกินสิบแปดป

มีสิทธิไดรับสวัสดิการและสิทธิประโยชนอื่นตาม (๒) ดวย นอกจากนั้นสําหรับบุตรที่มีอายุไมเกินยี่สิบหาปมีสิทธิ

ไดรับสวัสดิการและสิทธิประโยชนอื่นตาม (๔) ดวย 

ทั้งนี้ การไดรับสวัสดิการและสิทธิประโยชนตาม (๑) - (๖) ใหเปนไปตามรูปแบบที่สํานักงาน

กําหนดขึ้นโดยคํานึงถึงความคุมคา และอาจพิจารณาจัดสวัสดิการแบบยืดหยุนที่เหมาะสมกับความตองการของ

บุคลากรในแตละชวงอายุ ตามความสมัครใจและตามรูปแบบการดํารงชีวิตของแตละปจเจกบุคคล 

ขอ ๓๗  ใหสํานักงานจัดตั้งกองทุนหนึ่งเรียกวา “กองทุนสวัสดิการสําหรับบุคลากรของกองทุน

เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา” เรียกโดยยอวา “กองทุนสวัสดิการ” มีวัตถุประสงคเพื่อใชจายเปนสวัสดิการ

ตามขอ ๓๖ (๑) (๒) (๓) และ (๔) 

ในวันตนปบัญชี ใหสํานักงานเบิกจายเงินจากบัญชีสํานักงานในสวนของคาบริหารจัดการ

สํานักงานเขาบัญชีกองทุนสวัสดิการ โดยจายเปนจํานวนเงินเทากับรอยละสิบสองจุดหาของเงินเดือนทั้งปบัญชีของ

ผูจัดการและบุคลากรของสํานักงานทั้งหมดเพ่ือเปนคาใชจายตามวัตถุประสงคของกองทุนสวัสดิการ 

หากปรากฏวาในระหวางปบัญชี สํานักงานมีจํานวนบุคลากรเพิ่มขึ้น ใหสํานักงานเบิกจายเงินจาก

บัญชีของสํานักงานในสวนของคาบริหารจัดการสํานักงานเขาบัญชีกองทุนสวัสดิการเพิ่มเติม ทั้งนี้โดยใชรอยละสิบ

สองจุดหาของเงินเดือนตามวรรคสองมาคิดคํานวณสําหรับจํานวนบุคลากรที่เพิ่มขึ้น 

ขอ ๓๘  ใหสํานักงานกําหนดใหมี “คณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิการ” โดยประกอบดวย

ผูบริหารและพนักงานของสํานักงานไมเกิน ๕ ราย มีหนาที่ในการพิจารณา และปรับปรุงรูปแบบการจัดสรรเงิน

สวัสดิการ 

หากในระหวางปบัญชีใดมีผูใชสิทธิเบิกจายสวัสดิการนอย คณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิการ

อาจพิจารณานาเงินในกองทุนสวัสดิการมาบริหารจัดการเพื่อสรางความผูกพันและสุขภาวะที่ดีแกบุคลากร หรือ

เพื่อพัฒนาสํานักงาน แตตองไมเกินรอยละสิบของวงเงินคงเหลือทั้งหมด ณ สิ้นรอบปบัญชี  ทั้งนี้ ตองไดรับความ

เห็นชอบจากผูจัดการ 

ใหสํานักงานจัดใหมีระบบการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการเพ่ือใหเกิดความมั่นคง โปรงใสและ

สามารถตรวจสอบได 

ขอ ๓๙  ใหสํานักงานจัดใหมีประกันชีวิตและอุบัติเหตุแกผูมีสิทธิในลักษณะการประกันกลุม 

โดยเบ้ียประกันที่จายจะแตกตางกันตามทางเลือกของพนักงานแตละราย ตามแนวทางที่ผูจัดการประกาศกําหนด 

ในกรณีที่ผูมีสิทธิประสงคจะจายเบี้ยประกันเพิ่มดวยตนเองเพื่อขอรับสิทธิตามกรมธรรมเพิ่มขึ้น

นอกเหนือจากที่สํานักงานจัดใหตามวรรคหนึ่ง ใหกระทําไดโดยไดรับอนุมัติจากผูจัดการ แตทั้งนี้ ในกรณีที่ทําให

จํานวนเบี้ยประกันที่กองทุนจายตามวรรคหนึ่งเพ่ิมสูงขึ้น ผูมีสิทธินั้นจะตองเปนผูชําระเบี้ยประกันในสวนที่เพ่ิมขึ้น 

ขอ ๔๐  ใหสํานักงานจัดทําประกาศเกี่ยวกับสิทธิประโยชนสําหรับสวัสดิการสุขภาพและ

หลักเกณฑการเบิกจายคารักษาพยาบาลและสุขภาพ โดยประกาศแจงใหบุคลากรทราบเปนการทั่วไป 
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ขอ ๔๑  ในระหวางปบัญชีใด หากเกิดกรณีมีการเจ็บปวยรายแรงอันเปนเหตุใหกองทุนสวัสดิการ

ตองมีคาใชจายสูงมาก ใหผูจัดการเบิกจายเงินจากบัญชีของสํานักงานในสวนของคาบริหารจัดการสํานักงาน

เพ่ิมเติมในลักษณะเงินยืมโดยไมมีดอกเบี้ยมาใชจายกอนได แตทั้งน้ี ผูจัดการจะตองดําเนินการปรับลดรายการสิทธิ

ประโยชนหรืออัตราการเบิกจายใหไดสิทธิประโยชนลดลง และจัดทําแผนการดําเนินงานของกองทุนสวัสดิการ 

เพ่ือใหกองทุนสวัสดิการสามารถคืนเงินที่ยืมดังกลาวไดโดยเร็ว 

การเบิกจายเงินของผูจัดการตามวรรคหนึ่ง ใหสามารถกระทําไดตามความจําเปนภายในวงเงินไม

เกินสามเทาของจํานวนเงินที่เบิกจายเขากองทุนสวัสดิการเมื่อตนปบัญชีนั้น 

ขอ ๔๒  ในกรณีที่ผูจัดการพบวา ผูมีสิทธิขอเบิกคารักษาพยาบาลและสุขภาพ และสิทธิประโยชน

สําหรับสวัสดิการสุขภาพเปนจํานวนมากผิดปกติ หรือมีเหตุสงสัยวาผูมีสิทธิอาจใชสิทธิโดยไมสุจริตใหผูจัดการแจง

ใหผูมีสิทธิสงขอมูล เอกสาร รายงานทางการแพทย รายงานผลการตรวจสุขภาพรายการรักษาพยาบาล หรือ

เอกสารหลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อดําเนินการตรวจสอบความถูกตองภายในระยะเวลาที่กําหนด แตทั้งนี้  

ตองใหระยะเวลาไมนอยกวาสิบหาวัน 

ในกรณีที่ผูมีสิทธิขอเบิกคารักษาพยาบาลและสุขภาพ และสิทธิประโยชนสําหรับสวัสดิการ

สุขภาพฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําสั่งของผูจัดการตามวรรคหนึ่งโดยปราศจากเหตุผลอันสมควร ผูจัดการมีสิทธิ

ปฏิเสธไมใหเบิกคารักษาพยาบาลและสุขภาพ และสิทธิประโยชนสําหรับสวัสดิการสุขภาพในครั้งนั้นได 

ขอ ๔๓  การสงเคราะหเนื่องจากไดรับอันตรายหรือเจ็บปวยเพราะเหตุปฏิบัติงานจนถึงแกชีวิต

หรือทุพพลภาพ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ผูจัดการกําหนด 

ขอ ๔๔  ในกรณีผูปฏิบัติงานถึงแกกรรม คูสมรสหรือทายาทหรือผูมีสิทธิตามประมวลกฎหมาย

แพงและพาณิชยจะไดรับประโยชน ดังตอไปน้ี 

(๑) เงินเดือนหรือคาจางในเดือนสุดทายที่ถึงแกกรรมเต็มเดือน 

(๒) เงินชวยเหลือคาทําศพ และคาชวยเหลืออ่ืน ๆ ไมเกินวงเงินที่ผูจัดการประกาศกําหนด 

ขอ ๔๕  เงินชวยเหลือเพื่อการศึกษาหรือการเรียนรูในรูปแบบตาง ๆ สามารถจายเพื่อกิจการ ดังตอไปนี้ 

(๑) เงินชวยเหลือเพ่ือการศึกษาบุตรของบุคลากร 

(๒) เงินชวยเหลือเพื่อการศึกษาหรือการเรียนรูเพิ่มเติมในรูปแบบตาง ๆ เชน การพัฒนาทักษะ

ดานภาษา ดิจิทัล หรืออื่น ๆ ตามสมควรของผูจัดการและบุคลากร 

(๓) เงินรางวัลในการกระตุนการเรียนรูของบุคลากร และการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนถายทอด

ความรูในองคกร 

ขอ ๔๖  ผูมีสิทธิสามารถขอรับเงินชวยเหลือเพื่อการศึกษาบุตรโดยชอบดวยกฎหมายซึ่งมีอายุ 

ไมเกินยี่สิบหาปในปบัญชี ตามอัตราที่ผูจัดการประกาศกําหนด 

ในกรณีที่ผูมีสิทธิมีคูสมรสซึ่งเปนผูมีสิทธิเชนเดียวกันและมีบุตรดวยกัน ใหผูมีสิทธิเพียงคนเดียว

สามารถขอรับเงินชวยเหลือเพ่ือการศึกษาบุตร 
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ขอ ๔๗  ผูมีสิทธิขอรับเงินชวยเหลือในขอ ๔๕ สามารถเบิกจายเงินชวยเหลือไดตามอัตราที่

ผูจัดการประกาศกําหนด 

ขอ ๔๘  ใหผูจัดการเปนผูมีอํานาจอนุมัติการเบิกจายเงินชวยเหลือเพื่อการศึกษาหรือเรียนรูใน

รูปแบบอื่น ๆ ตามแบบที่สํานักงานกําหนด พรอมกับหลักฐานการรับเงินของสถานศึกษาหรือหนวยงานหรือหลักฐาน

การรับเงินที่เกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนรูรูปแบบอ่ืน ๆ ภายในกําหนดเวลาหนึ่งปหากพนกําหนดเวลาดังกลาวแลว

ใหถือวาสิทธิในการขอรับเงินชวยเหลือเพื่อการศึกษาหรือการเรียนรูในรูปแบบอื่น ๆ ในปบัญชีน้ันเปนอันระงับไป 

กรณีที่หลักฐานการรับเงินตามวรรคหนึ่งแสดงจํานวนเงินนอยกวาเงินชวยเหลือเพื่อการศึกษา

หรือเรียนรูในรูปแบบอ่ืน ๆ ใหเบิกจายตามจริงไมเกินอัตราที่ผูจัดการประกาศกําหนด 

ขอ ๔๙  สถานศึกษาหรือหนวยงานหรือการพัฒนาการเรียนรูรูปแบบอ่ืน ๆ หมายความถึง 

(๑) มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่เรียกชื่ออยางอื่นในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการหรือสวน

ราชการอ่ืนหรือที่อยูในกํากับของรัฐ 

(๒) วิทยาลัยหรือสถานศึกษาที่เรียกชื่ออยางอื่นซึ่งมีฐานะเทียบเทาวิทยาลัยในสังกัดหรืออยูใน

กํากับของกระทรวงศึกษาธิการหรือสวนราชการอ่ืนที่ ก.พ. รับรองคุณวุฒ ิ

(๓) โรงเรียนในสังกัดหรืออยูในกํากับของกระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัย วิทยาลัยองคการ

บริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องคกรปกครองสวนทองถิ่น

อื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง 

(๔) โรงเรียนในสังกัดหรืออยูในกํากับของสวนราชการอื่นหรือองคการรัฐบาลที่ ก.พ. รับรองคุณวุฒ ิ

(๕) โรงเรียนในสังกัดสวนราชการที่กระทรวงการคลังกําหนด 

(๖) สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในสังกัดสวนราชการ 

(๗) สถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามกฎหมายวาดวยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

(๘) โรงเรียนตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชนที่จัดการศึกษาในระบบโรงเรียน และใหรวมถึง

โรงเรียนนานาชาติ 

(๙) หนวยงานพัฒนาการเรียนรูแบบอื่น ๆ ที่มีวัตถุประสงคในการจัดตั้งเพื่อพัฒนาความรูหรือ

ทักษะหรือความสามารถอ่ืน ๆ และสามารถออกใบเสร็จรับเงินได 

(๑๐) การพัฒนาเรียนรูผานทางชองทางดิจิทัล หรือชองทางการเรียนรูรูปแบบใหม ๆ 

(๑๑) หนวยงานลักษณะอื่น ๆ หรือการเรียนรูอ่ืน ๆ ตามที่ผูจัดการประกาศกําหนด 

ขอ ๕๐  ในระหวางปบัญชีใด หากเกิดกรณีมีการเบิกจายเงินชวยเหลือเพื่อการศึกษาหรือเรียนรู

ในรูปแบบอื่น ๆ สูงมาก ใหผูจัดการเบิกจายเงินจากบัญชีของสํานักงานในสวนของคาบริหารจัดการสํานักงาน

เพ่ิมเติมในลักษณะเงินยืมโดยไมมีดอกเบ้ียมาใชจายกอนได 

แตทั้งนี้ ผูจัดการจะตองดําเนินการปรับลดรายการสิทธิประโยชนหรืออัตราการเบิกจายใหไดสิทธิ

ประโยชนลดลง และจัดทําแผนการดําเนินงานของกองทุนสวัสดิการ เพื่อใหกองทุนสวัสดิการสามารถคืนเงินที่ยืม

ดังกลาวไดโดยเร็ว เชนเดียวกับคารักษาพยาบาลและสุขภาพ 
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ขอ ๕๑  ผูมีสิทธิผูใดใชสิทธิขอรับเงินชวยเหลือเพื่อการศึกษาหรือเรียนรูโดยทุจริตหรือ 

กรอกขอความในคําขอเบิกเงินอันเปนเท็จ จะตองรับโทษทางวินัย 

ขอ ๕๒  ใหสํานักงานรวมกับผูจัดการและพนักงานดําเนินการตกลงกันเพื่อจัดใหมี “กองทุน

สํารองเลี้ยงชีพ” เพ่ือเปนสวัสดิการแกผูจัดการและพนักงานของสํานักงาน 

ทุกครั้งที่มีการจายเงินเดือน ใหผูจัดการหรือพนกังานซึ่งเปนสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพจายเงิน

สะสมเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพในอัตรารอยละของเงินเดือนกอนหักภาษี โดยใหสํานักงานหักจากเงินเดือน

ดังกลาว และใหสํานักงานจายเงินสมทบเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพในวันเดียวกับที่ผูจัดการหรือพนักงานจายเงิน

สะสมเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพในอัตรารอยละของเงินเดือนของผูจัดการหรือพนักงานกอนหักภาษีตามอัตรา ดังนี ้

อัตราการจายเงินสะสมของผูจัดการหรอื

พนกังาน 

อัตราการจายเงินสมทบของกองทนุ 

อายุงาน อัตราการจาย 

รอยละ ๓-๕ ของเงินเดือน ต่ํากวา ๒ ป รอยละ ๕ ของเงินเดือน 

ตั้งแต ๒ ป แตไมถึง ๔ ป รอยละ ๗ ของเงินเดือน 

๔ ปขึ้นไป รอยละ ๑๐ ของเงินเดือน 

รอยละ ๖-๑๐ ของเงินเดือน ต่ํากวา ๒ ป รอยละ ๖ ของเงินเดือน 

ตั้งแต ๒ ป แตไมถึง ๔ ป รอยละ ๘ ของเงินเดือน 

๔ ปขึ้นไป รอยละ ๑๑ ของเงินเดือน 

รอยละ ๑๑ ของเงินเดือนขึ้นไป ต่ํากวา ๒ ป รอยละ ๑๑ ของเงินเดือน 

ตั้งแต ๒ ป แตไมถึง ๔ ป รอยละ ๑๑.๕ ของเงินเดือน 

๔ ปขึ้นไป รอยละ ๑๒ ของเงินเดือน 

ทั้งนี้ ผูจัดการหรือพนักงานสามารถเลือกอัตราจายเงินสะสมไดปบัญชีละหนึ่งครั้ง 

ขอ ๕๓  เมื่อผูจัดการหรือพนักงานสิ้นสุดสมาชิกภาพกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ใหมีสิทธิไดรับเงิน

สมทบและผลประโยชนของเงินสมทบตามหลักเกณฑดังน้ี 

อายุงาน (นบัแตวนัที่เริม่ปฏบิตัิงาน) เงนิสมทบและผลประโยชนจากเงนิสมบทของกองทุน 

นอยกวา ๒ ป รอยละ ๐ 

ตั้งแต ๒ ป แตไมถึง ๔ ป รอยละ ๕๐ 

ตั้งแต ๔ ปขึ้นไป รอยละ ๑๐๐ 

ขอ ๕๔  การใดที่ไมไดกําหนดไวในระเบียบนี้ ใหเปนไปตามขอบังคับกองทุนสํารองเลี้ยงชีพที่

สํานักงานกับผูจัดการและพนักงานตกลงจัดต้ังขึ้นดังกลาว  ทั้งน้ี ตองไมขัดหรือแยงกับระเบียบน้ี 
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หมวด ๖ 

การเพิม่พนูประสทิธภิาพและเสรมิสรางแรงจูงใจในการปฏบิัติงาน 

 

ขอ ๕๕  ผูบังคับบัญชามีความรับผิดชอบในการพัฒนาและฝกอบรมผูใตบังคับบัญชาใหเพิ่มพูน

ความรู ความสามารถ ทักษะ เจตคติ คุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือใหปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพทั้งปจจุบัน

และอนาคต โดยรวมกับสํานักงานจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรที่เหมาะสม 

ขอ ๕๖  การพัฒนาบุคลากรอาจกระทําไดในกรณี ดังตอไปน้ี 

(๑) ศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิชาการ 

(๒) เพ่ิมพูนความรูทางวิชาการ 

(๓) แลกเปลี่ยนพนักงาน 

(๔) วิธีอยางอ่ืนที่จําเปนและเหมาะสม 

การลาไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิชาการ ใหบุคลากรที่ประสงคจะลาทําบันทึกโดย

แจงรายละเอียดของหลักสูตรการศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิชาการ และระยะเวลาพรอมดวย

ประมาณการงบประมาณเสนอตอผูบังคับบัญชาตามลําดับช้ัน เพื่อพิจารณาใหความเหน็กอนเสนอใหผูจัดการ

พิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ ตามแบบและเงื่อนไขที่ผูจัดการกําหนด 

การนับเวลาการครองตําแหนงจะนับรวมเวลาปฏิบัติงานกอนลาไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือ

ปฏิบัติงานวิชาการ และเวลาการปฏิบัติงานหลังจากที่ไดรายงานตัวเมื่อจบการศึกษา ฝกอบรม ดูงานและ

ปฏิบัติงานวิชาการเสร็จสิ้นแลว 

ขอ ๕๗  ในการพิจารณาอนุมัติการลาไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิชาการที่มีระยะเวลา

ตั้งแตสามเดือนขึ้นไป ใหคณะอนุกรรมการดานการบริหารงานบุคคลพิจารณาอนุมัติโดยพิจารณาถึงความจําเปนและ

ความตองการของสํานักงานที่จะใหผูมีความรู ความชํานาญในสาขาวิชาและระดับความรูที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน

ของสํานักงาน  ทั้งนี้ ใหกําหนดแผนงานหรือโครงการที่จะใหผูนั้นกลับมาปฏิบัติงานไวลวงหนา 

ในกรณีขอลาไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิชาการที่มีระยะเวลาต่ํากวาสามเดือนให

ผูจัดการพิจารณาอนุมัต ิ

ขอ ๕๘  บุคลากรที่ประสงคจะลาเพื่อไปศึกษา ฝกอบรม หรือดูงานไมวาในประเทศหรือ

ตางประเทศ โดยมีระยะเวลาสามเดือนขึ้นไป ตองปฏิบัติงานมาแลวไมนอยกวาหน่ึงป 

บุคลากรที่ประสงคจะลาไปปฏิบัติงานวิชาการตองปฏิบัติงานมาแลวไมนอยกวาสามป 

ขอ ๕๙ บุคลากรที่ไดรับอนุมัติใหลาไปศึกษา ฝกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติงานวิชาการจะ

เปลี่ยนแปลงกําหนดเวลา สถานศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิชาการใหแตกตางไปจากที่ไดรับอนุมัติไวมิได 

เวนแตไดรับอนุมัติจากผูจัดการเปนรายกรณีไป 

ขอ ๖๐ การเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ หรือการแลกเปลี่ยนพนักงาน ใหทําไดโดยนําหลักเกณฑ

และวิธีการตามที่กําหนดในขอ ๕๗ ขอ ๕๘ และขอ ๕๙ มาใชบังคับโดยอนุโลม  ทั้งนี้ ผูบังคับบัญชาของพนักงานผูนั้น
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จะตองคํานึงถึงอัตรากําลังที่มีอยู โดยใหมีผูปฏิบัติงานเพียงพอไมเสียหายแกสํานักงาน และจะนําเหตุดังกลาวมาขอ

ตั้งอัตรากําลังเพิ่มไมได 

ขอ ๖๑  สวนงานตนสังกัดตองกําหนดแผนพัฒนาเฉพาะบุคคลสําหรับพนักงานที่ไดรับอนุมัติให

ลาไปเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการ หรือแลกเปลี่ยนพนักงาน โดยตองสอดคลองกับภารกิจของสํานักงานทั้งในปจจุบัน

และในอนาคต และกําหนดหนาที่รับผิดชอบที่จะมอบหมายใหพนักงานผูนั้นปฏิบัติเมื่อกลับมาจากการลาดังกลาว 

โดยการมอบหมายหนาที่นั้นจะตองสอดคลองกับความรู ทักษะและความเชี่ยวชาญ หรือประสบการณที่ไดรับ

เพ่ิมขึ้น เพื่อใหเกิดประโยชนและความคุมคาสูงสุด 

ขอ ๖๒  พนักงานผูไปปฏิบัติงานหรือเพิ่มพูนความรูทางวิชาการที่หนวยงานอื่น จะตองปฏิบัติ

ตามระเบียบของหนวยงานอื่นนั้นดวย  ทั้งนี้ หากพนักงานไมปฏิบัติตามระเบียบของหนวยงานอื่นนั้นผูจัดการอาจ

พิจารณาดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งหรือสองอยาง ดังนี ้

(๑) ตักเตือน 

(๒) สั่งใหยุติการเพิ่มพูนความรูหรือแลกเปลี่ยนพนักงาน แลวใหกลับเขามาปฏิบัติงานในสํานักงาน 

 ขอ ๖๓  ใหสํานักงานจัดใหพนักงานที่ไดรับการพัฒนาเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ หรือไป

แลกเปลี่ยนปฏิบัติในหนวยงานอื่น ไดดําเนินการเผยแพรองคความรู และประสบการณที่ไดรับดังกลาว 

ขอ ๖๔  ผูไดรับอนุมัติใหลาไปศึกษาหรือการเรียนรูในรูปแบบตาง ๆ ในประเทศ และใชเวลาใน

การศึกษาในเวลาปฏิบัติงานของสํานักงานโดยไมไดรับเงินเดือน จะตองกลับมาปฏิบัติงานใหสํานักงานเปนกึ่งของ

ระยะเวลาที่ไดไปศึกษาหรือตามเง่ือนไขที่ตกลงกับผูจัดการ 

ขอ ๖๕  ผูที่ไดรับอนุมัติใหลาไปศึกษาหรือการเรียนรูในรูปแบบตาง ๆ ในประเทศ และใชเวลา

ศึกษาในเวลาปฏิบัติงานบางสวนของสํานักงานโดยไดรับเงินเดือนเต็มจํานวน จะตองปฏิบัติงานชดใชใหสํานักงาน

เทาระยะเวลาที่ไดไปศึกษา มิฉะนั้น ผูนั้นตองชดใชเงินใหสํานักงานเปนจํานวนเทากับจํานวนเงินเดือนตามสัดสวน

ที่ใชเวลาปฏิบัติงานของสํานักงานตลอดระยะเวลาที่ไดรับอนุมัติใหลาไปศึกษา 

ผูที่ขออนุมัติลาไปศึกษาตอในประเทศตามวรรคหนึ่ง ตองใชระยะเวลาศึกษาในเวลาปฏิบัติงาน

ของสํานักงานไมเกินรอยละยี่สิบหาของระยะเวลาทั้งหมด 

ขอ ๖๖  ผูที่ไดรับอนุมัติใหลาไปศึกษาหรือการเรียนรูในรูปแบบตาง ๆ ในประเทศ และใชเวลา

ศึกษานอกเวลาปฏิบัติงานของสํานักงาน โดยไดรับเงินสนับสนุนคาใชจายในการศึกษา จะตองปฏิบัติงานชดใชให

สํานักงานเทาระยะเวลาที่ไดไปศึกษา มิฉะนั้น ผูนั้นตองชดใชเงินใหสํานักงานเปนจํานวนเทากับจํานวนเงิน

สนับสนุนคาใชจายที่ไดรับทั้งหมด 

ผูไดรับอนุมัติใหลาศึกษาตอในประเทศตามวรรคหนึ่ง มีสิทธิลาเพื่อการศึกษาเพิ่มเติมไดอีกไมเกิน

สิบวันตอป  ทั้งน้ี ตองไมกระทบกระเทือนตอการปฏิบัติงานประจําปและงานที่ไดรับมอบหมาย 

ขอ ๖๗  ผูที่ไดรับอนุมัติใหลาไปศึกษาตอในตางประเทศ โดยไมไดรับเงินเดือนและไมไดรับเงิน

สนับสนุนคาใชจายในการศึกษา และใชเวลาในการศึกษาในเวลาปฏิบัติงานของสํานักงานโดยไมไดรับเงินเดือน 

จะตองกลับมาปฏิบัติงานใหสํานักงานเปนกึ่งของระยะเวลาที่ไดไปศึกษาหรือตามเง่ือนไขที่ตกลงกบัผูจัดการ 
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ขอ ๖๘  ผูที่ไดรับอนุมัติใหลาไปศึกษาตอในตางประเทศ โดยไดรับเงินเดือนเต็มจํานวนและเงิน

สนับสนุนคาใชจายในการศึกษา จะตองปฏิบัติงานชดใชใหสํานักงานเปนเวลาไมนอยกวาสองเทาของระยะเวลาที่

ไดไปศึกษา มิฉะนั้น ผูนั้นตองชดใชเงินใหสํานักงานเปนจํานวนสี่เทาของจํานวนเงินเดือนเดือนสุดทายคูณดวย

ระยะเวลาที่ไดรับอนุมัติใหลาไปศึกษา 

ขอ ๖๙  ผูที่ประสงคจะลาไปฝกอบรม หรือดูงาน ทั้งในประเทศหรือตางประเทศ โดยไมขอรับเงิน

สนับสนุนคาใชจายจากสํานักงาน ใหมีสิทธิขอลาเขารับการฝกอบรม หรือดูงานไดรวมกันไมเกินปละสิบวันทํางาน

โดยไมถือเปนวันลา 

ขอ ๗๐  ผูที่ไดรับอนุมัติใหลาไปปฏิบัติงานวิชาการที่มีระยะเวลาตั้งแตสามเดือนขึ้นไปโดยไดรับ

เงินเดือน จะตองปฏิบัติงานชดใชใหสํานักงานเทาระยะเวลาที่ไดลาไปปฏิบัติงานวิชาการ มิฉะนั้น ผูนั้นตองชดใชเงิน

ใหสํานักงานเปนจํานวนเทากับจํานวนเงินเดือนสุดทายคูณดวยระยะเวลาที่ไดรับอนุมัติใหลาไปปฏิบัติงานวิชาการ 

ในกรณีที่ผูไดรับอนุมัติใหลาไปปฏิบัติงานวิชาการตามวรรคหนึ่ง ไดรับเงินสนับสนุนคาใชจายเพื่อ

ปฏิบัติงานวิชาการดังกลาวดวย หากไมปฏิบัติงานชดใชใหสํานักงานเทาระยะเวลาที่ไดลาไปปฏิบัติงานวิชาการ 

นอกจากผูนั้นจะตองชดใชสํานักงานตามวรรคหนึ่งแลว ตองชดใชเงินใหสํานักงานเทากับจํานวนเงินสนับสนุน

คาใชจายเพ่ือปฏิบัติงานวิชาการที่ไดรับดวย 

ผูที่ประสงคจะลาไปปฏิบัติงานวิชาการใหมีสิทธิลาไปปฏิบัติงานวิชาการไดครั้งละไมเกินหกเดือน 

แตทั้งนี้ การใชสิทธิลาไปปฏิบัติงานวิชาการในแตละครั้งตองมีระยะหางกันไมนอยกวาสามป ยกเวนกรณีที่

หนวยงานภาครัฐอื่นมีขอตกลงรวมกับสํานักงานใหพนักงานของสํานักงานไปชวยงานเปนการพิเศษ 

ขอ ๗๑  ผูไดรับอนุมัติใหลาเพื่อการพัฒนาบุคลากรตามขอ ๗๐ ซึ่งมีระยะเวลาตั้งแตสามเดือนขึ้น

ไป เมื่อวัตถุประสงคแหงการลาสิ้นสุดลง ไมวาจะครบกําหนดระยะเวลาที่ไดรับอนุมัติหรือไมก็ตาม จะตองรายงาน

ตัวเขาปฏิบัติงานและรายงานผลการลาเพื่อการพัฒนาบุคลากรตอผูจัดการภายในสามสิบวันนับจากวันที่

วัตถุประสงคแหงการลาสิ้นสุดลง 

ขอ ๗๒  ผูที่ไดรับอนุมัติใหลาเพ่ือการพัฒนาบุคลากรตามขอ ๖๘ และกลับเขามาปฏิบัติงานชดใช

ใหสํานักงานยังไมครบหนึ่งป ไมมีสิทธิลาเพื่อการพัฒนาบุคลากรตามขอ ๖๗ อีก เวนแตกรณีจําเปนผูจัดการอาจ

พิจารณาอนุมัติเปนกรณีพิเศษได 

หมวด ๗ 

วันและเวลาปฏิบัตงิาน วันหยุดงาน การปฏิบัตงิานลวงเวลา และการลา 

 

ขอ ๗๓  วันทํางานใหมีกําหนดสัปดาหละหาวัน โดยมีกําหนดเวลาทํางานวันละแปดช่ัวโมง รวม

สัปดาหละไมเกินสี่สิบช่ัวโมง และมีวันหยุดประจําสัปดาห สัปดาหละสองวัน  ทั้งนี้ เวลาการเขาทํางานใหเปนไป

ตามที่ผูจัดการประกาศกําหนด 
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วันหยุดตามประเพณีและวันหยุดอื่นของสํานักงาน โดยอิงวันหยุดราชการประจําปใหสํานักงาน

ประกาศใหทราบลวงหนาเปนประจําทุกปไป ในกรณีที่มีความจําเปน ผูจัดการจะเปลี่ยนแปลงวัน จํานวนวัน และ

จํานวนเวลาทํางาน รวมถึงวันหยุดตามประเพณีของพนักงานและลูกจางที่ปฏิบัติงานในบางภารกิจก็ได 

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงจํานวนวันหรือเวลาทํางานจะตองมีการตกลงการจายเงินเดือนและ

คาตอบแทนอื่น ๆ ใหชัดเจนเปนลายลักษณอักษร 

ขอ ๗๔  ผูมีสิทธิเบิกคาลวงเวลาไดแกบุคลากร ยกเวนผูดํารงตําแหนงประเภทบริหารและ

ตําแหนงในระดับต้ังแตพนักงานอาวุโสและนักวิชาการอาวุโสขึ้นไป 

อัตราการเบิกคาลวงเวลาใหเปนไปตามที่ผูจัดการประกาศกําหนด 

ขอ ๗๕  ใหบุคลากรยกเวนลูกจางมีสิทธิลาพักผอนประจําปในปบัญชีหนึ่งไดเปนระยะเวลาสิบวัน

ทําการ เวนแตผูที่ไดรับบรรจุเขาปฏิบัติงานยังไมถึงหกเดือนไมมีสิทธิลาพักผอนประจําป 

ถาในปบัญชีใดบุคลากรยกเวนลูกจางผูใดมิไดลาพักผอนประจําป หรือลาพักผอนประจําปแลวแต

ไมครบสิบวันทําการ ใหสะสมวันที่ยังมิไดลาในปบัญชีนั้นรวมเขากับปบัญชีตอ ๆ ไปได แตวันลาพักผอนสะสมรวม

กับวันลาพักผอนในปบัญชีปจจุบันจะตองไมเกินยี่สิบวันทําการ สําหรับผูที่ปฏิบัติงานมาแลวไมนอยกวาสิบป ใหมี

สิทธินําวันลาพักผอนสะสมรวมกับวันลาพักผอนในปปจจุบันไดไมเกินสามสิบวันทําการ 

ทั้งนี้ บุคลากรยกเวนลูกจางผูประสงคจะลาพักผอน ใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอผูบังคับบัญชา

ตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุญาต และเมื่อไดรับอนุญาตแลวจึงจะหยุดลาพักผอนได โดยมิใหเสียหายแกสํานักงาน 

ขอ ๗๖  การลาปวย การลากิจสวนตัว การลาคลอดบุตร การลาไปชวยเหลือภริยาที่คลอดบุตร 

การลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจย การลาเขารับการตรวจพลหรือเขารับการเตรียมพล การลาไปฟนฟู

สมรรถนะดานอาชีพ หรือการลารูปแบบอื่น ๆ ของบุคลากรใหถือปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการโดยอนุโลม 

เวนแตผูจัดการจะประกาศกําหนดไวเปนอยางอื่น 

ขอ ๗๗  บุคลากรซึ่งประสงคจะลาไปปฏิบัติธรรม ใหเสนอหรือจัดสงใบลาพรอมเอกสารการ

ยืนยันจากสถานที่ที่จะไปปฏิบัติธรรม ตอผูบังคับบัญชาตามลําดับ และใหมีสิทธิลาไปปฏิบัติธรรมติดตอกันไดไม

เกินสิบหาวันทําการ 

 

หมวด ๘ 

การพนสภาพการเปนผูปฏบิตัิงาน 

 

๗๘  พนักงานและลูกจาง พนจากความเปนผูปฏิบัติงานในสํานักงานเมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) ครบเกษียณอายุในปบัญชีที่มีอายุครบหกสิบปบริบูรณ 

(๓) ลาออก 

(๔) สิ้นสุดสญัญาจางหรือถูกเลิกจาง 
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(๕) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามอยางใดอยางหนึ่งตามขอ ๑๐ 

(๖) เลิกจางเพราะไมผานการประเมินผลการปฏิบัติงานติดตอกันสองป 

(๗) ถูกไลออกหรือปลดออก เพราะผิดวินัยตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในระเบียบน้ี 

(๘) ถูกสั่งลงโทษเลิกจาง โดยไมจายเงินชดเชยตามขอ ๘๑ 

ขอ ๗๙  ใหพนักงานหรือลูกจางผูใดประสงคจะลาออกจากงาน ใหยื่นหนังสือขอลาออกตอ

ผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไปหน่ึงช้ัน ลวงหนาอยางนอยสามสิบวัน 

ในกรณีที่พนักงานหรือลูกจางขอลาออกเพ่ือดํารงตําแหนงทางการเมือง ดํารงตําแหนงตาม

รัฐธรรมนญู หรือเพื่อสมัครรบัเลือกตั้ง ใหการลาออกนี้มีผลนับแตวันที่ผูนั้นลาออก 

หมวด ๙ 

คาตอบแทนการเลกิจาง 

 

ขอ ๘๐  ใหสํานักงานจายเงินชดเชยใหแกพนักงานและลูกจางซึ่งเลิกจาง ดังตอไปน้ี 

(๑) กรณีทํางานติดตอกันครบสี่เดือนแตไมครบหนึ่งป ใหจายในอัตราเทากับเงินเดือนสุดทาย

จํานวนหนึ่งเดือน 

(๒) ในกรณีทํางานติดตอกันครบหนึ่งป แตไมครบสามป ใหจายในอัตราเทากับเงินเดือนสุดทาย

จํานวนสามเดือน 

(๓) ในกรณีทํางานติดตอกันครบสามป แตไมครบหกป ใหจายในอัตราเทากับเงินเดือนสุดทาย

จํานวนหกเดือน 

(๔) ในกรณีทํางานติดตอกันครบหกป แตไมครบสิบปใหจายในอัตราเทากับเงินเดือนสุดทาย

จํานวนแปดเดือน 

(๕)๙ ในกรณีทํางานติดตอกันครบสิบป แตไมครบยี่สิบป ใหจายในอัตราเทากับเงินเดือนสุดทาย

จํานวนสิบเดือน 

(๖)๑๐ ในกรณีทํางานติดตอกันครบยี่สิบปขึ้นไป ใหจายในอัตราเทากับเงินเดือนสุดทายจํานวนสิบ

สามเดือน 

การเลิกจางตามวรรคหนึ่ง หมายความรวมถึง การสิ้นสุดสัญญาจาง การเกษียณอายุงานหรือ 

การอื่นใดซึ่งสํานักงานไมประสงคจะจางใหทํางานตอไป แตไมรวมถึงการพนสภาพการจางเนื่องจากพนักงานและ

ลูกจางลาออก หรือการสิ้นสุดสัญญาจางงานซึ่งไมใชงานปกติของสํานักงานและมีกําหนดระยะเวลาจางไว

แนนอน๑๑ 

                                           
๙ ขอ ๘๐ (๕) แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาวาดวยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๑๐ ขอ ๘๐ (๖) แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาวาดวยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๑๑ ขอ ๘๐ วรรคสอง แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาวาดวยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๖๓ 
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 ขอ ๘๑  สํานักงานไมตองจายเงินชดเชยใหแกพนักงานและลูกจางซึ่งเลิกจางในกรณีหนึ่งกรณีใด 

ดังตอไปน้ี 

(๑) ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบเพื่อใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงแกผูหนึ่งผูใด 

หรือปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยทุจริต 

(๒) ละทิ้งหรือทอดทิ้งหนาที่โดยไมมีเหตุผลอันสมควรเปนเหตุใหเสียหายแกสํานักงานอยางรายแรง 

(๓) ละทิ้งหนาที่ติดตอกันในคราวเดียวเปนเวลาสามวัน โดยไมมีเหตุอันสมควรหรือโดยมี

พฤติการณอันแสดงถึงความจงใจไมปฏิบัติตามระเบียบของสํานักงาน 

(๔) กระทําการอันไดชื่อวาเปนผูประพฤติช่ัวอยางรายแรง 

(๕) ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ ขมเหง หรือทํารายประชาชนผูมาติดตอสํานักงานอยางรายแรง 

(๖) กระทําความผิดอาญาไดรับโทษจําคุกหรือโทษที่หนักกวาโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให

จําคุกหรือใหรับโทษที่หนักกวาโทษจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผดิที่ไดกระทาํโดยประมาทหรือความผดิลหุโทษ 

(๗) ละเวนการกระทําหรือกระทําการใด ๆ อันเปนการไมปฏิบัติตามขอ หรือฝาฝนขอหามหรือ

ความผิดทางวินัยอยางรายแรง 

การเลิกจางโดยไมจายเงินชดเชยตามวรรคหนึ่ง สํานักงานตองระบุขอเท็จจริงอันเปนเหตุที่เลิก

จางในหนังสือบอกเลิกสัญญาจางไวโดยชัดเจน 

หมวด ๑๐ 

วินยั 

 

ขอ ๘๒  พนักงาน และลูกจางตองรักษาวินัยโดยกระทําการหรือไมกระทําการตามที่กําหนดไวใน

หมวดนี้โดยเครงครัดอยูเสมอ 

ขอ ๘๓  พนักงานและลูกจางตองกระทําการอันเปนขอปฏิบัติ ดังตอไปน้ี 

(๑) ตองปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย สุจริต และเที่ยงธรรม 

(๒) ตองปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ และหลักเกณฑของสํานักงาน 

(๓) ตองปฏิบัติหนาที่ดวยความตั้งใจอุตสาหะ เอาใจใส และรักษาประโยชนของสํานักงาน 

(๔) ตองปฏิบัติตามคําสั่งของผูบังคับบัญชาซึ่งสั่งในหนาที่โดยชอบดวยกฎหมาย กฎ ระเบียบและ

หลักเกณฑของสํานักงาน โดยไมขัดขืนหรือหลีกเลี่ยง แตถาเห็นวาการปฏิบัติตามคําสั่งจะทําใหเสียหายแกกองทุน 

หรือจะเปนการไมรักษาประโยชนของสํานักงาน จะตองเสนอความเห็นเปนหนังสือภายใน ๓ วัน ใหผูบังคับบัญชา

ทบทวนคําสั่งนั้น และเมื่อไดเสนอความเห็นแลว ถาผูบังคับบัญชายืนยันใหปฏิบัติตามคําสั่งเดิม ผูใตบังคับบัญชา

ตองปฏิบัติตาม 
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(๕) ตองอุทิศเวลาของตนใหแกสํานักงาน จะละทิ้งหรือทอดทิ้งหนาที่มิได 

(๖) ตองรักษาความลับของสํานักงาน 

(๗) ตองสุภาพเรียบรอย รักษาความสามัคคี และตองชวยเหลือกันในการปฏิบัติหนาที่ระหวาง

บุคลากรดวยกันและผูรวมงานอื่น 

(๘) ตอนรับ ใหความสะดวก ใหความเปนธรรม และใหการสงเคราะหแกประชาชนผูมาติดตอ

สํานักงานเกี่ยวกับงานในหนาทีข่องตน 

(๙) ตองรักษาช่ือเสียงของตน และรักษาเกียรติของตําแหนงหนาที่นั้นมิใหเสื่อมเสีย 

ขอ ๘๔  พนักงานและลูกจางตองไมกระทําการใดอันเปนขอหาม ดังตอไปน้ี 

(๑) ตองไมรายงานเท็จตอผูบังคับบัญชา การรายงานโดยปกปดขอความซึ่งควรตองแจงถือวาเปน

การรายงานเท็จดวย 

(๒) ตองไมอาศัยหรือยอมใหผูอื่นอาศัยตําแหนงหนาที่ของตนหาประโยชนแกตนเองหรือผูอื่น 

(๓) ตองไมประมาทเลินเลอในหนาที ่

(๔) ตองไมกระทําการหรือยอมใหผูอื่นกระทําการหาผลประโยชนอันอาจทําใหเสียความเที่ยง

ธรรมหรือเสื่อมเสียเกียรติศักด์ิของตําแหนงหนาที่ของตน 

(๕) ตองไมกระทําการอยางใดที่เปนการกลั่นแกลง กดขี่ หรือขมเหงกันในการปฏิบัติหนาที่ 

(๖) ตองไมกระทําการอันเปนการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ตอผูรวมงาน 

(๗) ตองไมดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ หรือขมเหงประชาชนผูมาติดตอสํานักงาน 

(๘) ตองไมมาปฏิบัติงานสายติดตอกันตอเนื่องเกินหาวันทําการ โดยไมแจงลวงหนา 

ขอ ๘๕  พนักงานและลูกจางผูใดไมปฏิบัติตามขอปฏิบัติขอ ๘๓ หรือฝาฝนขอหามตามขอ ๘๔ ผู

นั้นเปนผูกระทําผิดวินัย 

ขอ ๘๖  การกระทําผิดวินัยในลักษณะดังตอไปน้ี เปนความผิดวินัยอยางรายแรง 

(๑) ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบเพื่อใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงแกผูหนึ่ง

ผูใด หรือปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยทุจริต 

(๒) ละทิ้งหรือทอดทิ้งหนาที่โดยไมมีเหตุผลอันสมควรเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกสํานักงาน

อยางรายแรง 

(๓) ละทิ้งหนาที่ติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลาเกินสิบหาวันโดยไมมีเหตุผลอันสมควรหรือโดยมี

พฤติการณอันแสดงถึงความจงใจไมปฏิบัติตามระเบียบของสํานักงาน 

(๔) กระทําการอันไดชื่อวาเปนผูประพฤติช่ัวอยางรายแรง 

(๕) ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ หรือขมเหงประชาชนผูมาติดตอสํานักงานอยางรายแรง 

(๖) กระทําผิดอาญาจนไดรับโทษจําคุกหรือโทษที่หนักกวาโทษจําคุก ตองคําพิพากษาถึงที่สุดให

จําคุก หรือไดรับโทษที่หนักกวาโทษจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๗) ละเวนการกระทําหรือการกระทําใด ๆ อันเปนการไมปฏิบัติตามขอ ๘๓ หรือฝาฝนขอหาม

ตามขอ ๘๔ อันเปนเหตุใหเสียหายแกสํานักงานอยางรายแรง 
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ขอ ๘๗  ผูบังคับบัญชาในสวนงานตองดูแลระมัดระวังใหผูที่อยูใตบังคับบัญชาของตนปฏิบัติตามวินัย 

ถารูวาผูที่อยูใตบังคับบัญชากระทําผิดวินัย จะตองลงโทษหรือดําเนินการเพื่อใหมีการพิจารณาลงโทษ แลวแตกรณ ี

ผูบังคับบัญชาผูใดรูวาผูใตบังคับบัญชากระทําผิดวินัยแตละเลยไมดําเนินการทางวินัย ใหถือวา

ผูบังคับบัญชาผูนั้นกระทําผิดวินัย 

ขอ ๘๘  โทษทางวินัยมีหาสถาน ดังตอไปนี้ 

(๑) ตักเตือน 

(๒) ภาคทัณฑ 

(๓) ตัดเงินเดือน 

(๔) ปลดออกจากตําแหนง 

(๕) ไลออกโดยไมจายเงินชดเชย 

ขอ ๘๙  พนักงานและลูกจางผูใดกระทําผิดวินัย ผูจัดการตองสั่งลงโทษใหเหมาะสมกับความผิด

ถามีเหตุอันควรลดหยอนจะนํามาประกอบการพิจารณาลดโทษดวยก็ได และในคําสั่งลงโทษตองระบุใหชัดเจนวา 

ผูถูกลงโทษกระทําผิดในเรื่องใดหรือมีเหตุลดหยอนอยางไรบาง และจะอุทธรณตอใครภายในกําหนดเวลาใดดวย 

ในกรณีที่เปนการกระทําผิดเล็กนอย ถาผูจัดการเห็นวามีเหตุอันสมควรงดโทษ อาจงดโทษใหโดย

ใหวากลาวตักเตือนดวยวาจาหรือทําทัณฑบนเปนหนังสือไวกอนก็ได 

ขอ ๙๐  กระบวนการพิจารณาโทษทางวินัย ใหสํานักงานดําเนินการโดยพิจารณามูลเหตุจูงใจ

และผลของการกระทําผิด ประวัติผูปฏิบัติงาน รวมถึงการพิจารณาความผิดในกรณีที่ผานมาซึ่งคลายคลึงกัน 

ภายใตสภาพและเง่ือนไขดังกลาวขางตน การพิจารณากําหนดโทษทางวินัย อาจกระทําไดดังนี้ 

(๑) กรณีกระทําผิดวินัยตามขอ ๘๓ และขอ ๘๔ ใหพิจารณาตักเตือนหรือภาคทัณฑ 

(๒) กรณีกระทําผิดวินัยอยางรายแรงตามขอ ๘๖ ใหพิจารณาตัดเงินเดือน ปลดออก หรือไลออก

โดยไมจายเงินชดเชย 

พนักงานหรือลูกจางผูใดมีกรณีถูกกลาวหาวากระทําความผิดวินัยอยางรายแรง ถาผูบังคับบัญชา

เห็นวาเปนกรณีที่ควรสอบสวน ใหผูบังคับบัญชาเสนอความเห็นตอผูจัดการเพ่ือแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัย 

ในการพิจารณาของผูจัดการตามวรรคสาม หากเห็นวากรณีดังกลาวเปนความผิดชัดแจงและ 

ไมจําเปนตองสอบสวนจะดําเนินการลงโทษ โดยไมตองมีการสอบสวนก็ได 

ขอ ๙๑  พนักงานและลูกจางผูใดมีกรณีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงและถูกตั้ง

คณะกรรมการสอบสวนวินัย หรือมีกรณีถูกฟองคดีอาญา หรือตองหาวากระทําความผิดอาญา เวนแตความผิดที่

กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ใหผูจัดการมีอํานาจสั่งพักงานพนักงานและลูกจางผูนั้นเพื่อประโยชนในการ

สอบสวนจนเสร็จสิ้นการสอบสวนหรือการพิจารณาคดีก็ได แตถาภายหลังปรากฏวาผูนั้นมิไดกระทําความผิด หรือ

กระทําความผิดแตไมถึงกับตองถูกลงโทษเลิกจางโดยไมตองจายเงินชดเชย และไมมีกรณีที่จะตองถูกออกจากงานดวย

เหตุอ่ืน ใหผูจัดการสั่งใหพนักงานและลูกจางผูนั้นกลับเขาทํางานในตําแหนงเดิมหรือตําแหนงในระดับเดียวกัน 



- ๒๑ - 

 

การจายเงินเดือนระหวางพักงาน ใหจายไดไมเกินกึ่งหนึ่งของเงินเดือนในระหวางถูกพักงานแตถา

ภายหลังปรากฎวาผูนั้นมิไดกระทําความผิด ใหสํานักงานจายเงินเดือนในสวนที่ยังมิไดจายพรอมดอกเบี้ยในอัตรา

เงินฝากออมทรัพยของธนาคารที่สํานักงานใชบริการจายเงินเดือน 

ขอ ๙๒  วินัย การรักษาวินัย และการดําเนินการทางวินัย สําหรับเจาหนาที่ของรัฐที่มาชวยงาน

เปนการชั่วคราว ใหเปนไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ ซึ่งกําหนดไวสําหรับเจาหนาที่ของรัฐผูนั้น 

โดยอนุโลม โดยใหถือวาผูจัดการมีสถานะเสมือนเปนผูบังคับบัญชาของเจาหนาที่ของรัฐผูนั้น 

ขอ ๙๓  พนักงานและลูกจางผูใดไมเห็นดวยกับคําสั่งลงโทษทางวินัย ผูนั้นมีสิทธิอุทธรณโดยทํา

เปนหนังสือชี้แจงแสดงเหตุผล พรอมพยานหลักฐานตอคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณภายในสามสิบวันนับแต

วันที่ทราบคําสั่งลงโทษทางวินัย 

ขอ ๙๔  ใหมีคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณขึ้นคณะหนึ่งซึ่งคณะกรรมการแตงตั้ง เพื่อทําหนาที่

พิจารณาอุทธรณคําสั่งลงโทษทางวินัย ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิที่มีความรู

ความเชี่ยวชาญดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ดานการบริหารและการจัดการ ดานกฎหมาย และดานอื่นที่

เกี่ยวของ อันเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ จํานวนดานละหนึ่งคนเปนคณะกรรมการและใหพนักงาน

รับผิดชอบดานบุคลากรเปนกรรมการและเลขานุการ 

ในการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณตามวรรคหนึ่ง ใหดําเนินการพิจารณาและ

แจงผลเปนหนังสือใหผูอุทธรณทราบภายในสามสิบวัน นับแตวันที่ไดรับเรื่องอุทธรณ เวนแตมีเหตุขัดของที่ทําให

การพิจารณาไมแลวเสร็จภายในระยะเวลาดังกลาว ก็ใหขยายระยะเวลาไดอีกไมเกินสามสิบวัน และใหบันทึก

เหตุขัดของใหปรากฎไวดวย 

คําวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณตามวรรคสองใหเปนที่สุด และใหผูจัดการสั่งให

เปนไปตามคําวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ 

หมวด ๑๑ 

การรองทกุข 

 

ขอ ๙๕  พนักงานและลูกจางผูใดมีความคับของใจอันเกิดจากการที่ผูบังคับบัญชาใชอํานาจหนาที่

ปฏิบัติตอตนโดยไมถูกตอง หรือไมปฏิบัติตอตนใหถูกตองตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือหลักเกณฑ

ของสํานักงาน หรือไมไดรับความเปนธรรม พนักงานและลูกจางผูนั้นมีสิทธิรองทุกขโดยทําเปนหนังสือชี้แจงแสดง

เหตุผลพรอมพยานหลักฐานตอผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไปภายในสามสิบวันนับแตทราบเหตุแหงการรองทุกข 

ขอ ๙๖  พนักงานและลูกจางมีสิทธิรองทุกขภายในขอบเขต ดังตอไปน้ี 

(๑) ตองเปนเรื่องที่เกี่ยวกับความคิดเห็นหรือความขัดแยงเกี่ยวกับระบบหรือวิธีการทํางาน สิทธิ

ประโยชน สัญญา หรือสภาพการจาง หรือการไมไดรับความเปนธรรม รวมถึงการใชอํานาจหนาที่ของผูบังคับบัญชา

ที่ปฏิบัติตอตนไมถูกตอง ไมไดรับการแกไขปญหาในเวลาอันสมควร หรือไมปฏิบัติตอตนใหถูกตองตามกฎหมาย 

ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือหลักเกณฑของสํานักงาน 



- ๒๒ - 

 

(๒) ตองไมใชเรื่องรองขอใหแตงตั้ง โยกยาย เลิกจาง ลงโทษทางวินัย หรือเรื่องสวนตัว เวนแต

เรื่องสวนตัวน้ันจะกระทบตอการทํางาน 

ขอ ๙๗  ในการพิจารณาของผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไปตามขอ ๙๕ ใหดําเนินการพิจารณาและ

แจงผลเปนหนังสือใหผูรองทุกขทราบภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับเรื่องรองทุกข เวนแตมีเหตุขัดของที่ทําให

การพิจารณาไมแลวเสร็จภายในระยะเวลาดังกลาว ก็ใหขยายระยะเวลาไดอีกไมเกินสามสิบวัน และใหบันทึกเหตุ

ขอขัดของใหปรากฎไวดวย 

หมวด ๑๒ 

บทเฉพาะกาล 

 

ขอ ๙๘  ผูใดเปนพนักงาน ลูกจาง และเจาหนาที่ของรัฐที่มาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราวใหกับ

กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ เฉพาะสวนที่เกี่ยวกับสํานักงานสงเสริมสังคมแหงการเรียนรูและคุณภาพ

เยาวชนตามระเบียบกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพวาดวยการจัดต้ังสํานักงานสงเสริมสังคมแหงการเรียนรู

และคุณภาพเยาวชน พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่มีอยูในวันกอนวันที่ระเบียบฉบับนี้ใชบังคับใหผูนั้นเปนพนักงาน ลูกจาง และ

เจาหนาที่ของรัฐที่มาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราว แลวแตกรณีตอไปตามระเบียบฉบับนี ้

ทั้งนี้ ใหนําอายุงานในตําแหนงและสิทธิประโยชนตาง ๆ ที่พนักงาน ลูกจาง และเจาหนาที่ของรัฐ

ที่มาชวยปฏิบัติงานเคยไดรับจากสํานักงานสงเสริมสังคมแหงการเรียนรูและคุณภาพเยาวชนมานับรวมเปนอายุงาน

ในตําแหนงและสิทธิประโยชนของพนักงาน ลูกจาง และเจาหนาที่ของรัฐที่มาชวยปฏิบัติงานในสํานักงานตาม

ระเบียบน้ีดวย 

ขอ ๙๙  ในระหวางที่ยังไมมีหลักเกณฑหรือแนวทางปฏิบัติที่ออกตามระเบียบนี้ ใหนําหลักเกณฑ

หรือแนวทางปฏิบัติ ที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลที่ออกตามขอบังคับกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพวา

ดวยการบริหารงานบุคคล มาใชบังคับแกการบริหารงานบุคคลของกองทุนโดยอนุโลมไปพลางกอนเทาที่ไมขัดกับ

ระเบียบน้ีจนกวาจะมีหลักเกณฑหรือแนวทางปฏิบัติ ตามระเบียบน้ีใชบังคับ 

 ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 ประสาร  ไตรรตันวรกุล 

 ประธานกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 



ระเบียบกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 
วาดวยการบรหิารงานบุคคล  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 
 

โดยที่เปนการสมควรกําหนดระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  อาศัยอํานาจตามความใน
มาตรา  ๒๓  (๕)  แหงพระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๖๑   
ประกอบกับมตคิณะกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา  ในการประชุมครั้งที่  ๖/๒๕๖๑  
เมื่อวันที่  ๒๔  กันยายน  ๒๕๖๑  คณะกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา 
จึงออกระเบียบไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษาวาดวย 
การบริหารงานบุคคล  พ.ศ.  ๒๕๖๑” 

ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ 3 ในระเบียบนี้   
“กองทุน”  หมายความวา  กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 
“สํานักงาน”  หมายความวา  สํานักงานกองทุน 
“คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการบริหารกองทุน 
“ผูจัดการ”  หมายความวา  ผูจัดการกองทุน 
“พนักงาน”  หมายความวา  พนักงานของสํานักงาน  แตไมหมายความรวมถึงผูจัดการ 
“ลูกจาง”  หมายความวา  ลูกจางของสํานักงานที่มีลักษณะการจางงานระยะสั้นไมเกินหนึ่งป 
“เจาหนาที่ของรัฐ”  หมายความวา  ขาราชการหรือเจาหนาที่ของรัฐที่ม าปฏิบัติงาน 

ใหแกสํานักงานเปนการชั่วคราวตามคําสั่งนายกรัฐมนตรี  หรือตามขอตกลงระหวางหนวยงาน 
ตนสังกัดของผูนั้นกับสํานักงาน  โดยมีสัญญาการจางที่แนนอนตามระยะเวลาที่กําหนด 

“บุคลากร”  หมายความวา  พนักงาน  ลูกจาง  และเจาหนาที่ของรัฐในสํานักงาน   
“ปบัญชี”  หมายความวา  ระยะเวลาตั้งแตวันที่  1  ตุลาคมของปหนึ่งถึงวันที่  30  กันยายน

ของปถัดไป  และใหใช  พ.ศ.  ของปถัดไปเปนชื่อของปบัญชีนั้น 
ขอ 4 เพ่ือประโยชนในการบริหารงานบุคคลของสํานักงาน  ใหผูจัดการมีอํานาจและหนาที่   

ดังตอไปนี้ 
(1) กําหนดบัญชีอัตราเงินเดือนหรือคาจาง  รวมถึงสวัสดิการและสิทธิประโยชนของบุคลากร

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ   
(2) กําหนดอัตราตอบแทนแกพนักงานและลูกจางที่จางเกินบัญชีอัตราเงินเดือนหรือคาจาง  

เปนการเฉพาะ  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
(3) จัดใหมีการประเมินผลของบุคลากรอยางนอยปบัญชีละหนึ่งครั้ง  เพ่ือใชเปนขอมูลสําคัญ

ประกอบการดําเนินงานตามระเบียบนี้  และรายงานผลการประเมินในภาพรวมแกคณะกรรมการ 

้หนา   ๑๗
่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๔๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   ตุลาคม   ๒๕๖๑



ขอ 5 ใหผูจัดการรักษาการตามระเบียบนี้และใหมีอํานาจออกขอบังคับ  ประกาศ   
หรือดําเนินการอื่นใดเพ่ือปฏิบัติการตามระเบียบนี้  และมีอํานาจวินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
ระเบียบนี้ 

หมวด  1 
คณะอนกุรรมการดานการบริหารงานบุคคล 

 
 

ขอ 6 ใหมีคณะอนุกรรมการดานการบริหารงานบุคคล  ประกอบดวยผูแทนคณะกรรมการ
เปนประธานอนุกรรมการ  และกรรมการหรือผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกจํานวน  ๒  คน  โดยมีหัวหนา
ฝายทรัพยากรบุคคลหรือผูที่ผูจัดการมอบหมายเปนเลขานุการ 

ขอ 7 ใหคณะอนุกรรมการมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสองป  และอาจไดรับแตงตั้งใหมได 
นอกจากการพนจากตาํแหนงตามวาระตามวรรคแรก  ใหอนุกรรมการตามขอ  6  พนจากตําแหนงเมื่อ 
(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) คณะกรรมการใหพนจากตําแหนง 
ในกรณีที่อนุกรรมการรายใดรายหนึ่งพนจากตําแหนงกอนวาระ  ใหมีการแตงตั้งแทนภายในหกสิบวัน   

และใหผูไดรับแตงตั้งแทนมีวาระเทากับวาระที่เหลืออยูของผูที่ตนแทน 
ในกรณีที่อนุกรรมการพนจากตําแหนงตามวาระแตยังมิไดแตงตั้งขึ้นใหม  ใหผูซึ่งพนจาก

ตําแหนงปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะไดแตงตั้งอนุกรรมการขึ้นใหม 
ขอ 8 คณะอนุกรรมการ  มีอํานาจและหนาที่  ดังนี้ 
(1) ใหคําแนะนําแกสํานักงาน  เกี่ยวกับแนวทางการดําเนินงานดานการบริหารงานบุคคลของ

สํานักงาน 
(2) ใหความเห็นชอบการจัดทําแผนแมบทหรือแผนกลยุทธการบริหารงานบุคคลของสํานักงาน  

และการพิจารณาแผนอัตรากําลังพนักงานและลูกจางใหสอดคลองกับภารกิจของสํานักงาน 
(3) เสนอแนะใหขอมูลแกคณะกรรมการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 
(4) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ 
ขอ 9 การประชุมของคณะอนุกรรมการตองมีอนุกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ

จํานวนอนุกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม 
ถาประธานอนุกรรมการไมอยูในที่ประชุม  หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได  ใหที่ประชุมเลือก

อนุกรรมการคนหนึ่งทําหนาที่ประธานเปนการเฉพาะคราว 
ถาอนุกรรมการผูใดมีสวนไดเสียในเรื่องนั้นโดยตรง  อนุกรรมการผูนั้นไมมีสิทธิเขาประชุม  

ในเรื่องนั้น 

้หนา   ๑๘
่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๔๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   ตุลาคม   ๒๕๖๑



การวินิจฉัยชี้ขาดใหถือเสียงขางมาก  อนุกรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน  
ถามีคะแนนเสียงเทากัน  ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด 

หมวด  2 
การกําหนดตําแหนงและคณุสมบัตบิุคลากร 

 
 

ขอ 10 พนักงานและลูกจางตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม  ดังนี้ 
(1) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ  และไมเกินหกสิบปบริบูรณ   
(2) สามารถทํางานใหแกสํานักงานไดเต็มเวลา 
(3) มีคุณสมบัติและประสบการณเหมาะสมกับวัตถุประสงคและอํานาจหนาที่ของสํานักงาน 
(4) ไมเปนบุคคลลมละลาย 
(5) ไมเปนผูมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพรองในศีลธรรมอันดีจนเปนที่รังเกียจของสังคม 
(6) ไมเปนคนไรความสามารถ  หรือคนเสมือนไรความสามารถ  หรือมีจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ  

หรือมีรางกายหรือจิตใจไมเหมาะสมที่จะปฏิบัติหนาที่ได 
(7) ไมเคยเปนผูไดรับโทษจําคุก  โดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก  เวนแตเปนโทษสําหรับ

ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(8) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  สมาชิกสภาทองถิ่น  หรือผูบริหารทองถิ่น  กรรมการ  

หรือผูดํารงตําแหนงซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง  ที่ปรึกษาพรรคการเมือง  หรือเจาหนาที่
พรรคการเมือง 

(9) ไมเปนผูอยูในระหวางถูกพักงาน  พักราชการ  หรือสั่งใหหยุดงานเปนการชั่ วคราว 
ในลักษณะเดียวกันกับการพักงานหรือพักราชการ 

(10) ไมเปนผู เคยถูกลงโทษกระทําผิดวินัยอยางรายแรงจากสวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ 
หรือหนวยงานอื่น 

ขอ 11 ตําแหนงพนักงานมีสองประเภท  ไดแก 
(1) ตําแหนงบริหาร 
(2) ตําแหนงวิชาการและปฏิบัติการ 
ขอ 12 ระดับตําแหนงพนักงานแบงเปนสองกลุม  ไดแก 
(1) ตําแหนงบริหาร  ไดแก  รองผูจัดการกองทุน  ผูชวยผูจัดการกองทุน  และผูอํานวยการสํานัก 

หรือตําแหนงที่เทียบเทา  ทั้งนี้  ใหมีการกําหนดวาระการดํารงตําแหนงและไดรับเงินประจําตําแหนง 
(2) ตําแหนงวิชาการและปฏิบัติการ  ตามที่ผูจัดการประกาศกําหนด   
ทั้งนี้  การยายหรือเปลี่ยนแปลงใหพนักงานดํารงตําแหนงในระดับที่ต่ํากวาเดิมจะกระทํามิได  

เวนแตจะไดรับความยินยอมจากพนักงานผูนั้น 

้หนา   ๑๙
่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๔๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   ตุลาคม   ๒๕๖๑



ขอ 13 ใหผูจัดการกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของพนักงานและลูกจางในแตละตําแหนง 
ขอ 14 พนักงานและลูกจางจะมีอยูในสวนงานใด  ฝายใด  สํานักใด  จํานวนเทาใด  ตําแหนงใด  

ประเภทใด  ระดับใด  ใหผูจัดการกําหนด  โดยคํานึงถึงความจําเปน  หนาที่ความรับผิดชอบ  ปริมาณ  
และคุณภาพของงาน  รวมถึงสอดคลองกับหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  ทั้งนี้   ภายใตกรอบ
อัตรากําลังที่คณะกรรมการใหความเห็นชอบ 

การกําหนดตําแหนงใดเปนพนักงานหรือลูกจางนั้นตองคํานึงถึงระยะเวลาของภารกิจ   
และความคุมคาในการจาง  โดยลูกจางจะเปนตําแหนงที่ตองมีการกําหนดระยะเวลาสิ้นสุดการจาง 
ในระยะสั้นไมเกินหนึ่งปและเปนงานที่มีลักษณะชั่วคราวที่เนนการใหบริการที่เฉพาะเจาะจง  หรือตองใช
ทักษะพิเศษ  หรือตองใชความเชี่ยวชาญพิเศษ  ซึ่งไมใชภารกิจหลักของสํานักงาน 

หมวด  3 
การคดัเลือก  การบรรจ ุ การแตงตั้ง  และการประเมินผลการปฏิบตัิงาน 

 
 

ขอ 15 ใหผูจัดการมีอํานาจบรรจุ  และแตงตั้งหรือจางบุคคลใหเปนพนักงานหรือลูกจาง 
ในทุกตําแหนง   

ขอ 16 การไดมาซึ่งบุคคลเพ่ือบรรจุและแตงตั้ง  หรือจางใหเปนพนักงานหรือลูกจาง   
เวนแตเจาหนาที่ของรัฐ  ใหผูจัดการดําเนินการตามวิธีและเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

(1) การสรรหา  ใหใชกับการไดมาซึ่งพนักงานในตําแหนงบริหาร  และตําแหนงวิชาการ  
หรือปฏิบัติการในระดับอาวุโสขึ้นไป  โดยใหผูจัดการแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา  ซึ่งประกอบดวย
ประธานกรรมการสรรหา  กรรมการสรรหาอื่นอีกไมนอยกวาสองคน  และเลขานุการ  เพ่ือสรรหาบุคคลที่
มีความรูความสามารถเหมาะสมกับตําแหนง  โดยจะกําหนดใหมีการประกาศรับสมัครหรือไมก็ได 

(2) การคัดเลือก  ใหใชกับการไดมาซึ่งพนักงานหรือลูกจางในตําแหนงตาง ๆ   นอกเหนือจาก  (1)  
และลูกจางเปนการทั่วไป  โดยใหผูจัดการแตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือก  ซึ่งประกอบดวยประธาน
กรรมการคัดเลือก  กรรมการคัดเลือกอื่นอีกไมนอยกวาสองคน  และเลขานุการ  เพ่ือดําเนินการประกาศรับสมัคร  
และพิจารณาคัดเลือกดวยการทดสอบการปฏิบัติงานหรือการสัมภาษณหรือวิธีการอยางหนึ่งอยางใด
ตามที่คณะกรรมการคัดเลือกกําหนด 

(3) การไดมาแบบเจาะจง  ใหใชกับพนักงานหรือลูกจางที่มีคุณสมบัติที่ตองการเปนพิเศษ   
โดยผูจัดการสามารถดําเนินการรับเขามาเปนพนักงานหรือลูกจางไดหากมีคุณสมบัติตามที่กําหนดไวใน
ตําแหนง  นอกจากนั้นหากลูกจางรายใดมีผลการปฏิบัติงานดีเดนอย างตอเนื่องจนเปนที่ประจักษ  
ผูจัดการสามารถดําเนินการรับเขามาเปนพนักงานโดยไมตองผานการคัดเลือก  หรือสรรหาที่กําหนดไวใน
ขอ  (1)  และ  (2) 

ในกรณีที่ไมอาจดําเนินการตามวรรคหนึ่งได  ใหผูจัดการนําเสนอวิธีการไดมาซึ่งตําแหนง
ดังกลาวตอคณะกรรมการเพื่อใหความเห็นชอบ 

้หนา   ๒๐
่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๔๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   ตุลาคม   ๒๕๖๑



ขอ 17 ใหผูจัดการจัดใหมีสัญญาจางบุคคลที่ไดรับการบรรจุและแตงตั้งหรือจาง  ใหเปนพนักงาน
หรือลูกจางในทุกตําแหนง  โดยกําหนดระยะเวลาการจาง  หนาที่ความรับผิดชอบ  และเงื่อน ไขตาง ๆ  
ในการปฏิบัติงานตามความจําเปนและเหมาะสม  รวมทั้งผูจัดการอาจกําหนดใหมีการทดลองปฏิบัติงาน
บุคคลนั้นก็ได  โดยใหกําหนดเงื่อนไขและระยะเวลาการทดลองปฏิบัติงานใหชัดเจน 

ในระหวางการทดลองปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่ง  ถาผูจัดการเห็นวาบุคคลนั้นมีความประพฤติ  
ไมเหมาะสม  หรือไมมีความรู  หรือไมมีความสามารถเพียงพอที่จะปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงนั้นได   
ใหผูจัดการมีอํานาจสั่งใหบุคคลนั้นไมผานการทดลองงานกอนครบกําหนดเวลาทดลองปฏิบัติงานได 

ขอ 18 ถาตําแหนงพนักงานหรือลูกจางวางลง  หรือผูดํารงตําแหนงใดไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได  
หรือในกรณีที่กําหนดตําแหนงขึ้นใหมและยังไมไดแตงตั้งผูดํารงตําแหนงนั้น  ใหผูจัดการมีอํานาจสั่งการ
ใหพนักงานหรือลูกจางตามที่เห็นสมควร  ปฏิบัติหนาที่หรือรักษาการในตําแหนงนั้นเปนการชั่วคราวได 

ใหผูรักษาการตามวรรคหนึ่งมีอํานาจหนาที่ตามตําแหนงที่ตนรักษาการ  ในกรณีที่ระเบียบ  
ขอบังคับ  คําสั่งหรือมติใดกําหนดใหผูดํารงตําแหนงนั้นเปนกรรมการหรือใหมีอํานาจหนาที่อยางใด   
ใหผูรักษาการในตําแหนงดังกลาวเปนกรรมการหรือมีอํานาจหนาที่ตามที่กําหนดนั้นดวย 

ขอ 19 ผูจัดการอาจสั่งใหพนักงาน  ลูกจาง  หรือเจาหนาที่ของรัฐที่ปฏิบัติงานชั่วคราว   
ยายไปปฏิบัติงานในหนวยงานอื่น  โดยใหพนจากตําแหนงเดิมเปนการชั่วคราวได 

ขอ 20 พนักงานหรือลูกจางซึ่งไมไดออกจากงานในระหวางทดลองปฏิบัติงานหรือไมไดถูกเลิกจาง
ตามขอ  ๘๐  ถาสมัครเขาทํางานใหมและสํานักงานตองการจะรับผูนั้นกลับเขาทํางาน  ใหผูจัดการ
พิจารณาโดยคํานึงถึงผลประโยชนที่สํานักงานจะไดรับ  ทั้งนี้  จะบรรจุและแตงตั้งหรือจางในตําแหนงใด  
และใหไดรับเงินเดือนเทาใด  ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ผูจัดการกําหนด 

เพ่ือประโยชนในการนับเวลาการทํางาน  สํานักงานอาจนับเวลาของพนักงานหรือลูกจาง 
ผูกลับเขาทํางานตามวรรคหนึ่งในขณะที่เปนพนักงานหรือลูกจางกอนออกจากงานนั้นเปนเวลาทํางาน  
ของพนักงานหรือลูกจางตามระเบียบนี้ก็ได 

หมวด  4 
เงินเดือน  คาจาง  และประโยชนตอบแทนอืน่ 

 
 

ขอ 2๑ คาตอบแทนของพนักงาน  และลูกจางประกอบดวย 
(1) เงินเดือน 
(2) เงินประจําตําแหนงบริหาร  เฉพาะในตําแหนงที่กําหนด 
(3) คาตอบแทนตามผลงาน 
(4) สวัสดิการและประโยชนตอบแทนอื่น ๆ  ตามที่ผูจัดการกําหนดโดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการ 

้หนา   ๒๑
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ขอ 2๒ บัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงบริหารของพนักงานและลูกจางใหเปนไป
ตามที่ผูจัดการกําหนดตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ  โดยบัญชีอัตราเงินเดือนดังกลาวใหแสดง
เฉพาะอัตราเงินเดือนขั้นสูงและขั้นต่ําเทานั้น 

คาตอบแทนตามผลงานคือคาตอบแทนที่จายตามผลการปฏิบัติงานและประสิทธิภาพในการทํางาน  
ตามที่ผูจัดการกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

ถาปรากฏวาคาครองชีพสูงขึ้น  หรือบัญชีอัตราเงินเดือนที่ใชอยูไมเหมาะสม  ใหผูจัดการ  
ปรับบัญชีอัตราเงินเดือนใหเหมาะสมโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

ขอ 2๓ พนักงานหรือลูกจางตําแหนงใด  จะไดรับเงินเดอืนในอัตราเทาใดภายในบญัชีเงนิเดอืน
ที่กําหนดไว  ใหเปนไปตามที่ผูจัดการกําหนดตามหลักเกณฑและแนวทางที่ไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ  โดยไมตองประกาศเปนการทั่วไป  แตใหแจงพนักงานหรือลูกจางทราบเปนรายบุคคล 

ขอ 2๔ เงินเดือนหรือคาตอบแทนของขาราชการหรือเจาหนาที่ของรัฐที่มาปฏิบัติงาน  
เปนการชั่วคราวตามคําสั่งนายกรัฐมนตรีใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนด   

นอกจากกรณีตามวรรคหนึ่งเงินเดือนหรือคาตอบแทนของเจาหนาที่ของรัฐที่มาชวยงาน 
เปนการชั่วคราวใหเปนไปตามที่ผูจัดการกําหนด  ทั้งนี้  ตองไมซ้ําซอนกับสวนราชการหรือหนวยงานรัฐ 
ที่เจาหนาที่ผูนั้นสังกัด   

ขอ 2๕ ใหผูจัดการจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรเพ่ือใชเปนขอมูลสําคัญ
ประกอบการพิจารณาตอสัญญาจาง  เลื่อนเงินเดือน  เลื่อนตําแหนง  หรือใหออกจากงาน  หรื อเพ่ือใช
เปนขอมูลสําคัญประกอบการพิจารณาบรรจุและแตงตั้งหรือจางบุคคลที่อยูระหวางการทดลองปฏิบัติงาน 

ขอ 2๖ การประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปของบุคลากรใหผูจัดการกําหนดเกณฑและ 
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อแจงใหทราบทั่วกัน 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรตามวรรคหนึ่ง  ใหนับชวงเวลาปฏิบัติงานในรอบปบัญชี
ที่ผานมาเปนเกณฑ  และในกรณีบุคลากรถูกสั่งยายหรือไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานอื่นนอกเหนือหนาที่
ความรับผิดชอบหรือปฏิบัติงานพิเศษอื่นใดในรอบปบัญชีที่ผานมา  ใหนําผลการปฏิบัติงานนั้น 
มาประกอบการพิจารณาดวย 

ขอ 2๗ การเลื่อนตําแหนงและการขึ้นเงินเดือนของบุคลากร  ใหผูจัดการสั่งการโดยคํานึงถึง
ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป  รวมถึงความรู  ความสามารถ  ความประพฤติ  คุณภาพ  
ปริมาณของงาน  ความอุตสาหะ  การรักษาวินัย  และความเหมาะสมแกตําแหนง 

ขอ 2๘ การขึ้นเงินเดือนประจําป  ใหขึ้นตั้งแตวันแรกของปบัญชีของสํานักงาน  โดยใหคิด 
ตามเวลาปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานผูนั้น  หากมีเวลาปฏิบัติงานในปบัญชีของสํานักงานไมครบแปดเดือน
ใหขึ้นเงินเดือนตามสัดสวนของเวลาที่ปฏิบัติในปบัญชีของสํานักงานนั้น  โดยระยะเวลาปฏิบัติงาน
ดังกลาวใหนับรวมชวงของการทดลองปฏิบัติงานดวย  ทั้งนี้   บุคลากรอาจไมไดรับการพิจารณา  
ใหขึ้นเงินเดือนในกรณี  ดังตอไปนี้ 
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(1) อยูในชวงเวลาทดลองปฏิบัติงาน 
(2) ผลการปฏิบัตงิานในรอบปที่ผานมาอยูในเกณฑที่ไมไดรบัการขึน้เงนิเดอืนตามที่ผูจัดการกาํหนด 
(3) ถูกลงโทษทางวินัย  หรืออยูระหวางการลงโทษทางวินัย  จนกระทั่งถึงวันที่จะขึ้นเงินเดือน 
(4) ไดรับเงินเดือน  ณ  จุดสูงสุดตามโครงสรางเงินเดือนของระดับตําแหนง 
การขึ้นเงินเดือนระหวางปใหแกบุคลากรใหกระทําไดเฉพาะผูที่ผานการทดลองปฏิบัติงาน   

หรือผูไดเลื่อนตําแหนงสูงขึ้น  หรือผูทําความดีความชอบเปนกรณีพิเศษ 
ขอ 2๙ การขึ้นเงินเดือนประจําปของบุคลากรและการจายคาตอบแทนตามผลงาน   

ใหผูจัดการเสนอวงเงินการขึน้เงินเดอืนประจําปและการจายคาตอบแทนตามผลงานเพื่อขอความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการ  ทั้งนี้  ใหคํานึงถึงอัตราการจายเงินเดือนในตลาด  ภาระงานที่เพ่ิมขึ้น  และผลการดําเนนิงาน 
ที่ผานมาเปนสําคัญ 

ขอ ๓๐ บุคลากรซึ่งไดรับเงินเดือนถึงอัตราสูงสุดตามประเภทหรือระดับตําแหนงในบัญชีอัตรา
เงินเดือนที่ผูจัดการกําหนดอยูกอนการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป  ใหบุคคลนั้นไดรับคาตอบแทนพิเศษ
รายเดือนตามผลการประเมินการปฏิบัติงานประจําปตามที่ผูจัดการประกาศกําหนด 

ขอ 3๑ การเลื่อนตําแหนง  ใหกระทําไดตอเมื่อมีการกําหนดตําแหนงขึ้นใหมหรือปรับปรุง
ตําแหนงงานใหม  หรือตําแหนงในระดับที่สูงกวาวางลงและจําเปนตองมีผูทําหนาที่  หรือมีการปรับระดบั
ตําแหนงที่เปนอยูในขณะนั้นใหสูงขึ้นเพ่ือใหเหมาะสมกับลักษณะงาน  ขอบเขต  และปริมาณงาน   
และบุคคลนั้นมีคุณสมบัติอยางใดอยางหนึ่ง  ดังตอไปนี้ 

(1) มีผลการปฏิบัติงานในตําแหนงหนาที่ที่ดํารงอยูในขั้นดีตลอด 
(2) มีความชํานาญในตําแหนงหนาที่เปนอยางดีหรือมากกวาตําแหนงที่ดํารงอยู 
(3) มีความสามารถในหนาที่เปนอยางดีและสามารถปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงสูงกวาได 
(4) ลักษณะงานในตําแหนงใหมเหมาะสมกับคุณสมบัติของผูปฏิบัติงานที่จะไดรับการเลื่อนขึ้นไป 
ขอ 3๒ บุคลากรผูใดซึ่งอยูระหวางถูกสอบสวนวากระทําผิดวินัยกอนมีการเลื่อนตําแหนง  

หรือขึ้นเงินเดือน  ใหชะลอการเลื่อนตําแหนงหรือไดขึ้นเงินเดือนผูนั้นไว กอนและใหกันเงินสําหรับ 
การขึ้นเงินเดือนไวดวย 

เมื่อการสอบสวนแลวเสร็จในปบัญชีใด  และปรากฏวาผูนั้นไมถูกลงโทษทางวินัยหรือไมมีมลทินมัวหมอง  
และผูจัดการเห็นวาผูนั้นมีผลงานอยูในเกณฑสมควรไดรับการเลื่อนตําแหนงหรือขึ้นเงินเดือน  ใหผูจัดการ
มีอํานาจสั่งเลื่อนตําแหนงหรือขึ้นเงินเดือนในปบัญชีของสํานักงานนั้นได  โดยใหสั่งเลื่อนตําแหนงหรือ  
ขึ้นเงินเดือนยอนหลังไปในแตละปบัญชีที่ตองรอการเลื่อนตําแหนงหรือขึ้นเงินเดือนไวตามสิทธิดวย 

ขอ 3๓ บุคลากรผูใดซึ่งผูจัดการเห็นสมควรใหเลื่อนตําแหนงหรือขึ้นเงินเดือน  แตไดถึงแกความตาย

อันมิใชเกิดขึ้นเนื่องจากการกระทําผิดทางวินัยอยางรายแรงของตน  หรือตองออกจากงานเพราะเจ็บปวย  

โดยแพทยไดตรวจเห็นวาไมสามารถปฏิบัติงานตอไปไดอีก  หรือตองไปรับราชการทหารตามกฎหมาย  
วาดวยการรับราชการทหาร  กอนที่จะมีคําสั่งเลื่อนตําแหนงหรือขึ้นเงินเดือนประจําปตามปกติ   
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ผูจัดการจะสั่งเลื่อนตําแหนงหรือขึ้นเงินเดือนใหผูนั้นยอนหลังไปถึงวันแรกของปบัญชีที่มีสิทธิจะไดเลื่อน

ตําแหนงหรือขึ้นเงินเดือนนั้นก็ได 
ขอ 3๔ ในการพิจารณาเลื่อนตําแหนง  หากผูจัดการพิจารณาแลวเห็นวาบุคลากรผูใด

ปฏิบัติงานตามหนาที่ไมไดผลดีเทาที่ควร  หรือไมอยูในหลักเกณฑการเลื่อนตําแหนงตามระเบียบนี้  
และตามที่ผูจัดการกําหนด  ใหงดเลื่อนตําแหนงสําหรับผูนั้น 

หมวด  5 
สวัสดกิาร  และสิทธิประโยชนอื่น 

 
 

ขอ 3๕ ใหสํานักงานจัดใหมีสวัสดิการและสิทธิประโยชนอื่น  รวมถึงการออมทรัพยและเงินตอบแทน

เพื่อสรางแรงจูงใจแกผูจัดการ  และบุคลากร 
ขอ 36 สวัสดิการและสิทธิประโยชนอื่นของผูจัดการ  และบุคลากร  มีดังตอไปนี้ 
(1) การประกันชีวิตและอุบัติเหตุ 
(2) การรักษาพยาบาล 
(3) เงินชวยเหลือกรณีถึงแกกรรมหรือทุพพลภาพ 
(4) เงินชวยเหลือเพื่อการศึกษาหรือการเรียนรูในรูปแบบตาง ๆ   
(5) กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ  เฉพาะผูจัดการ  และพนักงานที่ผานการทดลองงานแลว 
(6) สวัสดิการและสิทธิประโยชนอื่นตามที่ผูจัดการกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
ใหบุคคลในครอบครัวของผูมีสิทธิ  ซึ่งไดแก  บิดา  มารดา  คูสมรส  และบุตรที่มีอายุไมเกินสิบแปดป  

มีสิทธิไดรับสวัสดิการและสิทธิประโยชนอื่นตาม  (2)  ดวย  นอกจากนั้นสําหรับบุตรที่มีอายุไมเกินยี่สิบหาป  
มีสิทธิไดรับสวัสดิการและสิทธิประโยชนอื่นตาม  (4)  ดวย 

ทั้งนี้  การไดรับสวัสดิการและสิทธิประโยชนตาม  (1) - (6)  ใหเปนไปตามรูปแบบที่สํานักงานกําหนดขึ้น  
โดยคํานึงถึงความคุมคา  และอาจพิจารณาจัดสวัสดิการแบบยืดหยุนที่เหมาะสมกับความตองการของบุคลากร 
ในแตละชวงอายุ  ตามความสมัครใจและตามรูปแบบการดํารงชีวิตของแตละปจเจกบุคคล   

ขอ 37 ใหสํานักงานจัดตั้งกองทุนหนึง่เรียกวา  “กองทุนสวัสดิการสําหรับบุคลากรของกองทนุ
เพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา”  เรียกโดยยอวา  “กองทุนสวัสดิการ”  มีวัตถุประสงคเพ่ือใชจายเปนสวัสดิการ
ตามขอ  36  (1)  (2)  (3)  และ  (4) 

ในวันตนปบัญชี  ใหสํานักงานเบิกจายเงินจากบัญชีสํานักงานในสวนของคาบริหารจัดการ
สํานักงานเขาบัญชีกองทุนสวัสดิการ  โดยจายเปนจํานวนเงินเทากับรอยละสิบสองจุดหาของเงินเดือน  
ทั้งปบัญชีของผูจัดการและบุคลากรของสํานักงานทั้งหมดเพื่อเปนคาใชจายตามวัตถุประสงคของกองทุน
สวัสดิการ 

้หนา   ๒๔
่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๔๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   ตุลาคม   ๒๕๖๑



หากปรากฏวาในระหวางปบัญชี  สํานักงานมีจํานวนบุคลากรเพิ่มขึ้น  ใหสํานักงานเบิกจายเงิน
จากบัญชีของสํานักงานในสวนของคาบริหารจัดการสํานักงานเขาบัญชีกองทุนสวัสดิการเพ่ิมเติม  ทั้งนี้  
โดยใชรอยละสิบสองจุดหาของเงินเดือนตามวรรคสองมาคิดคํานวณสําหรับจํานวนบุคลากรที่เพิ่มขึ้น 

ขอ 38 ใหสํานักงานกําหนดใหมี  “คณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิการ”  โดยประกอบดวย
ผูบริหารและพนักงานของสํานักงานไมเกิน  5  ราย  มีหนาที่ในการพิจารณา  และปรับปรุงรูปแบบ  
การจัดสรรเงินสวัสดิการ   

หากในระหวางปบัญชีใดมีผูใชสิทธิเบิกจายสวัสดิการนอย  คณะกรรมการบริหารกองทุน
สวัสดิการอาจพิจารณานําเงินในกองทุนสวัสดิการมาบริหารจัดการเพ่ือสรางความผูกพันและสุขภาวะที่ดี
แกบุคลากร  หรือเพ่ือพัฒนาสํานักงาน  แตตองไมเกินรอยละสิบของวงเงินคงเหลือทั้งหมด  ณ  สิ้นรอบปบัญชี  
ทั้งนี้  ตองไดรับความเห็นชอบจากผูจัดการ 

ใหสํานักงานจัดใหมีระบบการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการเพ่ือใหเกิดความมั่นคง  โปรงใส  
และสามารถตรวจสอบได 

ขอ 39 ใหสํานักงานจัดใหมีประกันชีวิตและอุบัติเหตุแกผูมีสิทธิในลักษณะการประกันกลุม  
โดยเบี้ยประกันที่จายจะแตกตางกันตามทางเลือกของพนักงานแตละราย  ตามแนวทางที่ผูจัดการ
ประกาศกําหนด 

ในกรณีที่ผูมีสิทธิประสงคจะจายเบี้ยประกันเพ่ิมดวยตนเองเพ่ือขอรับสิทธิตามกรมธรรมเพิ่มขึ้น  
นอกเหนือจากที่สํานักงานจัดใหตามวรรคหนึ่ง  ใหกระทําไดโดยไดรับอนุมัติจากผูจัดการ  แตทั้งนี้  ในกรณี 
ที่ทําใหจํานวนเบี้ยประกันที่กองทุนจายตามวรรคหนึ่งเพ่ิมสูงขึ้น  ผูมีสิทธินั้นจะตองเปนผูชําระเบี้ยประกัน 
ในสวนที่เพิ่มขึ้น 

ขอ 40 ใหสํานักงานจัดทําประกาศเกี่ยวกับสิทธิประโยชนสําหรับสวสัดิการสุขภาพและหลักเกณฑ
การเบิกจายคารักษาพยาบาลและสุขภาพ  โดยประกาศแจงใหบุคลากรทราบเปนการทั่วไป 

ขอ 41 ในระหวางปบัญชีใด  หากเกิดกรณีมีการเจ็บปวยรายแรงอันเปนเหตุใหกองทุน
สวัสดิการตองมีคาใชจายสูงมาก  ใหผูจัดการเบิกจายเงินจากบัญชีของสํานักงานในสวนของคาบริหาร
จัดการสํานักงานเพ่ิมเติมในลักษณะเงินยืมโดยไมมีดอกเบี้ยมาใชจายกอนได  แตทั้งนี้  ผูจัดการจะตอง
ดําเนินการปรับลดรายการสิทธิประโยชนหรืออัตราการเบิกจายใหไดสิทธิประโยชนลดลง  และจัดทํา
แผนการดําเนินงานของกองทุนสวัสดิการ  เพ่ือใหกองทุนสวัสดิการสามารถคืนเงินที่ยืมดังกลาวไดโดยเร็ว 

การเบิกจายเงินของผูจัดการตามวรรคหนึ่ง  ใหสามารถกระทําไดตามความจําเปนภายในวงเงิน
ไมเกินสามเทาของจํานวนเงินที่เบิกจายเขากองทุนสวัสดิการเมื่อตนปบัญชีนั้น 

ขอ 42 ในกรณีที่ผูจัดการพบวา  ผูมีสิทธิขอเบิกคารักษาพยาบาลและสุขภาพ  และสิท ธิ
ประโยชนสําหรับสวัสดิการสุขภาพเปนจํานวนมากผิดปกติ  หรือมีเหตุสงสัยวาผูมีสิทธิอาจใชสิทธิ  
โดยไมสุจริตใหผูจัดการแจงใหผูมีสิทธิสงขอมูล  เอกสาร  รายงานทางการแพทย  รายงานผลการตรวจสุขภาพ  
รายการรักษาพยาบาล  หรือเอกสารหลักฐานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ  เพ่ือดําเนินการตรวจสอบความถูกตอง
ภายในระยะเวลาที่กําหนด  แตทั้งนี้  ตองใหระยะเวลาไมนอยกวาสิบหาวัน 

้หนา   ๒๕
่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๔๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   ตุลาคม   ๒๕๖๑



ในกรณีที่ผูมีสิทธิขอเบิกคารักษาพยาบาลและสุขภาพ  และสิทธิประโยชนสําหรับสวัสดิการสุขภาพ  

ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําสั่งของผูจัดการตามวรรคหนึ่งโดยปราศจากเหตุผลอันสมควร  ผูจัดการมีสิทธิ

ปฏิเสธไมใหเบิกคารักษาพยาบาลและสุขภาพ  และสิทธิประโยชนสําหรับสวัสดิการสุขภาพในครั้งนั้นได 
ขอ 43 การสงเคราะหเนื่องจากไดรับอันตรายหรือเจ็บปวยเพราะเหตุปฏิบัติงานจนถึงแกชีวิต  

หรือทุพพลภาพ  ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ผูจัดการกําหนด 
ขอ 44 ในกรณีผูปฏิบัติงานถึงแกกรรม  คูสมรสหรือทายาทหรือผูมีสิทธิตามประมวลกฎหมาย

แพงและพาณิชยจะไดรับประโยชน  ดังตอไปนี้ 
(1) เงินเดือนหรือคาจางในเดือนสุดทายที่ถึงแกกรรมเต็มเดือน 
(2) เงินชวยเหลือคาทําศพ  และคาชวยเหลืออื่น ๆ  ไมเกินวงเงินที่ผูจัดการประกาศกําหนด 
ขอ ๔5 เงินชวยเหลือเพ่ือการศึกษาหรือการเรียนรูในรูปแบบตาง ๆ   สามารถจายเพ่ือกิจการ  ดังตอไปนี้ 
(1) เงินชวยเหลือเพื่อการศึกษาบุตรของบุคลากร 
(2) เงินชวยเหลือเพ่ือการศึกษาหรือการเรียนรูเพ่ิมเติมในรูปแบบตาง ๆ  เชน  การพัฒนาทักษะ

ดานภาษา  ดิจิทัล  หรืออื่น ๆ  ตามสมควรของผูจัดการและบุคลากร 
(3) เงินรางวัลในการกระตุนการเรียนรูของบุคลากร  และการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนถายทอด

ความรูในองคกร 
ขอ ๔6 ผูมีสิทธิสามารถขอรับเงินชวยเหลือเพ่ือการศึกษาบุตรโดยชอบดวยกฎหมายซึ่งมีอายุ

ไมเกินยี่สิบหาปในปบัญชี  ตามอัตราที่ผูจัดการประกาศกําหนด 
ในกรณีที่ผูมีสิทธิมีคูสมรสซึ่งเปนผูมีสิทธิเชนเดยีวกันและมบีุตรดวยกัน  ใหผูมีสิทธิเพียงคนเดยีว

สามารถขอรับเงินชวยเหลือเพื่อการศึกษาบุตร 
ขอ ๔7 ผูมีสิทธิขอรับเงินชวยเหลือในขอ  45  สามารถเบิกจายเงินชวยเหลือไดตามอัตรา  

ท่ีผูจัดการประกาศกาํหนด 
ขอ ๔8 ใหผูจัดการเปนผูมีอํานาจอนุมัติการเบิกจายเงินชวยเหลือเพ่ือการศึกษาหรือเรียนรู  

ในรูปแบบอื่น ๆ  ตามแบบที่สํานักงานกําหนด  พรอมกับหลักฐานการรับเงินของสถานศึกษาหรือหนวยงาน

หรือหลักฐานการรับเงินที่เกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนรูรูปแบบอื่น  ๆ  ภายในกําหนดเวลาหนึ่งป   
หากพนกําหนดเวลาดังกลาวแลวใหถือวาสิทธิในการขอรับเงินชวยเหลือเพ่ือการศึกษาหรือการเรียนรู  
ในรูปแบบอื่น ๆ  ในปบัญชีนั้นเปนอันระงับไป 

กรณีที่หลักฐานการรับเงินตามวรรคหนึ่งแสดงจํานวนเงินนอยกวาเงินชวยเหลือเพ่ือการศึกษา

หรือเรียนรูในรูปแบบอื่น ๆ  ใหเบิกจายตามจริงไมเกินอัตราที่ผูจัดการประกาศกําหนด 

้หนา   ๒๖
่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๔๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   ตุลาคม   ๒๕๖๑



ขอ 49 สถานศึกษาหรือหนวยงานหรือการพัฒนาการเรียนรูรูปแบบอื่น ๆ  หมายความถึง 
(1) มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่เรียกชื่ออยางอื่นในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการหรือ

สวนราชการอื่นหรือที่อยูในกํากับของรัฐ 
(2) วิทยาลัยหรือสถานศึกษาที่เรียกชื่ออยางอื่นซึ่งมีฐานะเทียบเทาวิทยาลัยในสังกัดหรืออยูใน

กํากับของกระทรวงศึกษาธิการหรือสวนราชการอื่นที่  ก.พ.  รับรองคุณวุฒิ 
(3) โรงเรียนในสังกัดหรืออยูในกํากับของกระทรวงศึกษาธิการ  มหาวิทยาลัย  วิทยาลัย  

องคการบริหารสวนจังหวัด  เทศบาล  องคการบริหารสวนตําบล  กรุงเทพมหานคร  เมืองพัทยา   
องคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง   

(4) โรงเรียนในสังกัดหรืออยูในกํากับของสวนราชการอื่นหรือองคการรัฐบาลที่  ก.พ.  รับรองคุณวุฒิ 
(5) โรงเรียนในสังกัดสวนราชการที่กระทรวงการคลังกําหนด 
(6) สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในสังกัดสวนราชการ 
(7) สถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามกฎหมายวาดวยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
(8) โรงเรียนตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชนที่จัดการศึกษาในระบบโรงเรียน  และใหรวมถึง

โรงเรียนนานาชาติ 
(9) หนวยงานพัฒนาการเรียนรูแบบอื่น ๆ   ที่มีวัตถุประสงคในการจัดตัง้เพ่ือพัฒนาความรูหรือทกัษะ

หรือความสามารถอื่น ๆ  และสามารถออกใบเสร็จรับเงินได   
(10) การพัฒนาเรียนรูผานทางชองทางดิจิทัล  หรือชองทางการเรียนรูรูปแบบใหม ๆ 
(11) หนวยงานลักษณะอื่น ๆ  หรือการเรียนรูอื่น ๆ  ตามที่ผูจัดการประกาศกําหนด 
ขอ ๕0 ในระหวางปบัญชีใด  หากเกิดกรณีมีการเบิกจายเงินชวยเหลือเพ่ือการศึกษาหรือ

เรียนรูในรูปแบบอื่น ๆ   สูงมาก  ใหผูจัดการเบิกจายเงินจากบัญชีของสํานักงานในสวนของคาบริหารจัดการ

สํานักงานเพิ่มเติมในลักษณะเงินยืมโดยไมมีดอกเบี้ยมาใชจายกอนได   
แตทั้งนี้  ผูจัดการจะตองดําเนินการปรับลดรายการสิทธิประโยชนหรืออัตราการเบิกจาย  

ใหไดสิทธิประโยชนลดลง  และจัดทําแผนการดําเนินงานของกองทุนสวัสดิการ  เพ่ือใหกองทุนสวัสดิการ

สามารถคืนเงินที่ยืมดังกลาวไดโดยเร็ว  เชนเดียวกับคารักษาพยาบาลและสุขภาพ 
ขอ ๕1 ผูมีสิทธิผูใดใชสิทธิขอรับเงินชวยเหลือเพ่ือการศึกษาหรือเรียนรูโดยทุจริตหรือกรอกขอความ

ในคําขอเบิกเงินอันเปนเท็จ  จะตองรับโทษทางวินัย 
ขอ ๕2 ใหสํ านักงานรวมกับผู จัดการและพนักงานดําเนินการตกลงกันเ พ่ือจัดใหมี    

“กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ”  เพื่อเปนสวัสดิการแกผูจัดการและพนักงานของสํานักงาน 
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ทุกครั้งที่มีการจายเงินเดือน  ใหผูจัดการหรือพนักงานซึ่งเปนสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ ยงชีพ

จายเงินสะสมเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพในอัตรารอยละของเงินเดือนกอนหักภาษี  โดยใหสํานักงาน  
หักจากเงินเดือนดังกลาว  และใหสํานักงานจายเงินสมทบเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพในวันเดียวกับ  
ที่ผูจัดการหรือพนักงานจายเงินสะสมเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพในอัตรารอยละของเงินเดือนของผูจัดการ

หรือพนักงานกอนหักภาษีตามอัตรา  ดังนี้ 

อัตราการจายเงินสะสมของผูจดัการหรือ

พนักงาน 
อัตราการจายเงินสมทบของกองทุน 

อายุงาน อัตราการจาย 
รอยละ  3-5  ของเงินเดือน ต่ํากวา  2  ป รอยละ  5  ของเงินเดือน 

ตั้งแต  2  ป  แตไมถึง  4  ป รอยละ  7  ของเงินเดือน 
4  ปขึ้นไป รอยละ  10  ของเงินเดือน 

รอยละ  6-10  ของเงินเดือน ต่ํากวา  2  ป รอยละ  6  ของเงินเดือน 
ตั้งแต  2  ป  แตไมถึง  4  ป รอยละ  8  ของเงินเดือน 

4  ปขึ้นไป รอยละ  11  ของเงินเดือน 
รอยละ  11  ของเงินเดือนขึ้นไป ต่ํากวา  2  ป รอยละ  11  ของเงินเดือน 

ตั้งแต  2  ป  แตไมถึง  4  ป รอยละ  11.5  ของเงินเดือน 
4  ปขึ้นไป รอยละ  12  ของเงินเดือน 

ทั้งนี้  ผูจัดการหรือพนักงานสามารถเลือกอัตราจายเงินสะสมไดปบัญชีละหนึ่งครั้ง 
ขอ ๕3 เมื่อผูจัดการหรือพนักงานสิ้นสุดสมาชิกภาพกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ  ใหมีสิทธิไดรับเงินสมทบ  

และผลประโยชนของเงินสมทบตามหลักเกณฑ  ดังนี้ 

อายุงาน  (นับแตวันที่เริ่มปฏิบัติงาน) เงินสมทบและผลประโยชนจากเงินสมบทของกองทุน 
นอยกวา  2  ป รอยละ  0 

ตั้งแต  2  ป  แตไมถึง  4  ป รอยละ  50 
ตั้งแต  4  ปขึ้นไป รอยละ  100 

ขอ ๕4 การใดที่ไมไดกําหนดไวในระเบียบนี้  ใหเปนไปตามขอบังคับกองทุนสํารองเลี้ยงชีพที่

สํานักงานกับผูจัดการและพนักงานตกลงจัดตั้งขึ้นดังกลาว  ทั้งนี้  ตองไมขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ 
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หมวด  6 
การเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

 
 

ขอ ๕5 ผูบังคับบัญชามีความรับผิดชอบในการพัฒนาและฝกอบรมผู ใตบังคับบัญชา   
ใหเพ่ิมพูนความรู  ความสามารถ  ทักษะ  เจตคติ  คุณธรรมและจริยธรรม  เพ่ือใหปฏิบัติหนาที่ไดอยาง  
มีประสิทธิภาพทั้งปจจุบันและอนาคต  โดยรวมกับสํานักงานจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรที่เหมาะสม 

ขอ ๕6 การพัฒนาบุคลากรอาจกระทําไดในกรณี  ดังตอไปนี้ 
(1) ศึกษา  ฝกอบรม  ดูงาน  หรือปฏิบัติงานวิชาการ 
(2) เพิ่มพูนความรูทางวิชาการ 
(3) แลกเปลี่ยนพนักงาน 
(4) วิธีอยางอื่นที่จําเปนและเหมาะสม 
การลาไปศึกษา  ฝกอบรม  ดูงาน  หรือปฏิบัติงานวิชาการ  ใหบุคลากรที่ประสงคจะลาทําบันทึก

โดยแจงรายละเอียดของหลักสูตรการศึกษา  ฝกอบรม  ดูงาน  หรือปฏิบัติงานวิชาการ  และระยะเวลา  
พรอมดวยประมาณการงบประมาณเสนอตอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น  เ พ่ือพิจารณาใหความเห็น 
กอนเสนอใหผูจัดการพิจารณาอนุมัติ  ทั้งนี้  ตามแบบและเงื่อนไขที่ผูจัดการกําหนด 

การนับเวลาการครองตําแหนงจะนับรวมเวลาปฏิบัติงานกอนลาไปศึกษา  ฝกอบรม  ดูงาน  
หรือปฏิบัติงานวิชาการ  และเวลาการปฏิบัติงานหลังจากที่ไดรายงานตัวเมื่อจบการศึกษา  ฝกอบรม   
ดูงานและปฏิบัติงานวิชาการเสร็จสิ้นแลว 

ขอ ๕7 ในการพิจารณาอนุมัติการลาไปศึกษา  ฝกอบรม  ดูงาน  หรือปฏิบัติงานวิชาการ 
ที่มีระยะเวลาตั้งแตสามเดือนขึ้นไป  ใหคณะอนุกรรมการดานการบริหารงานบุคคลพิจารณาอนุมัติ   
โดยพิจารณาถึงความจําเปนและความตองการของสํานักงานที่จะใหผูมีความรู  ความชํานาญในสาขาวิชา
และระดับความรูที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานของสํานักงาน  ทั้งนี้  ใหกําหนดแผนงานหรือโครงการ 
ที่จะใหผูนั้นกลับมาปฏิบัติงานไวลวงหนา 

ในกรณีขอลาไปศึกษา  ฝกอบรม  ดูงาน  หรือปฏิบัติงานวิชาการที่มีระยะเวลาต่ํากวาสามเดือน  
ใหผูจัดการพิจารณาอนุมัติ 

ขอ 58 บุคลากรที่ประสงคจะลาเพ่ือไปศึกษา  ฝกอบรม  หรือดูงานไมวาในประเทศหรือ
ตางประเทศ  โดยมีระยะเวลาสามเดือนขึ้นไป  ตองปฏิบัติงานมาแลวไมนอยกวาหนึ่งป 

บุคลากรที่ประสงคจะลาไปปฏิบัติงานวิชาการตองปฏิบัติงานมาแลวไมนอยกวาสามป 
ขอ 59 บุคลากรที่ไดรับอนุมัติใหลาไปศึกษา  ฝกอบรม  ดูงานหรือปฏิบัติงานวิชาการ   

จะเปลี่ยนแปลงกําหนดเวลา  สถานศึกษา  ฝกอบรม  ดูงาน  หรือปฏิบัติงานวิชาการใหแตกตางไปจาก  
ที่ไดรับอนุมัติไวมิได  เวนแตไดรับอนุมัติจากผูจัดการเปนรายกรณีไป 
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ขอ 60 การเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการ  หรือการแลกเปลี่ยนพนักงาน  ใหทําไดโดยนํา
หลักเกณฑและวิธีการตามที่กําหนดในขอ  ๕7  ขอ  58  และขอ  59  มาใชบังคับโดยอนุโลม   
ทั้งนี้  ผูบังคับบัญชาของพนักงานผูนั้นจะตองคํานึงถึงอัตรากําลังที่มีอยู  โดยใหมีผูปฏิบัติงานเพียงพอ   
ไมเสียหายแกสํานักงาน  และจะนําเหตุดังกลาวมาขอตั้งอัตรากําลังเพ่ิมไมได 

ขอ ๖1 สวนงานตนสังกัดตองกําหนดแผนพัฒนาเฉพาะบุคคลสําหรับพนักงานที่ไดรับอนุมัติ 
ใหลาไปเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการ  หรือแลกเปลี่ยนพนักงาน  โดยตองสอดคลองกับภารกิจของ
สํานักงานทั้งในปจจุบันและในอนาคต  และกําหนดหนาที่รับผิดชอบที่จะมอบหมายใหพนักงานผูนั้น
ปฏิบัติเมื่อกลับมาจากการลาดังกลาว  โดยการมอบหมายหนาที่นั้นจะตองสอดคลองกับความรู   
ทักษะและความเชี่ยวชาญ  หรือประสบการณที่ไดรับเพิ่มขึ้น  เพื่อใหเกิดประโยชนและความคุมคาสูงสุด 

ขอ ๖2 พนักงานผูไปปฏิบัติงานหรือเพิ่มพูนความรูทางวิชาการที่หนวยงานอื่น  จะตองปฏิบัติ
ตามระเบียบของหนวยงานอื่นนั้นดวย  ทั้งนี้   หากพนักงานไมปฏิบัติตามระเบียบของหนวยงานอื่นนั้น  
ผูจัดการอาจพิจารณาดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งหรือสองอยาง  ดังนี้ 

(1) ตักเตือน 
(2) สั่งใหยุติการเพ่ิมพูนความรูหรือแลกเปลี่ยนพนักงาน  แลวใหกลับเข ามาปฏิบัติงาน 

ในสํานักงาน 
ขอ ๖3 ใหสํานักงานจัดใหพนักงานที่ไดรับการพัฒนาเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการ  หรือ 

ไปแลกเปลี่ยนปฏิบัติในหนวยงานอื่น  ไดดําเนินการเผยแพรองคความรู  และประสบการณที่ไดรับดังกลาว 
ขอ ๖4 ผูไดรับอนุมัติใหลาไปศึกษาหรือการเรียนรูในรูปแบบตาง ๆ  ในประเทศ  และใชเวลา

ในการศึกษาในเวลาปฏิบัติงานของสํานักงานโดยไมไดรับเงินเดอืน  จะตองกลับมาปฏิบัติงานใหสํานักงาน
เปนกึ่งของระยะเวลาที่ไดไปศึกษาหรือตามเงื่อนไขที่ตกลงกับผูจัดการ 

ขอ ๖5 ผูที่ไดรับอนุมัติใหลาไปศึกษาหรือการเรียนรูในรูปแบบตาง ๆ  ในประเทศ  และใช
เวลาศึกษาในเวลาปฏิบัติงานบางสวนของสํานักงานโดยไดรับเงินเดือนเต็มจํานวน  จะตองปฏิบัติงาน
ชดใชใหสํานักงานเทาระยะเวลาที่ไดไปศึกษา  มิฉะนั้น  ผูนั้นตองชดใชเงินใหสํานักงานเปนจํานวนเทากบั
จํานวนเงินเดือนตามสัดสวนที่ใชเวลาปฏิบัติงานของสํานักงานตลอดระยะเวลาที่ไดรับอนุมัติใหลาไปศึกษา 

ผูที่ขออนุมัติลาไปศึกษาตอในประเทศตามวรรคหนึ่ง  ตองใชระยะเวลาศึกษาในเวลาปฏิบัติงาน
ของสํานักงานไมเกินรอยละยี่สิบหาของระยะเวลาทั้งหมด 

ขอ ๖6 ผูที่ไดรับอนุมัติใหลาไปศึกษาหรือการเรียนรูในรูปแบบตาง ๆ  ในประเทศ  และใช
เวลาศึกษานอกเวลาปฏิบัติงานของสํานักงาน  โดยไดรับเงินสนับสนุนคาใชจายในการศึกษา  จะตอง
ปฏิบัติงานชดใชใหสํานักงานเทาระยะเวลาที่ไดไปศึกษา  มิฉะนั้น  ผูนั้นตองชดใชเงินใหสํานักงาน  
เปนจํานวนเทากับจํานวนเงินสนับสนุนคาใชจายที่ไดรับทั้งหมด 

ผูไดรับอนุมัติใหลาศึกษาตอในประเทศตามวรรคหนึ่ง  มีสิทธิลาเพ่ือการศึกษาเพ่ิมเติมไดอีก  
ไมเกินสิบวันตอป  ทั้งนี้  ตองไมกระทบกระเทือนตอการปฏิบัติงานประจําปและงานที่ไดรับมอบหมาย 
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ขอ ๖7 ผูที่ไดรับอนุมัติใหลาไปศึกษาตอในตางประเทศ  โดยไมไดรับเงินเดือนและไมไดรับเงิน

สนับสนุนคาใชจายในการศึกษา  และใชเวลาในการศึกษาในเวลาปฏิบัติงานของสํานักงานโดยไมไดรับ

เงินเดือน  จะตองกลับมาปฏิบัติงานใหสํานักงานเปนกึ่งของระยะเวลาที่ไดไปศึกษาหรือตามเงื่อนไข  
ที่ตกลงกับผูจัดการ 

ขอ 68 ผูที่ไดรับอนุมัติใหลาไปศึกษาตอในตางประเทศ  โดยไดรับเงินเดือนเต็มจํานวนและ 
เงินสนับสนุนคาใชจายในการศึกษา  จะตองปฏิบัติงานชดใชใหสํานักงานเปนเวลาไมนอยกวาสองเทาของ

ระยะเวลาที่ไดไปศึกษา  มิฉะนั้น  ผูนั้นตองชดใชเงินใหสํานักงานเปนจํานวนสี่เทาของจํานวนเงินเดือน

เดือนสุดทายคูณดวยระยะเวลาที่ไดรับอนุมัติใหลาไปศึกษา 
ขอ 69 ผูที่ประสงคจะลาไปฝกอบรม  หรือดูงาน  ทั้งในประเทศหรือตางประเทศ  โดยไม

ขอรับเงินสนับสนุนคาใชจายจากสํานักงาน  ใหมีสิทธิขอลาเขารับการฝกอบรม  หรือดูงานไดรวมกัน  
ไมเกินปละสิบวันทํางานโดยไมถือเปนวันลา 

ขอ ๗0 ผูที่ ไดรับอนุมัติใหลาไปปฏิบัติงานวิชาการที่มีระยะเวลาตั้งแตสามเดือนขึ้นไป   
โดยไดรับเงินเดือน  จะตองปฏิบัติงานชดใชใหสํานักงานเทาระยะเวลาที่ไดลาไปปฏิบัติงานวิชาการ  

มิฉะนั้น  ผูนั้นตองชดใชเงินใหสํานักงานเปนจํานวนเทากับจํานวนเงินเดือนสุดทายคูณดวยระยะเวลา 
ที่ไดรับอนุมัติใหลาไปปฏิบัติงานวิชาการ 

ในกรณีที่ผูไดรับอนุมัติใหลาไปปฏิบัติงานวิชาการตามวรรคหนึ่ง  ไดรับเงินสนับสนุนคาใชจาย

เพ่ือปฏิบัติงานวิชาการดังกลาวดวย  หากไมปฏิบัติงานชดใชใหสํานักงานเทาระยะเวลาที่ไดลาไป

ปฏิบัติงานวิชาการ  นอกจากผูนั้นจะตองชดใชสํานักงานตามวรรคหนึ่งแลว  ตองชดใชเงินใหสํานักงาน

เทากับจํานวนเงินสนับสนุนคาใชจายเพ่ือปฏิบัติงานวิชาการที่ไดรับดวย 
ผูที่ประสงคจะลาไปปฏิบัติงานวิชาการใหมีสิทธิลาไปปฏิบัติงานวิชาการไดครั้งละไมเกินหกเดือน  

แตทั้งนี้  การใชสิทธิลาไปปฏิบัติงานวิชาการในแตละครั้งตองมีระยะหางกันไมนอยกวาสามป  ยกเวน

กรณีที่หนวยงานภาครัฐอืน่มขีอตกลงรวมกับสํานักงานใหพนักงานของสํานักงานไปชวยงานเปนการพิเศษ 
ขอ ๗1 ผูไดรับอนุมัติใหลาเพ่ือการพัฒนาบุคลากรตามขอ  70  ซึ่งมีระยะเวลาตั้งแต 

สามเดือนขึ้นไป  เมื่อวัตถุประสงคแหงการลาสิ้นสุดลง  ไมวาจะครบกําหนดระยะเวลาที่ไดรับอนุมัติ

หรือไมก็ตาม  จะตองรายงานตัวเขาปฏิบัติงานและรายงานผลการลาเพื่อการพัฒนาบุคลากรตอผูจัดการ

ภายในสามสิบวันนับจากวันที่วัตถุประสงคแหงการลาสิ้นสุดลง 
ขอ ๗2 ผูที่ไดรับอนุมัติใหลาเพ่ือการพัฒนาบุคลากรตามขอ  68  และกลับเขามาปฏิบัติงาน

ชดใชใหสํานักงานยังไมครบหนึ่งป  ไมมีสิทธิลาเพ่ือการพัฒนาบุคลากรตามขอ  67  อีก  เวนแตกรณีจําเปน  

ผูจัดการอาจพิจารณาอนุมัติเปนกรณีพิเศษได 

้หนา   ๓๑
่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๔๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   ตุลาคม   ๒๕๖๑



หมวด  7 
วันและเวลาปฏบิัตงิาน  วันหยุดงาน  การปฏิบตัิงานลวงเวลา  และการลา 

 
 

ขอ ๗3 วันทํางานใหมีกําหนดสัปดาหละหาวัน  โดยมีกําหนดเวลาทํางานวันละแปดชั่วโมง  
รวมสัปดาหละไมเกินสี่สิบชั่วโมง  และมีวันหยุดประจําสัปดาห  สัปดาหละสองวัน  ทั้งนี้  เวลาการเขาทํางาน 
ใหเปนไปตามที่ผูจัดการประกาศกําหนด 

วันหยุดตามประเพณีและวันหยุดอื่นของสํานักงาน  โดยอิงวันหยุดราชการประจําป   
ใหสํานักงานประกาศใหทราบลวงหนาเปนประจําทุกปไป  ในกรณีที่มีความจําเปน  ผูจัดการจะเปลี่ยนแปลงวัน  
จํานวนวัน  และจํานวนเวลาทํางาน  รวมถึงวันหยุดตามประเพณีของพนักงานและลูกจางที่ปฏิบัติงาน 
ในบางภารกิจก็ได 

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงจํานวนวันหรือเวลาทํางานจะตองมีการตกลงการจายเงินเดือน  
และคาตอบแทนอื่น ๆ  ใหชัดเจนเปนลายลักษณอักษร 

ขอ ๗4 ผูมีสิทธิเบิกคาลวงเวลาไดแกบุคลากร  ยกเวนผูดํารงตําแหนงประเภทบริหาร   
และตําแหนงในระดับตั้งแตพนักงานอาวุโสและนักวิชาการอาวุโสขึ้นไป 

อัตราการเบิกคาลวงเวลาใหเปนไปตามที่ผูจัดการประกาศกําหนด 
ขอ ๗5 ใหบุคลากรยกเวนลูกจางมีสิทธิลาพักผอนประจําปในปบัญชีหนึ่งไดเปนระยะเวลา 

สิบวันทําการ  เวนแตผูที่ไดรับบรรจุเขาปฏิบัติงานยังไมถึงหกเดือนไมมีสิทธิลาพักผอนประจําป 
ถาในปบัญชีใดบุคลากรยกเวนลูกจางผูใดมิไดลาพักผอนประจําป  หรือลาพักผอนประจําป

แลวแตไมครบสิบวันทําการ  ใหสะสมวันที่ยังมิไดลาในปบัญชีนั้นรวมเขากับปบัญชีตอ ๆ  ไปได  แตวันลา
พักผอนสะสมรวมกับวันลาพักผอนในปบัญชีปจจุบันจะตองไมเกินยี่สิบวันทําการ  สําหรับผูที่ปฏิบัติงาน
มาแลวไมนอยกวาสิบป  ใหมีสิทธินําวันลาพักผอนสะสมรวมกับวันลาพักผอนในปปจจุบันไดไมเกิน
สามสิบวันทําการ 

ทั้งนี้  บุคลากรยกเวนลูกจางผูประสงคจะลาพักผอน  ใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอผูบังคับบัญชา
ตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุญาต  และเมื่อไดรับอนุญาตแลวจึงจะหยุดลาพักผอนได  โดยมิใหเสียหาย
แกสํานักงาน 

ขอ ๗6 การลาปวย  การลากิจสวนตัว  การลาคลอดบุตร  การลาไปชวยเหลือภริยาที่คลอดบุตร  
การลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจย  การลาเขารับการตรวจพลหรือเขารับการเตรียมพล   
การลาไปฟนฟูสมรรถนะดานอาชีพ  หรือการลารูปแบบอื่น ๆ  ของบุคลากรใหถือปฏิบัติตามระเบียบ 
ของทางราชการโดยอนุโลม  เวนแตผูจัดการจะประกาศกําหนดไวเปนอยางอื่น 

ขอ ๗7 บุคลากรซึ่งประสงคจะลาไปปฏิบัติธรรม  ใหเสนอหรือจัดสงใบลาพรอมเอกสาร 
การยืนยันจากสถานที่ที่จะไปปฏิบัติธรรม  ตอผูบังคับบัญชาตามลําดับ  และใหมีสิทธิลาไปปฏิบัติธรรม
ติดตอกันไดไมเกินสิบหาวันทําการ 

้หนา   ๓๒
่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๔๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   ตุลาคม   ๒๕๖๑



หมวด  8 
การพนสภาพการเปนผูปฏิบตัิงาน 

 
 

ขอ 78 พนักงานและลูกจาง  พนจากความเปนผูปฏิบัติงานในสํานักงานเมื่อ 
(1) ตาย 
(2) ครบเกษียณอายุในปบัญชีที่มีอายุครบหกสิบปบริบูรณ 
(3) ลาออก 
(4) สิ้นสุดสัญญาจางหรือถูกเลิกจาง 
(5) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามอยางใดอยางหนึ่งตามขอ  10   
(6) เลิกจางเพราะไมผานการประเมินผลการปฏิบัติงานติดตอกันสองป 
(7) ถูกไลออกหรือปลดออก  เพราะผิดวินัยตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในระเบียบนี้ 
(8) ถูกสั่งลงโทษเลิกจาง  โดยไมจายเงินชดเชยตามขอ  ๘๑ 
ขอ 79 ใหพนักงานหรือลูกจางผูใดประสงคจะลาออกจากงาน  ใหยื่นหนังสือขอลาออก 

ตอผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น  ลวงหนาอยางนอยสามสิบวัน 
ในกรณีที่พนักงานหรือลูกจางขอลาออกเพ่ือดํารงตําแหนงทางการเมือง  ดํารงตําแหนง 

ตามรัฐธรรมนูญ  หรือเพ่ือสมัครรับเลือกตั้ง  ใหการลาออกนี้มีผลนับแตวันที่ผูนั้นลาออก 
หมวด  9 

คาตอบแทนการเลิกจาง 
 
 

ขอ ๘0 ใหสํานักงานจายเงินชดเชยใหแกพนักงานและลูกจางซึ่งเลิกจาง  ดังตอไปนี้ 
(1) กรณีทํางานติดตอกันครบสี่เดือนแตไมครบหนึ่งป  ใหจายในอัตราเทากับเงินเดือนสุดทาย

จํานวนหนึ่งเดือน 
(2) ในกรณีทํางานติดตอกันครบหนึ่งป  แตไมครบสามป  ใหจายในอัตราเทากับเงินเดื อน

สุดทายจํานวนสามเดือน 
(3) ในกรณีทํางานติดตอกนัครบสามป  แตไมครบหกป  ใหจายในอัตราเทากับเงินเดอืนสุดทาย

จํานวนหกเดือน 
(4) ในกรณีทํางานติดตอกันครบหกป  แตไมครบสิบปใหจายในอัตราเทากับเงินเดือนสุดทาย

จํานวนแปดเดือน 
(5) ในกรณีทํางานติดตอกันครบสิบปขึ้นไป  ใหจายในอัตราเทากับเงินเดือนสุดทาย  จํานวนสิบเดือน 
ทั้งนี้  ใหถือวาการเกษียณอายุเปนการเลิกจางตองจายคาชดเชยตามขอนี้   

้หนา   ๓๓
่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๔๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   ตุลาคม   ๒๕๖๑



ขอ ๘1 สํานักงานไมตองจายเงินชดเชยใหแกพนักงานและลูกจางซึ่งเลิกจางในกรณีหนึ่งกรณีใด  
ดังตอไปนี้ 

(1) ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบเพ่ือใหเกิดความเสียหายอยางรายแรง  
แกผูหนึ่งผูใด  หรือปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยทุจริต 

(2) ละทิ้งหรือทอดทิ้งหนาที่โดยไมมีเหตุผลอันสมควรเปนเหตุใหเสียหายแกสํานักงาน 
อยางรายแรง 

(3) ละทิ้งหนาที่ติดตอกันในคราวเดียวเปนเวลาสามวัน  โดยไมมีเหตุอันสมควรหรือโดยมี
พฤติการณอันแสดงถึงความจงใจไมปฏิบัติตามระเบียบของสํานักงาน 

(4) กระทําการอันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่วอยางรายแรง 
(5) ดูหมิ่น  เหยียดหยาม  กดขี่   ขมเหง  หรือทํารายประชาชนผูมาติดต อสํานักงาน 

อยางรายแรง 
(6) กระทําความผิดอาญาไดรับโทษจําคุกหรือโทษที่หนักกวาโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุด

ใหจําคุกหรือใหรับโทษที่หนักกวาโทษจําคุก  เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท  
หรือความผิดลหุโทษ 

(7) ละเวนการกระทําหรือกระทําการใด ๆ  อันเปนการไมปฏิบัติตามขอ  หรือฝาฝนขอหาม
หรือความผิดทางวินัยอยางรายแรง 

การเลิกจางโดยไมจายเงินชดเชยตามวรรคหนึ่ง  สํานักงานตองระบุขอเท็จจริงอันเปนเหตุที่เลิกจาง 
ในหนังสือบอกเลิกสัญญาจางไวโดยชัดเจน 

หมวด  ๑0 
วินัย 

 
 

ขอ ๘2 พนักงาน  และลูกจางตองรักษาวินัยโดยกระทําการหรือไมกระทําการตามที่กําหนดไว
ในหมวดนี้โดยเครงครัดอยูเสมอ 

ขอ ๘3 พนักงานและลูกจางตองกระทําการอันเปนขอปฏิบัติ  ดังตอไปนี้ 
(1) ตองปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย  สุจริต  และเที่ยงธรรม 
(2) ตองปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ประกาศ  และหลักเกณฑ 

ของสํานักงาน 
(3) ตองปฏิบัติหนาที่ดวยความตั้งใจอุตสาหะ  เอาใจใส  และรักษาประโยชนของสํานักงาน 
(4) ตองปฏิบัติตามคําสั่งของผูบังคับบัญชาซึ่งสั่งในหนาที่โดยชอบดวยกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  

และหลักเกณฑของสํานักงาน  โดยไมขัดขืนหรือหลีกเลี่ยง  แตถาเห็นวาการปฏิบัติตามคําสั่งจะทําให
เสียหายแกกองทุน  หรือจะเปนการไมรักษาประโยชนของสํานักงาน  จะตองเสนอความเห็นเปนหนังสือ

้หนา   ๓๔
่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๔๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   ตุลาคม   ๒๕๖๑



ภายใน  3  วัน  ใหผูบังคับบัญชาทบทวนคําสั่งนั้น  และเมื่อไดเสนอความเห็นแลว  ถาผูบังคับบัญชา
ยืนยันใหปฏิบัติตามคําสั่งเดิม  ผูใตบังคับบัญชาตองปฏิบัติตาม 

(5) ตองอุทิศเวลาของตนใหแกสํานักงาน  จะละทิ้งหรือทอดทิ้งหนาที่มิได 
(6) ตองรักษาความลับของสํานักงาน 
(7) ตองสุภาพเรียบรอย  รักษาความสามัคคี  และตองชวยเหลือกนัในการปฏิบัติหนาที่ระหวาง

บุคลากรดวยกันและผูรวมงานอื่น 
(8) ตอนรับ  ใหความสะดวก  ใหความเปนธรรม  และใหการสงเคราะหแกประชาชน 

ผูมาติดตอสํานักงานเกี่ยวกับงานในหนาที่ของตน 
(9) ตองรักษาชื่อเสียงของตน  และรักษาเกียรติของตําแหนงหนาที่นั้นมิใหเสื่อมเสีย 
ขอ ๘4 พนักงานและลูกจางตองไมกระทําการใดอันเปนขอหาม  ดังตอไปนี้ 
(1) ตองไมรายงานเท็จตอผูบังคับบัญชา  การรายงานโดยปกปดขอความซึ่งควรตองแจงถือวา

เปนการรายงานเท็จดวย 
(2) ตองไมอาศัยหรือยอมใหผูอื่นอาศัยตําแหนงหนาที่ของตนหาประโยชนแกตนเองหรือผูอื่น 
(3) ตองไมประมาทเลินเลอในหนาที่ 
(4) ตองไมกระทําการหรือยอมใหผูอื่นกระทําการหาผลประโยชนอันอาจทําใหเสียความเที่ยงธรรม  

หรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่ของตน 
(5) ตองไมกระทําการอยางใดที่เปนการกลั่นแกลง  กดขี่  หรือขมเหงกันในการปฏิบัติหนาท่ี 
(6) ตองไมกระทําการอันเปนการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ  ตอผูรวมงาน 
(7) ตองไมดูหมิ่น  เหยียดหยาม  กดขี่  หรือขมเหงประชาชนผูมาติดตอสํานักงาน 
(8) ตองไมมาปฏิบัติงานสายติดตอกันตอเนื่องเกินหาวันทําการ  โดยไมแจงลวงหนา 
ขอ ๘5 พนักงานและลูกจางผูใดไมปฏิบัติตามขอปฏิบัติขอ  ๘3  หรือฝาฝนขอหามตามขอ  ๘4  

ผูนั้นเปนผูกระทําผิดวินัย 
ขอ ๘6 การกระทําผิดวินัยในลักษณะดังตอไปนี้  เปนความผิดวินัยอยางรายแรง 
(1) ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบเพ่ือใหเกิดความเสียหายอยางรายแรง  

แกผูหนึ่งผูใด  หรือปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยทุจริต 
(2) ละทิ้งหรือทอดทิ้งหนาที่โดยไมมีเหตุผลอนัสมควรเปนเหตใุหเกดิความเสียหายแกสํานกังาน

อยางรายแรง 
(3) ละทิ้งหนาที่ติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลาเกินสิบหาวันโดยไมมีเหตุผลอันสมควรหรือ  

โดยมีพฤติการณอันแสดงถึงความจงใจไมปฏิบัติตามระเบียบของสํานักงาน 
(4) กระทําการอันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่วอยางรายแรง 
(5) ดูหมิ่น  เหยียดหยาม  กดขี่  หรือขมเหงประชาชนผูมาติดตอสํานักงานอยางรายแรง 
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(6) กระทําผิดอาญาจนไดรับโทษจําคุกหรือโทษที่หนักกวาโทษจําคุก  ตองคําพิพากษาถึงที่สุด
ใหจําคุก  หรือไดรับโทษที่หนักกวาโทษจําคุก  เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ 

(7) ละเวนการกระทําหรือการกระทําใด ๆ  อันเปนการไมปฏิบัติตามขอ  ๘3  หรือฝาฝน 
ขอหามตามขอ  ๘4  อันเปนเหตุใหเสียหายแกสํานักงานอยางรายแรง 

ขอ ๘7 ผูบังคับบัญชาในสวนงานตองดูแลระมัดระวังใหผูที่อยูใตบังคับบัญชาของตนปฏิบัติ
ตามวินัย  ถารูวาผูที่อยูใตบังคับบัญชากระทําผิดวินัย  จะตองลงโทษหรือดําเนินการเพ่ือใหมีการพิจารณา
ลงโทษ  แลวแตกรณี 

ผูบังคับบัญชาผูใดรูวาผูใตบังคับบัญชากระทําผิดวินัยแตละเลยไมดําเนินการทางวินัย  ใหถือวา
ผูบังคับบัญชาผูนั้นกระทําผิดวินัย 

ขอ 88 โทษทางวินัยมีหาสถาน  ดังตอไปนี้ 
(1) ตักเตือน 
(2) ภาคทัณฑ 
(3) ตัดเงินเดือน 
(4) ปลดออกจากตําแหนง 
(5) ไลออกโดยไมจายเงินชดเชย 
ขอ 89 พนักงานและลูกจางผูใดกระทําผิดวินัย  ผูจัดการตองสั่งลงโทษใหเหมาะสมกับความผิด   

ถามีเหตุอันควรลดหยอนจะนํามาประกอบการพิจารณาลดโทษดวยก็ได  และในคําสั่งลงโทษตองระบุ  
ใหชัดเจนวาผูถูกลงโทษกระทําผิดในเรื่องใดหรอืมีเหตลุดหยอนอยางไรบาง  และจะอุทธรณตอใครภายใน
กําหนดเวลาใดดวย 

ในกรณีที่เปนการกระทําผิดเล็กนอย  ถาผูจัดการเห็นวามีเหตุอันสมควรงดโทษ  อาจงดโทษ  
ใหโดยใหวากลาวตักเตือนดวยวาจาหรือทําทัณฑบนเปนหนังสือไวกอนก็ได 

ขอ ๙0 กระบวนการพิจารณาโทษทางวินัย  ใหสํานักงานดําเนินการโดยพิจารณามูลเหตุจูงใจ  
และผลของการกระทําผิด  ประวัติผูปฏิบัติงาน  รวมถึงการพิจารณาความผิดในกรณีที่ผานมาซึ่งคลายคลึงกัน 

ภายใตสภาพและเงื่อนไขดังกลาวขางตน  การพิจารณากําหนดโทษทางวินัย  อาจกระทําได   
ดังนี้ 

(1) กรณีกระทําผิดวินัยตามขอ  ๘3  และขอ  ๘4  ใหพิจารณาตักเตือนหรือภาคทัณฑ 
(2) กรณีกระทําผิดวินัยอยางรายแรงตามขอ  ๘6  ใหพิจารณาตัดเงินเดือน  ปลดออก  หรือไลออก

โดยไมจายเงินชดเชย   
พนักงานหรือลูกจางผูใดมีกรณีถูกกลาวหาวากระทําความผิดวินัยอยางรายแรง  ถาผูบังคับบัญชา

เห็นวาเปนกรณีที่ควรสอบสวน  ใหผูบังคับบัญชาเสนอความเห็นตอผูจัดการเพ่ือแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนวินัย 
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ในการพิจารณาของผูจัดการตามวรรคสาม  หากเห็นวากรณีดังกลาวเปนความผิดชัดแจงและ  
ไมจําเปนตองสอบสวนจะดําเนินการลงโทษ  โดยไมตองมีการสอบสวนก็ได 

ขอ ๙1 พนักงานและลูกจางผูใดมีกรณีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงและถูกตั้ง

คณะกรรมการสอบสวนวินัย  หรือมีกรณีถูกฟองคดีอาญา  หรือตองหาวากระทําความผิดอาญา  เวนแต

ความผิดที่กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  ใหผูจัดการมีอํานาจสั่งพักงานพนักงานและลูกจาง  
ผูนั้นเพ่ือประโยชนในการสอบสวนจนเสร็จสิ้นการสอบสวนหรือการพิจารณาคดีก็ได  แตถาภายหลัง

ปรากฏวาผูนั้นมิไดกระทําความผิด  หรือกระทําความผิดแตไมถึงกับตองถูกลงโทษเลิกจางโดยไมตอง

จายเงินชดเชย  และไมมีกรณีที่จะตองถูกออกจากงานดวยเหตุอื่น  ใหผูจัดการสั่งใหพนักงานและลูกจาง 
ผูนั้นกลับเขาทํางานในตําแหนงเดิมหรือตําแหนงในระดับเดียวกัน 

การจายเงินเดือนระหวางพักงาน  ใหจายไดไมเกินกึ่งหนึ่งของเงินเดือนในระหวางถูกพักงาน  

แตถาภายหลังปรากฎวาผูนั้นมิไดกระทําความผิด  ใหสํานักงานจายเงินเดือนในสวนที่ยังมิไดจาย  
พรอมดอกเบี้ยในอัตราเงินฝากออมทรัพยของธนาคารที่สํานักงานใชบริการจายเงินเดือน 

ขอ ๙2 วินัย  การรักษาวินัย  และการดําเนินการทางวินัย  สําหรับเจาหนาที่ของรัฐที่มาชวยงาน

เปนการชั่วคราว  ใหเปนไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ  ซึ่งกําหนดไวสําหรับเจาหนาที่ ของรัฐ 
ผูนั้นโดยอนุโลม  โดยใหถือวาผูจัดการมีสถานะเสมือนเปนผูบังคับบัญชาของเจาหนาที่ของรัฐผูนั้น 

ขอ 9๓ พนักงานและลูกจางผูใดไมเห็นดวยกับคําสั่งลงโทษทางวินัย  ผูนั้นมีสิทธิอุทธรณ 
โดยทําเปนหนังสือชี้แจงแสดงเหตุผล  พรอมพยานหลักฐานตอคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณภายใน

สามสิบวันนับแตวันที่ทราบคําสั่งลงโทษทางวินัย 
ขอ 9๔ ใหมีคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณขึ้นคณะหนึ่งซึ่งคณะกรรมการแตงตั้ง  เพ่ือทํา

หนาที่พิจารณาอุทธรณคําสั่งลงโทษทางวินัย  ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ 
ที่มีความรูความเชี่ยวชาญดานการบริหารทรัพยากรบุคคล  ดานการบริหารและการจัดการ  ดานกฎหมาย  

และดานอื่นที่เกี่ยวของ  อันเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่  จํานวนดานละหนึ่งคนเปนคณะกรรมการ  

และใหพนักงานรับผิดชอบดานบุคลากรเปนกรรมการและเลขานุการ 
ในการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณตามวรรคหนึ่ง  ใหดําเนินการพิจารณา  

และแจงผลเปนหนังสือใหผูอุทธรณทราบภายในสามสิบวัน  นับแตวันที่ไดรับเรื่องอุทธรณ  เวนแต  
มีเหตุขัดของที่ทําใหการพิจารณาไมแลวเสร็จภายในระยะเวลาดังกลาว  ก็ใหขยายระยะเวลาไดอีกไมเกิน

สามสิบวัน  และใหบันทึกเหตุขัดของใหปรากฎไวดวย 
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณตามวรรคสองใหเปนที่สุด  และใหผูจัดการสั่งให

เปนไปตามคําวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ 
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หมวด  ๑1 
การรองทุกข 

 
 

ขอ ๙๕ พนักงานและลูกจางผูใดมีความคับของใจอันเกิดจากการที่ผูบังคับบัญชาใชอํานาจ

หนาที่ปฏิบัติตอตนโดยไมถูกตอง  หรือไมปฏิบัติตอตนใหถูกตองตามกฎหมาย  ขอบังคับ  ระเบียบ  

ประกาศ  หรือหลักเกณฑของสํานักงาน  หรือไมไดรับความเปนธรรม  พนักงานและลูกจางผูนั้นมีสิทธิ

รองทุกขโดยทําเปนหนังสือชี้แจงแสดงเหตุผลพรอมพยานหลักฐานตอผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป   
ภายในสามสิบวันนับแตทราบเหตุแหงการรองทุกข 

ขอ ๙๖ พนักงานและลูกจางมีสิทธิรองทุกขภายในขอบเขต  ดังตอไปนี้ 
(1) ตองเปนเรื่องที่เกี่ยวกับความคิดเห็นหรือความขัดแยงเกี่ยวกับระบบหรือวิธีการทํางาน  

สิทธิประโยชน  สัญญา  หรือสภาพการจาง  หรือการไมไดรับความเปนธรรม  รวมถึงการใชอํานาจหนาที่

ของผูบังคับบัญชาที่ปฏิบัติตอตนไมถูกตอง  ไมไดรับการแกไขปญหาในเวลาอันสมควร  หรือไมปฏิบัติตอตน

ใหถูกตองตามกฎหมาย  ขอบังคับ  ระเบียบ  ประกาศ  หรือหลักเกณฑของสํานักงาน 
(2) ตองไมใชเรื่องรองขอใหแตงตั้ง  โยกยาย  เลิกจาง  ลงโทษทางวินัย  หรือเรื่องสวนตัว   

เวนแตเรื่องสวนตัวนั้นจะกระทบตอการทํางาน 
ขอ ๙๗ ในการพิจารณาของผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไปตามขอ  ๙๕  ใหดําเนินการพิจารณา

และแจงผลเปนหนังสือใหผูรองทุกขทราบภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับเรื่องรองทุกข  เวนแต 
มีเหตุขัดของที่ทําใหการพิจารณาไมแลวเสร็จภายในระยะเวลาดังกลาว  ก็ใหขยายระยะเวลาไดอีกไมเกิน

สามสิบวัน  และใหบันทึกเหตุขอขัดของใหปรากฎไวดวย 

หมวด  12 
บทเฉพาะกาล 

 
 

ขอ 98 ผูใดเปนพนักงาน  ลูกจาง  และเจาหนาที่ของรัฐที่มาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราว

ใหกับกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ  เฉพาะสวนที่เกี่ยวกับสํานักงานสงเสริมสังคมแหงการเรียนรู 
และคุณภาพเยาวชนตามระเบียบกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพวาดวยการจัดตั้งสํานักงาน

สงเสริมสังคมแหงการเรียนรูและคุณภาพเยาวชน  พ.ศ.  2553  ที่มีอยูในวันกอนวันที่ระเบียบฉบับนี้ใชบังคับ  

ใหผูนั้นเปนพนักงาน  ลูกจาง  และเจาหนาที่ของรัฐที่มาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราว  แลวแตกรณี  

ตอไปตามระเบียบฉบับนี้ 

้หนา   ๓๘
่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๔๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   ตุลาคม   ๒๕๖๑



ทั้งนี้  ใหนําอายุงานในตําแหนงและสิทธิประโยชนตาง ๆ  ที่พนักงาน  ลูกจาง  และเจาหนาที่ของ

รัฐที่มาชวยปฏิบัติงานเคยไดรับจากสํานักงานสงเสริมสังคมแหงการเรียนรูและคุณภาพเยาวชนมานับรวม

เปนอายุงานในตําแหนงและสิทธิประโยชนของพนักงาน  ลูกจาง  และเจาหนาที่ของรัฐที่มาชวยปฏิบัติงาน 
ในสํานักงานตามระเบียบนี้ดวย 

ขอ 99 ในระหวางที่ยังไมมีหลักเกณฑหรือแนวทางปฏิบัติที่ออกตามระเบียบนี้  ใหนําหลักเกณฑ
หรือแนวทางปฏิบัติ  ที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลที่ออกตามขอบังคับกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 
วาดวยการบริหารงานบุคคล  มาใชบังคับแกการบริหารงานบุคคลของกองทุนโดยอนุโลมไปพลางกอน
เทาที่ไมขัดกับระเบียบนี้จนกวาจะมีหลักเกณฑหรือแนวทางปฏิบัติ  ตามระเบียบนี้ใชบังคับ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  ๒๘  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

ประสาร  ไตรรตันวรกุล 
ประธานกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศกึษา 

้หนา   ๓๙
่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๔๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   ตุลาคม   ๒๕๖๑



ระเบียบกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 
ว่าดว้ยการบรหิารงานบุคคล  (ฉบับที ่ ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๒๓  (๕)  แห่งพระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือความเสมอภาค 
ทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๖๑  คณะกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา   
ในการประชุมครั้งที่  ๖/๒๕๖๓  เมื่อวันที่  ๒๙  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๓  จึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษาว่าด้วย 
การบริหารงานบุคคล  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๓” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความใน  (๑)  ของข้อ  ๑๐  แห่งระเบียบกองทุนเพ่ือความเสมอภาค 

ทางการศึกษาว่าด้วยการบริหารงานบุคคล  พ.ศ.  ๒๕๖๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“(๑)  มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์  และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์  เว้นแต่กรณีมีเหตุผล  

ความจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ของส านักงาน  ผู้จัดการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอาจบรรจุ  
และแต่งตั้งบุคคลที่มีอายุเกินหกสิบปีแต่ไม่เกินหกสิบห้าปี  ให้เป็นพนักงานในต าแหน่งบริหารได้” 

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความใน  (๑)  ของข้อ  ๑๒  แห่งระเบียบกองทุนเพ่ือความเสมอภาค 
ทางการศึกษาว่าด้วยการบริหารงานบุคคล  พ.ศ.  ๒๕๖๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(๑) ต าแหน่งบริหาร  ได้แก่ 
 (ก) รองผู้จัดการกองทุน  ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน  และผู้อ านวยการส านักหรือต าแหน่ง 

ที่เทียบเท่า 
 (ข) ผู้ช่วยผู้อ านวยการส านัก  หัวหน้าฝ่ายหรือต าแหน่งที่เทียบเท่า  และหัวหน้างาน 
ทั้งนี้  ต าแหน่งตามข้อ  (ก)  ให้มีการก าหนดวาระการด ารงต าแหนง่และได้รบัเงินประจ าต าแหนง่”   
ข้อ ๕ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นวรรคสาม  ของข้อ  ๑๗  แห่งระเบียบกองทุนเพ่ือความเสมอภาค 

ทางการศึกษาว่าด้วยการบริหารงานบุคคล  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
“สัญญาจ้างบุคคลที่มีอายุเกินหกสิบปีแต่ไม่เกินหกสิบห้าปีเป็นพนักงานในต าแหน่งบริหาร 

ตามข้อ  ๑๒  (๑)  ให้กระท าได้คราวละไม่เกินสองปี  ทั้งนี้  ในกรณีที่เป็นการท าสัญญาจ้างบุคคลซึ่งเป็น
พนักงานอยู่แล้วและมีวาระการด ารงต าแหน่งรอบปีสุดท้ายเหลือไม่เกินหกเดือน  อาจท าสัญญาจ้าง
พนักงานนั้นในรอบปีก่อนหน้าเกินหนึ่งปีได้  โดยให้น าระยะเวลาที่เหลือในรอบปีสุดท้ายนั้น ไปรวมกับ
ระยะเวลาในรอบปีก่อนหน้า” 

ข้อ ๖ ให้ยกเลิกความใน  (๕)  ของข้อ  ๘๐  แห่งระเบียบกองทุนเพ่ือความเสมอภาค 
ทางการศึกษาว่าด้วยการบริหารงานบุคคล  พ.ศ.  ๒๕๖๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ในกรณีท างานติดต่อกันครบสิบปี  แต่ไม่ครบยี่สิบปี  ให้จ่ายในอัตราเท่ากับเงินเดือนสุดท้าย  
จ านวนสิบเดือน” 

้หนา   ๗

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๒๔๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   ตุลาคม   ๒๕๖๓



ข้อ ๗ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็น  (๖)  ของข้อ  ๘๐  แห่งระเบียบกองทุนเพ่ือความเสมอภาค
ทางการศึกษาว่าด้วยการบริหารงานบุคคล  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

“(๖)  ในกรณีท างานติดต่อกันครบยี่สิบปีขึ้นไป  ให้จ่ายในอัตราเท่ากับเงินเดือนสุดท้าย   
จ านวนสิบสามเดือน” 

ข้อ ๘ ให้ยกเลิกความในวรรคสอง  ของข้อ  ๘๐  แห่งระเบียบกองทุนเพ่ือความเสมอภาค
ทางการศึกษาว่าด้วยการบริหารงานบุคคล  พ.ศ.  ๒๕๖๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“การเลิกจ้างตามวรรคหนึ่ง  หมายความรวมถึง  การสิ้นสุดสัญญาจ้าง  การเกษียณอายุงาน  
หรือการอื่นใดซึ่งส านักงานไม่ประสงค์จะจ้างให้ท างานต่อไป  แต่ไม่รวมถึงการพ้นสภาพการจ้างเนื่องจาก
พนักงานและลูกจ้างลาออก  หรือการสิ้นสุดสัญญาจ้างงานซึ่งไม่ใช่งานปกติของส านักงานและมีก าหนด
ระยะเวลาจ้างไว้แน่นอน” 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  29  มถิุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖3 

ประสาร  ไตรรตันว์รกุล 
ประธานกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศกึษา 

้หนา   ๘

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๒๔๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   ตุลาคม   ๒๕๖๓



ระเบียบกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 
ว่าดว้ยการบรหิารงานบุคคล  (ฉบับที ่ ๓)  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๒๓  (๕)  แห่งพระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือความเสมอภาค 
ทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๖๑  คณะกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา   
ในการประชุมครั้งที่  ๘/๒๕๖๔  เมื่อวันที่  ๑๙  กรกฎาคม  ๒๕๖๔  จึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้   

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา  ว่าด้วย 
การบริหารงานบุคคล  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๖๔”   

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความใน  (๑)  และ  (๒)  ของข้อ  ๑๐  แห่งระเบียบกองทุนเพ่ือความเสมอภาค

ทางการศึกษา  ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล  พ.ศ.  ๒๕๖๑  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกองทุน 
เพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา  ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๓  และให้ใช้ 
ความต่อไปนี้แทน 

“(๑) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์  และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์  เว้นแต่กรณีมีเหตุผล 
ความจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ของส านักงาน  ผู้จัดการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอาจบรรจุ 
และแต่งตั้งบุคคลที่มีอายุเกินหกสิบปีแต่ไม่เกินเจ็ดสิบปีให้เป็นพนักงานได้   และให้มีการประเมิน
ประสิทธิภาพเพื่อประกอบการจัดท าสัญญาจ้างเป็นรายปี 

(๒) สามารถท างานให้แก่ส านักงานได้ตามเวลาที่ก าหนด” 
ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๑๑  แห่งระเบียบกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา 

ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล  พ.ศ.  ๒๕๖๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“ข้อ  ๑๑  ต าแหน่งพนักงานมีสี่ประเภท  ได้แก่ 
(๑) ต าแหน่งบริหารระดับสูง 
(๒) ต าแหน่งบริหารระดับกลาง 
(๓) ต าแหน่งบริหารระดับต้น 
(๔) ต าแหน่งวิชาการและปฏิบัติการ” 
ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๑๒  แห่งระเบียบกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา   

ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล  พ.ศ.  ๒๕๖๑  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกองทุนเพ่ือความเสมอภาค 
ทางการศึกษา  ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๓  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๑๒  ระดับต าแหน่งพนักงานแบ่งเป็นสี่กลุ่ม  ได้แก่ 
(๑) ต าแหน่งบริหารระดับสูง  ได้แก่  รองผู้จัดการกองทุน  ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน  ทั้งนี้   

ให้มีการก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งในสัญญาจ้างและได้รับเงินประจ าต าแหน่ง 

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๒๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   กันยายน   ๒๕๖๔



(๒) ต าแหน่งบริหารระดับกลาง  ได้แก่  ผู้อ านวยการส านัก  หรือต าแหน่งที่เทียบเท่า  ทั้งนี้  
ให้มีการก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งในสัญญาจ้างและได้รับเงินประจ าต าแหน่ง 

(๓) ต าแหน่งบริหารระดับต้น  ได้แก่  ผู้ช่วยผู้อ านวยการส านัก  หัวหน้าฝ่าย  หรือต าแหน่ง 
ที่เทียบเท่า 

(๔) ต าแหน่งวิชาการและปฏิบัติการ  ตามที่ผู้จัดการประกาศก าหนด 
ทั้งนี้  การย้ายหรือเปลี่ยนแปลงให้พนักงานด ารงต าแหน่งในระดับที่ต่ ากว่าเดิมจะกระท ามิได้   

เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากพนักงานผู้นั้น” 
ข้อ ๖ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๑๕  แห่งระเบียบกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา   

ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล  พ.ศ.  ๒๕๖๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“ข้อ  ๑๕  ให้ผู้จัดการมีอ านาจบรรจุ  และแต่งตั้งหรือจ้างบุคคลให้เป็นพนักงานหรือลูกจ้าง  

รวมถึงแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ในทุกต าแหน่ง”   
ข้อ ๗ ให้ยกเลิกความใน  (๑)  ของข้อ  ๑๖  แห่งระเบียบกองทุนเพ่ือความเสมอภาค 

ทางการศึกษา  ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล  พ.ศ.  ๒๕๖๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“(๑)  การสรรหา  ให้ใช้กับการได้มาซึ่งพนักงานในต าแหน่งบริหารระดับสูง  ต าแหน่งบริหาร

ระดับกลาง  ต าแหน่งบริหารระดับต้น  และต าแหน่งวิชาการหรือปฏิบัติการในระดับอาวุโสขึ้นไป  โดยให้
ผู้จัดการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา  ซึ่งประกอบด้วยประธานกรรมการสรรหา  กรรมการสรรหาอื่นอีก
ไม่น้อยกว่าสองคน  และเลขานุการ  เพ่ือสรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับต าแหน่ง  
โดยจะก าหนดให้มีการประกาศรับสมัครหรือไม่ก็ได้” 
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ประสาร  ไตรรตันว์รกุล 
ประธานกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศกึษา 

้หนา   ๒

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๒๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   กันยายน   ๒๕๖๔


