ขอบังคับองคการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (องคการมหาชน)
วาดวยการบริหารงานบุคคล
พ.ศ. ๒๕๕๘
.............................................................
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงขอบังคับองคการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยว
อยางยั่งยืน (องคการมหาชน) วาดวยการบริหารงานบุคคล ใหมีความเหมาะสม
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๐ (๙) แหงพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการบริหารการพัฒนา
พื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (องคการมหาชน) พ.ศ.๒๕๔๖ คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพื้นที่
พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๙ เดือนกันยายน พ.
ศ.๒๕๕๘ จึงมีมติใหออกขอบังคับไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา "ขอบังคับองคการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยาง
ยั่งยืน (องคการมหาชน) วาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.๒๕๕๘"
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิก ขอบังคับองคการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน
(องคการมหาชน) วาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.๒๕๕๑
บรรดาขอบังคับ ระเบียบ ประกาศหรือคําสั่งอื่นใดที่ขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้ใหใชขอบังคับนี้แทน
ขอ ๔ ในขอบังคับนี้
"องคการ" หมายความวา องคการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน
(องคการมหาชน)
"คณะกรรมการ" หมายความวา คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยว
อยางยั่งยืน
"ผูอํานวยการ" หมายความวา ผูอํานวยการองคการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยว
อยางยั่งยืน
"เจาหนาที่" หมายความวา บุคคลที่องคการทําสัญญาจางใหปฏิบัติงานเปนเจาหนาที่รวมทั้งที่ไดรับ
อนุมัติใหมาปฏิบัติงานเปนเจาหนาที่ตามมาตรา ๔๔ แหงพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการบริหารการพัฒนา
พื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (องคการมหาชน) พ.ศ.๒๕๔๖
"ลูกจาง" หมายความวา บุคคลที่องคการทําสัญญาจางใหปฏิบัติงานโดยไดรับคาจางจากหมวดคา
ใชจายบุคลากร และมีกําหนดระยะเวลาเริ่มตนและสิ้นสุดที่แนนอน ทั้งนี้จะไมนับรวมถึงลูกจางโครงการที่
ปฏิบัติงานใหองคการเปนการชั่วคราว หรือในลักษณะการจางในโครงการเฉพาะ โดยเปนการจางจากงบ
ประมาณหมวดอื่น ซึ่งมิใชหมวดคาใชจายบุคลากร
"ที่ปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญ" หมายความวา บุคคลที่องคการทําสัญญาจางใหปฏิบัติหนาที่เปนที่
ปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญ
"ผูปฏิบัติงาน" หมายความวา เจาหนาที่ ลูกจาง ที่ปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญ
ขอ ๕ ใหผูอาํ นวยการรักษาการตามขอบังคับนี้ และใหมีอํานาจวางระเบียบ เพื่อปฏิบัติการใหเปน
ไปตามขอบังคับนี้
ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการดําเนินการตามขอบังคับนี้ ใหผูอํานวยการเสนอคณะกรรมการเพื่อ
วินิจฉัยชี้ขาด และคําวินิจฉัยนั้นใหถือเปนที่สุด
หมวด ๑
บททั่วไป

ขอ ๖ เพื่อประโยชนในการบริหารงานบุคคล ภายในองคการ ใหคณะกรรมการมีอํานาจและ
หนาที่ดังตอไปนี้
(๑) ออกระเบียบ ประกาศ หรือขอกําหนดเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ตลอดจนสวัสดิการของ
เจาหนาที่และลูกจาง
(๒) วางหลักเกณฑในการกําหนดอัตราเงินเดือนหรือคาจางของเจาหนาที่หรือลูกจางรวมถึงอัตรา
คาตอบแทนที่ปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญ
(๓) อนุมัติกรอบอัตรากําลังเจาหนาที่และลูกจาง
(๔) แตงตั้งคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข
(๕) แตงตั้งคณะทํางานหรือบุคคลใด เพื่อทําการใดอันอยูในอํานาจและหนาที่ของคณะกรรมการ
(๖) ตีความและวินิจฉัยปญหาที่เกิดขึ้นจากการใชขอบังคับนี้
(๗) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามขอบังคับนี้
ขอ ๗ ผูสมัครเปนเจาหนาที่หรือลูกจางขององคการตองยื่นใบสมัครพรอมหลักฐานตามที่ผูอํานวย
การกําหนด
ขอ ๘ ผูที่จะไดรับการบรรจุเปนเจาหนาที่หรือลูกจางขององคการ ตองมีคุณสมบัติทั่วไปและไมมี
ลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
(๑) คุณสมบัติทั่วไป
ก. มีสัญชาติไทย
ข. มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ และไมเกินหกสิบปบริบูรณ
ค. สามารถทํางานใหแกองคการไดเต็มเวลา
ง. มีคุณวุฒิหรือประสบการณเหมาะสมกับวัตถุประสงคและอํานาจหนาที่ขององคการ
(๒) ลักษณะตองหาม
ก. เปนขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงาน
อื่นของรัฐ หรือพนักงานหรือลูกจางของสวนราชการทองถิ่น
ข. เปนบุคคลลมละลาย
ค. เปนผูมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพรองในศีลธรรมอันดีจนเปนที่รังเกียจของสังคม
ง. เปนคนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ หรือมีจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ
หรือมีรางกายหรือจิตใจไมเหมาะสมที่จะปฏิบัติหนาที่ได
จ. เปนผูเคยไดรับโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิด
ที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
ฉ. เปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง สมาชิกสภาทองถิ่น หรือผูบริหารทองถิ่น กรรมการหรือผู
ดํารงตําแหนงซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่พรรคการเมือง
ช. เปนผูอยูในระหวางถูกพักงาน พักราชการ หรือสั่งใหหยุดงานเปนการชั่วคราวในลักษณะ
เดียวกันกับการพักงานหรือพักราชการ
ซ. เปนผูเคยถูกลงโทษปลดออกหรือไลออกจากสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่น
เพราะกระทําผิดวินัย
ความใน (๑) ก. มิใหใชบังคับแกเจาหนาที่ชาวตางประเทศ ซึ่งองคการจําเปนตองจางหรือทํา
สัญญาตามขอผูกพันหรือตามลักษณะกิจการขององคการ
ในกรณีการจางเจาหนาที่กลุมนักบริหารตามความในขอ ๑๒ (๑) ก. คณะกรรมการมีอํานาจ
กําหนดหลักเกณฑและคุณสมบัติเพิ่มเติมนอกจากที่กําหนดไวในวรรคหนึ่งได
ขอ ๙ เพื่อประโยชนในการบริหารงานบุคคล ใหองคการจัดใหมีระบบสวัสดิการ ประโยชนเกื้อกูล
และเงินตอบแทนในลักษณะตาง ๆ แกเจาหนาที่และลูกจางตามความจําเปนและเหมาะสม ทั้งนี้ ตามหลัก
เกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
ขอ ๑๐ องคการอาจจางบุคคลภายนอกที่มีความรูความสามารถในทางวิชาการใหปฏิบัติงานดาน
วิชาการในลักษณะที่ปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญ โดยทําสัญญาจางเปนคราว ๆ คราวละไมเกินหนึ่งป โดยใหผู

อํานวยการเปนผูเสนอขออนุมัติวาจางตอคณะกรรมการ ทั้งนี้คาตอบแทนใหเปนไปตามที่คณะกรรมการ
ประกาศกําหนด และสิทธิประโยชนตาง ๆ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กําหนดในสัญญาจาง
ขอ ๑๑ ใหผูอํานวยการมีอํานาจจางบุคคลที่มีคุณสมบัติเชนเดียวกับเจาหนาที่ในแตละตําแหนงมา
เปนลูกจางเพื่อปฏิบัติงานเฉพาะคราว โดยไดรับอัตราคาจางขั้นตนตามวุฒิการศึกษาของเจาหนาที่ในตําแหนง
นั้น
ผูที่มีประสบการณในการทํางานหรือผลงานทางวิชาการอาจไดรับอัตราเงินเดือนที่สูงกวาขั้นตน
ของวุฒิการศึกษาตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
หมวด ๒
ผูปฏิบัติงานขององคการ
ขอ ๑๒ ผูปฏิบัติงานขององคการ มีประเภทและตําแหนงดังตอไปนี้
(๑) เจาหนาที่ แบงออกเปนสองกลุม คือ
ก. กลุมนักบริหาร ไดแก รองผูอํานวยการ ผูชวยผูอํานวยการ ผูจัดการสํานักงานพื้นที่พิเศษ ผู
อํานวยการสํานัก รองผูจัดการสํานักงานพื้นที่พิเศษ และตําแหนงอื่นที่คณะกรรมการอนุมัติ
ข. กลุมงานปฏิบัติการ ไดแก ผูอํานวยการฝาย หัวหนางาน เจาหนาที่ปฏิบัติการ และ
ตําแหนงอื่นที่คณะกรรมการอนุมัติ
(๒) ลูกจาง
(๓) ที่ปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญ
ขอ ๑๓ ใหผูอํานวยการจัดทํากรอบอัตรากําลัง มาตรฐานกําหนดตําแหนงของผูปฏิบัติงานไวเปน
บรรทัดฐาน โดยใหสอดคลองกับนโยบายและแผนยุทธศาสตรขององคการซึ่งตองแสดงประเภท ชื่อของ
ตําแหนง หนาที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ตองปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงไวดวย ทั้งนี้
กรอบอัตรากําลังดังกลาวใหมีการทบทวนทุกหาป
ในกรณีที่มีเหตุผลและความจําเปน คณะกรรมการอาจอนุมัติใหทําสัญญาใหปฏิบัติงาน หรือจางผู
ปฏิบัติงานที่มีคุณสมบัติเฉพาะตางไปจากมาตรฐานตําแหนงที่กําหนดก็ได
ขอ ๑๔ การจางผูปฏิบัติงานใหดําเนินการทําสัญญาจางและบรรจุจากผูผานกระบวนการสรรหา
คัดเลือกตามหลักเกณฑที่ผูอํานวยการกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ใหมีการค้ําประกันการทํางานของผูไดรับการบรรจุตามวรรคหนึ่ง ตามตําแหนงและหลักเกณฑที่ผู
อํานวยการกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ยกเวนที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญ
ใหผูไดรับการบรรจุตามวรรคหนึ่งไดรับอัตราเงินเดือนขั้นตนของวุฒิการศึกษาตามหลักเกณฑที่
คณะกรรมการประกาศกําหนด
ผูที่มีประสบการณในการทํางานหรือผลงานทางวิชาการอาจไดรับเงินเดือนที่สูงกวาขั้นตนของ
ตําแหนงหรือของวุฒิการศึกษาได ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
บุคคลที่จะไดรับการบรรจุเปนเจาหนาที่และลูกจางจะตองผานการทดลองงานตามระยะเวลาที่
กําหนดในสัญญา ในกรณีที่บุคคลผูนั้นมีผลการประเมินการทดลองงานต่ํากวาเกณฑที่กําหนด ก็ใหสั่งใหผูนั้น
ออกจากงานได ไมวาจะครบกําหนดเวลาทดลองงานหรือไมก็ตาม ผูใดที่ถูกสั่งใหออกจากงานใหเสมือนวาผู
นั้นไมเคยเปนผูปฏิบัติงานในองคการ แตทั้งนี้ไมกระทบถึงการใดที่ผูนั้นไดปฏิบัติงานหรือไดรับเงินเดือน คา
จาง หรือผลประโยชนอื่นใดที่ไดรับหรือมีสิทธิไดรับจากองคการ ในระหวางผูนั้นอยูระหวางทดลองงาน
ขอ ๑๕ อัตราเงินเดือน คาจาง หรือคาตอบแทนของผูปฏิบัติงาน ใหเปนไปตามบัญชีเงินเดือน คา
จางหรือคาตอบแทนที่คณะกรรมการประกาศกําหนด และถาปรากฏวาบัญชีที่ใชอยูไมเหมาะสม ใหคณะ
กรรมการพิจารณาปรับใหเหมาะสมโดยคํานึงถึงปจจัยดังตอไปนี้
(๑) ภารกิจหนาที่และความรับผิดชอบในแตละตําแหนงที่เปลี่ยนแปลงไป
(๒) สถานการณและความจําเปนขององคการ
(๓) อัตราเงินเดือนและอัตราคาจางของหนวยงานอื่นที่มีสถานะใกลเคียงกัน
(๔) สภาพของอัตราคาแรงในตลาดแรงงานภายในประเทศ

(๕) สภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
ขอ ๑๖ ใหมีการประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ปละหนึ่งครั้ง เพื่อใชผลการ
ประเมินนั้นเปนตัวชี้วัดในการเลื่อนเงินเดือนหรือเลื่อนตําแหนงแลวแตกรณี
หลักเกณฑและวิธีการประเมินตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามที่ผูอํานวยการกําหนดโดยความเห็น
ชอบของคณะกรรมการ
การประเมินผลการปฏิบัติงานตองกระทําดวยความเปนธรรม และผูบังคับบัญชาตองแจงผลการ
ประเมินใหผูถูกประเมินทราบทุกครั้ง
ขอ ๑๗ การเลื่อนตําแหนงและเลื่อนเงินเดือนของเจาหนาที่ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่
คณะกรรมการประกาศกําหนด
การสั่งเลื่อนตําแหนงและการเลื่อนเงินเดือนของเจาหนาที่แตละคน ตองพิจารณาปจจัยตาง ๆ
เทียบเคียงกับเจาหนาที่หรือลูกจางอื่นดวย ดังนี้
(๑) ผลการปฏิบัติงานที่ผานมาในตําแหนงปจจุบัน
(๒) ศักยภาพของเจาหนาที่ที่จะปฏิบัติงานในตําแหนงใหม
(๓) ความประพฤติ ความอุตสาหะ การรักษาวินัย และวิสัยทัศน
(๔) คุณสมบัติเฉพาะของเจาหนาที่
(๕) ผลการทดสอบในกรณีที่เปนตําแหนงเฉพาะที่ตองมีการทดสอบ
เจาหนาที่อาจไดรับเงินเพิ่มคาครองชีพตามภาวะเศรษฐกิจ เงินเพิ่มพิเศษประจําตําแหนง หรือเงิน
เพิ่มพิเศษอยางอื่นตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
ขอ ๑๘ ใหผูอํานวยการเปนผูมีอํานาจทําสัญญาจางผูปฏิบัติงานทุกตําแหนง ยกเวนเจาหนาที่กลุม
นักบริหาร หรือตําแหนงที่เทียบเทา และที่ปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญ ซึ่งจะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการกอน
ขอ ๑๙ ใหผูอํานวยการทําสัญญาจางผูที่ผานกระบวนการสรรหาคัดเลือกเขาเปนผูปฏิบัติงาน ดัง
นี้
(๑) เจาหนาที่ซึ่งดํารงตําแหนงกลุมนักบริหารมีระยะเวลาที่กําหนดในสัญญาไมเกินคราวละสี่ป
และอาจไดรับการตอสัญญาโดยใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกป
(๒) ลูกจางขององคการมีสภาพการจางตามระยะเวลาที่กําหนดในสัญญาจางแตไมเกินคราวละ
สองป
(๓) ที่ปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญ มีสภาพการจางตามระยะเวลาที่กําหนดในสัญญาจาง แตไมเกิน
คราวละหนึ่งป
ขอ ๒๐ ใหผูอํานวยการทําสัญญาจางผูที่ผานกระบวนการสรรหาคัดเลือกเขาเปนเจาหนาที่กลุม
งานปฏิบัติการ โดยสัญญาฉบับแรกใหมีกําหนดสองป โดยในระยะเวลาไมเกินหกเดือนแรกใหเปนระยะเวลา
ทดลองงาน และเมื่อผานการประเมินการทดลองงานแลว ใหสัญญานั้นมีผลตอไปจนครบสองป การทําสัญญา
ฉบับที่สองหรือสัญญาตอจากนั้นใหมีกําหนดครั้งละไมเกินสี่ป โดยใหไดรับเงินเดือนตามที่กําหนดไวในสัญญา
เวนแตในปที่จะมีอายุครบหกสิบปบริบูรณ ใหสัญญามีระยะเวลาไมเกินสิ้นปงบประมาณที่ผูนั้นอายุครบหกสิบ
ป
สําหรับการทําสัญญากับบุคคลที่มีประสบการณในการทํางานเกินกวาหาป อาจกําหนดใหสัญญามี
ผลครั้งละไมเกินสี่ปไดตั้งแตสัญญาฉบับแรก และจะไมกําหนดใหมีการทดลองงานก็ได
กอนครบกําหนดอายุสัญญาจางอยางนอยหกสิบวัน ใหมีการประเมินเจาหนาที่กลุมงานปฏิบัติการ
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด ผูที่ไมผานการประเมินจะไมไดรับการตออายุสัญญาจาง
ขอ ๒๑ ในระหวางเวลาทดลองงาน ถาผูอํานวยการเห็นวา เจาหนาที่หรือลูกจางผูใดมีความ
ประพฤติไมดี หรือไมมีความรูความสามารถที่เหมาะสมกับการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงที่ไดรับการบรรจุ ผู
อํานวยการจะสั่งใหเจาหนาที่หรือลูกจางผูนั้นออกจากงานก็ได
ขอ ๒๒ ใหผูอํานวยการมีอํานาจปรับยาย บรรจุ หรือแตงตั้ง เจาหนาที่หรือลูกจางในทุกตําแหนง
ยกเวนตําแหนงในกลุมนักบริหาร ซึ่งจะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกอน

ในกรณีที่ตําแหนงใดวางลงหรือผูดํารงตําแหนงนั้นไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได หรือเปนตําแหนงที่
กําหนดขึ้นใหม และยังไมไดมีการบรรจุผูดํารงตําแหนงนั้น ใหผูอํานวยการมีอํานาจแตงตั้งใหเจาหนาที่หรือ
ลูกจางที่เห็นสมควรใหรักษาการในตําแหนงนั้นไดเปนการชั่วคราว
ใหผูรักษาการตามวรรคสองมีอํานาจหนาที่ตามตําแหนงที่ตนรักษาการ ในกรณีที่มีขอบังคับ
ประกาศ ขอกําหนด ระเบียบ คําสั่ง หรือมติใด กําหนดใหผูดํารงตําแหนงนั้นเปนกรรมการหรือใหมีอํานาจ
หนาที่อยางใด ใหผูรักษาการในตําแหนงดังกลาวเปนกรรมการหรือมีอํานาจหนาที่ตามที่กําหนดนั้นดวย
หมวด ๓
การเพิ่มพูนประสิทธิภาพและการเสริมสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ขอ ๒๓ ผูบังคับบัญชามีความรับผิดชอบในการพัฒนาและฝกอบรมผูอยูใตบังคับบัญชา ใหเพิ่มพูน
ความรู ความสามารถ ทักษะ เจตคติ คุณธรรมและจริยธรรม เพื่อใหปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพทั้ง
ปจจุบันและอนาคต
ใหองคการจัดทําแผนงานและจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาเจาหนาที่อยางเหมาะสม
ขอ ๒๔ เพื่อประโยชนในการพัฒนาเจาหนาที่ใหมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน คณะกรรมการ
อาจกําหนดใหมีการพัฒนา ดังนี้
(๑) การไปศึกษา ฝกอบรม หรือดูงาน
(๒) การไปปฏิบัติงานวิจัย งานสอน หรืองานวิชาการอื่นๆ
(๓) การแลกเปลี่ยนเจาหนาที่
(๔) การไปเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ
(๕) การอื่นใดที่จําเปนหรือเหมาะสมเพื่อประโยชนในการพัฒนาเจาหนาที่
หลักเกณฑและวิธีการในการพัฒนาเจาหนาที่ตามวรรคหนึ่ง รวมทั้งเงื่อนไขในการลาและสัญญา
ผูกพันเจาหนาที่ในการปฏิบัติงาน ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนด ทั้งนี้ ใหมุงไปในทางที่จะทําใหเจา
หนาที่ปฏิบัติงานและหนาที่ไดดียิ่งขึ้น
ในกรณีที่เห็นสมควร และเกิดประโยชนตอการปฏิบัติงานขององคการ ผูอํานวยการมีอํานาจอนุมัติ
ใหลูกจางไดรับการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานได
ขอ ๒๕ ใหองคการจัดทําประมวลจริยธรรมของผูปฏิบัติงาน เพื่อเปนมาตรฐานทางจริยธรรมของผู
ปฏิบัติงาน ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกลาว ใหถือวาเปนการกระทําผิดทางวินัย
หมวด ๔
เวลาทํางาน การลา สวัสดิการ และคาชดเชย
ขอ ๒๖ วันทํางานใหมีกําหนดสัปดาหละหาวัน โดยมีกําหนดเวลาทํางานวันละแปดชั่วโมง รวม
สัปดาหละไมเกินสี่สิบชั่วโมง และมีวันหยุดประจําสัปดาห สัปดาหละสองวันหรือเทียบเทา
วันหยุดตามประเพณีและวันหยุดอื่นขององคการโดยอิงวันหยุดราชการประจําป ใหองคการ
ประกาศใหทราบลวงหนาเปนประจําทุกปไป ในกรณีที่มีความจําเปน ผูอํานวยการจะเปลี่ยนแปลงวันและ
เวลาทํางานและวันหยุดตามประเพณีของเจาหนาที่และลูกจางที่ปฏิบัติงานในบางภารกิจก็ได
ขอ ๒๗ ในกรณีที่มีความจําเปนเรงดวน เพื่อประโยชนแหงงานตามภารกิจขององคการที่จะตอง
ดําเนินการใหแลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนดที่กระชั้นชิด องคการอาจกําหนดใหเจาหนาที่และหรือลูกจาง
ปฏิบัติงานเกินเวลาทํางานปกติ หรือทํางานในวันหยุดไดตามความจําเปน โดยใหเจาหนาที่และหรือลูกจางที่
จะปฏิบัติงานลวงเวลาขออนุมัติตอผูอํานวยการ หรือผูที่ผูอํานวยการมอบหมาย เมื่อไดรับอนุมัติแลวจึงจะอยู
ปฏิบัติงานดังกลาวได
ขอ ๒๘ ผูมีสิทธิเบิกคาลวงเวลา ไดแก เจาหนาที่กลุมงานปฏิบัติการและลูกจาง หลักเกณฑและ
อัตราคาลวงเวลาใหเปนไปตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
ขอ ๒๙ การลามีเกาประเภท คือ

(๑) การลาปวย
(๒) การลาคลอดบุตร
(๓) การลาไปชวยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
(๔) การลากิจสวนตัว
(๕) การลาพักผอนประจําป
(๖) การลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธี Çจย
(๗) การลาเขารับการตรวจพลหรือเขารับการเตรียมพล
(๘) การลาศึกษาตอ
(๙) การลาประเภทอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาการลาประเภท ตาง ๆ ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการ
ประกาศกําหนด
ขอ ๓๐ ใหผูปฏิบัติงานไดรับสวัสดิการจากองคการดังนี้
(๑) การรักษาพยาบาลและการตรวจสุขภาพประจําป และใหรวมถึงคูสมรส และบุตรซึ่งยังไม
บรรลุนิติภาวะของผูปฏิบัติงานดวย
(๒) การศึกษาของบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
(๓) การสงเคราะหเนื่องจากไดรับอันตรายหรือเจ็บปวย เพราะเหตุปฏิบัติงานในหนาที่
(๔) เงินชวยเหลือกรณีถึงแกกรรม
(๕) สวัสดิการอื่นที่ผูอํานวยการกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการเบิกสวัสดิการตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการ
ประกาศกําหนด
ขอ ๓๑ เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและการตรวจสุขภาพประจําป รวมถึงการศึกษา
ของบุตร ใหจายเฉพาะผูใชสิทธิซึ่งไมอาจใชสิทธิเกี่ยวกับสวัสดิการดังกลาวจากหนวยงานอื่น ในกรณีใชสิทธิดัง
กลาวไดไมเต็มจํานวน ใหใชสิทธิไดเฉพาะสวนที่ขาดอยู ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
ขอ ๓๒ องคการอาจจัดใหมีการประกันสุขภาพ และการประกันอุบัติเหตุใหแกผูปฏิบัติงานใน
ลักษณะประกันหมู การกําหนดวงเงินประกันของแตละตําแหนงใหเปนไปตามที่คณะกรรมการประกาศ
กําหนด
การขอรับเงินประกันตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามที่องคการไดตกลงกับผูรับประกัน
ผูปฏิบัติงานมีสิทธิเบิกคารักษาพยาบาลสวนที่ไมไดประกันหมูไวตามระเบียบที่คณะกรรมการ
ประกาศกําหนด
ขอ ๓๓ ในกรณีผูปฏิบัติงานถึงแกกรรม คูสมรสหรือทายาทจะไดรับประโยชนดังตอไปนี้
(๑) เงินเดือนหรือคาจางหรือคาตอบแทนในเดือนที่ถึงแกกรรมเต็มเดือน
(๒) เงินชวยเหลือคาทําศพจํานวนสี่หมื่นบาท
ขอ ๓๔ ผูปฏิบัติงานมีสิทธิไดรับประโยชนเกื้อกูลดังตอไปนี้
(๑) เงินชดเชยเมื่อออกจากงานตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
(๒) ของที่ระลึกเมื่อพนจากการปฏิบัติงานเนื่องจากอายุหกสิบปบริบูรณ
(๓) ของเยี่ยมในกรณีเจ็บปวยหรือคลอดบุตร
(๔) พวงหรีดหรือเงินชวยเหลือในการประกอบพิธีศพ โดยใหรวมถึงกรณีคูสมรสและบุตรโดยชอบ
ดวยกฎหมายของผูปฏิบัติงานที่ถึงแกกรรมดวย
(๕) ประโยชนเกื้อกูลอื่นที่ผูอํานวยการกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
หลักเกณฑการไดรับประโยชนตาม (๒) (๓) และ (๔) ใหเปนไปตามที่ผูอํานวยการกําหนด
ขอ ๓๕ องคการจะจายคาชดเชยใหแกเจาหนาที่และลูกจาง ซึ่งถูกเลิกจางดังตอไปนี้
(๑) ผูซึ่งทํางานติดตอกันครบหนึ่งรอยยี่สิบวันแตไมครบหนึ่งป จายไมนอยกวาเงินเดือนเดือนสุด
ทายหนึ่งเดือน
(๒) ผูซึ่งทํางานติดตอกันครบหนึ่งปแตไมครบสามป จายไมนอยกวาเงินเดือนเดือนสุดทายสาม

เดือน
(๓) ผูซึ่งทํางานติดตอกันครบสามปแตไมครบหกป จายไมนอยกวาเงินเดือนเดือนสุดทายหกเดือน
(๔) ผูซึ่งทํางานติดตอกันครบหกปแตไมครบสิบป จายไมนอยกวาเงินเดือนเดือนสุดทายแปดเดือน
(๕) ผูซึ่งทํางานติดตอกันครบสิบปขึ้นไป จายไมนอยกวาเงินเดือนเดือนสุดทายสิบเดือน
การเลิกจางตามขอนี้หมายความวา การที่องคการไมใหเจาหนาที่หรือลูกจางทํางานตอไปและไม
จายเงินเดือนให ไมวาจะเปนเพราะเหตุสิ้นสุดสัญญาหรืออายุครบหกสิบปบริบูรณหรือเหตุอื่นใด และหมาย
ความรวมถึงกรณีที่เจาหนาที่หรือลูกจางที่ไมไดทํางานและไมไดรับเงินเดือนเพราะเหตุที่องคการไมสามารถ
ดําเนินกิจการตอไป
ขอ ๓๖ องคการจะไมจายคาชดเชยใหแกเจาหนาที่หรือลูกจางซึ่งเลิกจางในกรณีหนึ่งกรณีใดดังตอ
ไปนี้
(๑) ทุจริตตอหนาที่หรือกระทําความผิดอาญาโดยเจตนาแกองคการ
(๒) จงใจทําใหองคการไดรับความเสียหาย
(๓) ประมาทเลินเลอเปนเหตุใหองคการไดรับความเสียหายอยางรายแรง
(๔) ฝาฝนขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน ประกาศ ระเบียบหรือคําสั่งขององคการอันชอบดวย
กฎหมายและเปนธรรม และองคการไดตักเตือนเปนหนังสือแลว เวนแตกรณีที่รายแรง องคการไมจําเปนตอง
ตักเตือน
หนังสือเตือนใหมีผลบังคับไดไมเกินหนึ่งปนับตั้งแตวันที่เจาหนาที่หรือลูกจางไดกระทําผิด
(๕) ละทิ้งหนาที่เปนเวลาสามวันทําการติดตอกัน ไมวาจะมีวันหยุดคั่นหรือไมก็ตามโดยไมมีเหตุอัน
สมควร
(๖) ไดรับโทษจําคุกตามคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทํา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๗) ถูกสั่งลงโทษไลออกเพราะกระทําผิดวินัยรายแรง
(๘) ไมไดรับการเลื่อนเงินเดือนประจําปติดตอกันสองป เวนแตกรณีไดรับเงินเดือนสูงสุดของ
ตําแหนง
หมวด ๕
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
ขอ ๓๗ ใหองคการจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพขึ้นเพื่อสงเสริมใหเจาหนาที่ออมทรัพยและเปน
สวัสดิการใหแกเจาหนาที่หรือครอบครัวเมื่อเจาหนาที่ออกจากงานหรือถึงแกความตายแลวแตกรณี ให
องคการจายเงินสมทบเขากองทุนแกเจาหนาที่เปนรายบุคคลตามอัตราดังนี้
(๑) ผูซึ่งมีอายุงานไมเกินสามปในอัตรารอยละหาของเงินเดือน
(๒) ผูซึ่งมีอายุงานตั้งแตสามปขึ้นไปแตไมเกินหาปในอัตรารอยละหกของเงินเดือน
(๓) ผูซึ่งมีอายุงานตั้งแตหาปขึ้นไปแตไมเกินเจ็ดปในอัตรารอยละเจ็ดของเงินเดือน
(๔) ผูซึ่งมีอายุงานตั้งแตเจ็ดปขึ้นไปแตไมเกินเกาปในอัตรารอยละแปดของเงินเดือน
(๕) ผูซึ่งมีอายุงานตั้งแตเกาปขึ้นไปในอัตรารอยละเกาของเงินเดือน
โดยเจาหนาที่เปนผูเลือกอัตราเงินสะสมในอัตราที่กําหนดไวตามเกณฑขั้นต่ําตามขอบังคับกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพแตไมเกินอัตราเงินสมทบที่องคการจายให
ขอ ๓๘ สิทธิของเจาหนาที่ ผูรับประโยชนหรือทายาทของเจาหนาที่ในการไดรับเงินสมทบที่
องคการจายสมทบใหในแตละเดือน รวมทั้งผลประโยชนอันเกิดจากเงินสมทบใหเปนไปตามเงื่อนไขในขอ
บังคับกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
หมวด ๖
วินัยและการรักษาวินัย

ขอ ๓๙ เจาหนาที่และลูกจางขององคการตองรักษาวินัยตามที่บัญญัติเปนขอปฏิบัติและขอหามใน
หมวดนี้โดยเครงครัดอยูเสมอ ดังตอไปนี้
(๑) สุภาพเรียบรอย และปฏิบัติตามคําสั่งของผูบังคับบัญชาซึ่งสั่งการในหนาที่โดยชอบ ถาเห็นวา
การปฏิบัติตามคําสั่งนั้น จะทําใหเสียหายแกองคการหรือไมเปนการรักษาผลประโยชนขององคการ ใหเสนอ
ความเห็นตอผูบังคับบัญชาทันที หากผูบังคับบัญชายืนยันใหปฏิบัติตามคําสั่งเดิม ผูอยูใตบังคับบัญชาตอง
ปฏิบัติตาม
(๒) ปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย นโยบาย ขอบังคับ ประกาศ ขอกําหนด ระเบียบ และคําสั่งการ
ขององคการ
(๓) ปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมายใหเกิดผลดีหรือเกิดความกาวหนาแกองคการ ระมัดระวังรักษา
ทรัพยสินและผลประโยชนขององคการ
(๔) อุทิศเวลาใหแกองคการ ดวยความตั้งใจ อุตสาหะ และเอาใจใส เพื่อใหภารกิจนั้น ๆ บรรลุซึ่ง
ความสําเร็จ และตองปฏิบัติงานตรงตามเวลาที่กําหนด จะละทิ้งหรือทอดทิ้งหนาที่มิได
(๕) รักษาความลับขององคการ
(๖) ประพฤติและปฏิบัติตามจรรยาและมารยาทแหงวิชาชีพของตน
(๗) ความสามัคคี และชวยเหลือกันในการปฏิบัติหนาที่ใหเกิดผลดีตอองคการ
(๘) ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต หามอาศัยหรือยอมใหผูอื่นอาศัยอํานาจหนาที่ของตนไม
วาโดยทางตรงหรือทางออมหาประโยชนใหแกตนหรือผูอื่น
การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบเพื่อใหตนเองหรือผูอื่นไดประโยชนที่มิควรได ถือ
เปนการทุจริตตอหนาที่
(๙) ไมรายงานเท็จตอผูบังคับบัญชา การรายงานโดยปกปดขอความซึ่งควรตองแจง ถือวาเปนการ
รายงานเท็จดวย
(๑๐) ไมปฏิบัติงานอื่นใดซึ่งจะเปนการขัดกับวัตถุประสงคหรือผลประโยชนขององคการ
(๑๑) ไมประพฤติใหเสื่อมเสียชื่อเสียงแกตนหรือแกองคการ
ขอ ๔๐ เจาหนาที่และลูกจางขององคการกระทําผิดวินัยตอไปนี้ ถือเปนการกระทําผิดวินัยอยาง
รายแรง
(๑) ละทิ้งหนาที่หรือขาดงานติดตอในคราวเดียวกัน เปนเวลาเกินกวาสิบหาวันโดยไมมีเหตุผลอัน
สมควร
(๒) ทุจริตตอหนาที่
(๓) กระทําผิดวินัยกรณีใดกรณีหนึ่งเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกองคการอยางรายแรง
(๔) จงใจปฏิบัติหรือกระทําการใด ๆ อันเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกองคการอยางรายแรง
ขอ ๔๑ ผูบังคับบัญชาตองเสริมสรางและพัฒนาใหผูอยูใตบังคับบัญชามีวินัย และดูแลระมัดระวัง
ใหผูอยูใตบังคับบัญชาปฏิบัติตามวินัย ถารูวาผูใตบังคับบัญชากระทําผิดวินัย จะตองดําเนินการทางวินัย
ผูบังคับบัญชาผูใดละเลยไมปฏิบัติหนาที่ตามขอนี้ หรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวโดยไมสุจริต ใหถือวาผู
นั้นกระทําผิดวินัย
ขอ ๔๒ โทษทางวินัยมีหาสถานคือ
(๑) ภาคทัณฑ
(๒) ตัดเงินเดือนหรือคาจาง
(๓) ลดเงินเดือนหรือคาจาง
(๔) ปลดออก
(๕) ไลออก
ขอ ๔๓ การลงโทษเจาหนาที่และลูกจางขององคการใหทําเปนคําสั่ง ผูสั่งลงโทษตองสั่งลงโทษให
เหมาะสมกับความผิด โดยในคําสั่งลงโทษใหแสดงวาผูถูกลงโทษกระทําผิดวินัยในกรณีใด ตามขอใด
ขอ ๔๔ เจาหนาที่และลูกจางขององคการผูใดกระทําผิดวินัยไมรายแรง ใหผูบังคับบัญชาแจงตอผู
กระทําผิดเพื่อทราบ และรายงานตอผูอํานวยการเพื่อสั่งลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือนหรือคาจาง หรือลดเงิน

เดือนหรือคาจาง ใหเหมาะสมกับความผิด ถามีเหตุอันสมควรลดหยอนจะนํามาประกอบการพิจารณาลดโทษ
ก็ได ในกรณีที่กระทําผิดวินัยเล็กนอย ถาผูอํานวยการเห็นวามีเหตุอันควรงดโทษ จะงดโทษใหโดยวากลาวตัก
เตือน หรือใหทําทัณฑบนเปนหนังสือไวกอนก็ได
ขอ ๔๕ เจาหนาที่และลูกจางขององคการผูใดกระทําผิดวินัยอันเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแก
องคการอยางรายแรง จักตองไดรับโทษปลดออกหรือไลออก
เจาหนาที่และลูกจางขององคการผูใดมีกรณีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง ใหผูบังคับ
บัญชารายงานผูอํานวยการและใหผูอํานวยการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยไมชักชา
หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการสอบสวนใหเปนไปตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
ขอ ๔๖ เจาหนาที่และลูกจางขององคการผูใดมีกรณีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง
หรือถูกฟองคดีอาญาหรือตองหาวากระทําความผิดอาญาเวนแตเปนความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ แมภายหลังผูนั้นจะลาออกไปแลว ผูอํานวยการยังมีอํานาจสั่งลงโทษปลดออกหรือไลออกได
เวนแตเจาหนาที่หรือลูกจางผูนั้นตาย
ขอ ๔๗ เจาหนาที่และลูกจางขององคการผูใดมีกรณีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงถูก
ตั้งกรรมการสอบสวนถูกฟองคดีอาญาหรือตองหาวากระทําผิดอาญาเวนแตเปนความผิดที่ไดกระทําโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ ผูอํานวยการมีอํานาจสั่งพักงานเพื่อรอฟงผลการสอบสวนหรือการพิจารณาคดี
ได แตถาภายหลังปรากฏผลการสอบสวนพิจารณา หรือคําพิพากษาถึงที่สุดวา ผูนั้นไมไดกระทําผิด หรือ
กระทําผิดไมถึงกับจะตองถูกลงโทษปลดออกหรือไลออก และไมมีกรณีที่จะตองออกจากงานดวยเหตุอื่นก็ใหผู
อํานวยการสั่งใหผูนั้นกลับเขาปฏิบัติงานในตําแหนงเดิมหรือตําแหนงในระดับเดียวกันที่จะตองใชคุณสมบัติ
เฉพาะที่ผูนั้นมีอยู
เงินเดือนหรือคาจางของผูถูกสั่งพักงาน หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการสั่งพักงาน ใหเปนไปตาม
ที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
ขอ ๔๘ ผูอํานวยการหรือผูตรวจสอบภายใน หากมีกรณีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยใหเปน
อํานาจของคณะกรรมการในการพิจารณาดําเนินการ
หมวด ๗
การออกจากงาน
ขอ ๔๙ เจาหนาที่และลูกจางออกจากงานในกรณีตอไปนี้
(๑) ตาย
(๒) อายุครบหกสิบปบริบูรณ
(๓) ไดรับอนุญาตใหลาออก
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามอยางหนึ่งอยางใดตามขอ ๘
(๕) ยุบเลิกตําแหนง หรือยุบสวนงาน
(๖) สิ้นสุดสัญญา
(๗) ถูกสั่งใหออกตามขอ ๕๑
(๘) ถูกสั่งลงโทษปลดออกหรือไลออก
ขอ ๕๐ เจาหนาที่หรือลูกจางผูใดประสงคจะลาออกจากงาน ใหยื่นหนังสือขอลาออกลวงหนาไม
นอยกวาสามสิบวันตามแบบที่ผูอํานวยการกําหนดตอผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไปชั้นหนึ่งเพื่อใหผูอํานวยการ
เปนผูพิจารณาอนุญาต เมื่อผูอํานวยการสั่งอนุญาตแลวจึงใหออกจากงานได
ในกรณีที่เจาหนาที่หรือลูกจางขอลาออกจากงาน เพื่อดํารงตําแหนงทางการเมืองหรือเพื่อสมัครรับ
เลือกตั้ง ใหการลาออกมีผลนับตั้งแตวันที่ผูนั้นขอลาออก
นอกจากกรณีตามวรรคสอง ถาผูอํานวยการเห็นวาจําเปนเพื่อประโยชนแกงานขององคการ จะ
ยับยั้งการอนุญาตใหลาออกไวเปนเวลาไมเกินเกาสิบวันนับแตวันขอลาออกก็ได
ขอ ๕๑ ผูอํานวยการมีอํานาจสั่งใหเจาหนาที่หรือลูกจางออกจากงานได โดยจะแจงใหทราบลวง
หนาเปนลายลักษณอักษรไมนอยกวาสามสิบวัน ในการสั่งใหออกจากงานนอกจากใหทําไดในกรณีที่กําหนดไว

ในขอบังคับนี้แลว ใหทําไดในกรณีตอไปนี้ดวยคือ
(๑) เมื่อเจ็บปวยไมอาจปฏิบัติหนาที่ของตนไดสม่ําเสมอ
(๒) เมื่อไมไดรับการเลื่อนเงินเดือนประจําปติดตอกันสองป เวนแตกรณีไดรับเงินเดือนสูงสุดของ
ตําแหนง
(๓) เมื่อปฏิบัติหนาที่โดยไมมีประสิทธิภาพหรือปฏิบัติงานโดยใชความรูความสามารถไมถึงเกณฑ
(๔) เมื่อถูกกลาวหาวากระทําความผิดวินัยอยางรายแรงและไดมีการสอบสวนแลว แมผลการสอบ
สวนไมไดความวากระทําความผิดที่จะถูกลงโทษ แตมีมลทินมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวน หากใหปฏิบัติงาน
ตอไปอาจจะเกิดความเสียหายแกองคการ
การใหออกจากงานตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
หมวด ๘
การอุทธรณและรองทุกข
ขอ ๕๒ ใหมีคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข ซึ่งคณะกรรมการแตงตั้งประกอบดวย
(๑) ประธานกรรมการอุทธรณและรองทุกขซึ่งแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก
(๒) กรรมการซึ่งเลือกจากเจาหนาที่กลุมนักบริหาร จํานวนหนึ่งคน
(๓) กรรมการซึ่งเปนตัวแทนจากเจาหนาที่กลุมงานปฏิบัติการที่มาจากการเลือกตั้ง จํานวนหนึ่ง
คน
(๔) ผูทรงคุณวุฒิซึ่งเลือกจากบุคคลภายนอกจํานวนสองคน โดยตองเปนผูทรงคุณวุฒิทาง
กฎหมายอยางนอยหนึ่งคน
การเลือกตั้งตัวแทนของเจาหนาที่ตาม (๒) และ (๓) ใหเปนไปตามระเบียบที่ผูอํานวยการกําหนด
ใหคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขแตงตั้งกรรมการคนหนึ่งเปนเลขานุการ
ประธานกรรมการและกรรมการอุทธรณและรองทุกขมีวาระการดํารงตําแหนงสองป
ในกรณีที่ตําแหนงประธานกรรมการหรือกรรมการอุทธรณและรองทุกขวางลงกอนครบกําหนด
วาระ ใหดําเนินการแตงตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการแทนภายในกําหนดสามสิบวันนับแตวันที่ตําแหนง
วางลง เวนแตวาระประธานกรรมการหรือกรรมการที่เหลืออยูนอยกวาเกาสิบวันจะไมดําเนินการแตงตั้งก็ได ผู
ซึ่งไดรับการแตงตั้งเปนประธานกรรมการหรือกรรมการแทนนั้น ใหอยูในตําแหนงไดเพียงเทากําหนดเวลาของ
ผูซึ่งตนแทน
ในกรณีที่ประธานกรรมการและกรรมการอุทธรณและรองทุกข พนจากตําแหนงตามวาระ แตยังมิ
ไดมีการแตงตั้งและเลือกกรรมการใหม ใหประธานกรรมการและกรรมการอุทธรณและรองทุกขที่พนจาก
ตําแหนงปฏิบัติหนาที่ไปกอนจนกวาจะไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการชุดใหมแลว
ขอ ๕๓ คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข มีอํานาจและหนาที่ดังนี้
(๑) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณคําสั่งลงโทษไลออก ปลดออก ลดเงินเดือนหรือคาจาง ตัดเงินเดือน
หรือคาจาง และภาคทัณฑ
(๒) พิจารณาเรื่องรองทุกข
(๓) แตงตั้งคณะทํางานเพื่อทําการใด ๆ อันอยูในอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการอุทธรณและรอง
ทุกข
ในการพิจารณาอุทธรณและรองทุกข ใหคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข ปฏิบัติหนาที่ดวย
ความเปนกลางเพื่อธํารงรักษาไวซึ่งความเที่ยงธรรม
ขอ ๕๔ การประชุมของคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข ตองมีการมาประชุมไมนอยกวากึ่ง
หนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม
ในการประชุม ถาประธานไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหที่ประชุมเลือกกรรมการคน
หนึ่งทําหนาที่ประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถา

คะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๕๕ เจาหนาที่และลูกจางผูใดถูกสั่งลงโทษตามขอบังคับนี้ใหมีสิทธิอุทธรณ ดังนี้
(๑) การอุทธรณคําสั่งลงโทษทางวินัยไมรายแรง ไดแก โทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือนหรือคาจาง
หรือลดเงินเดือนหรือคาจาง ใหอุทธรณตอคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขภายในสิบหาวันนับตั้งแตวันรับ
ทราบคําสั่งลงโทษ เมื่อคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขพิจารณาวินิจฉัยประการใดใหถือเปนที่สุด และให
ผูอํานวยการสั่งใหเปนไปตามคําวินิจฉัย
(๒) การอุทธรณคําสั่งลงโทษทางวินัยรายแรง ไดแก โทษปลดออกหรือไลออก ใหอุทธรณตอคณะ
กรรมการอุทธรณและรองทุกขภายในสามสิบวันนับตั้งแตวันรับทราบคําสั่งลงโทษ เมื่อคณะกรรมการอุทธรณ
และรองทุกขพิจารณาวินิจฉัยประการใดใหถือเปนที่สุด และใหผูอํานวยการสั่งใหเปนไปตามคําวินิจฉัย
ในกรณีที่เจาหนาที่หรือลูกจางผูอุทธรณไมไดกระทําผิด หรือกระทําผิดไมถึงกับจะตองถูกลงโทษ
ปลดออกหรือไลออก และไมมีกรณีที่จะตองออกจากงานดวยเหตุอื่น ก็ใหผูอํานวยการสั่งใหผูอุทธรณกลับเขา
ปฏิบัติงานไดโดยใหนําความในขอ ๔๗ มาใชบังคับโดยอนุโลม
ขอ ๕๖ เจาหนาที่หรือลูกจางมีสิทธิรองทุกขไดในกรณีตอไปนี้
(๑) เมื่อเห็นวาผูบังคับบัญชาใชอํานาจหนาที่ปฏิบัติตอตนโดยไมถูกตอง หรือไมปฏิบัติตอตนใหถูก
ตองตามกฎหมาย ขอบังคับ ประกาศ ขอกําหนดและระเบียบขององคการ หรือมีความคับของใจอันเกิดจาก
การปฏิบัติของผูบังคับบัญชาตอตน ใหผูนั้นมีสิทธิรองทุกขตามขั้นตอน ดังนี้
ก. รองทุกขตอผูบังคับบัญชาที่สูงขึ้นไปหนึ่งชั้นจากผูปฏิบัติตอตน หากผลการวินิจฉัยยังไม
เปนที่พอใจก็ใหรองทุกขตอผูบังคับบัญชาที่สูงขึ้นไปตามลําดับจนถึงผูอํานวยการภายในสิบหาวันนับตั้งแตวัน
เกิดสิทธิใหรองทุกขหรือทราบผลการวินิจฉัย หากผลการวินิจฉัยของผูอํานวยการยังไมเปนที่พอใจ ใหผูนั้นมี
สิทธิรองทุกขตอคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขภายในสามสิบวัน เมื่อคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข
วินิจฉัยประการใดใหถือเปนที่สุด
ข. รองทุกขตอคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขกรณีที่ผูอํานวยการเปนผูปฏิบัติตอตนภาย
ในสามสิบวันนับตั้งแตวันเกิดสิทธิใหรองทุกข เมื่อคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขวินิจฉัยประการใดใหถือ
เปนที่สุด และใหผูอํานวยการสั่งใหเปนไปตามคําวินิจฉัย
(๒) เมื่อถูกสั่งใหออกจากงานใหผูนั้นมีสิทธิรองทุกขตอคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข ภายใน
สามสิบวันนับตั้งแตวันที่รับทราบคําสั่ง เมื่อคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขวินิจฉัยประการใดใหถือเปนที่
สุด ในกรณีที่ผูอํานวยการสั่งใหผูรองทุกขกลับเขาปฏิบัติงาน ใหนําความในขอ ๔๗ มาใชบังคับโดยอนุโลม
การอุทธรณและรองทุกข การพิจารณาอุทธรณและรองทุกขใหเปนไปตามหลักเกณฑ และวิธีการที่
คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บทเฉพาะกาล
ขอ ๕๗ ใหเจาหนาที่ซึ่งปฏิบัติงานในวันที่ขอบังคับนี้มีผลใชบังคับเปนเจาหนาที่ตามขอบังคับนี้ แต
ใหมีสภาพการจางตามขอบังคับเดิม มิใหนําระบบสัญญาการจางตามขอบังคับนี้มาบังคับใช
ขอ ๕๘ ในระหวางที่ยังมิไดกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับสิทธิการเบิกคารักษาพยาบาลและการ
ศึกษาบุตรตามขอบังคับนี้ ใหนําระเบียบของทางราชการมาใชบังคับโดยอนุโลม จนกวาคณะกรรมการจะ
ประกาศกําหนดเปนอยางอื่น
ขอ ๕๙ ในระหวางที่ยังไมมีระเบียบหรือประกาศกําหนด หลักเกณฑวิธีการหรือเงื่อนไขที่ตอง
ปฏิบัติตามขอบังคับนี้ ใหนําหลักเกณฑตามขอบังคับและระเบียบเดิมมาใชบังคับไปพลางกอนเทาที่ไมขัดหรือ
แยงกับขอบังคับนี้จนกวาจะไดมีการออกระเบียบหรือประกาศกําหนด หลักเกณฑ เงื่อนไข หรือวิธีการสําหรับ
กรณีนั้นตามขอบังคับนี้
ขอ ๖๐ ใหกองทุนสํารองเลี้ยงชีพซึ่งจัดตั้งขึ้นตามขอบังคับองคการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ
เพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (องคการมหาชน) ฉบับที่ ๑๓/๒๕๔๙ วาดวยกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.
ศ.๒๕๔๙ เปนกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตามขอบังคับนี้
ขอ ๖๑ ขอบังคับนี้ยอมไมมีผลกระทบการใดซึ่งไดดําเนินการไปแลวโดยชอบดวยขอบังคับ

ระเบียบ หรือคําสั่งขององคการที่ใชอยูกอนวันใชขอบังคับนี้
การปฏิบัติการใดที่อยูระหวางการดําเนินการและยังไมแลวเสร็จในวันที่ขอบังคับนี้มีผลใชบังคับ ให
ดําเนินการตอไปตามขอบังคับ ระเบียบ หรือคําสั่งขององคการที่ใชอยูเดิม

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘
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