ระเบียบมูลนิธอิ ุทยานสิ่งแวดลอมนานาชาติสริ ินธร
ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
วาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2560
-----------------------------------------------

เนื่อ งจากมูลนิธิอุท ยานสิ่งแวดลอ มนานาชาติสิรินธร ในพระราชูป ถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี ไดปรับปรุงระบบการบริหารงานของมูลนิธิฯ จึงจําเปนตองปรับปรุงระเบียบมูลนิธิอุทยาน
สิ่ ง แวดล อ มนานาชาติ สิ ริ น ธร ในพระราชู ป ถั ม ภ ส มเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด า ฯ สยามบรมราชกุ ม ารี
วาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2551 ฉบับปรับปรุงแกไข พ.ศ. 2555 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับมูลนิธิอุทยานสิง่ แวดลอมนานาชาติสิรนิ ธร ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พ.ศ. 2545 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
(ฉบั บ ที่ 4) พ.ศ. 2550 และ (ฉบั บ ที่ 5) พ.ศ. 2556 หมวดที่ 5 ข อ 14.5 และมติ ที่ ป ระชุม วิส ามัญ
ครั้ง ที่ 2/2560 คณะกรรมการมูลนิธิอุทยานสิ่งแวดลอมนานาชาติสิรินธร ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2560 จึงวางระเบียบมูลนิธิอุทยานสิ่งแวดลอ ม
นานาชาติสิรินธร ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี วาดวยการบริหารงาน
บุคคลขึ้นใหม ดังตอไปนี้
หมวด 1
ขอความทั่วไป
ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบีย บมูลนิธิอุทยานสิ่งแวดลอมนานาชาติสิรินธร ในพระราชูปถัมภ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี วาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2560”
ขอ 2

ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

ขอ 3 ใหยกเลิกระเบียบมูลนิธิอุทยานสิ่งแวดลอมนานาชาติสิรินธร ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี วาดวยการบริหารบุคคล พ.ศ. 2551 ฉบับปรับปรุงแกไข พ.ศ. 2555
และ (ฉบับ ที่ 3) พ.ศ. 2556 บรรดา ระเบียบ ประกาศ หรือ คําสั่งอื่นใด ซึ่ง ขัดหรือแยง กับระเบียบนี้ ใหใช
ระเบียบนี้แทน ทั้งนี้โดยใหเปนไปตามบทเฉพาะกาลตามขอ 74
ขอ 4

ในระเบียบนี้
“มูลนิธิ” หมายถึง มูลนิธิอุทยานสิ่งแวดลอมนานาชาติสิรินธร ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
“ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการมูลนิธิอุทยานสิ่งแวดลอมนานาชาติสิรินธร
ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
“คณะกรรมการ” หมายถึ ง คณะกรรมการมู ล นิ ธิ อุ ท ยานสิ่ ง แวดล อ มนานาชาติ สิ ริ น ธร
ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ระเบียบมูลนิธิอุทยานสิ่งแวดลอมนานาชาติสิรินธรฯ วาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2560
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“ผูอํานวยการ” หมายถึง ผูอํานวยการอุทยานสิ่งแวดลอมนานาชาติสิรินธรและศูนยพลังงานเพือ่
สิ่งแวดลอม ที่ไดรับการแตงตั้งโดยประธานกรรมการ หรือคณะกรรมการ
“เจ า หน า ที่ ” หมายถึ ง เจ า หน า ที่ ป ระจํ า ของมูล นิ ธิ อุ ท ยานสิ่ง แวดล อ มนานาชาติ สิ รินธร
ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งรวมถึง พนักงานหรือลูกจางที่ทําสัญญา
จางรายป และไดรับคาตอบแทนเปนรายเดือนดวย
“ลู ก จ า ง” หมายถึ ง ลู ก จ า งชั่ ว คราวของมู ล นิ ธิ อุ ท ยานสิ่ ง แวดล อ มนานาชาติ สิ ริ น ธร
ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งไดรับคาตอบแทนเปนรายชั่วโมง รายวัน
หรือรายสัปดาห
“คาตอบแทน” หมายถึง เงินเดือน คาจาง หรือผลประโยชนอื่นใดที่มูลนิธิจายใหแกเจาหนาที่
หรื อ ลู ก จ า งเพื่ อ ตอบแทนการทํ า งานโดยมีกํ า หนดระยะเวลาการจ า ยแน น อน แต ไ ม ร วมถึ ง เงิ น ช ว ยเหลือ
เงินคาประสบการณ หรือเงินที่จายเปนสวัสดิการหรือประโยชนเกื้อกูลตางๆ
ขอ 5 วัน เวลาทํางานปกติ เวลาพัก วันหยุดประจําสัปดาห และวันหยุดตามประเพณี ใหเปนไปตามที่
กําหนดในระเบียบนี้ เวนแตประธานกรรมการ หรือคณะกรรมการจะไดกําหนดเปนอยางอื่น โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
(1) วันทํางานปกติ กําหนดดังนี้
(ก) เจาหนาที่ กําหนดวันทํางานปกติไวสัปดาหละ 5 วัน
(ข) ลูกจาง กําหนดวันทํางานปกติไวสัปดาหละ 6 วัน
(2) เวลาทํางานปกติ กําหนดดังนี้
(ก) เจาหนาที่ กําหนดเวลาทํางานปกติ ระหวางเวลา 08.30 น. – 17.00 น. หรือชั่วโมง
ทํางานปกติวันหนึ่งตองไมเกิน 8 ชั่วโมง และ/หรือ สัปดาหละไมเกิน 48 ชั่วโมง
(ข) ลูกจาง กําหนดเวลาทํางานปกติวันละไมเกิน 8 ชั่วโมง และ/หรือ สัปดาหละไมเกิน 48
ชั่วโมง
เพื่อประโยชนในการควบคุมเวลาทํางาน ใหมีการบันทึกเวลามาทํางานหรือกลับจากทํางานโดยใช
เครื่องบันทึกเวลาหรือสมุดลงเวลา
ใหเจาหนาที่และลูกจาง บันทึกเวลาการมาปฏิบัติงานและเลิกงานในแตละวันตามความเปนจริง
ในกรณีเจาหนาที่ ลาครึ่งวัน จะตองมีการบันทึกเวลา ดังนี้
1) กรณีลาครึ่งวันเชา จะตองบันทึกเวลาเขาทํางานในภาคบายภายในเวลา 13.00 น.
2) กรณีลาครึ่งวันบาย จะตองบันทึกเวลาเขาทํางานในภาคเชาภายในเวลา 08.30 น.
(3) เวลาพัก กําหนดใหมีเวลาพักระหวางการทํางานวันละ 1 ชั่วโมง ทั้งนี้จะตองกําหนดภายใน
ระยะเวลาไมเกิน 5 ชั่วโมง นับแตเวลาเริ่มทํางานปกติ โดยจะกําหนดเวลาพักติดต อ กัน
หรือแบงออกเปนชวงเวลาโดยที่แตละชวงเวลามีเวลาพักไมนอยกวา 20 นาทีก็ได
(4) วันหยุดงานประจําสัปดาห
(ก) เจาหนาที่ ใหมีวันหยุดงานสัปดาหละ 2 วัน
(ข) ลูกจาง ใหมีวันหยุดงานสัปดาหละ 1 วัน
(5) วันหยุดตามประเพณีนิยม มูลนิธิกําหนดใหมีวันหยุดตามประเพณีนิยมปละไมนอยกวา 13
วันโดยถือวันหยุดตามประเพณีของราชการ และรวมถึงวันหยุดที่คณะรัฐมนตรีมีมติกําหนด
เพิ่มเติมใหเปนวันหยุดราชการดวย
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ทั้งนี้ การกําหนดวันทํางาน เวลาทํางาน เวลาพัก และวันหยุดประจําสัปดาห ใหเปนไปตามที่
แตละสวนงานเสนอตามความเหมาะสมของลักษณะงานโดยคํานึงถึงผลสัมฤทธิ์ ประสิทธิภาพและคุณภาพชีวิตการ
ทํางาน และตองไดรับความเห็นชอบจากผูอํานวยการ เพื่อออกเปนประกาศตอไป
ขอ 6 เพื่ อ ประโยชน ในการบริหารงานบุคคลของมูลนิธิ อาจจัดใหมีเงินเพิ่มคาครองชีพตามสภาวะ
เศรษฐกิจ เงินเพิ่มพิเศษประจําตําแหนง หรือเงินเพิ่มพิเศษอยางอืน่ รวมทั้งระบบสวัสดิการ ประโยชนเกื้อกูล และ
เงินตอบแทนในลักษณะตางๆ แกเจาหนาที่และลูกจางตามความจําเปนและเหมาะสม ทั้งนี้ หลักเกณฑ และวิธีการ
เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการ ประโยชนเกื้อกูล และเงินตอบแทนดังกลาวใหเปนไปตามที่ ผูอํานวยการกําหนดโดย
ไดรับความเห็นชอบจากประธานกรรมการ หรือคณะกรรมการ
หามมิใหจายคาตอบแทน เงินเพิ่ม เงินตอบแทนอื่นๆ ตลอดจนสวัสดิการและประโยชนเกื้อกูล
ตางๆ แกเจาหนาที่ และลูกจางที่ถูกเลิกจางตาม ขอ 62
ขอ 7

ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ให ผูอํานวยการเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด

ขอ 8 ใหผูอํานวยการรักษาการตามระเบียบขอบังคับนี้ และใหมีอํานาจออกหลักเกณฑวิธีการปฏิบัตอิ นื่
ใดที่จําเปนและไม ขัดหรื อ แย งต อ ระเบียบนี้เพื่อ ประโยชนในการปฏิบัติตามระเบียบ สง เสริม ผลสัม ฤทธิ์และ
ประสิทธิภาพการทํางาน คุณภาพชีวิตของเจาหนาที่และลูกจาง และความมีระเบียบวินัยได
ในกรณีที่เปนการแกไขเพิ่มเติมระเบียบนี้ จะตองไดรับความเห็นชอบจากประธานกรรมการ หรือ
คณะกรรมการเสียกอน
หมวด 2
ผูอํานวยการอุทยานสิ่งแวดลอมนานาชาติสิรินธรและศูนยพลังงานเพื่อสิ่งแวดลอม
ขอ 9 ผูที่ดํารงตําแหนงผูอํานวยการ เปนผูบริหารตามวาระ เมื่อครบวาระแลว ใหพนจากตําแหนง เมื่อ
ตําแหนงผูอํานวยการวางลงหรือจะครบตามวาระการดํารงตําแหนง ใหประธานกรรมการ หรือคณะกรรมการ
แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาขึ้นมาคณะหนึ่ง เพื่อทําหนาที่สรรหาผูที่สมควรดํารงตําแหนง วิธีการสรรหาใหเปนไป
ตามหลั ก เกณฑต ามที่ ค ณะกรรมการสรรหากํ า หนด โดยได รั บ ความเห็น ชอบจากประธานกรรมการ หรือ
คณะกรรมการ
เมื่อคณะกรรมการสรรหาไดคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑที่กําหนดแลวใหเสนอชื่อ
ผูที่สมควรไดรับการคัดเลือกเปนผูอํานวยการตอประธานกรรมการ หรือคณะกรรมการอนุมัติแตงตั้งตอไป
ขอ 10 ผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการ มีวาระอยูในตําแหนงคราวละ 4 ป และอาจไดรับการแตงตั้งใหมอีก
ได แตจะดํารงตําแหนงเกิน 2 วาระติดตอกันไมได
ขอ 11 ผูไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการ ใหทดลองปฏิบัติงานเปนเวลาหนึ่งรอยยี่สิบวัน
นับ แตวันแรกที่เริ่ม ปฏิบัติงานตามสัญญา โดยใหป ระธานกรรมการ หรือ คณะกรรมการแตงตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผลขึ้นมาคณะหนึ่ง เพื่อทําหนาที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของผูอํานวยการ สวนวิธีการหรือหลักเกณฑ
การประเมินใหเปนไปตามที่คณะกรรมการประเมินผลกําหนด แลวใหคณะกรรมการประเมินผลทํารายงานการ
ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานตอประธานกรรมการ หรือคณะกรรมการเพื่อพิจารณา หากผลการประเมิน
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ปรากฏวาผูนั้นไมผานการประเมิน ก็ใหประธานกรรมการ หรือคณะกรรมการสั่งเลิกจาง โดยทําหนังสือกําหนดวัน
เลิกจาง และแจงใหผูนั้นทราบดวย กรณีถูกยกเลิกจางโดยไมผานการทดลองงานใหจายคาทดแทนการบอกกลาว
ลวงหนาในอัตราเทากับคาจางหนึ่งเดือน
ขอ 12 ในกรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการ หรือมีแตไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหประธานกรรมการ
หรือคณะกรรมการ แตงตั้งผูที่มีความเหมาะสม ใหเปนผูรักษาการแทนได
ขอ 13 ให ผู ที่ ดํ า รงตํ า แหนง ผูอํ า นวยการ มี สิ ท ธิ ไ ด รั บ การเลื่อ นค าตอบแทนประจํา ป ตามผลการ
ปฏิบัติงาน โดยใหประธานกรรมการ หรือคณะกรรมการ แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลขึ้นมาคณะหนึ่ง เพื่อทํา
หนาที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของผูอํานวยการ ในรอบหนึ่งปที่ผานมา สวนวิธีการหรือหลักเกณฑการประเมินให
เปนไปตามที่คณะกรรมการประเมินผลกําหนด แลวใหคณะกรรมการประเมินผลทํารายงานการประเมินผล
ตอประธานกรรมการ หรือคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาตอไป
ขอ 14 ผู ที่ ดํารงตํ าแหน งผูอํ านวยการ ประสงคจ ะลาไปตางประเทศ ไมว ากรณีใดให เ สนอประธาน
กรรมการ พรอมทั้งเหตุผลและความจําเปนและใหประธานกรรมการสั่งอนุญาตตามที่เห็นสมควร
ขอ 15 ผูที่ดํารงตําแหนงผูอํานวยการ ประสงคลาออกจากตําแหนง ใหยื่นใบลาออกตอประธานกรรมการ
ลวงหนาอยางนอยหนึ่งเดือนเพื่อพิจารณา ในกรณีที่ผูอํานวยการ ขอลาออกเพื่อดํารงตําแหนงทางการเมือง หรือ
เพื่อสมัครรับเลือกตั้ง ใหการลาออกมีผลนับตั้งแตวันที่ขอลาออกทันที
หมวด 3
การกําหนดตําแหนง การบรรจุ แตงตั้ง
ขอ 16 ผูอํานวยการ หรือเจาหนาที่ของมูลนิธิ มีระดับตําแหนง ดังนี้
(1) ผูบริหารตามวาระ ประกอบดวย ผูอํานวยการ
(2) กลุมบริหาร ประกอบดวย ผูชวยผูอํานวยการ หัวหนากลุม/ชํานาญการพิเศษ
(3) กลุมวิชาการและเทคนิค ประกอบดวย หัวหนางาน/ชํานาญการ และนักวิชาการ/ปฏิบัติการ
ดานเทคนิค
(4) กลุมปฏิบัติการ ประกอบดวย ปฏิบัติงานอาวุโส ชํานาญงาน และปฏิบัติงาน
ขอ 17 ผูที่จะไดรับการบรรจุและแตงตั้งเปนเจาหนาที่ และลูกจางตองมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง ตามที่
ผูอํานวยการกําหนด และตองมีคุณสมบัติทั่วไปดังนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไมต่ํากวา สิบแปดปบริบูรณ ในวันที่สมัครเขาเปนเจาหนาที่หรือลูกจาง
(3) เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญอันมีพระมหากษัตริยเปน
ประมุข
(4) ไมเปนผูที่มีรางกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถหรือเสมือนไร
ความสามารถ วิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคติดตอรายแรง ตามที่
ก.พ.กําหนดในกฎ ก.พ. วาดวยโรค
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(5) ไมเปนบุคคลอยูในระหวางถูกพักงาน พักราชการ หรือถูกสั่งใหออกจากงานหรือออกจาก
ราชการไวกอน
(6) ไมเปนผูที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพรองในศีลธรรมอันดีจนเปนที่รงั เกียจของสังคม
(7) ไมเปนหรือเคยเปนบุคคลลมละลาย
(8) ไมเปนผูมีหนี้สินลนพนตัว
(9) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเพราะกระทําผิดทางอาญา
เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(10) ไมเคยเปนผูถูกลงโทษเพราะกระทําผิดวินัยและถูกสั่งใหออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หนวยงานอื่นๆ
(11) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการหรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง
ในกรณีที่มีเหตุผลและความจําเปน และเพื่อประโยชนมูลนิธิ ผูอํานวยการอาจพิจารณาใหบรรจุ
แตงตั้งเจาหนาที่และลูกจางที่ขาดคุณสมบัติตาม ขอ (1) (2) ได
ขอ 18 ประเภทเจาหนาที่ของมูลนิธิ แบงออกได ดังนี้
(1) เจาหนาที่ คือ ผูที่ไดรับการบรรจุใหปฏิบัติงานประจํา ตามกรอบอัตรากําลัง โดยมีสัญญา
จางและไดรับเงินคาตอบแทนเปนรายเดือน ผูที่มูลนิธิตกลงจางเปนการทดลองงานกอนทีจ่ ะ
บรรจุเปนเจาหนาที่ประจํา โดยแจงเงื่อนไขใหทราบอยางชัดเจนวาใหทดลองปฏิบัติงานใน
ระยะเวลาหนึ่งติดตอ กัน และจะไดรับ การบรรจุตอเมื่อ ผานการประเมินผลการทดลอง
ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑและวิธีการที่ผูอํานวยการประกาศกําหนด
(2) พนักงาน คือ ผูที่ไดรับการบรรจุใหปฏิบัติงานประจํา ตามกรอบอัตรากําลัง โดยมีสัญญาจาง
เปนรายป และไดรับเงินคาตอบแทนเปนรายเดือน จะไดรับสิทธิ์และสวัสดิการตางๆ ตามที่
สัญญาจางระบุไว
(3) ลูกจางชั่วคราว คือ ผูที่ไดรับการจางใหปฏิบัติงานชั่วคราวโดยมีสัญญาจางและไดรับคาจาง
เปนรายเดือน รายสัปดาห รายวัน รายชั่วโมง หรือเหมาจาย หรือในลักษณะอื่นใด โดยมี
กําหนดเวลาการจางงานทีแ่ นนอน จะไดรับสิทธิ์และสวัสดิการตางๆ ตามที่สัญญาจางระบุไว
ขอ 19 ผูส มัครเขาเปนเจาหนาที่ ตอ งมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ตามที่ผูอํานวยการประกาศ
กําหนด
ขอ 20 แบบใบสมั คร การยื่ นใบสมัคร หลัก เกณฑ วิธีก ารสรรหา และคัดเลือก รวมทั้ง วิธีการอื่นใด
อันจําเปนเกี่ยวกับการบรรจุหรือจัดจางเจาหนาที่ และลูกจาง ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ผูอํานวยการ
ประกาศกําหนด
ขอ 21 ผูซึ่งจะไดรับการบรรจุเปนเจาหนาที่ ในบางตําแหนงตองวางเงินประกัน หลักประกัน หรือจัดหา
ผูค้ําประกัน เพื่อประกันความเสียหายที่เจาหนาที่อาจจะไดกระทําขึ้นแกมูลนิธิ
ตําแหนงใดที่จะตองมีการค้ําประกัน จํานวนเงิน มูลคาหลักทรัพย หรือคุณสมบัติของบุคคลที่จะ
ค้ําประกันใหเปนไปตามที่ผูอํานวยการประกาศกําหนด
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ขอ 22 การบรรจุ และแตงตั้งเจาหนาที่ ใหกระทําไดภายในจํานวนอัตรากําลัง และตําแหนงตามกรอบ
อัตรากําลังและแผนภูมิโครงสรางที่ไดรับความเห็นชอบจากประธานกรรมการ หรือคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ผูอํานวยการมีอํานาจแกไขเปลี่ยนแปลงชื่อและหนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนง และ
สังกัดตามโครงสราง ภายในจํานวนกรอบอัตรากําลังที่ไดรับความเห็นชอบตามวรรคแรก เพื่อประโยชนในการ
ทํางานของมูลนิธิ
เวนแตการแตงตั้งเจาหนาที่ในตําแหนงผูชวยผูอํานวยการ ใหผูอํานวยการเสนอชื่อผูที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมตอคณะกรรมการอุทยานสิ่งแวดลอมนานาชาติสิรินธรและศูนยพลังงานเพื่อสิ่งแวดลอม เพื่อพิจารณา
เห็นชอบ
ขอ 23 ผูไดรับการบรรจุเขาเปนเจาหนาที่ และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับใด ใหทดลองปฏิบัติงานใน
ตําแหนงนั้นในฐานะเจาหนาที่ทดลองปฏิบัติงาน เปนเวลาหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันแรกที่ไดรับการบรรจุ และให
ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานทุกสามสิบวัน ในระหวางทดลองปฏิบัติงานนั้น ถาผูบังคับบัญชาผูประเมินผลงาน
เห็นวาผูนั้นมีความประพฤติไมเหมาะสมหรือมีความรู หรือความสามารถไมเพียงพอที่จะปฏิบัติงานในตําแหนงที่
ไดรับการบรรจุแตงตั้งนั้น ใหผูบังคับบัญชาทํารายงานการปฏิบัติงานของผูนั้นเสนอผูอํานวยการเพื่อพิจ ารณา
ถาเห็นวาไมสมควรใหปฏิบัติงานตอไปก็ใหสั่งเลิกจาง โดยทําหนังสือกําหนดวันเลิกจางกอนครบกําหนดทดลอง
ปฏิบัติงาน และแจงใหผูนั้นทราบกอนครบกําหนดดังกลาวดวย กรณีเจาหนาที่ถูกยกเลิกจางโดยไมผานการทดลอง
ปฏิบัติงานใหจายคาทดแทนการบอกกลาวลวงหนาในอัตราเทากับคาจางหนึ่งเดือน
ผูอยูในระหวางทดลองปฏิบัติงานตําแหนงใด ถาไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงอื่น ใหทดลอง
ปฏิบัติงานในตําแหนงใหม แตเมื่อรวมเวลากับที่ไดทดลองปฏิบัติงานมาแลวตองไมเกินหนึ่งรอยยี่สิบวัน
เมื่อครบกําหนดเวลาทดลองปฏิบัติงาน ถาผูบังคับบัญชาเห็นวาผูนั้นมีความประพฤติดี มีความรู
ความสามารถที่จะปฏิบัติงานในตําแหนงที่ไดรับการบรรจุแตงตั้งหรือที่วาจาง ใหผูบังคับบัญชาทํารายงานผลการ
ทดลองปฏิบัติงานเสนอผูอํานวยการเพื่อพิจารณามีคําสั่งใหบรรจุเปนเจาหนาที่ตอไป
ความในขอนี้ใหบังคับแกพนักงานหรือลูกจางที่จัดจางตามสัญญาจางรายปและไดรับคาตอบแทน
รายเดือนโดยอนุโลมดวย ทั้งนี้ เฉพาะในปแรกที่ไดรับการจัดจาง
ขอ 24 การบรรจุ และการแตงตั้งเจาหนาที่ ตองทําคําสั่งเปนหนังสือ
ขอ 25 ตําแหนงใดไมมีผูดํารงตําแหนงหรือมีแตไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหผูอํานวยการ มีอํานาจอนุญาต
สั่งใหเจาหนาที่คนใดคนหนึ่งเปนผูรักษาการในตําแหนงนั้น หรือทําการแทนผูดํารงตําแหนงนั้น และใหผูนั้นมี
อํานาจหนาที่ตามตําแหนงที่รักษาการหรือทําการแทน ในกรณีที่มีคําสั่งใหผูดํารงตําแหนงนั้นเปนกรรมการหรือใหมี
อํานาจหนาที่อยางใด ก็ใหผทู ี่รกั ษาการในตําแหนงหรือทําการแทน ทําหนาที่กรรมการหรือมีอํานาจหนาทีอ่ ยางนั้นดวย
ขอ 26 การจางผูที่มีความรูความสามารถพิเศษจากบุคคลภายนอก ซึ่งมีอายุไมเกิน 65 ป อาจไดรับการ
วาจางใหปฏิบัติงานทางดานวิชาการในตําแหนง ใดตําแหนงหนึ่ง โดยไดรับการอนุมัติตําแหนง คาจาง และทํา
สัญญาจางเปนคราวๆ คราวละไมเกิน 1 ป โดยใหผูอํานวยการเปนผูเสนอขออนุมัติวาจางจากประธานกรรมการ
หรือคณะกรรมการ
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ขอ 27 ใหผูอํานวยการ มีอํานาจในการแตงตั้งบุคคลภายนอกใหมาดํารงตําแหนงเปนที่ปรึกษา โดยมี 2
ประเภท ดังนี้
(1) ที่ปรึกษาโครงการ หมายถึง ที่ปรึกษาที่มาปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนหรือดําเนินโครงการ หรือ
กิจกรรมใดๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการ ใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนด โดย
ได รั บ ค า ตอบแทนเปน รายครั้ง ตามอั ต ราที่ กํา หนด โดยมี ร ะยะเวลาที่ ป ฏิ บัติง านจริง
สอดคล อ งกั บ ผลการดํ า เนิ น งานและกรอบระยะเวลาที่ กํา หนด และให เ สนอผลการ
ดําเนินงานตอผูอํานวยการ
(2) ที่ ป รึ ก ษาพิ เ ศษ หมายถึ ง ที่ ป รึ ก ษาที่ ใ ห คํ า ปรึ ก ษา ข อ คิ ด เห็ น และข อ เสนอแนะแก
ผูอํานวยการ ในการดําเนินงานและกิจกรรมตางๆ ตามวาระโอกาสที่ผูอํานวยการเห็นควร
เพื่อประโยชนตอการขับเคลื่อนการดําเนินงานของมูลนิธิ อยางมีประสิทธิภาพและบรรลุ
เปาหมายที่กําหนด โดยไมมีคาตอบแทน แตมีสิทธิเบิกคาใชจายในการเดินทาง คาที่พัก และ
เบี้ยเลี้ยง ตามหลักเกณฑที่มูลนิธิกําหนด
ทั้ ง นี้ ที่ ป รึ ก ษาทั้ ง 2 ประเภทดั ง กล า ว มี ห น า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบตามขอบเขตหรื อ เรื่ อ งที่
ผูอํานวยการ มอบหมายหรือปรึกษาเทานั้น และไมมีอํานาจหรือบทบาทหนาที่ใดๆ ในการบริหารงานภายใน
อันเปนความรับผิดชอบของผูอํานวยการ
หมวด 4
อัตราคาตอบแทน การเลื่อนคาตอบแทน
ขอ 28 อัตราคาตอบแทนขั้นตน เมื่อไดรับการบรรจุ และแตงตั้ง หรือทําสัญญาจาง ใหเปนไปตามบัญชี
อัตราเงินเดือนหรือคาจางที่ผูอํานวยการกําหนด ตามระดับคุณวุฒิซึ่งกําหนดเปนคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง โดย
ไดรับความเห็นชอบจากประธานกรรมการ หรือคณะกรรมการ
ขอ 29 เจ าหนาที่ ซึ่ง ได รั บการบรรจุ และแตงตั้ง ใหดํารงตําแหนง ใดใหไดรับคาตอบแทนขั้นตนของ
ตําแหนงที่ไดรับแตงตั้งนั้น
ในกรณีที่เจาหนาที่ มีประสบการณ หรือความชํานาญเปนพิเศษ และเปนประโยชน ตรงกับที่
มูลนิธิตองการ ผูอํานวยการจะพิจารณาใหไดรับคาตอบแทนในอัตราที่สูงกวาขั้นตนตามหลักเกณฑที่กําหนดไวได
ใหผูอํานวยการมีอํานาจประกาศกําหนดหลักเกณฑการไดรับคาตอบแทนสูงกวาขั้นตน โดยไดรับความเห็นชอบ
จากประธานกรรมการ หรือคณะกรรมการ
ขอ 30 ใหผูอํานวยการมีอํานาจจางบุคคลที่มีคุณสมบัติเชนเดียวกับเจาหนาที่ ในแตละตําแหนงหนาที่
เปนลูกจางเพื่อปฏิบัติงานเฉพาะคราว โดยไดรับอัตราเงินเดือนขั้นตนตามวุฒิการศึกษาของเจาหนาที่ในตําแหนง
หนาที่นั้น
ขอ 31 ใหเจาหนาที่ประจํา และพนักงานที่จัดจางตามสัญญาจางรายปและไดรับคาตอบแทนรายเดือน
มีสิทธิไดรับการเลื่อนคาตอบแทนประจําปตามผลการปฏิบัติงานโดยใหผูบังคับบัญชาประเมินผลงานตามคุณภาพ
และปริมาณงาน ตลอดจนผลสําเร็จของงาน ความรู ความสามารถ ความอุตสาหะในการปฏิบัติงาน การรักษาวินัย
และพฤติกรรมการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ผูอํานวยการประกาศกําหนด
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ขอ 32 การเลื่อนคาตอบแทนใหผูซึ่งมีสิทธิไดรับการเลื่อนคาตอบแทนประจําป ใหเลื่อนตั้งแตวันที่ 1
ตุลาคม ของปที่ไดเลื่อนขึ้น โดยใหนับชวงเวลาการปฏิบัติงานในรอบหนึ่งปที่ผานมาเปนเกณฑ และใหเลื่อนไดไม
เกินจํานวนสูงสุดของเงินเดือนสําหรับตําแหนงที่เจาหนาที่หรือพนักงานดํารงอยู
ขอ 33 ผูซึ่งจะไดเลื่อนคาตอบแทนประจําป ตองอยูในหลักเกณฑดังตอไปนี้
(1) ในรอบปที่แลวมาไดปฏิบัติงานตามหนาที่ของตนดวยความสามารถ และดวยความอุตสาหะ
จนเกิดผลดี หรือความกาวหนาแกมูลนิธิ ซึ่งผูบังคับบัญชาไดพิจารณาแลวเห็นวาอยูในเกณฑ
ที่สมควรจะไดเลื่อนคาตอบแทน
(2) ในรอบปที่แลวมาจนถึงวันออกคําสั่งเลื่อนคาตอบแทน ตองไมถูกลงโทษทางวินัยตั้งแตโทษ
ภาคทัณฑขึ้นไป
(3) ในรอบปที่แลวมาตองไมถูกสั่งพักงานเกินกวาหกเดือน
(4) ในรอบปที่ผานมาตองไมขาดงานโดยไมไดรับคาตอบแทน
(5) ในรอบปที่แลวมาตองไมมีวันลามาก โดยถือเกณฑวันลารวม ทั้งลากิจ และลาปวย ไม
เกินสี่สิบหาวัน เวนแต
(ก) ลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย โดย
ไดรับเงินเดือนหรือคาจางระหวางลา
(ข) ลาคลอดบุตรไมเกินเกาสิบวัน
(ค) ลาปวยซึ่งจําเปนตองรักษาตัวเปนเวลานาน ไมวาคราวเดียว หรือหลายคราวรวมกันไม
เกินหนึ่งรอยยี่สิบวัน หรือ
(ง) ลาปวยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติงานตามหนาที่ หรือในขณะเดินทางไป
หรือกลับจากปฏิบัติงานตามหนาที่ไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวัน
(จ) ลาพักผอนประจําป
(ฉ) ลาไปรับราชการทหารปละไมเกินหกสิบวัน
(6) ในรอบปที่แลวมาตองไมมาปฏิบัติงานสายเกินกวาเวลาที่มูลนิธิกําหนด
(7) ในรอบปที่แลวมาไดรับการบรรจุ หรือแตงตั้งเปนเจาหนาที่ หรือพนักงาน มาแลวเปนเวลา
ไมนอยกวาหกเดือน
ขอ 34 ผู ซึ่ ง จะได รับ การเลื่อ นคาตอบแทนประจําป และไดคะแนนผลงานสูงเกินกวามาตรฐานมาก
ตองเปนผูที่อยูในหลักเกณฑตาม ขอ 33 และตองเปนผูซึ่งอยูในหลักเกณฑประการใดประการหนึ่ง ดังตอไปนี้
(1) ปฏิบัติงานตามหนาที่ไดผลดีเดนจนถือเปนตัวอยางที่ดีได
(2) ปฏิบัติงานตามหนาที่ตองเสี่ยงอันตรายเปนกรณีพิเศษ
(3) ปฏิบัติงานเกินกวาตําแหนงหนาที่จนเกิดประโยชนตอมูลนิธิเปนพิเศษ และปฏิบัติงานใน
ตําแหนงหนาที่ของตนเปนผลดีดวย
(4) ปฏิบัติงานโดยมีความคิดริเริ่มในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือไดคนควา หรือประดิษฐสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
เปนประโยชนตอมูลนิธิเปนพิเศษ และมูลนิธิไดดําเนินการตามความคิดริเริ่ม หรือใชการ
คนควาหรือสิ่งประดิษฐนั้น
(5) ปฏิบัติงานตามหนาที่ดวยความตรากตรํา เหน็ดเหนื่อยเปนพิเศษและงานนั้นไดผลดียิ่ง
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ขอ 35 ในกรณีที่มีเหตุผลความจําเปนที่จะตองเลื่อนคาตอบแทนใหแกผูใดตางไปจากหลักเกณฑและ
วิธีการที่กําหนดไวในระเบียบนี้ ใหผูอํานวยการนําเสนอประธานกรรมการ หรือคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
เปนกรณีพิเศษเฉพาะราย
หมวด 5
หลักเกณฑการทํางานลวงเวลา และการทํางานในวันหยุด
ขอ 36 มูลนิธิมีนโยบายใหเจาหนาที่หรือลูกจางทํางานลวงเวลา และทํางานในวันหยุดในกรณีจําเปน
เทานั้น ซึ่งผูบังคับบัญชาตองเปนผูมอบหมาย และอนุญาตใหเจาหนาที่หรือลูกจางทํางานลวงเวลา และทํางานใน
วันหยุดได ทั้งนี้ จะตองไดรับอนุมัติจากผูอํานวยการ
ขอ 37 เจาหนาที่ และลูกจางที่มีการปฏิบัติงานเกินกวาเวลาทํางานปกติที่มูลนิธิกําหนดไว ตามคําสั่งของ
ผูบังคับบัญชาจะไดรับคาลวงเวลาตามเวลาที่บันทึกเวลาการทํางานจริง แตทั้งนี้ ตองไมเกินกวาเวลาที่ไดรับคําสั่ง
หรือไดรับอนุมัติใหทํางานลวงเวลา
ขอ 38 เจาหนาที่และลูกจาง ที่ทํางานนอกเวลาทํางานปกติ ไมวาจะเปนวันทํางานปกติหรือวันหยุด
จะไดรับคาทํางานลวงเวลาในอัตรา 1.5 เทาของอัตราคาจางตอชั่วโมงสําหรับการทํางานลวงเวลาในวันทํางาน
ปกติหรือวันหยุด
ขอ 39 เจาหนาที่ที่ไดรับอนุมัติใหทํางานในวันหยุด ตองบันทึกเวลาการมาทํางานและเลิกงานในวันหยุด
ตามเวลาทํางานปกติ และใหใชสิทธิสลับวันหยุด โดยยื่นใบลาขอสลับวันหยุดตอผูบังคับบัญชา เพื่อพิจารณาอนุมัติ
อยางนอย 3 วัน กอนหยุด
ทั้งนี้ ผูที่มาทํางานในวันหยุดที่ไดรับอนุมตั ิแลว ตองใชสิทธิสลับวันหยุดภายใน 60 วัน นับถัดจาก
วันที่ไดมาทํางานในวันหยุดดังกลาว
หากเจาหนาที่ มาทํางานในวันหยุดโดยไมไดรับอนุมัติใหทํางานในวันหยุด ใหถือวาเจาหนาที่ผูนั้น
ไมประสงคที่จะขอใชสิทธิสลับวันหยุด
ขอ 40 ในบางกรณี ผูอํานวยการ อาจจะกําหนดใหจายคาจางในวันหยุด แทนการใชสิทธิสลับวันหยุดได
เชน ชวงเทศกาลวันหยุดตอเนื่อง (ปใหม หรือสงกรานต) เปนตน แตทั้งนี้ เจาหนาที่หรือลูกจาง ตองไดรับคําสั่ง
หรือไดรับอนุมัติใหมาทํางานในวันหยุดนั้นเสียกอน โดยจะไดรับคาทํางานในวันหยุดในอัตรา 2 เทาของอัตรา
คาจางตอชั่วโมงหรือตอหนวยในวันทํางานสําหรับการทํางานในเวลาปกติในวันหยุด
ขอ 41 การจายคาจางในวันหยุด จะกระทําไดตอเมื่อ
(1) เจาหนาที่ไดรับอนุมัติจากผูอํานวยการ ใหมาทํางานในชวงเทศกาลวันหยุดตอเนื่อง เชน
เทศกาลปใหม และเทศกาลสงกรานต เปนตน
(2) ลูกจางที่ไดรับคาจางรายวัน และไดรับคําสั่งจากผูอํานวยการใหมาทํางานในวันหยุด
ขอ 42 อัตราคาจางตอชั่วโมงของเจาหนาที่ คิดโดยนําเงินเดือนหารดวยผลคูณของสามสิบและจํานวน
ชั่วโมงทํางานในวันทํางานตอ วัน (ไมรวมเวลาพัก) สวนอัตราคาจางตอชั่วโมงของลูกจางที่ไดรับ คาจางรายวัน
คิดโดย นําคาจางรายวันหารดวยจํานวนชั่วโมงทํางานในวันทํางานตอวัน (ไมรวมเวลาพัก)
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หมวด 6
การลา
ขอ 43 การลา มี 10 ประเภท คือ
(1) การลาปวย
(2) การลาปวยเนื่องจากการปฏิบัติงานในหนาที่
(3) การลาคลอดบุตร
(4) การลากิจสวนตัว
(5) การลาพักผอนประจําป
(6) การลาอุปสมบท หรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย
(7) การลาเนื่องจากราชการทหาร
(8) การลาศึกษาตอ
(9) การลาเพื่อฝกอบรม
(10) การลาเพื่อทําหมัน
ขอ 44 เจาหนาที่ มีสิทธิลาปวยไดดังนี้
(1) ลาปวยไดเทาที่ปวยจริง และไดรับคาจางไมเกิน 30 วันทํางาน
(2) เจ็ บ ป วยเพราะเหตุ ป ฏิ บั ติ ง านในหน าที่ ซึ่ ง ได แก การเจ็ บ ป วยเพราะประสบอั นตราย
ถูกประทุษราย หรือเจ็บปวยดวยโรค ซึ่งเกิดขึ้นตามลักษณะ หรือสภาพของงานหรือโรค
ซึ่งเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ เนื่องจากการปฏิบัติงานในหนาที่ไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบ
วันตอการเจ็บปวย เพราะเหตุครั้งเดียวกัน
การลาปวยตั้งแตสามวันทํางานขึ้นไป จะตองมีใบรับรองแพทยแนบมากับใบลาดวย
ขอ 45 เจาหนาที่ มีสิทธิลาคลอดบุตรคราวหนึ่งไมเกินเกาสิบวัน โดยใหนับรวมวันหยุดที่มีในระหวางวัน
ลาดวย และไดรับเงินเดือนระหวางลาไดไมเกินสี่สิบหาวันตอการคลอดบุตรคราวหนึ่ง เมื่อครบกําหนดเกาสิบวัน
แลว หากประสงคจะขอลาเพื่อเลี้ยงดูบุตรเพิ่มอีกสามารถลาได ตามหลักเกณฑการลา หรือสิทธิการที่มีอยูตอเนื่อง
จากการลาคลอดบุตรโดยไดรับเงินเดือนไดอีกไมเกินสิบหาวัน
ขอ 46 เจาหนาที่ มีสิทธิลากิจ และหยุดพักผอนประจําปไดดังตอไปนี้
(1) ลากิจ การลาเพื่อกิจธุระอันจําเปน มีสิทธิลาปละสิบหาวันทํางาน โดยไดรับคาจาง
ทั้งนี้ ผูประสงคจะลากิจ ตองแจงลวงหนาอยางนอย 3 วันทํางาน ยกเวนกรณีจําเปนและ
เรงดวน ใหสงใบลาลวงหนาทันทีเมื่อรับทราบวามีความจําเปนตองลาอยางไมรอชา
(2) ลาพั ก ผ อ นประจํ าป ปล ะไมเ กินสิบวัน แตผูที่จ ะมีสิทธิล าพัก ผอ นประจําปไดนั้นจะตอง
ปฏิบัติงานติดตอกันมาแลวไมนอยกวาหนึ่งปบริบูรณ
ถาในปใด เจาหนาที่ผูใดมิไดลาพักผอนประจําป หรือลาพักผอนประจําปแลวแตไมครบสิบวัน
ไมอนุญาตใหสะสมวันลานั้นเขากับปตอๆ ไปได
การอนุญาตใหลาพักผอนประจําป ผูบังคับบัญชาจะพิจารณา อนุญาตใหลาพักผอนประจําปครั้ง
เดียว หรือหลายครั้งก็ได โดยมิใหเสียหายแกงาน เมื่อไดรับอนุญาตแลวเจาหนาที่ จึงจะหยุดงานได
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ในระหวางที่เจาหนาที่ ไดรับอนุญาตใหลาพักผอนประจําป และยังไมครบกําหนดหากมีก รณี
จําเปนที่จะตองปฏิบัติงาน ผูอนุญาตหรือผูมีอํานาจอนุญาตจะสั่งระงับการลาเสีย หรือเรียกตัวกลับมาปฏิบัติงานก็
ได โดยไดรับการตกลงยินยอมทั้งผูลา และผูอนุญาตใหลาโดยไมมีผลกระทบตอการลาในครั้งนั้นๆ
ขอ 47 การอนุญาตใหเจาหนาที่ ลาปวย ลากิจ และหยุดพักผอนประจําป ผูบังคับบัญชาพิจารณาสั่ง
อนุญาตใหลา และใหหยุดไดตามลําดับชั้น หรือตามสายการบังคับบัญชา
ขอ 48 การลาเนื่องจากราชการทหาร
(1) ลาไปรับการตรวจเลือกเขารับราชการทหาร เปนทหารกองประจําการตามกฎหมายวาดวย
การรับราชการทหาร
(2) ลาไปเขารับการฝกวิชาทหาร หรือเขารับการทดลองความพรั่งพรอม หรือเขารับการระดม
พลเมื่อถูกเรียกตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร
(3) ลาไปเขารับการฝกวิชาทหารตามหลักสูตรที่กระทรวงกลาโหมกําหนดตามกฎหมายวาดวย
การสงเสริมการฝกวิชาทหาร
(4) ลาไปอบรม หรือฝกกองอาสารักษาดินแดนตามกฎหมายวาดวยกองอาสารักษาดินแดน
เจาหนาที่ มีสิทธิลาเนื่องจากราชการทหารไดตามกําหนดที่จําเปนแกทางราชการทหาร โดยให
รวมถึงวันเดินทางไป และกลับเทาที่จําเปน แตไมเกินหกสิบวันตอป การลาเนื่องจากราชการทหารจะตองมีเอกสาร
ทางราชการ หรือสําเนาเอกสาร หรือหลักฐานอื่นที่เชื่อถือได แนบมากับใบลาดวย โดยตองแจงลวงหนาอยางนอย
7 วันทํางาน และใหผูอํานวยการเปนผูมีอํานาจอนุญาต
ขอ 49 การลาเพื่อทําหมัน เจาหนาที่ มีสิทธิลาเพื่อทําหมันได และมีสิทธิลาเนื่องจากการทําหมันตาม
ระยะเวลาที่ แ พทย แ ผนป จ จุ บั น ชั้ น หนึ่ ง กํ า หนด และออกใบรั บ รอง โดยได รั บ ค า จ า งตามระยะเวลาที่ล า
โดยผูประสงคจะลาเพื่อทําหมัน ตองแจงลวงหนาอยางนอย 3 วันทํางาน
ขอ 50 การลาเพื่อฝกอบรม ใหเจาหนาที่ มีสิทธิลาเพื่อฝกอบรม หรือพัฒนาความรูความสามารถในกรณี
ดังตอไปนี้
(1) เพื่อประโยชนตอการแรงงาน และสวัสดิการสังคม หรือการเพิ่มทักษะความชํานาญ เพื่อเพิม่
ประสิทธิภาพในการทํางานของเจาหนาที่
(2) การสอบวัดผลทางการศึกษาที่ทางราชการจัดหรืออนุญาตใหจัดขึ้น
ทั้งนี้ ใหเ จาหนาที่ ล าล วงหนาไมนอ ยกวา 7 วัน เมื่อ ไดรับ อนุญ าตแลว จึง หยุดงานเพื่อ การ
ดังกลาวได โดยไดรับคาจางตามวันทํางานปกติ
ขอ 51 เจาหนาที่ ผูใดที่นับถือศาสนาพุทธ และยังไมเคยลาอุปสมบท หรือนับถือศาสนาอิสลามและยังไม
เคยลาไปประกอบพิธีฮัจย ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย จะลาเพื่อการดังกลาวไดไมเกินหนึ่งรอยยี่สบิ วัน
แตผูที่ล านั้นจะตอ งเปนเจาหน าที่ ซึ่ ง ได ป ฏิบัติง านติดตอกันมาแลวจนถึงวันที่อ นุญาตใหลาไมนอ ยกวาสองป
บริบูรณ โดยตองแจงลวงหนาอยางนอย 15 วันทํางาน และใหผูอํานวยการเปนผูมีอํานาจอนุญาต
การลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ตองแจง
ลวงหนาอยางนอย 15 วันทํางาน และใหผูอํานวยการเปนผูมีอํานาจอนุญาต
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ขอ 52 การลาศึกษาตอ
(1) เจาหนาที่ ที่จะลาศึกษาตอทั้งในและนอกประเทศดวยความประสงคสวนตัว ใหเจาหนาที่
นั้นลาออกโดยไมมีขอผูกพันกับมูลนิธิในการรับเขาทํางานใหม
(2) กรณี ล าศึ ก ษาต อ ทั้ ง ในและนอกประเทศภายใต ก ารสนับ สนุน ของมูล นิ ธิใหเ ปน ไปตาม
หลักเกณฑเงื่อนไขในการลา และสัญญาผูกพันเจาหนาที่ ในการปฏิบัติงานตอ ไป ตามที่
ผูอํานวยการกําหนดโดยความเห็นชอบของประธานกรรมการ หรือคณะกรรมการ
ขอ 53 ในกรณีมีเหตุผลความจําเปน เพื่อประโยชนในการบริหารงานบุคคลของมูลนิธิ ผูอํานวยการอาจ
พิจารณาอนุญาตใหเจาหนาทีร่ ายใดลาหยุดในกรณีตางๆ ไดเกินจํานวนวันลาที่กําหนดไวในระเบียบนี้ แตหากจะให
ลาเกินกําหนดโดยไดรับคาตอบแทน จะตองไดรับความเห็นชอบจากประธานกรรมการ หรือคณะกรรมการกอน
จึงจะจายคาตอบแทนในวันลาที่เกินจากกําหนดได
ขอ 54 การยื่นใบลา แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลาและรายละเอียดอื่นๆ หากไมไดกําหนดไวในระเบียบ
นี้ใหเปนไปตามระเบียบการยื่นใบลาของขาราชการ
ขอ 55 เจาหนาที่ มีสิทธิไดรับคาตอบแทนสําหรับวันหยุด และวันลาตาง ๆ ดังนี้
(1) วันลาปวย
(ก) เจ็บปวยธรรมดา ปละไมเกินสามสิบวันทํางาน
(ข) เจ็ บ ป วยเพราะเหตุปฏิบัติง านในหนาที่ ไมเ กินหนึ่ง รอยแปดสิบวันตอ การเจ็บปวย
เพราะเหตุครั้งเดียว
(2) วันลาคลอดบุตร ไมเกินสี่สิบหาวันตอการคลอดบุตรคราวหนึ่ง
(3) วันลากิจ ปละไมเกินสิบหาวัน
(4) วันลาเนื่องจากราชการทหารตามกําหนดเวลาที่จําเปนแกทางราชการทหาร โดยใหรวมถึง
วันเดินทางไป และกลับเทาที่จําเปนดวย แตไมเกินหกสิบวันตอป
(5) การลาเพื่อทําหมัน ตามที่แพทยแผนปจจุบันชั้นหนึ่งกําหนดและออกใบรับรอง
(6) วันลาเพื่อฝกอบรม ปละไมเกินสามครั้ง และรวมทั้งปตองไมเกินสามสิบวัน
(7) วันลาอุปสมบท หรือไปประกอบพิธีฮัจย ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ไมเกิน
หนึ่งรอยยี่สิบวัน
(8) วันหยุดประจําสัปดาห
(9) วันหยุดตามประเพณีนิยม
(10) วันลาพักผอนประจําป ปละไมเกินสิบวัน
การจายคาตอบแทนหรือคาจางในวันหยุดงาน หรือวันลาของเจาหนาที่ นอกเหนือจากที่กําหนด
ไวในวรรคแรกจะกระทํามิได เวนแตจะไดรบั อนุญาตจากประธานกรรมการ หรือคณะกรรมการ
ขอ 56 เจาหนาที่ ผูใดขาดงานในวันทํางานโดยไมไดรับอนุญาตใหลา ผูนั้นไมมีสิทธิไดรับคาตอบแทน
สําหรับวันหรือครึ่งวันที่ขาดงานนั้น
ขอ 57 การคํานวณคาตอบแทนของเจาหนาที่เปนรายวัน ใหคิดสามสิบวันเปนหนึ่งเดือน
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หมวด 7
วินัย และการรักษาวินัย
ขอ 58 เจาหนาที่และลูกจางตองรักษาวินัยอันเปนขอปฏิบัติ ดังนี้
(1) ต อ งแต ง กายและมี กิริยาวาจาสุภาพเรียบรอ ย เชื่อ ฟง และตอ งไมแสดงความกระดาง
กระเดื่องตอผูบังคับบัญชา
(2) ตองไมขัดขืนหรือหลีกเลีย่ ง และปฏิบัติตามคําสั่งโดยชอบของผูบ ังคับบัญชา ซึ่งสั่งในหนาที่
โดยชอบดวยระเบียบของมูลนิธิ
(3) ไมละเวนการปฏิบัติหนาที่ตามตําแหนงของตนหรือหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
(4) ตองสนับสนุนนโยบายของมูลนิธิ และปฏิบัติตามนโนบาย ระเบียบและขอบังคับของมูลนิธิ
(5) เปนกลางทางการเมือง โดยไมแสดงบทบาทเจาหนาที่ของมูลนิธิในการสนับสนุนฝายหรือ
กลุมทางการเมือง กลุมใดกลุมหนึ่ง
(6) ตองสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ โดยมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุขดวยความบริสุทธิ์ใจ
(7) ตองตั้งใจปฏิบัติหนาที่ใหเกิดผลดี และกาวหนาดวยความอุตสาหะเอาใจใส และระมัดระวัง
รักษาประโยชนของมูลนิธิ
(8) ตองอุทิศเวลาของตนใหแกมูลนิธิ ไมละทิ้งหนาที่ โดยไมมีเหตุอันควร
เจาหนาที่ตองไมลาหยุดบอยครั้งโดยไมมีเหตุผลที่สมควร กรณีเจาหนาที่ลาหยุดบอยครั้ง
โดยผูบังคับบัญชาพิจารณาเห็นวาไมมีเหตุผลที่สมควร ใหพิจารณาดําเนินการดังนี้
(ก) วากลาวตักเตือนดวยวาจา หากผูนั้นลาเกิน 25 ครั้งในปนั้น
(ข) ลงโทษทางวินัยโดยวากลาวตักเตือนเปนหนังสือเมื่อผูนั้นลาเกิน 35 ครั้งในปนั้น
(ค) ลงโทษทางวินัยโดยมีคําสั่งภาคทัณฑเมื่อผูนั้นลาเกิน 45 ครั้ง ในปนั้น
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)

หากผูนั้นยังคงลาบอยครั้งตอไปอีก ใหผูบังคับบัญชาลงโทษทางวินัยสูงกวาภาคทัณฑได
ตามที่เห็นสมควร
ตองปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย และเที่ยงธรรม หามมิใหอาศัย หรือยอมใหผูอื่นใช
อํานาจหนาที่ของตน ไมวาโดยทางตรง หรือทางออมหาประโยชนแกตนเองหรือผูอื่น
ตองไมรายงานเท็จตอผูบังคับบัญชา
ตองตอนรับ ใหความสะดวก ใหความเปนธรรม และใหความสงเคราะหแกผูมาติดตอใน
กิจการอันเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของตนโดยไมชักชา ไมดูหมิ่นเหยียดหยามบุคคลใด
ตองรักษาความสามัคคี ตองชวยเหลือซึ่งกันและกันในหนาที่การงาน
ตองรักษาความลับของมูลนิธิ
ตองประพฤติ และปฏิบัติตามจรรยาและมารยาทแหงวิชาชีพของตน
ตองไมปฏิบัติงานอื่นใดซึ่งจะเปนการขัดกับวัตถุประสงคและผลประโยชนของมูลนิธิ
ตองรักษาชื่อเสียง เกียรติ และศักดิ์ศรีแหงตน
ตองไมแสดงกิริยา หรือใชวาจาหรือขีดเขียนขอความหยาบคาย กาวราว หมิ่นประมาท
ดูหมิ่น ลวงเกิน หรือเหยียดหยามบุคคลใดๆ ในสถานที่ทําการของมูลนิธิ
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(18) ไมมาทํางานสายหรือกลับกอนเวลาเลิกงาน
ในกรณีที่มาสายเกิน 10 ครั้งใหผูบังคับบัญชาเรียกผูนั้นมาตักเตือนดวยวาจาแลวรายงาน
ใหผูบังคับบัญชาชั้นถัดขึ้นไปทราบ หากมาสายเกิน 20 ครั้งใหผูบังคับบัญชามีหนังสือวา
กลาวตักเตือน และหากมาสายเกิน 30 ครั้ง ใหผูบังคับบัญชาสั่งลงโทษภาคทัณฑห าก
ยังคงมาสายบอยครั้งอีกใหลงโทษทางวินัยสูงกวาโทษภาคทัณฑ
(19) ตองไมบันทึกเวลาเขา - ออก สถานที่ทําการแทนผูอื่น แกไข เพิ่มเติม หรือทําลายเอกสาร
ที่ใชบันทึกเวลาทํางานของผูอื่น หรือรายงานการลงเวลาเขา-ออก ของตนไมตรงตามความ
เปนจริง
(20) ตองไมนอนในเวลาทํางาน
(21) ไมเจตนาปฏิบัติงานใหลาชา
(22) ตองไมกระทําการอันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่ว เชน ประพฤติตนเปนคนเสเพล เสพเครื่อง
ดองของเมาจนไมส ามารถครองสติ ไ ด นํายาเสพติดใหโ ทษอั นเปน ของตอ งห ามตาม
กฎหมายทุกชนิดเขามาในสถานที่ทําการของมูลนิธิ หมกมุนในการพนัน การประพฤติผิด
ในเชิงชูสาว การกระทําหรือยอมใหผูอนื่ กระทําการอื่นใด ซึ่งอาจทําใหเสื่อมเสียเกียรติศกั ดิ์
ของตําแหนงตน เปนตน
(23) ไมทําลาย ทําใหเสียหาย ตอเติม เคลื่อนยาย หรือแกไขขอความในประกาศหรือแผนปาย
ของมูลนิธิ หรือประกาศของผูอื่นซึ่งไดรับอนุญาตใหประกาศบนที่ติดประกาศของมูลนิธิ
(24) ไมทําลายหรือทําใหเสียหาย ซึ่งเครื่องมือเครื่องใชและทรัพยสินตางๆ ของมูลนิธิ
(25) ไมนําเครื่องมือเครื่องใชหรือทรัพ ยสินของมูล นิธิไปเพื่อประโยชนสวนตัวหรือ ของผูอื่น
โดยไมไดรับอนุญาต
(26) ไมนําหรือพกอาวุธใดๆ เขามาในสถานที่ทําการของมูลนิธิ เวนแตผูมีหนาที่ตองพกอาวุธ
(27) ตองไมกระทําผิดกฎหมายจนตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปน
ความผิดลหุโทษ หรือความผิดอันไดกระทําโดยประมาท
(28) ต อ งไม เ รี ยก รั บ ยอมรั บ หรื อ ยอมจะรับเงิน ทรั พ ย สิ น หรื อ ประโยชน อื่ นใดจากผูอื่น
เพื่อตนเองหรือผูอื่นอันทําใหเสียความเที่ยงธรรมในหนาที่
(29) ตองไมทุจริตตอหนาที่หรือตอมูลนิธิ
(30) ตองไมทะเลาะวิวาทหรือทํารายซึ่งกันและกันหรือตอบุคคลใดๆ ในสถานที่ทําการของมูลนิธิ
(31) ไมกระทําการลวงละเมิดทางเพศตอเจาหนาที่หรือบุคคลอื่นใดในสถานที่ทําการของมูลนิธิ
ขอ 59 ใหผูบัง คับ บัญชามีห นาที่สง เสริม และดูแล ระมัดระวัง ใหผูใตบังคับบัญ ชาปฏิบัติตามวินัยถา
ผูบังคับบัญชารูวาผูอยูใตบังคับบัญชาคนใดกระทําผิดวินัย จะตองดําเนินการทางวินัยทันที
ขอ 60 เจาหนาที่และลูกจางตองรักษาวินัยโดยเครงครัดอยูเสมอ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามถือวาผูนั้น
กระทําผิดวินัย จะตองไดรับโทษตามที่กําหนดไวในระเบียบนี้
ขอ 61 โทษทางวินัยของเจาหนาที่และลูกจาง มีดังนี้
(1) กรณีกระทําความผิดวินัยอยางไมรายแรง มีโทษทางวินัยตามลําดับกรณี ดังนี้
(ก) ตักเตือนดวยวาจา
(ข) มีหนังสือตักเตือนเปนลายลักษณอักษร
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(ค) ภาคทัณฑ โดยกระทําคําสั่งเปนหนังสือ
(ง) พัก งานโดยไมไดคาจาง โดยผูบัง คับ บัญชาผูมีอํานาจสั่ง ลงโทษพักงานโดยไมไดรับ
คาตอบแทนไดครั้งละไมเกิน 7 วัน
(จ) ตัดคาตอบแทน ไมเกินรอยละ 20 เปนเวลาไมเกิน 3 เดือนติดตอกันตอการลงโทษ
ทางวินัย 1 ครั้ง
(ฉ) ลดคาตอบแทนไมเกินรอยละ 12 ของอัตราคาตอบแทนตอการลงโทษทางวินัย 1 ครั้ง
โดยไมถือเปนการลดตําแหนง แมวาเมื่อลดคาตอบแทนแลวผูนั้นจะไดรับคาตอบแทนต่ํา
กวาคาตอบแทนขั้นต่ําของตําแหนงที่ดํารงอยู
(2) กรณีทําผิดวินัยอยางรายแรง ตองรับโทษทางวินัยอยางรายแรง ตามแตกรณี ดังนี้
(ก) เลิกจางดวยการปลดออก เปนกรณีเมื่อเจาหนาที่ไดกระทําผิดวินัยและความผิดนั้นไม
ถึง ขนาดไลออก แตมูล นิธิ พิจ ารณาเห็นวาไมเปนการสมควรที่จะใหเจาหนาที่ผูนั้น
ทํางานกับมูลนิธิตอไป
ผู ถู ก ปลดออกจะได รั บ ค า ตอบแทนหรื อ สิ ท ธิ ป ระโยชน ห ลั ง ออกจากงาน (ถ า มี )
เชนเดียวกับผูออกจากงานกรณีอื่น และไดคาชดเชยตามที่มูลนิธิกําหนด
(ข) เลิกจางดวยการไลออก เจาหนาที่ผูใดกระทําผิดวินัยอยางรายแรงดังรายละเอียดใน
ขอ 62 ใหเลิกจางโดยไมจายคาชดเชยและไมไดคาตอบแทนหรือสิทธิประโยชนหลัง
ออกจากงาน (ถามี)
ทั้ง นี้ หากเป นการทํ าผิ ดวิ นัยเล็ก นอ ยและเปนกรณีที่ควรปราณี ผูบัง คับ บัญ ชาอาจวากลาว
ตักเตือนดวยวาจาหรือใหทําหนังสือทัณฑบนรับรองวาจะไมกระทําผิดอีก
เมื่อไดลงโทษทางวินัยหรือตักเตือนดวยวาจาหรือทําทัณฑบนแกผูใดแลว ใหผูสั่งลงโทษรายงาน
การดําเนินการใหผูบังคับบัญชาชั้นถัดขึ้นไปทราบและแจงใหฝายบุคคลบันทึกในประวัติพฤติการณทางวินัยของผูนั้น
ขอ 62 เจาหนาที่หรือลูกจางผูใดกระทําผิดวินัยอยางรายแรงดังตอไปนี้ ใหเลิกจาง
(1) ทําความผิดอาญา ตองไดรับโทษจําคุก หรือโทษที่หนักกวาจําคุก โดยคําพิพากษาถึงที่สุดให
จําคุก หรือใหไดรับโทษที่หนักกวาจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(2) ทุจริตตอหนาที่
(3) ขัดคําสั่งผูบังคับบัญชาที่สั่งในหนาที่โดยชอบ และการขัดคําสั่งนั้นเปนเหตุใหเสียหายแก
มูลนิธิอยางรายแรง
(4) เปดเผยความลับของมูลนิธิ เปนเหตุใหเสียหายแกมูลนิธิอยางรายแรง
(5) ประมาทเลินเลอในหนาที่เปนเหตุใหเสียหายแกมูลนิธิอยางรายแรง
(6) กระทําหรือยอมใหผูอื่นกระทําการอื่นใด อันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่วอยางรายแรง
(7) ฝาฝนขอบังคับ ระเบียบ หรือคําสั่งของมูลนิธิอันชอบดวยกฎหมายและเปนธรรม และมูลนิธิ
ไดตักเตือนเปนหนังสือแลว เวนแตเปนกรณีรายแรงไมจําเปนตองมีการตักเตือน ซึ่งหนังสือ
ตักเตือนนี้จะมีผลบังคับไดไมเกิน 1 ป นับแตวันที่เจาหนาที่ไดกระทําผิด
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(8) ละทิ้งหนาที่โดยไมมีเหตุผลอันสมควร เปนเหตุใหเสียหายแกมูลนิธิอยางรายแรง หรือละทิ้ง
หนาที่ติดตอในคราวเดียวกันโดยไมมีเหตุผลอันสมควรเปนเวลา 3 วันทํางานติดตอกัน ไมวา
จะมีวันหยุดคั่นหรือไมก็ตาม
(9) จงใจทําใหมูลนิธิไดรับความเสียหาย
ขอ 63 เจาหนาที่หรือลูกจางผูใดถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง และกรณีมีมูล ใหผูอํานวยการ
แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้น ทําการสอบสวนโดยไมชักชา
เมื่อไดมีการสอบสวนแลว ใหเสนอสํานวนการสอบสวนและความเห็นของคณะกรรมการสอบสวน
วาผูถูกกลาวหาไดกระทําผิดวินัยอยางรายแรงหรือไม ควรลงโทษสถานใด หรือสมควรยุติเรื่อง ตอผูอํานวยการเพื่อ
มีคําสั่งลงโทษทางวินัย สั่งยุติเรื่อง หรือสั่งสอบสวนเพิ่มเติมตอไป
ในกรณีผูอํานวยการเห็นวาผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัยอยางรายแรงสมควรเลิกจางโดยไลออก
หรือยังไมเขากรณีทําผิดวินัยอยางรายแรง แตสมควรเลิกจางโดยปลดออกใหเสนอความเห็นตอประธานกรรมการ
หรือคณะกรรมการ หากประธานกรรมการ หรือคณะกรรมการพิจารณาเห็นวาผูนั้นกระทําผิดวินัยอยางรายแรง
จริง ก็ใหสั่งลงโทษเลิกจาง
ขอ 64 ในกรณีความผิดที่ปรากฏชัดเจนตาม ขอ 62 (1) และ (7) หรือเจาหนาที่หรือลูกจางผูกระทําผิด
ไดใหถอยคํารับสารภาพเปนหนังสือตอผูบังคับบัญชา ผูอํานวยการจะสั่งลงโทษโดยไมสอบสวนก็ได
ขอ 65 เจ าหน าที่ห รื อ ลู ก จ างผู ใดถูก ฟอ งคดีอ าญา หรือ ถูก กลาวหาวากระทําผิดอาญา เวนแตเ ปน
ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงจนถูกตั้ง
กรรมการสอบสวน ถาการใหผูนั้นอยูปฏิบัติงานตอไปจะเปนการเสียหายแกมูลนิธิ ผูอํานวยการหรือผูที่ไดรับมอบ
อํานาจใหปฏิบัติหนาที่แทน จะสั่งพักงานในระหวางถูกดําเนินคดีหรือระหวางการสอบสวนทางวินัยก็ได
เมื่อปรากฏวาความผิดที่ถูกฟองหรือถูกกลาวหาในคดีอาญาถึงที่สุดมีผลประการใด ใหพิจารณา
ลงโทษตามควรแกกรณี ถาปรากฏวามิไดกระทําความผิดและไมมีมลทิน หรือมัวหมองก็ใหสั่งใหผูนั้นกลับเขา
ทํางานตามเดิม การจายคาตอบแทนหรือคาจางของเจาหนาที่หรือลูกจางผูถูกสั่งพักงานใหเปนไปตามระเบียบ
วาดวยเงินเดือนของเจาหนาที่หรือ ลูกจางที่ถูกสั่งพัก งาน แตถาปรากฏวามีมลทิน หรือ มัวหมองจะสั่งเลิกจาง
ตามขอ 69 (5) ก็ได
ขอ 66 การสั่งเลิกจาง หรือพักงาน หรือการสั่งใหผูถูกพักงานกลับเขาทํางานตามเดิมใหเปนอํานาจของ
ผูอํานวยการ แตตองไดรับความเห็นชอบจากประธานกรรมการ หรือคณะกรรมการกอน
ขอ 67 เจาหนาที่หรือลูกจางผูใดถูกสั่งลงโทษเพราะกระทําผิดวินัย ผูนั้นยอมมีสิทธิ์อุทธรณไดภายใน
กํ า หนดสิ บ ห า วั น นั บ แต วั น ที่ ท ราบคํ า สั่ ง โดยทํ า เป น หนั ง สื อ ลงลายมื อ ชื่ อ ผู อุ ท ธรณ ยื่ น ต อ ผู อํ า นวยการ
ใหผูอํานวยการ ออกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณขึ้นคณะหนึ่ง เพื่อพิจารณาอุทธรณของเจาหนาที่
หรือลูกจางผูนั้นเปนรายกรณีไป เมื่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณไดมีมติอยางใด ใหถือเปนอันสิ้นสุด
ขอ 68 การสั่งลงโทษทางวินัย การสั่งพักงาน และการสั่งใหผูถูกพักงานกลับเขาทํางานตามเดิม ตองทํา
คําสั่งเปนหนังสือ
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หมวด 8
การพนสภาพ
ขอ 69 เจาหนาที่ พนสภาพจากมูลนิธิตอเมื่อ
(1) ตาย หมายถึง เจาหนาที่ถึงแกความตายไมวาจะดวยเหตุใดๆ ก็ตาม
(2) ครบเกษียณอายุ หมายถึง เจาหนาที่คนใดมีอายุครบ 60 ปบริบูรณ ใหพนจากตําแหนง
เพราะครบเกษี ยณอายุ เมื่อ สิ้นปงบประมาณที่เจาหนาที่ผูนั้นมีอ ายุครบ 60 ปบริบูรณ
ยกเวนในกรณีที่มีเหตุผลและความจําเปน ผูอํานวยการอาจจางเจาหนาที่ที่ครบเกษียณแลว
ปฏิบัติงานตอไปได โดยความเห็นชอบของประธานกรรมการ หรือคณะกรรมการ
(3) ลาออก หมายถึง เจาหนาที่ผูใดประสงคลาออกจากงานใหยื่นใบลาออกตอผูบังคับบัญชา
เหนื อ ขึ้ น ไปชั้ น หนึ่ ง ล ว งหน า อยา งนอ ยหนึ่ ง เดือ น เพื่ อ ให ผู อํ านวยการเปน ผูพิจ ารณา
ในกรณีที่เจาหนาที่ขอลาออกเพื่อ ดํารงตําแหนงทางการเมือง หรือเพื่อสมัครรับเลือกตั้ง
ใหการลาออกมีผลนับตั้งแตวันที่ผูนั้นขอลาออกทันที
(4) สิ้นสุดสัญญา หมายถึง เจาหนาที่ที่ไดปฏิบัติงานจนครบกําหนดในสัญญาจาง
(5) ถูกสั่งใหออก เนื่องจาก
(ก) ลาเกินกวาจํานวนวันที่มูลนิธิกําหนดไวในระเบียบมูลนิธิ
(ข) ถูกลงโทษทางวินัย แตความผิดนั้นไมถึงขนาดถูก ไลออกตามที่กําหนดไวในระเบียบ
มูลนิธิ เกี่ยวกับการลงโทษใน ขอ 61 (2) (ก)
(ค) ผู ได รั บ การบรรจุแตง ตั้ง เปนเจาหนาที่ หากภายหลัง ปรากฏวาเจาหนาที่ผูนั้นขาด
คุ ณสมบั ติทั่วไปตาม ขอ 17 หรือ ขาดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ ตําแหนงที่ไดรับการ
บรรจุแตงตั้ง
(ง) เจ าหน าที่ผู นั้นประพฤติตนไมส มกับ ตํา แหนง หนาที่ หรือ บกพรอ งในหนาที่ หรือ
ปฏิบัติงาน ไมเปนที่นาไววางใจ
(จ) เจาหนาที่ผูนั้นทุพพลภาพหรือเจ็บปวย โดยแพทยของสถานพยาบาลของทางราชการ
มีความเห็นวาไมสามารถหรือไมควรปฏิบัติงานตอไป
(ฉ) หยอนสมรรถภาพ หมายถึง ผลงานของพนักงานผูนั้นไมไดเปนไปตามที่กําหนดไวใน
แบบกําหนดหนาที่งาน หรือตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมายไมวาจะเปนในดานคุณภาพ
หรื อ ปริมาณ ทั้ ง นี้ผูบังคับบัญชาไดเคยชี้แจงตักเตือนดวยวาจาและดวยลายลักษณ
อักษรมากอนแลวแตยังไมปรับปรุงตัวใหดีขึ้นภายในเวลาอันสมควร
(ช) งานในตําแหนงที่เจาหนาที่ผูนั้นทําอยูไมมีความจําเปนตอการดําเนินงานของมูลนิ ธิทํา
ใหมูลนิธิจําเปนตองยกเลิกงานนั้นเสีย และไมสามารถจะโอนไปทํางานในหนาที่ อื่นที่
เหมาะสมได
โดยมีก ารจายคาชดเชยตามตามที่ผูอํานวยการกําหนดโดยความเห็นชอบของประธาน
กรรมการ หรือคณะกรรมการ
ในการสั่งเลิกจางเจาหนาที่ตาม (ค) (ง) และ (จ) ใหผูอํานวยการแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นทํา
การสอบสวน โดยตั้งขอกลาวหา และสรุปพยานหลักฐานเขาสืบแกขอกลาวหาดวย เมื่อไดมี
การสอบสวนแลว และผูอํานวยการพิจารณาเห็นวาสมควรเลิกจาง ก็ใหผูอํานวยการสั่งเลิก
จางได โดยความเห็นชอบของประธานกรรมการ หรือคณะกรรมการ
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เจาหนาที่ผูใดถูกสั่งใหออกจากการเปนเจาหนาที่ ผูนั้นยอมมีสิทธิ์อุทธรณไดภายในกําหนด
สิ บ ห า วั น นั บ แต วั น ที่ ท ราบคํ า สั่ ง โดยทํ า เป น หนั ง สื อ ลงลายมื อ ชื่ อ ผู อุ ท ธรณ ยื่ น ต อ
ผูอํานวยการ ใหผูอํานวยการ ออกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณขึ้นคณะหนึ่ง
เพื่อพิจารณาอุทธรณของเจาหนาที่ผนู ั้นเปนรายกรณีไป เมื่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ
ไดมีมติอยางใด ใหถือเปนอันสิ้นสุด
(6) ไลออก หมายถึง เจาหนาที่ถูกลงโทษฐานกระทําผิดวินัยอยางรายแรงตามที่กําหนดไวใน
ระเบียบมูลนิธิ ขอ 61 (2) (ข)
ขอ 70 เจาหนาที่ผูใดจะสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือสมาชิกสภาทองถิ่น หรือ
สมาชิก สภากรุงเทพมหานคร หรือ ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร หรือ รองผูวาราชการกรุงเทพมหานคร หรือ
ตําแหนงทางการเมืองใดๆ ตองขอลาออกจากตําแหนงหนาที่กอ นวันสมัครรับเลือกตั้ง ถาไมขอลาออก ใหเจาหนาที่
ผูนั้นพนสภาพทันที
ขอ 71 ถาผูขอลาออกซึ่งไมใชการลาออกเพื่อสมัครรับเลือกตั้งตาม ขอ 70 มีเรื่องถูกกลาวหาวากระทํา
ผิดวินัย หรือทําผิดคดีอาญาที่มิใชความผิดลหุโทษหรือความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท ใหผูอํานวยการยับยั้งการ
อนุญาตใหลาออกไวเพื่อรอฟงผลของเรื่องที่ถูกกลาวหา
ขอ 72 เจาหนาที่พนจากตําแหนงและออกจากงานไปแลว และไมใชก รณีอ อกจากงานเพราะถูกสั่ง
ลงโทษใหเลิกจาง ถาสมัครเขาทํางานใหม และมูลนิธิ มีความประสงคจะรับผูน ั้นเขาเปนเจาหนาที่ ใหผูอํานวยการ
สั่งบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง และรับเงินเดือนหรือคาจางตามหลักเกณฑที่ผูอํานวยการกําหนด
ขอ 73 การเลิกจางเจาหนาที่ ตองทําคําสั่งเปนหนังสือ
บทเฉพาะกาล
ขอ 74 การใดที่ดําเนินการแลวตามระเบียบมูลนิธิอุทยานสิ่งแวดลอมนานาชาติสิรินธร ในพระราชูปถัมภ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี วาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2551 ฉบับปรับปรุงแกไข
พ.ศ. 2555 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556 ใหถือวามีผลใชบังคับตอไป การใดอยูระหวางดําเนินการตามระเบียบ
ดังกลาวก็ใหดําเนินการตอไปจนแลวเสร็จ
ประกาศ ณ วันที่

เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

(นายสุเมธ ตันติเวชกุล)
ประธานกรรมการมูลนิธิอุทยานสิ่งแวดลอมนานาชาติสิรินธร
ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
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