เลม่ ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๒๔๘ ง

หนา้ ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

๕ ตุลาคม ๒๕๖๑

ระเบียบกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๑
โดยที่เป็นการสมควรกาหนดระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล อาศัยอานาจตามความใน
มาตรา ๒๓ (๕) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก องทุ น เพื่ อ ความเสมอภาคทางการศึ ก ษา พ.ศ. ๒๕๖๑
ประกอบกับมติคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑
เมื่อวั น ที่ ๒๔ กัน ยายน ๒๕๖๑ คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบี ย บนี้ เ รี ย กว่ า “ระเบี ย บกองทุ น เพื่ อ ความเสมอภาคทางการศึ ก ษาว่ า ด้ ว ย
การบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๑”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 3 ในระเบียบนี้
“กองทุน” หมายความว่า กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
“สานักงาน” หมายความว่า สานักงานกองทุน
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารกองทุน
“ผู้จัดการ” หมายความว่า ผู้จัดการกองทุน
“พนักงาน” หมายความว่า พนักงานของสานักงาน แต่ไม่หมายความรวมถึงผู้จัดการ
“ลูกจ้าง” หมายความว่า ลูกจ้างของสานักงานที่มีลักษณะการจ้างงานระยะสั้นไม่เกินหนึ่งปี
“เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ” หมายความว่ า ข้ า ราชการหรื อ เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ที่ ม าปฏิ บั ติ ง าน
ให้ แ ก่ ส านั ก งานเป็ น การชั่ ว คราวตามค าสั่ ง นายกรั ฐ มนตรี หรื อ ตามข้ อ ตกลงระหว่ า งหน่ ว ยงาน
ต้นสังกัดของผู้นั้นกับสานักงาน โดยมีสัญญาการจ้างที่แน่นอนตามระยะเวลาที่กาหนด
“บุคลากร” หมายความว่า พนักงาน ลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่ของรัฐในสานักงาน
“ปีบัญชี” หมายความว่า ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมของปีหนึ่งถึงวันที่ 30 กันยายน
ของปีถัดไป และให้ใช้ พ.ศ. ของปีถัดไปเป็นชื่อของปีบัญชีนั้น
ข้อ 4 เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานบุคคลของสานักงาน ให้ผู้จัดการมีอานาจและหน้าที่
ดังต่อไปนี้
(1) กาหนดบัญชีอัตราเงินเดือนหรือค่าจ้าง รวมถึงสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของบุคลากร
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
(2) กาหนดอัตราตอบแทนแก่พนักงานและลูกจ้างที่จ้างเกินบัญชีอัตราเงินเดือนหรือค่าจ้าง
เป็นการเฉพาะ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
(3) จัดให้มีการประเมินผลของบุคลากรอย่างน้ อยปีบัญชีละหนึ่งครั้ง เพื่อใช้เป็นข้อมูลสาคัญ
ประกอบการดาเนินงานตามระเบียบนี้ และรายงานผลการประเมินในภาพรวมแก่คณะกรรมการ

เลม่ ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๒๔๘ ง

หนา้ ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

๕ ตุลาคม ๒๕๖๑

ข้อ 5 ให้ ผู้ จั ด การรั ก ษาการตามระเบี ย บนี้ แ ละให้ มี อ านาจออกข้ อ บั ง คั บ ประกาศ
หรือดาเนินการอื่นใดเพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้ และมีอานาจวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
ระเบียบนี้
หมวด 1
คณะอนุกรรมการด้านการบริหารงานบุคคล
ข้อ 6 ให้มีคณะอนุกรรมการด้านการบริหารงานบุคคล ประกอบด้วยผู้แทนคณะกรรมการ
เป็นประธานอนุกรรมการ และกรรมการหรือผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกจานวน ๒ คน โดยมีหัวหน้า
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลหรือผู้ที่ผู้จัดการมอบหมายเป็นเลขานุการ
ข้อ 7 ให้คณะอนุกรรมการมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสองปี และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่ได้
นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระตามวรรคแรก ให้อนุกรรมการตามข้อ 6 พ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) คณะกรรมการให้พ้นจากตาแหน่ง
ในกรณีที่อนุกรรมการรายใดรายหนึ่งพ้นจากตาแหน่งก่อนวาระ ให้มีการแต่งตั้งแทนภายในหกสิบวัน
และให้ผู้ได้รับแต่งตั้งแทนมีวาระเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ที่ตนแทน
ในกรณี ที่ อนุ ก รรมการพ้ น จากตาแหน่งตามวาระแต่ยั งมิได้แ ต่งตั้งขึ้นใหม่ ให้ ผู้ ซึ่ งพ้นจาก
ตาแหน่งปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะได้แต่งตั้งอนุกรรมการขึ้นใหม่
ข้อ 8 คณะอนุกรรมการ มีอานาจและหน้าที่ ดังนี้
(1) ให้คาแนะนาแก่สานักงาน เกี่ยวกับแนวทางการดาเนินงานด้านการบริหารงานบุคคลของ
สานักงาน
(2) ให้ความเห็นชอบการจัดทาแผนแม่บทหรือแผนกลยุทธ์การบริหารงานบุคคลของสานักงาน
และการพิจารณาแผนอัตรากาลังพนักงานและลูกจ้างให้สอดคล้องกับภารกิจของสานักงาน
(3) เสนอแนะให้ข้อมูลแก่คณะกรรมการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
(4) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
ข้อ 9 การประชุมของคณะอนุกรรมการต้องมีอนุกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จานวนอนุกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม
ถ้าประธานอนุกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือก
อนุกรรมการคนหนึ่งทาหน้าที่ประธานเป็นการเฉพาะคราว
ถ้าอนุ กรรมการผู้ใดมีส่วนได้เสียในเรื่องนั้นโดยตรง อนุกรรมการผู้นั้นไม่มีสิทธิเข้าประชุม
ในเรื่องนั้น

เลม่ ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๒๔๘ ง

หนา้ ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

๕ ตุลาคม ๒๕๖๑

การวินิจฉัยชี้ขาดให้ถือเสียงข้างมาก อนุกรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน
ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
หมวด 2
การกาหนดตาแหน่งและคุณสมบัตบิ ุคลากร
ข้อ 10 พนักงานและลูกจ้างต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้
(1) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์
(2) สามารถทางานให้แก่สานักงานได้เต็มเวลา
(3) มีคุณสมบัติและประสบการณ์เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และอานาจหน้าที่ของสานักงาน
(4) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(5) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(6) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
หรือมีร่างกายหรือจิตใจไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้
(7) ไม่เคยเป็นผู้ได้รับโทษจาคุก โดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับ
ความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(8) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการ
หรือผู้ดารงตาแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่
พรรคการเมือง
(9) ไม่ เ ป็ น ผู้ อ ยู่ ใ นระหว่ า งถู ก พั ก งาน พั ก ราชการ หรื อ สั่ ง ให้ ห ยุ ด งานเป็ น การชั่ ว คราว
ในลักษณะเดียวกันกับการพักงานหรือพักราชการ
(10) ไม่ เ ป็ น ผู้ เ คยถู ก ลงโทษกระท าผิ ด วิ นั ย อย่ า งร้ า ยแรงจากส่ ว นราชการ รั ฐ วิ ส าหกิ จ
หรือหน่วยงานอื่น
ข้อ 11 ตาแหน่งพนักงานมีสองประเภท ได้แก่
(1) ตาแหน่งบริหาร
(2) ตาแหน่งวิชาการและปฏิบัติการ
ข้อ 12 ระดับตาแหน่งพนักงานแบ่งเป็นสองกลุ่ม ได้แก่
(1) ตาแหน่งบริหาร ได้แก่ รองผู้จัดการกองทุน ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน และผู้อานวยการสานัก
หรือตาแหน่งที่เทียบเท่า ทั้งนี้ ให้มีการกาหนดวาระการดารงตาแหน่งและได้รับเงินประจาตาแหน่ง
(2) ตาแหน่งวิชาการและปฏิบัติการ ตามที่ผู้จัดการประกาศกาหนด
ทั้งนี้ การย้ายหรือเปลี่ยนแปลงให้พนักงานดารงตาแหน่งในระดับที่ต่ากว่าเดิมจะกระทามิได้
เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากพนักงานผู้นั้น

เลม่ ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๒๔๘ ง

หนา้ ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

๕ ตุลาคม ๒๕๖๑

ข้อ 13 ให้ผู้จัดการกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานและลูกจ้างในแต่ละตาแหน่ง
ข้อ 14 พนักงานและลูกจ้างจะมีอยู่ในส่วนงานใด ฝ่ายใด สานักใด จานวนเท่าใด ตาแหน่งใด
ประเภทใด ระดับใด ให้ผู้จัดการกาหนด โดยคานึงถึงความจาเป็น หน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณ
และคุณภาพของงาน รวมถึงสอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ทั้งนี้ ภายใต้กรอบ
อัตรากาลังที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ
การก าหนดต าแหน่ ง ใดเป็ น พนั ก งานหรื อ ลู ก จ้ า งนั้ น ต้ อ งค านึ ง ถึ ง ระยะเวลาของภารกิ จ
และความคุ้มค่าในการจ้าง โดยลูกจ้างจะเป็นตาแหน่งที่ต้องมีการกาหนดระยะเวลาสิ้นสุดการจ้าง
ในระยะสั้นไม่เกินหนึ่งปีและเป็นงานที่มีลักษณะชั่วคราวที่เน้นการให้บริการที่เฉพาะเจาะจง หรือต้องใช้
ทักษะพิเศษ หรือต้องใช้ความเชี่ยวชาญพิเศษ ซึ่งไม่ใช่ภารกิจหลักของสานักงาน
หมวด 3
การคัดเลือก การบรรจุ การแต่งตั้ง และการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
ข้อ 15 ให้ ผู้จัด การมีอานาจบรรจุ และแต่งตั้งหรือจ้างบุคคลให้เป็นพนักงานหรือลูกจ้าง
ในทุกตาแหน่ง
ข้อ 16 การได้ ม าซึ่ ง บุ ค คลเพื่ อ บรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง หรื อ จ้ า งให้ เ ป็ น พนั ก งานหรื อ ลู ก จ้ า ง
เว้นแต่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้ผู้จัดการดาเนินการตามวิธีและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(1) การสรรหา ให้ ใ ช้ กั บการได้ม าซึ่งพนักงานในตาแหน่งบริหาร และตาแหน่งวิชาการ
หรือปฏิบัติการในระดับอาวุโสขึ้นไป โดยให้ผู้จัดการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ซึ่งประกอบด้วย
ประธานกรรมการสรรหา กรรมการสรรหาอื่นอีกไม่น้อยกว่าสองคน และเลขานุการ เพื่อสรรหาบุคคลที่
มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับตาแหน่ง โดยจะกาหนดให้มีการประกาศรับสมัครหรือไม่ก็ได้
(2) การคัดเลือก ให้ใช้กับการได้มาซึ่งพนักงานหรือลูกจ้างในตาแหน่งต่าง ๆ นอกเหนือจาก (1)
และลูกจ้างเป็น การทั่วไป โดยให้ ผู้จัด การแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก ซึ่งประกอบด้วยประธาน
กรรมการคัดเลือก กรรมการคัดเลือกอื่นอีกไม่น้อยกว่าสองคน และเลขานุการ เพื่อดาเนินการประกาศรับสมัคร
และพิจารณาคัดเลือกด้วยการทดสอบการปฏิบัติงานหรือการสัมภาษณ์หรือวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใด
ตามที่คณะกรรมการคัดเลือกกาหนด
(3) การได้มาแบบเจาะจง ให้ ใช้กับพนักงานหรือลูกจ้างที่มีคุณสมบัติที่ต้องการเป็นพิเศษ
โดยผู้จัดการสามารถดาเนินการรับเข้ามาเป็นพนักงานหรือลูกจ้างได้หากมีคุณสมบัติตามที่กาหนดไว้ใน
ต าแหน่ ง นอกจากนั้ น หากลูก จ้ างรายใดมีผ ลการปฏิ บั ติงานดีเ ด่นอย่ างต่อ เนื่ องจนเป็ นที่ประจักษ์
ผู้จัดการสามารถดาเนินการรับเข้ามาเป็นพนักงานโดยไม่ต้องผ่านการคัดเลือก หรือสรรหาที่กาหนดไว้ใน
ข้อ (1) และ (2)
ในกรณีที่ไ ม่อาจดาเนิ น การตามวรรคหนึ่งได้ ให้ผู้จัด การนาเสนอวิธีการได้มาซึ่งตาแหน่ ง
ดังกล่าวต่อคณะกรรมการเพื่อให้ความเห็นชอบ
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ข้อ 17 ให้ผู้จัดการจัดให้มีสัญญาจ้างบุคคลที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งหรือจ้าง ให้เป็นพนักงาน
หรือลูกจ้างในทุกตาแหน่ง โดยกาหนดระยะเวลาการจ้าง หน้าที่ความรับผิดชอบ และเงื่อนไขต่าง ๆ
ในการปฏิบัติงานตามความจาเป็นและเหมาะสม รวมทั้งผู้จัดการอาจกาหนดให้มีการทดลองปฏิบัติงาน
บุคคลนั้นก็ได้ โดยให้กาหนดเงื่อนไขและระยะเวลาการทดลองปฏิบัติงานให้ชัดเจน
ในระหว่างการทดลองปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่ง ถ้าผู้จัดการเห็นว่าบุคคลนั้นมีความประพฤติ
ไม่ เ หมาะสม หรื อ ไม่มี ความรู้ หรื อ ไม่มี ความสามารถเพี ยงพอที่ จ ะปฏิ บัติห น้าที่ ในตาแหน่งนั้น ได้
ให้ผู้จัดการมีอานาจสั่งให้บุคคลนั้นไม่ผ่านการทดลองงานก่อนครบกาหนดเวลาทดลองปฏิบัติงานได้
ข้อ 18 ถ้าตาแหน่งพนักงานหรือลูกจ้างว่างลง หรือผู้ดารงตาแหน่งใดไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
หรือในกรณีที่กาหนดตาแหน่งขึ้นใหม่และยังไม่ได้แต่งตั้งผู้ดารงตาแหน่งนั้น ให้ผู้จัดการมีอานาจสั่งการ
ให้พนักงานหรือลูกจ้างตามที่เห็นสมควร ปฏิบัติหน้าที่หรือรักษาการในตาแหน่งนั้นเป็นการชั่วคราวได้
ให้ผู้รักษาการตามวรรคหนึ่งมีอานาจหน้าที่ตามตาแหน่งที่ตนรักษาการ ในกรณีที่ระเบียบ
ข้อบังคับ คาสั่งหรือมติใดกาหนดให้ผู้ดารงตาแหน่งนั้นเป็นกรรมการหรือให้มีอานาจหน้าที่อย่างใด
ให้ผู้รักษาการในตาแหน่งดังกล่าวเป็นกรรมการหรือมีอานาจหน้าที่ตามที่กาหนดนั้นด้วย
ข้อ 19 ผู้ จั ด การอาจสั่ ง ให้ พ นั ก งาน ลู ก จ้ า ง หรื อ เจ้ า หน้ าที่ ข องรั ฐที่ ป ฏิ บั ติง านชั่วคราว
ย้ายไปปฏิบัติงานในหน่วยงานอื่น โดยให้พ้นจากตาแหน่งเดิมเป็นการชั่วคราวได้
ข้อ 20 พนักงานหรือลูกจ้างซึ่งไม่ได้ออกจากงานในระหว่างทดลองปฏิบัติงานหรือไม่ได้ถูกเลิกจ้าง
ตามข้อ ๘๐ ถ้าสมัครเข้าทางานใหม่และสานักงานต้อ งการจะรับผู้นั้นกลับเข้าทางาน ให้ผู้จัดการ
พิจารณาโดยคานึงถึงผลประโยชน์ที่สานักงานจะได้รับ ทั้งนี้ จะบรรจุและแต่งตั้งหรือจ้างในตาแหน่งใด
และให้ได้รับเงินเดือนเท่าใด ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ผู้จัดการกาหนด
เพื่อประโยชน์ ในการนั บเวลาการทางาน สานั กงานอาจนับเวลาของพนักงานหรือลูกจ้าง
ผู้กลับเข้าทางานตามวรรคหนึ่งในขณะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างก่อนออกจากงานนั้นเป็นเวลาทางาน
ของพนักงานหรือลูกจ้างตามระเบียบนี้ก็ได้
หมวด 4
เงินเดือน ค่าจ้าง และประโยชน์ตอบแทนอืน่
ข้อ 2๑ ค่าตอบแทนของพนักงาน และลูกจ้างประกอบด้วย
(1) เงินเดือน
(2) เงินประจาตาแหน่งบริหาร เฉพาะในตาแหน่งที่กาหนด
(3) ค่าตอบแทนตามผลงาน
(4) สวัสดิการและประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ ตามที่ผู้จัดการกาหนดโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ
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ข้อ 2๒ บัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจาตาแหน่งบริหารของพนักงานและลูกจ้างให้เป็นไป
ตามที่ผู้จัดการกาหนดตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ โดยบัญชีอัตราเงินเดือนดังกล่าวให้แสดง
เฉพาะอัตราเงินเดือนขั้นสูงและขั้นต่าเท่านั้น
ค่าตอบแทนตามผลงานคือค่าตอบแทนที่จ่ายตามผลการปฏิบัติงานและประสิทธิภาพในการทางาน
ตามที่ผู้จัดการกาหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ถ้าปรากฏว่าค่าครองชีพสูงขึ้น หรือบัญชีอัต ราเงินเดือนที่ใช้อยู่ไม่เหมาะสม ให้ผู้จัด การ
ปรับบัญชีอัตราเงินเดือนให้เหมาะสมโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ข้อ 2๓ พนักงานหรือลูกจ้างตาแหน่งใด จะได้รับเงินเดือนในอัตราเท่าใดภายในบัญชีเงินเดือน
ที่กาหนดไว้ ให้ เป็นไปตามที่ผู้จัดการกาหนดตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ โดยไม่ต้องประกาศเป็นการทั่วไป แต่ให้แจ้งพนักงานหรือลูกจ้างทราบเป็นรายบุคคล
ข้อ 2๔ เงิ น เดื อ นหรื อ ค่ า ตอบแทนของข้ า ราชการหรื อ เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ที่ ม าปฏิ บั ติ ง าน
เป็นการชั่วคราวตามคาสั่งนายกรัฐมนตรีให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกาหนด
นอกจากกรณี ต ามวรรคหนึ่ ง เงิน เดือ นหรื อค่ า ตอบแทนของเจ้ า หน้า ที่ ข องรั ฐที่ ม าช่ วยงาน
เป็นการชั่วคราวให้เป็นไปตามที่ผู้จัดการกาหนด ทั้งนี้ ต้องไม่ซ้าซ้อนกับส่วนราชการหรือหน่วยงานรัฐ
ที่เจ้าหน้าที่ผู้นั้นสังกัด
ข้อ 2๕ ให้ผู้จัดการจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรเพื่อใช้เป็นข้อมูลสาคัญ
ประกอบการพิจารณาต่อสัญญาจ้าง เลื่อนเงินเดือน เลื่อนตาแหน่ง หรือให้ออกจากงาน หรื อเพื่อใช้
เป็นข้อมูลสาคัญประกอบการพิจารณาบรรจุและแต่งตั้งหรือจ้างบุคคลที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติงาน
ข้อ 2๖ การประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปีของบุคลากรให้ผู้จัดการกาหนดเกณฑ์และ
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อแจ้งให้ทราบทั่วกัน
การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรตามวรรคหนึ่ง ให้นับช่วงเวลาปฏิบัติงานในรอบปีบัญชี
ที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ และในกรณีบุคลากรถูกสั่งย้ายหรือได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานอื่นนอกเหนือหน้าที่
ความรั บ ผิ ด ชอบหรื อ ปฏิ บั ติ ง านพิ เ ศษอื่ น ใดในรอบปี บั ญ ชี ที่ ผ่ า นมา ให้ น าผลการปฏิ บั ติ ง านนั้ น
มาประกอบการพิจารณาด้วย
ข้อ 2๗ การเลื่อนตาแหน่งและการขึ้นเงินเดือนของบุคลากร ให้ผู้จัดการสั่งการโดยคานึงถึง
ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปี รวมถึงความรู้ ความสามารถ ความประพฤติ คุณภาพ
ปริมาณของงาน ความอุตสาหะ การรักษาวินัย และความเหมาะสมแก่ตาแหน่ง
ข้อ 2๘ การขึ้นเงินเดือนประจาปี ให้ขึ้นตั้งแต่วันแรกของปีบัญชีของสานักงาน โดยให้คิด
ตามเวลาปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานผู้นั้น หากมีเวลาปฏิบัติงานในปีบัญชีของสานักงานไม่ครบแปดเดือน
ให้ ขึ้น เงิน เดือนตามสัด ส่ว นของเวลาที่ปฏิบัติในปีบัญชีของสานักงานนั้น โดยระยะเวลาปฏิบัติงาน
ดั ง กล่ า วให้ นั บ รวมช่ ว งของการทดลองปฏิ บั ติ ง านด้ ว ย ทั้ ง นี้ บุ ค ลากรอาจไม่ ไ ด้ รั บ การพิ จ ารณา
ให้ขึ้นเงินเดือนในกรณี ดังต่อไปนี้
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(1) อยู่ในช่วงเวลาทดลองปฏิบัติงาน
(2) ผลการปฏิบัตงิ านในรอบปีที่ผ่านมาอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ได้รบั การขึน้ เงินเดือนตามที่ผู้จัดการกาหนด
(3) ถูกลงโทษทางวินัย หรืออยู่ระหว่างการลงโทษทางวินัย จนกระทั่งถึงวันที่จะขึ้นเงินเดือน
(4) ได้รับเงินเดือน ณ จุดสูงสุดตามโครงสร้างเงินเดือนของระดับตาแหน่ง
การขึ้น เงิน เดือนระหว่างปีให้ แก่บุคลากรให้กระทาได้เฉพาะผู้ที่ผ่านการทดลองปฏิบัติงาน
หรือผู้ได้เลื่อนตาแหน่งสูงขึ้น หรือผู้ทาความดีความชอบเป็นกรณีพิเศษ
ข้อ 2๙ การขึ้ น เงิ น เดื อ นประจ าปี ข องบุ ค ลากรและการจ่ า ยค่ า ตอบแทนตามผลงาน
ให้ผู้จัดการเสนอวงเงินการขึน้ เงินเดือนประจาปีและการจ่ายค่าตอบแทนตามผลงานเพื่อขอความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการ ทั้งนี้ ให้คานึงถึงอัตราการจ่ายเงินเดือนในตลาด ภาระงานที่เพิ่มขึ้น และผลการดาเนินงาน
ที่ผ่านมาเป็นสาคัญ
ข้อ ๓๐ บุคลากรซึ่งได้รับเงินเดือนถึงอัตราสูงสุดตามประเภทหรือระดับตาแหน่งในบัญชีอัตรา
เงินเดือนที่ผู้จัดการกาหนดอยู่ก่อนการประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปี ให้บุคคลนั้นได้รับค่าตอบแทนพิเศษ
รายเดือนตามผลการประเมินการปฏิบัติงานประจาปีตามที่ผู้จัดการประกาศกาหนด
ข้อ 3๑ การเลื่อนตาแหน่ง ให้กระทาได้ต่อเมื่อมีการกาหนดตาแหน่งขึ้นใหม่หรือปรับปรุง
ตาแหน่งงานใหม่ หรือตาแหน่งในระดับที่สูงกว่าว่างลงและจาเป็นต้องมีผู้ทาหน้าที่ หรือมีการปรับระดับ
ต าแหน่ งที่เ ป็น อยู่ ใ นขณะนั้ น ให้ สู งขึ้น เพื่ อ ให้เหมาะสมกับลั กษณะงาน ขอบเขต และปริมาณงา น
และบุคคลนั้นมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(1) มีผลการปฏิบัติงานในตาแหน่งหน้าที่ที่ดารงอยู่ในขั้นดีตลอด
(2) มีความชานาญในตาแหน่งหน้าที่เป็นอย่างดีหรือมากกว่าตาแหน่งที่ดารงอยู่
(3) มีความสามารถในหน้าที่เป็นอย่างดีและสามารถปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งสูงกว่าได้
(4) ลักษณะงานในตาแหน่งใหม่เหมาะสมกับคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงานที่จะได้รับการเลื่อนขึ้นไป
ข้อ 3๒ บุคลากรผู้ใดซึ่งอยู่ระหว่างถูกสอบสวนว่ากระทาผิดวินัยก่อนมีการเลื่อนตาแหน่ง
หรือขึ้น เงิน เดือน ให้ ชะลอการเลื่อนตาแหน่งหรือได้ขึ้นเงินเดือนผู้นั้นไว้ ก่อนและให้กันเงินสาหรับ
การขึ้นเงินเดือนไว้ด้วย
เมื่อการสอบสวนแล้วเสร็จในปีบัญชีใด และปรากฏว่าผู้นั้นไม่ถูกลงโทษทางวินัยหรือไม่มีมลทินมัวหมอง
และผู้จัดการเห็นว่าผู้นั้นมีผลงานอยู่ในเกณฑ์สมควรได้รับการเลื่อนตาแหน่งหรือขึ้นเงินเดือน ให้ผู้จัดการ
มีอานาจสั่งเลื่อนตาแหน่งหรือขึ้นเงินเดือนในปีบัญชีของสานักงานนั้นได้ โดยให้สั่งเลื่อนตาแหน่งหรือ
ขึ้นเงินเดือนย้อนหลังไปในแต่ละปีบัญชีที่ต้องรอการเลื่อนตาแหน่งหรือขึ้นเงินเดือนไว้ตามสิทธิด้วย
ข้อ 3๓ บุคลากรผู้ใดซึ่งผู้จัดการเห็นสมควรให้เลื่อนตาแหน่งหรือขึ้นเงินเดือน แต่ได้ถึงแก่ความตาย
อันมิใช่เกิดขึ้นเนื่องจากการกระทาผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงของตน หรือต้องออกจากงานเพราะเจ็บป่วย
โดยแพทย์ได้ตรวจเห็นว่าไม่สามารถปฏิบัติงานต่อไปได้อีก หรือต้องไปรับราชการทหารตามกฎหมาย
ว่ า ด้ ว ยการรั บ ราชการทหาร ก่ อ นที่ จ ะมี ค าสั่ ง เลื่ อ นต าแหน่ ง หรื อ ขึ้ น เงิ น เดื อ นประจ าปี ต ามปกติ
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ผู้จัดการจะสั่งเลื่อนตาแหน่งหรือขึ้นเงินเดือนให้ผู้นั้นย้อนหลังไปถึงวันแรกของปีบัญชีที่มีสิทธิจะได้เลื่อน
ตาแหน่งหรือขึ้นเงินเดือนนั้นก็ได้
ข้อ 3๔ ในการพิ จ ารณาเลื่ อ นต าแหน่ ง หากผู้ จั ด การพิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่ า บุ ค ลากรผู้ ใ ด
ปฏิบัติงานตามหน้ าที่ไ ม่ได้ผลดีเท่าที่ควร หรือไม่อยู่ในหลักเกณฑ์การเลื่อนตาแหน่งตามระเบียบนี้
และตามที่ผู้จัดการกาหนด ให้งดเลื่อนตาแหน่งสาหรับผู้นั้น
หมวด 5
สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์อื่น
ข้อ 3๕ ให้สานักงานจัดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่น รวมถึงการออมทรัพย์และเงินตอบแทน
เพื่อสร้างแรงจูงใจแก่ผู้จัดการ และบุคลากร
ข้อ 36 สวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นของผู้จัดการ และบุคลากร มีดังต่อไปนี้
(1) การประกันชีวิตและอุบัติเหตุ
(2) การรักษาพยาบาล
(3) เงินช่วยเหลือกรณีถึงแก่กรรมหรือทุพพลภาพ
(4) เงินช่วยเหลือเพื่อการศึกษาหรือการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ
(5) กองทุนสารองเลี้ยงชีพ เฉพาะผู้จัดการ และพนักงานที่ผ่านการทดลองงานแล้ว
(6) สวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นตามที่ผู้จัดการกาหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ให้บุคคลในครอบครัวของผู้มีสิทธิ ซึ่งได้แก่ บิดา มารดา คู่สมรส และบุตรที่มีอายุไม่เกินสิบแปดปี
มีสิทธิได้รับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นตาม (2) ด้วย นอกจากนั้นสาหรับบุตรที่มีอายุไม่เกินยี่สิบห้าปี
มีสิทธิได้รับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นตาม (4) ด้วย
ทั้งนี้ การได้รับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ตาม (1) - (6) ให้เป็นไปตามรูปแบบที่สานักงานกาหนดขึ้น
โดยคานึงถึงความคุ้มค่า และอาจพิจารณาจัดสวัสดิการแบบยืดหยุ่นที่เหมาะสมกับความต้องการของบุคลากร
ในแต่ละช่วงอายุ ตามความสมัครใจและตามรูปแบบการดารงชีวิตของแต่ละปัจเจกบุคคล
ข้อ 37 ให้สานักงานจัดตั้งกองทุนหนึง่ เรียกว่า “กองทุนสวัสดิการสาหรับบุคลากรของกองทุน
เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา” เรียกโดยย่อว่า “กองทุนสวัสดิการ” มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้จ่ายเป็นสวัสดิการ
ตามข้อ 36 (1) (2) (3) และ (4)
ในวัน ต้น ปีบัญชี ให้ สานั กงานเบิกจ่ายเงินจากบัญชีสานักงานในส่วนของค่าบริหารจัดการ
สานักงานเข้าบัญชีกองทุนสวัสดิการ โดยจ่ายเป็นจานวนเงินเท่ากับร้อยละสิบสองจุดห้าของเงินเดือน
ทั้งปีบัญชีของผู้จัดการและบุคลากรของสานักงานทั้งหมดเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ ของกองทุน
สวัสดิการ
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หากปรากฏว่าในระหว่างปีบัญชี สานักงานมีจานวนบุคลากรเพิ่มขึ้น ให้สานักงานเบิกจ่ายเงิน
จากบัญชีของสานักงานในส่วนของค่าบริหารจัดการสานักงานเข้าบัญชีกองทุนสวัสดิการเพิ่มเติม ทั้งนี้
โดยใช้ร้อยละสิบสองจุดห้าของเงินเดือนตามวรรคสองมาคิดคานวณสาหรับจานวนบุคลากรที่เพิ่มขึ้น
ข้อ 38 ให้สานักงานกาหนดให้มี “คณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิการ” โดยประกอบด้วย
ผู้บริหารและพนักงานของสานักงานไม่เกิน 5 ราย มีหน้าที่ในการพิจารณา และปรับปรุงรูปแบบ
การจัดสรรเงินสวัสดิการ
หากในระหว่างปีบัญชีใดมีผู้ใช้สิทธิเบิก จ่า ยสวัสดิก ารน้อ ย คณะกรรมการบริหารกองทุ น
สวัสดิการอาจพิจารณานาเงินในกองทุนสวัสดิการมาบริหารจัดการเพื่อสร้างความผูกพันและสุขภาวะที่ดี
แก่บุคลากร หรือเพื่อพัฒนาสานักงาน แต่ต้องไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินคงเหลือทั้งหมด ณ สิ้นรอบปีบัญชี
ทั้งนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้จัดการ
ให้สานักงานจัดให้มีระบบการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการเพื่อให้เกิดความมั่นคง โปร่งใส
และสามารถตรวจสอบได้
ข้อ 39 ให้สานักงานจัดให้มีประกันชีวิตและอุบัติเหตุแก่ผู้มีสิทธิในลักษณะการประกันกลุ่ม
โดยเบี้ยประกัน ที่จ่ายจะแตกต่างกัน ตามทางเลือกของพนักงานแต่ละราย ตามแนวทางที่ผู้จัด การ
ประกาศกาหนด
ในกรณีที่ผู้มีสิทธิประสงค์จะจ่ายเบี้ยประกันเพิ่มด้วยตนเองเพื่อขอรับสิทธิตามกรมธรรม์เพิ่มขึ้น
นอกเหนือจากที่สานักงานจัดให้ตามวรรคหนึ่ง ให้กระทาได้โดยได้รับอนุมัติ จากผู้จัดการ แต่ทั้งนี้ ในกรณี
ที่ทาให้จานวนเบี้ยประกันที่กองทุนจ่ายตามวรรคหนึ่งเพิ่มสูงขึ้น ผู้มีสิทธินั้นจะต้องเป็นผู้ชาระเบี้ยประกัน
ในส่วนที่เพิ่มขึ้น
ข้อ 40 ให้สานักงานจัดทาประกาศเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์สาหรับสวัสดิการสุขภาพและหลักเกณฑ์
การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลและสุขภาพ โดยประกาศแจ้งให้บุคลากรทราบเป็นการทั่วไป
ข้อ 41 ในระหว่ า งปี บั ญ ชี ใ ด หากเกิ ด กรณี มี ก ารเจ็ บ ป่ ว ยร้ า ยแรงอั น เป็ น เหตุ ใ ห้ ก องทุ น
สวัสดิการต้องมีค่าใช้จ่ายสูงมาก ให้ผู้จัดการเบิกจ่ายเงินจากบัญชีของสานักงานในส่วนของค่าบริหาร
จัดการสานักงานเพิ่มเติมในลักษณะเงินยืมโดยไม่มีดอกเบี้ยมาใช้จ่ายก่อนได้ แต่ทั้งนี้ ผู้จัดการจะต้อง
ดาเนินการปรับลดรายการสิทธิประโยชน์หรืออัตราการเบิกจ่ายให้ได้สิทธิประโยชน์ลดลง และจัดทา
แผนการดาเนินงานของกองทุนสวัสดิการ เพื่อให้กองทุนสวัสดิการสามารถคืนเงินที่ยืมดังกล่าวได้โดยเร็ว
การเบิกจ่ายเงินของผู้จัดการตามวรรคหนึ่ง ให้สามารถกระทาได้ตามความจาเป็นภายในวงเงิน
ไม่เกินสามเท่าของจานวนเงินที่เบิกจ่ายเข้ากองทุนสวัสดิการเมื่อต้นปีบัญชีนั้น
ข้อ 42 ในกรณีที่ผู้จัด การพบว่า ผู้มีสิทธิขอเบิกค่ารักษาพยาบาลและสุขภาพ และสิท ธิ
ประโยชน์ สาหรับสวัส ดิการสุ ขภาพเป็น จ านวนมากผิด ปกติ หรื อ มี เหตุสงสัย ว่า ผู้มี สิท ธิอาจใช้สิทธิ
โดยไม่สุจริตให้ผู้จัดการแจ้งให้ผู้มีสิทธิส่งข้อมูล เอกสาร รายงานทางการแพทย์ รายงานผลการตรวจสุขภาพ
รายการรักษาพยาบาล หรือเอกสารหลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่ อดาเนินการตรวจสอบความถูกต้อง
ภายในระยะเวลาที่กาหนด แต่ทั้งนี้ ต้องให้ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน
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ในกรณีที่ผู้มีสิทธิขอเบิกค่ารักษาพยาบาลและสุขภาพ และสิทธิประโยชน์สาหรับสวัสดิการสุขภาพ
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของผู้จัดการตามวรรคหนึ่งโดยปราศจากเหตุผลอันสมควร ผู้จัดการมีสิทธิ
ปฏิเสธไม่ให้เบิกค่ารักษาพยาบาลและสุขภาพ และสิทธิประโยชน์สาหรับสวัสดิการสุขภาพในครั้งนั้นได้
ข้อ 43 การสงเคราะห์เนื่องจากได้รับอันตรายหรือเจ็บป่วยเพราะเหตุปฏิบั ติงานจนถึงแก่ชีวิต
หรือทุพพลภาพ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ผู้จัดการกาหนด
ข้อ 44 ในกรณีผู้ปฏิบัติงานถึงแก่กรรม คู่สมรสหรือทายาทหรือผู้มีสิทธิตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์จะได้รับประโยชน์ ดังต่อไปนี้
(1) เงินเดือนหรือค่าจ้างในเดือนสุดท้ายที่ถึงแก่กรรมเต็มเดือน
(2) เงินช่วยเหลือค่าทาศพ และค่าช่วยเหลืออื่น ๆ ไม่เกินวงเงินที่ผู้จัดการประกาศกาหนด
ข้อ ๔5 เงินช่วยเหลือเพื่อการศึกษาหรือการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ สามารถจ่ายเพื่อกิจการ ดังต่อไปนี้
(1) เงินช่วยเหลือเพื่อการศึกษาบุตรของบุคลากร
(2) เงินช่วยเหลือเพื่อการศึกษาหรือการเรียนรู้เพิ่มเติมในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การพัฒนาทักษะ
ด้านภาษา ดิจิทัล หรืออื่น ๆ ตามสมควรของผู้จัดการและบุคลากร
(3) เงินรางวัลในการกระตุ้นการเรียนรู้ของบุคลากร และการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนถ่ายทอด
ความรู้ในองค์กร
ข้อ ๔6 ผู้มีสิทธิสามารถขอรับเงินช่วยเหลือเพื่อการศึกษาบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายซึ่งมีอายุ
ไม่เกินยี่สิบห้าปีในปีบัญชี ตามอัตราที่ผู้จัดการประกาศกาหนด
ในกรณีที่ผู้มีสิทธิมีคู่สมรสซึ่งเป็นผู้มีสิทธิเช่นเดียวกันและมีบุตรด้วยกัน ให้ผู้มีสิทธิเพียงคนเดียว
สามารถขอรับเงินช่วยเหลือเพื่อการศึกษาบุตร
ข้อ ๔7 ผู้มีสิทธิขอรับเงินช่วยเหลือในข้อ 45 สามารถเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือได้ตามอัตรา
ทีผ่ จู้ ดั การประกาศกาหนด
ข้อ ๔8 ให้ผู้จัดการเป็นผู้มีอานาจอนุมัติการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือเพื่อการศึกษาหรือเรียนรู้
ในรูปแบบอื่น ๆ ตามแบบที่สานักงานกาหนด พร้อมกับหลักฐานการรับเงินของสถานศึกษาหรือหน่วยงาน
หรื อ หลั ก ฐานการรั บ เงิ น ที่ เ กี่ ย วกั บการพั ฒ นาการเรี ย นรู้รู ป แบบอื่ น ๆ ภายในก าหนดเวลาหนึ่ งปี
หากพ้นกาหนดเวลาดังกล่าวแล้วให้ถือว่าสิทธิในการขอรับเงินช่วยเหลือเพื่อการศึกษาหรือการเรียนรู้
ในรูปแบบอื่น ๆ ในปีบัญชีนั้นเป็นอันระงับไป
กรณีที่หลักฐานการรับเงินตามวรรคหนึ่งแสดงจานวนเงินน้อยกว่าเงินช่วยเหลือเพื่อการศึกษา
หรือเรียนรู้ในรูปแบบอื่น ๆ ให้เบิกจ่ายตามจริงไม่เกินอัตราที่ผู้จัดการประกาศกาหนด
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ข้อ 49 สถานศึกษาหรือหน่วยงานหรือการพัฒนาการเรียนรู้รูปแบบอื่น ๆ หมายความถึง
(1) มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอื่นในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการหรือ
ส่วนราชการอื่นหรือที่อยู่ในกากับของรัฐ
(2) วิทยาลัยหรือสถานศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งมีฐานะเทียบเท่าวิทยาลัยในสังกัดหรืออยู่ใน
กากับของกระทรวงศึกษาธิการหรือส่วนราชการอื่นที่ ก.พ. รับรองคุณวุฒิ
(3) โรงเรีย นในสั งกัด หรือ อยู่ ใ นกากับของกระทรวงศึกษาธิก าร มหาวิท ยาลัย วิ ท ยาลัย
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวัด เทศบาล องค์ ก ารบริหารส่ วนตาบล กรุ ง เทพมหานคร เมื อ งพัทยา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง
(4) โรงเรียนในสังกัดหรืออยู่ในกากับของส่วนราชการอื่นหรือองค์การรัฐบาลที่ ก.พ. รับรองคุณวุฒิ
(5) โรงเรียนในสังกัดส่วนราชการที่กระทรวงการคลังกาหนด
(6) สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในสังกัดส่วนราชการ
(7) สถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
(8) โรงเรียนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนที่จัดการศึกษาในระบบโรงเรียน และให้รวมถึง
โรงเรียนนานาชาติ
(9) หน่วยงานพัฒนาการเรียนรู้แบบอื่น ๆ ที่มีวัตถุประสงค์ในการจัดตัง้ เพื่อพัฒนาความรู้หรือทักษะ
หรือความสามารถอื่น ๆ และสามารถออกใบเสร็จรับเงินได้
(10) การพัฒนาเรียนรู้ผ่านทางช่องทางดิจิทัล หรือช่องทางการเรียนรู้รูปแบบใหม่ ๆ
(11) หน่วยงานลักษณะอื่น ๆ หรือการเรียนรู้อื่น ๆ ตามที่ผู้จัดการประกาศกาหนด
ข้อ ๕0 ในระหว่างปีบัญชีใด หากเกิดกรณีมีการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือเพื่อการศึกษาหรือ
เรียนรู้ในรูปแบบอื่น ๆ สูงมาก ให้ผู้จัดการเบิกจ่ายเงินจากบัญชีของสานักงานในส่วนของค่าบริหารจัดการ
สานักงานเพิ่มเติมในลักษณะเงินยืมโดยไม่มีดอกเบี้ยมาใช้จ่ายก่อนได้
แต่ ทั้ ง นี้ ผู้ จั ด การจะต้องดาเนิ นการปรับลดรายการสิ ทธิประโยชน์หรือ อัต ราการเบิกจ่าย
ให้ได้สิทธิประโยชน์ลดลง และจัดทาแผนการดาเนินงานของกองทุนสวัสดิการ เพื่อให้กองทุนสวัสดิการ
สามารถคืนเงินที่ยืมดังกล่าวได้โดยเร็ว เช่นเดียวกับค่ารักษาพยาบาลและสุขภาพ
ข้อ ๕1 ผู้มีสิทธิผู้ใดใช้สิทธิขอรับเงินช่วยเหลือเพื่อการศึกษาหรือเรียนรู้โดยทุจริตหรือกรอกข้อความ
ในคาขอเบิกเงินอันเป็นเท็จ จะต้องรับโทษทางวินัย
ข้อ ๕2 ให้ ส านั ก งานร่ ว มกั บ ผู้ จั ด การและพนั ก งานด าเนิ น การตกลงกั น เพื่ อ จั ด ให้ มี
“กองทุนสารองเลี้ยงชีพ” เพื่อเป็นสวัสดิการแก่ผู้จัดการและพนักงานของสานักงาน
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ทุกครั้งที่มีการจ่ายเงินเดือน ให้ผู้จัดการหรือพนักงานซึ่งเป็นสมาชิกกองทุนสารองเลี้ ยงชีพ
จ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนสารองเลี้ยงชีพในอัตราร้อยละของเงินเดือนก่อนหักภาษี โดยให้สานักงาน
หั กจากเงิน เดือนดังกล่าว และให้ สานั กงานจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสารองเลี้ยงชีพในวันเดียวกับ
ที่ผู้จัดการหรือพนักงานจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนสารองเลี้ยงชีพในอัตราร้อยละของเงินเดือนของผู้จัดการ
หรือพนักงานก่อนหักภาษีตามอัตรา ดังนี้
อัตราการจ่ายเงินสะสมของผู้จดั การหรือ
พนักงาน
ร้อยละ 3-5 ของเงินเดือน

ร้อยละ 6-10 ของเงินเดือน

ร้อยละ 11 ของเงินเดือนขึ้นไป

อัตราการจ่ายเงินสมทบของกองทุน
อายุงาน
อัตราการจ่าย
ต่ากว่า 2 ปี
ร้อยละ 5 ของเงินเดือน
ตั้งแต่ 2 ปี แต่ไม่ถึง 4 ปี ร้อยละ 7 ของเงินเดือน
4 ปีขึ้นไป
ร้อยละ 10 ของเงินเดือน
ต่ากว่า 2 ปี
ร้อยละ 6 ของเงินเดือน
ตั้งแต่ 2 ปี แต่ไม่ถึง 4 ปี
ร้อยละ 8 ของเงินเดือน
4 ปีขึ้นไป
ร้อยละ 11 ของเงินเดือน
ต่ากว่า 2 ปี
ร้อยละ 11 ของเงินเดือน
ตั้งแต่ 2 ปี แต่ไม่ถึง 4 ปี ร้อยละ 11.5 ของเงินเดือน
4 ปีขึ้นไป
ร้อยละ 12 ของเงินเดือน

ทั้งนี้ ผู้จัดการหรือพนักงานสามารถเลือกอัตราจ่ายเงินสะสมได้ปีบัญชีละหนึ่งครั้ง
ข้อ ๕3 เมื่อผู้จัดการหรือพนักงานสิ้นสุดสมาชิกภาพกองทุนสารองเลี้ยงชีพ ให้มีสิทธิได้รับเงินสมทบ
และผลประโยชน์ของเงินสมทบตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
อายุงาน (นับแต่วันที่เริ่มปฏิบัติงาน)
น้อยกว่า 2 ปี
ตั้งแต่ 2 ปี แต่ไม่ถึง 4 ปี
ตั้งแต่ 4 ปีขึ้นไป

เงินสมทบและผลประโยชน์จากเงินสมบทของกองทุน
ร้อยละ 0
ร้อยละ 50
ร้อยละ 100

ข้อ ๕4 การใดที่ไม่ได้กาหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้เป็นไปตามข้อบังคับกองทุนสารองเลี้ยงชีพที่
สานักงานกับผู้จัดการและพนักงานตกลงจัดตั้งขึ้นดังกล่าว ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้
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หมวด 6
การเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ข้อ ๕5 ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชามี ค วามรั บ ผิ ด ชอบในการพั ฒ นาและฝึ ก อบรมผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชา
ให้เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะ เจตคติ คุณธรรมและจริยธรรม เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพทั้งปัจจุบันและอนาคต โดยร่วมกับสานักงานจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรที่เหมาะสม
ข้อ ๕6 การพัฒนาบุคลากรอาจกระทาได้ในกรณี ดังต่อไปนี้
(1) ศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิชาการ
(2) เพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ
(3) แลกเปลี่ยนพนักงาน
(4) วิธีอย่างอื่นที่จาเป็นและเหมาะสม
การลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิชาการ ให้บุคลากรที่ประสงค์จะลาทาบันทึก
โดยแจ้งรายละเอียดของหลักสูตรการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิชาการ และระยะเวลา
พร้อมด้วยประมาณการงบประมาณเสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้น เพื่อพิจารณาให้ความเห็ น
ก่อนเสนอให้ผู้จัดการพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ ตามแบบและเงื่อนไขที่ผู้จัดการกาหนด
การนับเวลาการครองตาแหน่งจะนับรวมเวลาปฏิบัติงานก่อนลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน
หรือปฏิบัติงานวิชาการ และเวลาการปฏิบัติงานหลังจากที่ได้รายงานตัวเมื่อจบการศึกษา ฝึกอบรม
ดูงานและปฏิบัติงานวิชาการเสร็จสิ้นแล้ว
ข้อ ๕7 ในการพิจารณาอนุ มัติการลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิชาการ
ที่มีระยะเวลาตั้งแต่สามเดือนขึ้นไป ให้ คณะอนุกรรมการด้านการบริหารงานบุคคลพิจารณาอนุมัติ
โดยพิจารณาถึงความจาเป็นและความต้องการของสานักงานที่จะให้ผู้มีความรู้ ความชานาญในสาขาวิชา
และระดับความรู้ที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานของสานั กงาน ทั้งนี้ ให้กาหนดแผนงานหรือโครงการ
ที่จะให้ผู้นั้นกลับมาปฏิบัติงานไว้ล่วงหน้า
ในกรณีขอลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิชาการที่มีระยะเวลาต่ากว่าสามเดือน
ให้ผู้จัดการพิจารณาอนุมัติ
ข้อ 58 บุคลากรที่ประสงค์จะลาเพื่อไปศึกษา ฝึกอบรม หรือดูง านไม่ว่าในประเทศหรือ
ต่างประเทศ โดยมีระยะเวลาสามเดือนขึ้นไป ต้องปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
บุคลากรที่ประสงค์จะลาไปปฏิบัติงานวิชาการต้องปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี
ข้อ 59 บุ ค ลากรที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ ใ ห้ ล าไปศึ ก ษา ฝึ ก อบรม ดู ง านหรื อ ปฏิ บั ติ ง านวิ ช าการ
จะเปลี่ยนแปลงกาหนดเวลา สถานศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิชาการให้แตกต่างไปจาก
ที่ได้รับอนุมัติไว้มิได้ เว้นแต่ได้รับอนุมัติจากผู้จัดการเป็นรายกรณีไป

เลม่ ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๒๔๘ ง

หนา้ ๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

๕ ตุลาคม ๒๕๖๑

ข้อ 60 การเพิ่ ม พู น ความรู้ ท างวิ ช าการ หรื อ การแลกเปลี่ ย นพนั ก งาน ให้ ท าได้ โ ดยน า
หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารตามที่ ก าหนดในข้ อ ๕7 ข้ อ 58 และข้ อ 59 มาใช้ บั ง คั บ โดยอนุ โ ลม
ทั้งนี้ ผู้บังคับบัญชาของพนักงานผู้นั้นจะต้องคานึงถึงอัตรากาลังที่มีอยู่ โดยให้มีผู้ปฏิบัติงานเพียงพอ
ไม่เสียหายแก่สานักงาน และจะนาเหตุดังกล่าวมาขอตั้งอัตรากาลังเพิ่มไม่ได้
ข้อ ๖1 ส่วนงานต้นสังกัดต้องกาหนดแผนพัฒนาเฉพาะบุคคลสาหรับพนักงานที่ได้รับอนุมัติ
ให้ ล าไปเพิ่ ม พู น ความรู้ ท างวิ ช าการ หรื อ แลกเปลี่ ย นพนั ก งาน โดยต้ อ งสอดคล้ อ งกั บ ภารกิจ ของ
สานักงานทั้งในปัจจุบันและในอนาคต และกาหนดหน้าที่รับผิดชอบที่จะมอบหมายให้พนักงานผู้นั้น
ปฏิ บั ติ เ มื่ อ กลั บ มาจากการลาดั ง กล่ า ว โดยการมอบหมายหน้ า ที่ นั้ น จะต้ อ งสอดคล้ อ งกั บ ความรู้
ทักษะและความเชี่ยวชาญ หรือประสบการณ์ที่ได้รับเพิ่มขึ้น เพื่อให้เกิดประโยชน์และความคุ้มค่าสูงสุด
ข้อ ๖2 พนักงานผู้ไปปฏิบัติงานหรือเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการที่หน่วยงานอื่น จะต้องปฏิบัติ
ตามระเบียบของหน่วยงานอื่นนั้นด้วย ทั้งนี้ หากพนักงานไม่ปฏิบัติตามระเบียบของหน่วยงานอื่นนั้น
ผู้จัดการอาจพิจารณาดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือสองอย่าง ดังนี้
(1) ตักเตือน
(2) สั่ ง ให้ ยุ ติ ก ารเพิ่ ม พู น ความรู้ ห รื อ แลกเปลี่ ย นพนั ก งาน แล้ ว ให้ ก ลั บ เข้ า มาปฏิ บั ติ ง าน
ในสานักงาน
ข้อ ๖3 ให้ ส านั ก งานจั ด ให้ พ นั ก งานที่ ไ ด้ รั บ การพั ฒ นาเพิ่ ม พู น ความรู้ ท างวิ ช าการ หรื อ
ไปแลกเปลี่ยนปฏิบัติในหน่วยงานอื่น ได้ดาเนินการเผยแพร่องค์ความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับดังกล่าว
ข้อ ๖4 ผู้ได้รับอนุมัติให้ลาไปศึกษาหรือการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ ในประเทศ และใช้เวลา
ในการศึกษาในเวลาปฏิบัติงานของสานักงานโดยไม่ได้รับเงินเดือน จะต้องกลับมาปฏิบัติงานให้สานักงาน
เป็นกึ่งของระยะเวลาที่ได้ไปศึกษาหรือตามเงื่อนไขที่ตกลงกับผู้จัดการ
ข้อ ๖5 ผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ลาไปศึกษาหรือการเรียนรู้ในรูปแบบต่ าง ๆ ในประเทศ และใช้
เวลาศึกษาในเวลาปฏิบัติงานบางส่วนของสานักงานโดยได้รับเงินเดือนเต็มจานวน จะต้องปฏิบัติงาน
ชดใช้ให้สานักงานเท่าระยะเวลาที่ได้ไปศึกษา มิฉะนั้น ผู้นั้นต้องชดใช้เงินให้สานักงานเป็นจานวนเท่ากับ
จานวนเงินเดือนตามสัดส่วนที่ใช้เวลาปฏิบัติงานของสานักงานตลอดระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติให้ลาไปศึกษา
ผู้ที่ขออนุมัติลาไปศึกษาต่อในประเทศตามวรรคหนึ่ง ต้องใช้ระยะเวลาศึกษาในเวลาปฏิบัติงาน
ของสานักงานไม่เกินร้อยละยี่สิบห้าของระยะเวลาทั้งหมด
ข้อ ๖6 ผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ลาไปศึกษาหรือการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ ในประเทศ และใช้
เวลาศึกษานอกเวลาปฏิบัติงานของสานักงาน โดยได้รับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา จะต้อง
ปฏิบัติงานชดใช้ให้ สานั กงานเท่าระยะเวลาที่ได้ไปศึกษา มิฉะนั้น ผู้นั้นต้องชดใช้เงินให้สานักงาน
เป็นจานวนเท่ากับจานวนเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่ได้รับทั้งหมด
ผู้ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อในประเทศตามวรรคหนึ่ง มีสิทธิลาเพื่อการศึกษาเพิ่มเติมได้อีก
ไม่เกินสิบวันต่อปี ทั้งนี้ ต้องไม่กระทบกระเทือนต่อการปฏิบัติงานประจาปีและงานที่ได้รับมอบหมาย
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ข้อ ๖7 ผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ลาไปศึกษาต่อในต่างประเทศ โดยไม่ได้รับเงินเดือนและไม่ได้รับเงิน
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา และใช้เวลาในการศึกษาในเวลาปฏิบัติงานของสานักงานโดยไม่ได้รับ
เงินเดือน จะต้องกลับมาปฏิบัติงานให้สานักงานเป็นกึ่งของระยะเวลาที่ได้ไปศึกษาหรือตามเงื่อนไข
ที่ตกลงกับผู้จัดการ
ข้อ 68 ผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ ลาไปศึกษาต่อในต่างประเทศ โดยได้รับเงินเดือนเต็มจานวนและ
เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา จะต้องปฏิบัติงานชดใช้ให้สานักงานเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสองเท่าของ
ระยะเวลาที่ได้ไปศึกษา มิฉะนั้น ผู้นั้นต้องชดใช้เงินให้สานักงานเป็นจานวนสี่เท่าของจานวนเงินเดือน
เดือนสุดท้ายคูณด้วยระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติให้ลาไปศึกษา
ข้อ 69 ผู้ที่ประสงค์จะลาไปฝึกอบรม หรือดูงาน ทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ โดยไม่
ขอรับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากสานักงาน ให้มีสิทธิขอลาเข้ารับการฝึกอบรม หรือดูงานได้รวมกัน
ไม่เกินปีละสิบวันทางานโดยไม่ถือเป็นวันลา
ข้อ ๗0 ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ ใ ห้ ล าไปปฏิ บั ติ ง านวิ ช าการที่ มี ร ะยะเวลาตั้ ง แต่ ส ามเดื อ นขึ้ น ไป
โดยได้รับเงิน เดือน จะต้องปฏิบัติงานชดใช้ให้สานักงานเท่าระยะเวลาที่ได้ลาไปปฏิบัติงานวิชาการ
มิฉะนั้น ผู้นั้นต้องชดใช้เงินให้สานักงานเป็นจานวนเท่ากับจานวนเงินเดื อนสุดท้ายคูณด้วยระยะเวลา
ที่ได้รับอนุมัติให้ลาไปปฏิบัติงานวิชาการ
ในกรณีที่ผู้ได้รับอนุมัติให้ลาไปปฏิบัติงานวิชาการตามวรรคหนึ่ง ได้รับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่าย
เพื่ อ ปฏิ บั ติ ง านวิช าการดั งกล่ า วด้ว ย หากไม่ ปฏิ บั ติง านชดใช้ ใ ห้ ส านัก งานเท่ าระยะเวลาที่ ได้ลาไป
ปฏิบัติงานวิชาการ นอกจากผู้นั้นจะต้องชดใช้สานักงานตามวรรคหนึ่งแล้ว ต้องชดใช้เงินให้สานักงาน
เท่ากับจานวนเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อปฏิบัติงานวิชาการที่ได้รับด้วย
ผู้ที่ประสงค์จะลาไปปฏิบัติงานวิชาการให้มีสิทธิลาไปปฏิบัติงานวิชาการได้ครั้งละไม่เกินหกเดือน
แต่ทั้งนี้ การใช้สิทธิลาไปปฏิบัติงานวิชาการในแต่ละครั้งต้องมีระยะห่างกันไม่น้อยกว่าสามปี ยกเว้น
กรณีที่หน่วยงานภาครัฐอืน่ มีข้อตกลงร่วมกับสานักงานให้พนักงานของสานักงานไปช่วยงานเป็นการพิเศษ
ข้อ ๗1 ผู้ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ ใ ห้ ล าเพื่ อ การพั ฒ นาบุ ค ลากรตามข้ อ 70 ซึ่ ง มี ร ะยะเวลาตั้ ง แต่
สามเดือนขึ้นไป เมื่อวัตถุประสงค์แห่งการลาสิ้นสุดลง ไม่ว่าจะครบกาหนดระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติ
หรือไม่ก็ตาม จะต้องรายงานตัวเข้าปฏิบัติงานและรายงานผลการลาเพื่อการพัฒนาบุคลากรต่อผู้จัดการ
ภายในสามสิบวันนับจากวันที่วัตถุประสงค์แห่งการลาสิ้นสุดลง
ข้อ ๗2 ผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ลาเพื่อการพัฒนาบุคลากรตามข้อ 68 และกลับเข้ามาปฏิบัติงาน
ชดใช้ให้สานักงานยังไม่ครบหนึ่งปี ไม่มีสิทธิลาเพื่อการพัฒนาบุคลากรตามข้อ 67 อีก เว้นแต่กรณีจาเป็น
ผู้จัดการอาจพิจารณาอนุมัติเป็นกรณีพิเศษได้
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หมวด 7
วันและเวลาปฏิบัตงิ าน วันหยุดงาน การปฏิบตั ิงานล่วงเวลา และการลา
ข้อ ๗3 วันทางานให้มีกาหนดสัปดาห์ละห้าวัน โดยมีกาหนดเวลาทางานวันละแปดชั่วโมง
รวมสัปดาห์ละไม่เกินสี่สิบชั่วโมง และมีวันหยุดประจาสัปดาห์ สัปดาห์ละสองวัน ทั้งนี้ เวลาการเข้าทางาน
ให้เป็นไปตามที่ผู้จัดการประกาศกาหนด
วั น หยุ ด ตามประเพณี แ ละวั น หยุ ด อื่ น ของส านั ก งาน โดยอิ ง วั น หยุ ด ราชการประจ าปี
ให้สานักงานประกาศให้ทราบล่วงหน้าเป็นประจาทุกปีไป ในกรณีที่มีความจาเป็น ผู้จัดการจะเปลี่ยนแปลงวัน
จานวนวัน และจานวนเวลาทางาน รวมถึงวันหยุดตามประเพณีของพนักงานและลูกจ้างที่ปฏิบัติงาน
ในบางภารกิจก็ได้
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงจานวนวันหรือเวลาทางานจะต้องมีการตกลงการจ่ายเงินเดือน
และค่าตอบแทนอื่น ๆ ให้ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร
ข้อ ๗4 ผู้ มี สิ ท ธิ เ บิ ก ค่ า ล่ ว งเวลาได้ แ ก่ บุ ค ลากร ยกเว้ น ผู้ ด ารงต าแหน่ ง ประเภทบ ริ ห าร
และตาแหน่งในระดับตั้งแต่พนักงานอาวุโสและนักวิชาการอาวุโสขึ้นไป
อัตราการเบิกค่าล่วงเวลาให้เป็นไปตามที่ผู้จัดการประกาศกาหนด
ข้อ ๗5 ให้บุคลากรยกเว้นลูกจ้างมีสิทธิลาพักผ่อนประจาปีในปีบัญชีหนึ่งได้เป็นระยะเวลา
สิบวันทาการ เว้นแต่ผู้ที่ได้รับบรรจุเข้าปฏิบัติงานยังไม่ถึงหกเดือนไม่มีสิทธิลาพักผ่อนประจาปี
ถ้าในปีบัญชีใดบุคลากรยกเว้นลูกจ้างผู้ใดมิได้ลาพักผ่อนประจาปี หรือลาพักผ่อนประจาปี
แล้วแต่ไม่ครบสิบวันทาการ ให้สะสมวันที่ยังมิได้ลาในปีบัญชีนั้นรวมเข้ากับปีบัญชีต่อ ๆ ไปได้ แต่วันลา
พักผ่อนสะสมรวมกับวันลาพักผ่อนในปีบัญชีปัจจุบันจะต้องไม่เกินยี่สิบวันทาการ สาหรับผู้ที่ปฏิบัติงาน
มาแล้ว ไม่น้ อยกว่าสิบปี ให้ มีสิทธิน าวันลาพักผ่อนสะสมรวมกับวันลาพักผ่อนในปีปัจจุบันได้ไม่เกิน
สามสิบวันทาการ
ทั้งนี้ บุคลากรยกเว้นลูกจ้างผู้ประสงค์จะลาพักผ่อน ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชา
ตามลาดับจนถึงผู้มีอานาจอนุญาต และเมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะหยุดลาพักผ่อนได้ โดยมิให้เสียหาย
แก่สานักงาน
ข้อ ๗6 การลาป่วย การลากิจส่วนตัว การลาคลอดบุตร การลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
การลาอุ ป สมบทหรื อ ลาไปประกอบพิ ธี ฮั จ ย์ การลาเข้ า รั บ การตรวจพลหรื อ เข้ า รั บ การเตรี ย มพล
การลาไปฟื้นฟูสมรรถนะด้านอาชีพ หรือการลารูปแบบอื่น ๆ ของบุคลากรให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ
ของทางราชการโดยอนุโลม เว้นแต่ผู้จัดการจะประกาศกาหนดไว้เป็นอย่างอื่น
ข้อ ๗7 บุ ค ลากรซึ่ง ประสงค์จะลาไปปฏิ บัติ ธรรม ให้ เ สนอหรือจั ด ส่งใบลาพร้อมเอกสาร
การยืนยันจากสถานที่ที่จะไปปฏิบัติธรรม ต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับ และให้มีสิทธิลาไปปฏิบัติธรรม
ติดต่อกันได้ไม่เกินสิบห้าวันทาการ
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หมวด 8
การพ้นสภาพการเป็นผู้ปฏิบตั ิงาน
ข้อ 78 พนักงานและลูกจ้าง พ้นจากความเป็นผู้ปฏิบัติงานในสานักงานเมื่อ
(1) ตาย
(2) ครบเกษียณอายุในปีบัญชีที่มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์
(3) ลาออก
(4) สิ้นสุดสัญญาจ้างหรือถูกเลิกจ้าง
(5) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างใดอย่างหนึ่งตามข้อ 10
(6) เลิกจ้างเพราะไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานติดต่อกันสองปี
(7) ถูกไล่ออกหรือปลดออก เพราะผิดวินัยตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้
(8) ถูกสั่งลงโทษเลิกจ้าง โดยไม่จ่ายเงินชดเชยตามข้อ ๘๑
ข้อ 79 ให้ พ นั ก งานหรือ ลู กจ้ างผู้ ใ ดประสงค์ จะลาออกจากงาน ให้ ยื่ น หนั งสื อขอลาออก
ต่อผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น ล่วงหน้าอย่างน้อยสามสิบวัน
ในกรณี ที่ พ นั ก งานหรื อ ลู ก จ้ า งขอลาออกเพื่ อ ด ารงต าแหน่ ง ทางการเมื อ ง ด ารงต าแหน่ ง
ตามรัฐธรรมนูญ หรือเพื่อสมัครรับเลือกตั้ง ให้การลาออกนี้มีผลนับแต่วันที่ผู้นั้นลาออก
หมวด 9
ค่าตอบแทนการเลิกจ้าง
ข้อ ๘0 ให้สานักงานจ่ายเงินชดเชยให้แก่พนักงานและลูกจ้างซึ่งเลิกจ้าง ดังต่อไปนี้
(1) กรณีทางานติดต่อกันครบสี่เดือนแต่ไม่ครบหนึ่งปี ให้จ่ายในอัตราเท่ากับเงินเดือนสุดท้าย
จานวนหนึ่งเดือน
(2) ในกรณีทางานติดต่อกันครบหนึ่งปี แต่ไม่ครบสามปี ให้จ่ายในอัตราเท่ากับเงินเดื อน
สุดท้ายจานวนสามเดือน
(3) ในกรณีทางานติดต่อกันครบสามปี แต่ไม่ครบหกปี ให้จ่ายในอัตราเท่ากับเงินเดือนสุดท้าย
จานวนหกเดือน
(4) ในกรณีทางานติดต่อกันครบหกปี แต่ไม่ครบสิบปีให้จ่ายในอัตราเท่ากับเงินเดือนสุดท้าย
จานวนแปดเดือน
(5) ในกรณีทางานติดต่อกันครบสิบปีขึ้นไป ให้จ่ายในอัตราเท่ากับเงินเดือนสุดท้าย จานวนสิบเดือน
ทั้งนี้ ให้ถือว่าการเกษียณอายุเป็นการเลิกจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยตามข้อนี้
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ข้อ ๘1 สานักงานไม่ต้องจ่ายเงินชดเชยให้แก่พนักงานและลูกจ้างซึ่งเลิกจ้างในกรณีหนึ่งกรณีใด
ดังต่อไปนี้
(1) ปฏิ บั ติ ห รื อ ละเว้ น การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ โ ดยมิ ช อบเพื่ อ ให้ เ กิ ด ความเสี ย หายอย่ า งร้ า ยแรง
แก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต
(2) ละทิ้ ง หรื อ ทอดทิ้ ง หน้ า ที่ โ ดยไม่ มี เ หตุ ผ ลอั น สมควรเป็ น เหตุ ใ ห้ เ สี ย หายแก่ ส านั ก งาน
อย่างร้ายแรง
(3) ละทิ้ งหน้าที่ติดต่อกันในคราวเดียวเป็นเวลาสามวัน โดยไม่มีเหตุอันสมควรหรือโดยมี
พฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของสานักงาน
(4) กระทาการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
(5) ดู ห มิ่ น เหยี ย ดหยาม กดขี่ ข่ ม เหง หรื อ ท าร้ า ยประชาชนผู้ ม าติ ด ต่ อ ส านั ก งาน
อย่างร้ายแรง
(6) กระทาความผิดอาญาได้รับโทษจาคุกหรือโทษที่หนักกว่าโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุด
ให้จาคุกหรือให้รับโทษที่หนักกว่าโทษจาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ
(7) ละเว้นการกระทาหรือกระทาการใด ๆ อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อ หรือฝ่าฝืนข้อห้าม
หรือความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง
การเลิกจ้างโดยไม่จ่ายเงินชดเชยตามวรรคหนึ่ง สานักงานต้องระบุข้อเท็จจริงอันเป็นเหตุที่เลิกจ้าง
ในหนังสือบอกเลิกสัญญาจ้างไว้โดยชัดเจน
หมวด ๑0
วินัย
ข้อ ๘2 พนักงาน และลูกจ้างต้องรักษาวินัยโดยกระทาการหรือไม่กระทาการตามที่กาหนดไว้
ในหมวดนี้โดยเคร่งครัดอยู่เสมอ
ข้อ ๘3 พนักงานและลูกจ้างต้องกระทาการอันเป็นข้อปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
(1) ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม
(2) ต้ อ งปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามกฎหมาย กฎ ระเบี ย บ ประกาศ และหลั ก เกณฑ์
ของสานักงาน
(3) ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจอุตสาหะ เอาใจใส่ และรักษาประโยชน์ของสานักงาน
(4) ต้องปฏิบัติตามคาสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่โดยชอบด้วยกฎหมาย กฎ ระเบียบ
และหลักเกณฑ์ของสานักงาน โดยไม่ขัดขืนหรือหลีกเลี่ยง แต่ถ้าเห็นว่าการปฏิบัติตามคาสั่งจะทาให้
เสียหายแก่กองทุน หรือจะเป็นการไม่รักษาประโยชน์ของสานักงาน จะต้องเสนอความเห็นเป็นหนังสือ
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ภายใน 3 วัน ให้ผู้บังคับบัญชาทบทวนคาสั่งนั้น และเมื่อได้เสนอความเห็นแล้ว ถ้าผู้บังคับบัญชา
ยืนยันให้ปฏิบัติตามคาสั่งเดิม ผู้ใต้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตาม
(5) ต้องอุทิศเวลาของตนให้แก่สานักงาน จะละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่มิได้
(6) ต้องรักษาความลับของสานักงาน
(7) ต้องสุภาพเรียบร้อย รักษาความสามัคคี และต้องช่วยเหลือกันในการปฏิบัติหน้าที่ระหว่าง
บุคลากรด้วยกันและผู้ร่วมงานอื่น
(8) ต้ อ นรั บ ให้ ค วามสะดวก ให้ ค วามเป็ น ธรรม และให้ ก ารสงเคราะห์ แ ก่ ป ระชาชน
ผู้มาติดต่อสานักงานเกี่ยวกับงานในหน้าที่ของตน
(9) ต้องรักษาชื่อเสียงของตน และรักษาเกียรติของตาแหน่งหน้าที่นั้นมิให้เสื่อมเสีย
ข้อ ๘4 พนักงานและลูกจ้างต้องไม่กระทาการใดอันเป็นข้อห้าม ดังต่อไปนี้
(1) ต้องไม่รายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา การรายงานโดยปกปิดข้อความซึ่งควรต้องแจ้งถือว่า
เป็นการรายงานเท็จด้วย
(2) ต้องไม่อาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยตาแหน่งหน้าที่ของตนหาประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่น
(3) ต้องไม่ประมาทเลินเล่อในหน้าที่
(4) ต้องไม่กระทาการหรือยอมให้ผู้อื่นกระทาการหาผลประโยชน์อันอาจทาให้เสียความเที่ยงธรรม
หรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตาแหน่งหน้าที่ของตน
(5) ต้องไม่กระทาการอย่างใดที่เป็นการกลั่นแกล้ง กดขี่ หรือข่มเหงกันในการปฏิบัติหน้าที่
(6) ต้องไม่กระทาการอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ต่อผู้ร่วมงาน
(7) ต้องไม่ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ หรือข่มเหงประชาชนผู้มาติดต่อสานักงาน
(8) ต้องไม่มาปฏิบัติงานสายติดต่อกันต่อเนื่องเกินห้าวันทาการ โดยไม่แจ้งล่วงหน้า
ข้อ ๘5 พนักงานและลูกจ้างผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติข้อ ๘3 หรือฝ่าฝืนข้อห้ามตามข้อ ๘4
ผู้นั้นเป็นผู้กระทาผิดวินัย
ข้อ ๘6 การกระทาผิดวินัยในลักษณะดังต่อไปนี้ เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
(1) ปฏิ บั ติ ห รื อ ละเว้ น การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ โ ดยมิ ช อบเพื่ อ ให้ เ กิ ด ความเสี ย หายอย่ า งร้ า ยแรง
แก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต
(2) ละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่สานักงาน
อย่างร้ายแรง
(3) ละทิ้งหน้าที่ติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินสิบห้าวันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรหรือ
โดยมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของสานักงาน
(4) กระทาการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
(5) ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ หรือข่มเหงประชาชนผู้มาติดต่อสานักงานอย่างร้ายแรง
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(6) กระทาผิดอาญาจนได้รับโทษจาคุกหรือโทษที่หนักกว่าโทษจาคุก ต้องคาพิ พากษาถึงที่สุด
ให้จาคุก หรือได้รับโทษที่หนักกว่าโทษจาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ
(7) ละเว้นการกระทาหรือการกระทาใด ๆ อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อ ๘3 หรือฝ่าฝืน
ข้อห้ามตามข้อ ๘4 อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่สานักงานอย่างร้ายแรง
ข้อ ๘7 ผู้บังคับบัญชาในส่วนงานต้องดูแลระมัดระวังให้ผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชาของตนปฏิบัติ
ตามวินัย ถ้ารู้ว่าผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชากระทาผิดวินัย จะต้องลงโทษหรือดาเนินการเพื่อให้มีการพิจารณา
ลงโทษ แล้วแต่กรณี
ผู้บังคับบัญชาผู้ใดรู้ว่าผู้ใต้บังคับบัญชากระทาผิดวินัยแต่ละเลยไม่ดาเนินการทางวินัย ให้ถือว่า
ผู้บังคับบัญชาผู้นั้นกระทาผิดวินัย
ข้อ 88 โทษทางวินัยมีห้าสถาน ดังต่อไปนี้
(1) ตักเตือน
(2) ภาคทัณฑ์
(3) ตัดเงินเดือน
(4) ปลดออกจากตาแหน่ง
(5) ไล่ออกโดยไม่จ่ายเงินชดเชย
ข้อ 89 พนักงานและลูกจ้างผู้ใดกระทาผิดวินัย ผู้จัดการต้องสั่งลงโทษให้เหมาะสมกับความผิด
ถ้ามีเหตุอันควรลดหย่อนจะนามาประกอบการพิจารณาลดโทษด้วยก็ได้ และในคาสั่งลงโทษต้องระบุ
ให้ชัดเจนว่าผู้ถูกลงโทษกระทาผิดในเรื่องใดหรือมีเหตุลดหย่อนอย่างไรบ้าง และจะอุทธรณ์ต่อใครภายใน
กาหนดเวลาใดด้วย
ในกรณีที่เป็นการกระทาผิดเล็กน้อย ถ้าผู้จัดการเห็นว่ามีเหตุอันสมควรงดโทษ อาจงดโทษ
ให้โดยให้ว่ากล่าวตักเตือนด้วยวาจาหรือทาทัณฑ์บนเป็นหนังสือไว้ก่อนก็ได้
ข้อ ๙0 กระบวนการพิจารณาโทษทางวินัย ให้สานักงานดาเนินการโดยพิจารณามูลเหตุจูงใจ
และผลของการกระทาผิด ประวัติผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงการพิจารณาความผิดในกรณีที่ผ่านมาซึ่งคล้ายคลึงกัน
ภายใต้สภาพและเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น การพิจารณากาหนดโทษทางวินัย อาจกระทาได้
ดังนี้
(1) กรณีกระทาผิดวินัยตามข้อ ๘3 และข้อ ๘4 ให้พิจารณาตักเตือนหรือภาคทัณฑ์
(2) กรณีกระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามข้อ ๘6 ให้พิจารณาตัดเงินเดือน ปลดออก หรือไล่ออก
โดยไม่จ่ายเงินชดเชย
พนักงานหรือลูกจ้างผู้ใดมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทาความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ถ้าผู้บังคับบัญชา
เห็นว่าเป็นกรณีที่ควรสอบสวน ให้ผู้บังคับบัญชาเสนอความเห็นต่อผู้จัดการเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนวินัย
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ในการพิจารณาของผู้จัดการตามวรรคสาม หากเห็นว่ากรณีดังกล่าวเป็นความผิดชัดแจ้งและ
ไม่จาเป็นต้องสอบสวนจะดาเนินการลงโทษ โดยไม่ต้องมีการสอบสวนก็ได้
ข้อ ๙1 พนักงานและลูกจ้างผู้ใดมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรงและถูกตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนวินัย หรือมีกรณีถูกฟ้องคดีอาญา หรือต้องหาว่ากระทาความผิดอาญา เว้นแต่
ความผิดที่กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ให้ผู้จัดการมีอานาจสั่งพักงานพนักงานและลูกจ้าง
ผู้นั้นเพื่อประโยชน์ในการสอบสวนจนเสร็จสิ้นการสอบสวนหรือการพิจารณาคดีก็ได้ แต่ถ้าภายหลัง
ปรากฏว่าผู้นั้นมิได้กระทาความผิด หรือกระทาความผิดแต่ไม่ถึงกับต้องถูกลงโทษเลิกจ้างโดยไม่ต้อง
จ่ายเงินชดเชย และไม่มีกรณีที่จะต้องถูกออกจากงานด้วยเหตุอื่น ให้ผู้จัดการสั่งให้พนักงานและลูกจ้าง
ผูน้ ั้นกลับเข้าทางานในตาแหน่งเดิมหรือตาแหน่งในระดับเดียวกัน
การจ่ายเงินเดือนระหว่างพักงาน ให้จ่ายได้ไม่เกินกึ่งหนึ่งของเงินเดือนในระหว่างถูกพักงาน
แต่ ถ้ า ภายหลั ง ปรากฎว่ าผู้ นั้ น มิ ไ ด้ กระท าความผิ ด ให้ ส านั ก งานจ่ า ยเงิ น เดื อนในส่ วนที่ ยั งมิ ไ ด้จ่าย
พร้อมดอกเบี้ยในอัตราเงินฝากออมทรัพย์ของธนาคารที่สานักงานใช้บริการจ่ายเงินเดือน
ข้อ ๙2 วินัย การรักษาวินัย และการดาเนินการทางวินัย สาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มาช่วยงาน
เป็นการชั่วคราว ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกาหนดไว้สาหรับเจ้าหน้าที่ ของรัฐ
ผู้นั้นโดยอนุโลม โดยให้ถือว่าผู้จัดการมีสถานะเสมือนเป็นผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น
ข้อ 9๓ พนั กงานและลูกจ้างผู้ใดไม่เห็นด้วยกับคาสั่งลงโทษทางวินัย ผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์
โดยทาเป็นหนังสือชี้แจงแสดงเหตุผล พร้อมพยานหลักฐานต่อคณะกรรมการพิ จารณาอุทธรณ์ภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ทราบคาสั่งลงโทษทางวินัย
ข้อ 9๔ ให้มีคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ขึ้นคณะหนึ่งซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้ง เพื่อทา
หน้าที่พิจารณาอุทธรณ์คาสั่งลงโทษทางวินัย ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านการบริหารและการจัดการ ด้านกฎหมาย
และด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง อันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ จานวนด้านละหนึ่งคนเป็นคณะกรรมการ
และให้พนักงานรับผิดชอบด้านบุคลากรเป็นกรรมการและเลขานุการ
ในการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่ง ให้ดาเนินการพิจารณา
และแจ้งผลเป็น หนั งสือให้ ผู้อุทธรณ์ทราบภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับเรื่องอุทธรณ์ เว้นแต่
มีเหตุขัดข้องที่ทาให้การพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว ก็ให้ขยายระยะเวลาได้อีกไม่เกิน
สามสิบวัน และให้บันทึกเหตุขัดข้องให้ปรากฎไว้ด้วย
คาวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามวรรคสองให้เป็นที่สุด และให้ผู้จัดการสั่งให้
เป็นไปตามคาวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
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หมวด ๑1
การร้องทุกข์
ข้อ ๙๕ พนักงานและลูกจ้างผู้ใดมีความคับข้องใจอันเกิดจากการที่ผู้บังคับบัญชาใช้อานาจ
หน้ าที่ปฏิบัติต่อตนโดยไม่ถูกต้อง หรือไม่ปฏิบัติต่อตนให้ถูกต้องตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ
ประกาศ หรือหลักเกณฑ์ของสานักงาน หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม พนักงานและลูกจ้างผู้นั้นมีสิทธิ
ร้ อ งทุ ก ข์ โ ดยท าเป็ น หนั ง สื อ ชี้ แ จงแสดงเหตุ ผ ลพร้ อ มพยานหลั ก ฐานต่ อ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาเหนื อ ขึ้ น ไป
ภายในสามสิบวันนับแต่ทราบเหตุแห่งการร้องทุกข์
ข้อ ๙๖ พนักงานและลูกจ้างมีสิทธิร้องทุกข์ภายในขอบเขต ดังต่อไปนี้
(1) ต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความคิดเห็นหรือความขัดแย้งเกี่ยวกับระบบหรือวิธีการทางาน
สิทธิประโยชน์ สัญญา หรือสภาพการจ้าง หรือการไม่ได้รับความเป็นธรรม รวมถึงการใช้อานาจหน้าที่
ของผู้บังคับบัญชาที่ปฏิบัติต่อตนไม่ถูกต้อง ไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาในเวลาอันสมควร หรือไม่ปฏิบัติต่อตน
ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือหลักเกณฑ์ของสานักงาน
(2) ต้องไม่ใช่เรื่องร้องขอให้แต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง ลงโทษทางวินัย หรือเรื่องส่วนตัว
เว้นแต่เรื่องส่วนตัวนั้นจะกระทบต่อการทางาน
ข้อ ๙๗ ในการพิจารณาของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปตามข้อ ๙๕ ให้ดาเนินการพิจารณา
และแจ้งผลเป็น หนั งสือให้ ผู้ร้องทุกข์ทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องร้องทุกข์ เว้นแต่
มีเหตุขัดข้องที่ทาให้การพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว ก็ให้ขยายระยะเวลาได้อีกไม่เกิน
สามสิบวัน และให้บันทึกเหตุข้อขัดข้องให้ปรากฎไว้ด้วย
หมวด 12
บทเฉพาะกาล
ข้อ 98 ผู้ใดเป็นพนักงาน ลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มาช่วยปฏิบัติงานเป็นการชั่วคราว
ให้กับกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับสานักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้
และคุณภาพเยาวชนตามระเบียบกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพว่าด้วยการจัดตั้งสานักงาน
ส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน พ.ศ. 2553 ที่มีอยู่ในวันก่อนวันที่ระเบียบฉบับนี้ใช้บังคับ
ให้ผู้นั้นเป็นพนักงาน ลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มาช่วยปฏิบัติงานเป็นการชั่วคราว แล้วแต่กรณี
ต่อไปตามระเบียบฉบับนี้
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ทั้งนี้ ให้นาอายุงานในตาแหน่งและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่พนักงาน ลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่ของ
รัฐที่มาช่วยปฏิบัติงานเคยได้รับจากสานักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชนมานับรวม
เป็นอายุงานในตาแหน่งและสิทธิประโยชน์ของพนักงาน ลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ มาช่วยปฏิบัติงาน
ในสานักงานตามระเบียบนี้ด้วย
ข้อ 99 ในระหว่างที่ยังไม่มีหลักเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบัติที่ออกตามระเบียบนี้ ให้นาหลักเกณฑ์
หรือแนวทางปฏิบัติ ที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลที่ออกตามข้อบังคับกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล มาใช้บังคับแก่การบริหารงานบุคคลของกองทุนโดยอนุโลมไปพลางก่อน
เท่าที่ไม่ขัดกับระเบียบนี้จนกว่าจะมีหลักเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบัติ ตามระเบียบนี้ใช้บังคับ
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
ประสาร ไตรรัตน์วรกุล
ประธานกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

