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ความเปนมา 

 ในป 2534 คณะกรรมการวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพแหงประเทศไทย ไดเสนอใหจัดตั้ง
องคกร เพ่ือใหประเทศไทยไดมีสวนพฤกษศาสตรทําหนาท่ีรวบรวมพรรณไม ศึกษา วิจัย และใชประโยชน
จากทรัพยากรพืช ประกอบกับป 2535 เปนปมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบของสมเด็จพระนาง
เจาฯ พระบรมราชินีนารถ รัฐมนตรีกระทรวงท่ีเก่ียวของในสมัยนั้น อันประกอบดวย ศ.ดร.สงา  สรรพศรี 
รัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร  ดร.ไพจิตร  เอ้ือทวีกุล รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ไดเสนอให
จัดตั้งองคการสวนพฤกษศาสตร ใหเปนหนึ่งในโครงการเฉลิมพระเกียรติ 
 องคการสวนพฤกษศาสตร (อ.ส.พ.) จัดตั้งข้ึนโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการสวนพฤกษศาสตร 
พ.ศ. 2535 มีสถานภาพเปนรัฐวิสาหกิจ สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม
ท่ี 109 ตอนท่ี 40 ลงวันท่ี 7 เมษายน 2535 และมีผลใชบังคับนับถัดจากวันท่ีลงในราชกิจจานุเบกษา 
ดังนั้น องคการฯ จึงมีสถานภาพเปนรัฐวิสาหกิจ ตั้งแตวันท่ี 8 เมษายน  2535 
 ปจจุบันองคการฯ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม ตามพระราชกฤษฎีกาโอน
กิจการบริหาร และอํานาจหนาท่ีของสวนราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง 
กรม พ.ศ. 2545 พ.ศ.2545 ซ่ึงมีผลบังคับใช ตั้งแตวันท่ี 9 ตุลาคม 2545 เปนตนไป   

องคการสวนพฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ แตเดิมรูจักกันในนามของสวนพฤกษศาสตรแม
สานับวาเปน สวนพฤกษศาสตรแหงแรกของประเทศ   ท่ีเปนมาตรฐานสากล   โดยมีจุดมุงหมาย เพ่ือ
ศึกษาวิจัย และใหความรูทางดานพฤกษศาสตร ในป พ.ศ. 2537 องคการสวนพฤกษศาสตร ไดรับ
พระราชทานพระราชานุญาตจากสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ใหใชชื่อสวนพฤกษศาสตรใน 
ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหมวา “สวนพฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์” 
      ภารกิจหลักขององคการสวนพฤกษศาสตร คือ เปนศูนยรวมพรรณไมไทย ท่ีมีความเปนเลิศทาง
วิชาการดานพืช ทําหนาท่ีเปนศูนยศึกษา และคนควาวิจัยทางดานพฤกษศาสตร ดานความหลากหลายทาง
ชีวภาพและการอนุรักษสิ่งแวดลอม รวมท้ังเปนสถานท่ีเผยแพรความสวยงาม และคุณคาของพรรณ
พฤกษชาติไทย ใหเปนท่ีประจักษแกประชาชนท่ัวไป  ปจจุบันองคการสวนพฤกษศาสตร มีสํานักงานใหญ 
ตั้งอยูท่ีเลขท่ี  100 หมู 9 ตําบลแมแรม อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม 50180 มีศูนยประสานงาน 
(กรุงเทพฯ) ตั้งอยูท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม ชั้น 2 กรุงเทพฯ และมีสวนพฤกษศาสตร
สาขา ประจําอยูอีก 5 จังหวัด ดังนี้  
   

 
 
 
  

 
 
 
 
 

หมวด 1 
สถานภาพขององคการสวนพฤกษศาสตร 
 

 - สวนพฤกษศาสตรรมเกลา ตั้งอยูท่ี ตําบลบอภาค อําเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก 

- สวนพฤกษศาสตรระยอง  ตั้งอยูท่ี ตําบลชากพง อําเภอแกลง จังหวัดระยอง 

- สวนพฤกษศาสตรเมืองพล  ตั้งอยูท่ี ตําบลเพ็กใหญ อําเภอพล จังหวัดขอนแกน 

- สวนพฤกษศาสตรพระแมยา  ตั้งอยูท่ี  ตําบลทุงทะเลหลวง อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 

- สวนพฤกษศาสตรเกาะระ   ตั้งอยูท่ี  ตําบลเกาะพระทอง อําเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 
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http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.gotoknow.org/file/testyuth/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A25.bmp&imgrefurl=http://gotoknow.org/file/testyuth/list&usg=__DoK-yaDpSCVAkx5M8vGE-BQis-s=&h=500&w=375&sz=551&hl=th&start=1&zoom=1&itbs=1&tbnid=8cigUQX15TGwXM:&tbnh=130&tbnw=98&prev=/search?q=%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2&hl=th&sa=G&biw=1366&bih=566&gbv=2&tbm=isch&ei=A_VtTsLKGaOkmQWn_6wM
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.gotoknow.org/file/testyuth/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A25.bmp&imgrefurl=http://gotoknow.org/file/testyuth/list&usg=__DoK-yaDpSCVAkx5M8vGE-BQis-s=&h=500&w=375&sz=551&hl=th&start=1&zoom=1&itbs=1&tbnid=8cigUQX15TGwXM:&tbnh=130&tbnw=98&prev=/search?q=%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2&hl=th&sa=G&biw=1366&bih=566&gbv=2&tbm=isch&ei=A_VtTsLKGaOkmQWn_6wM
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วัตถุประสงคในการจัดตั้งองคการฯ 
 

1. รวบรวมพรรณไมตางๆ เพ่ือจัดปลูกใหเปนหมวดหมู 
2. ทําหนาท่ีเปนศูนยรวมตัวอยางพรรณไมแหง ขอมูล เอกสาร สิ่งพิมพเผยแพร และ 

แลกเปลี่ยนความรูทางวิชาการพฤกษศาสตรกับองคการอ่ืนท้ังภายในและภายนอกราชอาณาจักร 
3. ขยาย และอนุรักษพรรณไมของประเทศไทย 
4. ศึกษา คนควา ฝกอบรม และวิจัยทางดานพฤกษศาสตร และผลิตภัณฑท่ีผลิตข้ึนจาก 

พืช รวมท้ังสงเสริมและใหความรวมมือในกิจการดังกลาวของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน 
5. เปนสถานศึกษาพรรณไมในสภาพธรรมชาติ ตลอดจนเปนสถานท่ีสําหรับการสันทนา- 

การ พักผอนหยอนใจ และใหความรูโดยเฉพาะทางดานพฤกษศาสตร 
6. ปลูกผัง และกลอมเกลาจิตใจ รวมท้ังใหความรูแกเยาวชนใหตระหนักถึงคุณคาของ 

ทรัพยากรธรรมชาติ 
7. นําเขามาใน และสงออกไปนอกราชอาณาจักร เพ่ือจําหนายซ่ึงของเก่ียวกับกิจการ 

พฤกษศาสตร 
8. ประกอบกิจการพฤกษศาสตร รวมท้ังกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวกับ หรือตอเนื่อง หรือใกลเคียง    

กับกิจการพฤกษศาสตร 

 

อางอิงจาก 
          - พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการสวนพฤกษศาสตร มาตรา 6 

 
 

วิสัยทัศน (Vision) 

 เปนสวนพฤกษศาสตรชั้นนําในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
 To be Outstanding Botanical Gardens in Southeast Asia 
 
 

พันธกิจ (Mission) 
1. สรางองคความรูและแหลงเรียนรูทางดานพฤกษศาสตร และความหลากหลายทาง

ชีวภาพ 

2. เผยแพรองคความรูและสรางมูลคาเพ่ิม 

 

คานิยม (Core Value) 
 
 BOTANIC BEST 
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 BOTANIC (ภารกิจขององคการสวนพฤกษศาสตรในการเปนสวนหนึ่งท่ีทําหนาท่ีอนุรักษความ
หลากหลายทางชีวภาพ) 
  B = Biodiversity ความหลากหลายทางชีวภาพ 
  O = Ozone  โอโซน 
  T = Tree  ตนไม 
  A = Animal  สัตว 
  N = Nature  ธรรมชาติ 
  I = Information ขอมูล ขอมูล 
  C = Conservation อนุรักษ 
 BEST (วัฒนธรรมองคกร คือ การสรางสุดยอดทีมงานท่ีมีความชํานาญเฉพาะ) 
  B = Building   สราง 
  E = Excellent  สุดยอด 
  S = Specialized มีความชํานาญเฉพาะ 
  T = Team  ทีมงาน 
 

ยุทธศาสตร (Strategic) 

 ในการกําหนดกลยุทธขององคการสวนพฤกษศาสตร ซ่ึงไดมาจากการวิเคราะหสภาพแวดลอม
ภายใน และภายนอกองคการ (SWOT Analysis) เพ่ือวิเคราะหหาจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค
ตางๆ ในการดําเนินงาน องคการสวนพฤกษศาสตรจึงไดกําหนดยุทธศาสตร เพ่ือใชเปนแนวทางในการ
ดําเนินนโยบาย เพ่ือใหบรรลุตามเปาประสงคท่ีวางไว 6 ยุทธศาสตร ดังนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาสวนสวยแหงการเรียนรูคูความเพลิดเพลิน 
ยุทธศาสตรท่ี 2 สงเสริมกระบวนการเรียนรู เผยแพรและถายทอดองคความรูสูประชาชน 
ยุทธศาสตรท่ี 3  ศึกษา วิจัยและพัฒนาพันธุพืชเพ่ือเปนฐานในการพัฒนาท่ียั่งยืน 
ยุทธศาสตรท่ี 4 สงเสริมภาพลักษณและพัฒนาธุรกิจ 
ยุทธศาสตรท่ี 5  พัฒนาเปนองคกรท่ีรักษาสิ่งแวดลอมและรับผิดชอบตอสังคม (Green & Clean Organization) 

ยุทธศาสตรท่ี 6 เพ่ิมสมรรถนะการบริหารจัดการและพัฒนาองคกร 
 

คณะกรรมการบริหารและผูบริหาร 
 
การบริหารงานขององคการสวนพฤกษศาสตร ประกอบดวย  

1. คณะกรรมการองคการสวนพฤกษศาสตร ประกอบดวยประธานกรรมการและกรรมการอ่ืน 
              อีกไมนอยกวา 5 คน แตไมเกิน 9 คน และใหผูอํานวยการเปนกรรมการและเลขานุการ 
              คณะรัฐมนตรีเปนผูแตงตั้งประธานกรรมการและกรรมการ โดยใหอยูในตําแหนงคราวละ 2 ป 

2. ผูอํานวยการ ซ่ึงคณะกรรมการเปนผูแตงตั้งดวยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี เปนผูมี 
   อํานาจบริหารกิจการขององคการฯ และบังคับบัญชาพนักงาน และลูกจางทุกตําแหนง 
 

อางอิงจาก 
          - พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการสวนพฤกษศาสตร มาตรา 12, 19 และ 21 
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 โดยท่ีองคการสวนพฤกษศาสตร เปนรัฐวิสาหกิจท่ีจัดตั้งโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติจัดตั้ง
องคการของรัฐ พ.ศ. 2496  ซ่ึงตอมาไดมีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการสวนพฤกษศาสตร พ.ศ. 2535 
ข้ึน การดําเนินการขององคการฯ เปนการดําเนินการเพ่ือสาธารณประโยชน ไดรับเงินอุดหนุนในการ
ดําเนินงานซ่ึงมาจากภาษีของประชาชน เปนเหตุใหบทบาทของพนักงานองคการสวนพฤกษศาสตร ในดาน
คุณสมบัติของพนักงานตองเปนไปตามหลักเกณฑท่ีกฎหมายกําหนด ตลอดจนการปฏิบัติงานตองดําเนินการ
ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับขององคการฯ อยางเครงครัด 

ในเบื้องตนพนักงาน จึงควรทราบเก่ียวกับกฎหมายท่ีเก่ียวของ ตลอดจนระเบียบ ขอบังคับตางๆ 
ขององคการฯ ซ่ึงมีอยูหลายฉบับ แตในท่ีนี้จะไดนําสวนท่ีจําเปนตองใชในการปฏิบัติงานอยูเปนประจํามา
สรุป ซ่ึงคูมือพนักงานฉบับนี้ไดสรุปหลักเกณฑมาเพ่ือใหพอเขาใจแนวทางของกฎเกณฑตางๆ ท่ัวไปเทานั้น 
แตในทางปฏิบัติท่ีแทจริงแลว ควรตองอานขอบังคับ ระเบียบหรือกฎหมายท่ีเก่ียวกับเรื่องนั้นๆ โดยละเอียด 
และกรณีท่ีจะนํามาอางอิง ควรอางอิงจากขอบังคับ หรือระเบียบ หรือตัวบทกฎหมายท่ีเก่ียวของโดยตรง
เทานั้น 

โดยคูมือพนักงานฉบับนี้  ไดแบงกลุมระเบียบขอบังคับออกเปน 3 สวน ประกอบดวย 1. การ
ปฏิบัติงานของพนักงาน 2. สวัสดิการ และสิทธิประโยชนของพนักงาน และ 3. ขอบังคับองคการฯ สวน
ของการคลังท่ีพนักงานควรทราบ 

 

สวนที่ 1 
2.1  การปฏิบัติงานของพนักงาน 

2.1.1 การบรรจุแตงตั้ง  

 การบรรจุบุคคลเขาเปนพนักงาน เพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตั้งแตระดับ 8 ลงมาในองคการเปน
อํานาจของผูอํานวยการ สําหรับตําแหนงนอกเหนือจากนี้ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
องคการฯ กอน ท้ังนี้ การแตงตั้งใหพนักงานดํารงตําแหนงใด อาจตองใหพนักงานทดลองปฏิบัติงานตามท่ี
องคการกําหนด แตท้ังนี้เม่ือรวมระยะเวลาในการทดลองงานแลวตองไมเกิน 1 ป (กรณีท่ีการบรรจุแตงตั้ง
โดยตองมีระยะเวลาทดลองการปฏิบัติงานนั้น ใหถือวาเปนการบรรจุแตงตั้ง เพ่ือทดลองการปฏิบัติงาน
เทานั้น) 

 
ขอบังคับองคการฯ* ไดกําหนดหลักเกณฑท่ีพนักงานควรทราบ ไว ดังนี้ 

 1) คุณสมบัติท่ัวไปของพนักงาน    

1. มีสัญชาติไทย  หากเปนบุคคลท่ีมิใชสัญชาติไทย  ก็จะตองเปนบุคคลท่ีองคการฯ 
จําเปนตองจางเปนกรณีพิเศษ  เพราะไมอาจหาบุคคลสัญชาติไทยท่ีเหมาะสมมาทํางานท่ีตองการได 
  2. มีอายุไมต่ํากวา 18 ป และไมเกิน 60 ปบริบูรณ 

หมวด 2 
สาระสําคัญของระเบียบ และขอบังคับองคการสวนพฤกษศาสตร   

ที่พนักงานควรทราบ 
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  3. เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญดวยความบริสุทธิ์ใจ 
  4. ไมเปนผูมีรางกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ไรความสามารถ หรือจิตฟน
เฟอนไมสมประกอบ 
  5. ไมเปนผูเปนโรคเรื้อน  วัณโรคในระยะอันตราย  โรคเทาชางในระยะท่ีปรากฏอาการเปนท่ี
รังเกียจแกสังคม  โรคยาเสพติดใหโทษอยางรายแรง  โรคพิษสุราเรื้อรัง  หรือโรคอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการ
กําหนด 
  6. ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี 
  7. ไมเปนผูมีหนี้สินลนพนตัว 
  8. ไมเปนบุคคลลมละลาย 
  9. ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ
ความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
  10. ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
องคการของรัฐ 
  11. สามารถปฏิบัติงานใหแกองคการฯ ไดเต็มเวลา 
  12. ไมเปนขาราชการ ซ่ึงมีตําแหนง หรือเงินเดือนประจํา รวมท้ังขาราชการการเมือง ลูกจาง
ของกระทรวง ทบวง กรม หรือทบวงการเมือง ซ่ึงมีฐานะเทียบเทาพนักงานสวนทองถ่ิน และสมาชิกสภา
ทองถ่ิน หรือสภากรุงเทพมหานคร และผูบริหารทองถ่ิน  
  13. ไมเปนกรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาท่ีในพรรคการเมือง 
  14. ไมเปนผูเคยกระทําการทุจริตในการคัดเลือกเขาปฏิบัติงาน 
  ผูขาดคุณสมบัติตาม 10. ซ่ึงมิใชกรณีเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ 
รัฐวิสาหกิจ หรือองคการของรัฐ เพราะกระทําผิดในกรณีทุจริตตอหนาท่ี และผูนั้นไดออกจากงานหรือราชการ
เกิน 2 ปแลว หากผูอํานวยการพิจารณาเห็นวา ถาผูนั้นเขาปฏิบัติงานจะเปนประโยชนอยางยิ่งแกองคการ หรือ
พิจารณาเห็นวาผูนั้นไดกลับใจประพฤติเปนคนดีแลว จะยกเวนใหเปนการเฉพาะรายก็ได แตตองไดรับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการ 

นอกจากหลกัเกณฑตามขอบังคับฯ แลว  ยังมกีฎหมายที่เกี่ยวของ ดังนี ้
1. พ.ร.บ. คุณสมบัติมาตรฐาน ฯ **  ไดเพ่ิมเติมคุณสมบัติพนักงานตองไมมีลักษณะตองหามเพ่ิมเติม

จากหลักเกณฑตามขอบังคับองคการฯ  ดังนี้ 
1. สามารถทํางานใหแกรัฐวิสาหกิจนั้นไดเต็มเวลา 
2. ไมเคยตองคําพิพากษา หรือคําสั่งของศาลใหทรัพยสินตกเปนของแผนดินเพราะร่ํารวย

ผิดปกติ หรือมีทรัพยสินเพ่ิมข้ึนผิดปกติ 
3. ไมเปนผูดํารงตําแหนงใดในพรรคการเมือง หรือเจาหนาท่ีของพรรคการเมือง 
4. ไมเคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากงาน เพราะทุจริตตอหนาท่ี  

อางอิงจาก 
     * ขอบังคับองคการฯ วาดวย การกําหนดตําแหนง การบรรจุแตงตั้ง เลื่อนข้ึนเงินเดือน และการออก
จากงาน พ.ศ. 2537 ขอ 7 
     ** พ.ร.บ. คุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และท่ีแกไข
เพ่ิมเติม  มาตรา 9    

2) การใหขอมูล และการตรวจสอบผูที่จะไดรับการบรรจุแตงตั้งจะตองปฏิบัติ ดังนี้ 
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1. ตรวจสอบประวัติอาชญากรรม 
 2. ทําสัญญาคํ้าประกันการทํางาน 

โดยเปนขาราชการระดับ 4 ข้ึนไป ถาเปนพนักงานรัฐวิสาหกิจ ตองไดรับอัตราเงินเดือนตั้งแต 8,100 บาท
ข้ึนไป หรือถาเปนพนักงานเอกชนตองไดรับอัตราเงินเดือนตั้งแต 10,000 บาท ข้ึนไป  

 3. ใหขอมูลเก่ียวกับประวัติของตนกับหนวยงานทรัพยากรมนุษย เพ่ือบันทึก 
ทะเบียนประวัติ 
 
 

2.1.2 เงินเดือน และการเลื่อนข้ันเงินเดือน  
 

 อัตราเงินเดือนของพนักงาน เปนไปตามโครงสรางอัตราเงินเดือนท่ีคณะกรรมการองคการฯ 
กําหนด  ท้ังนี้ โครงสรางดังกลาวจะอยูในกรอบเดียวกับบัญชีโครงสรางอัตราเงินเดือนของพนักงาน
รัฐวิสาหกิจท่ีกระทรวงการคลังกําหนด สําหรับพนักงานตําแหนงในระดับใดจะมีอัตราเงินเดือนตั้งแตข้ันใด
ถึงข้ันใด ปรากฏตามบัญชีโครงสรางอัตราเงินเดือนตามระดับตําแหนง ซ่ึงคณะกรรมการองคการฯ เปนผู
กําหนด 

 
 

 

 

 

 

นอกจากนั้นการปฏิบัติงาน และการลาของพนักงาน ยังเปนเกณฑการพิจารณาประกอบการเลื่อน
ข้ันเงินเดือนประจําปดวย  มีรายละเอียด ดังนี้** 

 1. หลักเกณฑการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนใหไมเกิน 1 ขั้น 
  1. ในรอบปบัญชีการเงินท่ีผานมามีเวลาทํางานรวมแลวไมนอยกวา 8 เดือน 
  2. ในรอบปการพิจารณาความดีความชอบมีวันลากิจ ปวย รวมกันไมเกิน 45 วัน  

ยกเวนลาคลอด ลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบศาสนกิจในตางประเทศเปนครั้งแรก 
  3. ในรอบปการพิจารณาความดีความชอบ มาทํางานสายไมเกิน 30 ครั้ง 
  4. ในรอบปการพิจารณาความดีความชอบ จนกระท่ังถึงวันท่ีเลื่อนข้ันเงินเดือน ไมถูกลง 

โทษทางวินัย 
  5. ในรอบปการพิจารณาความดีความชอบ ไมมีการขาดงาน 

6. การปฏิบัติงานในรอบปของการพิจารณาความดีความชอบไดรับการประเมินผลงาน 
ในหนาท่ีอยูในเกณฑปานกลาง 

 2. หลักเกณฑการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษมากกวา 1 ขั้นแตไมเกิน 2 ขั้น 
   1. ในรอบปบัญชีการเงินท่ีผานมามีเวลาทํางานครบ 12 เดือน 
   2. ในรอบปของการพิจารณาความดีความชอบ มีวันลากิจ ลาปวย รวมกันไมเกิน 15 วัน 

การเลื่อนข้ันเงินเดือนประจําปเปนไปตามหลักเกณฑการพิจารณาความดีความชอบ  ซ่ึง

พิจารณาโดยคํานึงถึงคุณภาพ และปริมาณงานของตําแหนง และผลงานท่ีไดปฏิบัติมา การรักษาระเบียบ 

วินัย ตลอดจนความรความสามารถ ความอตสาหะในการปฏิบัติงาน*   

http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.decha.com/main/topic_img/PD20110208143437.jpg&imgrefurl=http://www.decha.com/main/showTopic.php?id=7762&usg=__6N5-d67muL2BoZSeyTvco9HFihc=&h=374&w=300&sz=28&hl=th&start=1&zoom=1&itbs=1&tbnid=Oz5iOEHI9j3v8M:&tbnh=122&tbnw=98&prev=/search?q=%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99&hl=th&sa=G&biw=1366&bih=566&gbv=2&tbm=isch&ei=FAVuTtCPKYjSmAWo_pgc
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.decha.com/main/topic_img/PD20110208143437.jpg&imgrefurl=http://www.decha.com/main/showTopic.php?id=7762&usg=__6N5-d67muL2BoZSeyTvco9HFihc=&h=374&w=300&sz=28&hl=th&start=1&zoom=1&itbs=1&tbnid=Oz5iOEHI9j3v8M:&tbnh=122&tbnw=98&prev=/search?q=%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99&hl=th&sa=G&biw=1366&bih=566&gbv=2&tbm=isch&ei=FAVuTtCPKYjSmAWo_pgc
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    3. ในรอบปของการพิจารณาความดีความชอบ มาทํางานสายไมเกิน 10 ครั้ง 
   4. ในรอบปการพิจารณาความดีความชอบ จนกระท่ังถึงวันท่ีจะเลื่อนข้ันเงิน 
เดือน ไมถูกลงโทษทางวินัย 

  5. ในรอบปการพิจารณาความดีความชอบ ไมมีการขาดงาน 
6. การปฏิบัติงานในรอบปการพิจารณาความดีความชอบ ไมไดลาศึกษาตอ ฝกอบรม 

หรือ 
ดูงานท้ังใน และตางประเทศ ยกเวนการไปปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีไดรับ  มอบหมาย หรือการไปปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน
ตามขอตกลงเก่ียวกับสภาพการจางท่ีไดทําไวกับองคการฯ หรือตามสิทธิหนาท่ีตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ 
  7. ในรอบปการพิจารณาความดีความชอบ ไดอุทิศเวลาปฏิบัติงานดวยความวิริยะ
อุตสาหะจนมีผลการปฏิบัติงานอยูในเกณฑดีเดน จนถือเปนตัวอยางท่ีดีได หรือปฏิบัติงานในตําแหนงหนาท่ี
จนเกิดประโยชนตอหนวยงานเปนพิเศษ หรือปฏิบัติงานท่ีมีการเสี่ยงอันตรายเปนกรณีพิเศษ หรือปฏิบัติงาน
เปนผลสําเร็จและเปนผลดียิ่งแกหนวยงานและประเทศชาติ 

          3. กรณีไมเล่ือนขั้นเงินเดือนให 
  
 1. ในรอบปบัญชีการเงินท่ีผานมามีเวลาทํางาน รวมกันต่ํากวา 8 เดือน 
  2. ในรอบปของการพิจารณาความดีความชอบ มีวันลากิจ ลาปวย รวมกันเกินกวา45 วัน 
ยกเวนการลาคลอด ลาอุปสมบท ลาไปประกอบพิธีทางศาสนาในตางประเทศเปนครั้งแรก 
  3. ในรอบปของการพิจารณาความดีความชอบ มาทํางานสายเกิน 30 ครั้ง 
  4. ในรอบปการพิจารณาความดีความชอบ จนกระท่ังถึงวันท่ีจะเลื่อนข้ันเงินเดือน ถูก
ลงโทษทางวินัย หรืออยูระหวางการลงโทษทางวินัย (เกินกวาโทษภาคทัณฑ) 
  5. ในรอบปการพิจารณาความดีความชอบ มีการขาดงานการปฏิบัติงานในรอบปการ
พิจารณาความดีความชอบ ไดรับการประเมินผลงานในหนาท่ีต่ํากวามาตรฐาน 
 

อางอิงจาก 
     * ขอบังคับองคการฯ วาดวย การกําหนดตําแหนง การบรรจุแตงตั้ง เลื่อนข้ันเงินเดือน และการออก
จากงาน พ.ศ. 2537 ขอ 22 
     ** หนังสือสํานักเลขาธิการรัฐมนตรี ท่ี สร 0202/ว 199 ลงวันท่ี 18 กันยายน พ.ศ. 2524 เรื่อง 
หลักเกณฑการพิจารณาความดีความชอบของพนักงาน และลูกจางประจําของรัฐวิสาหกิจ 

 
2.1.3 การปฏิบัติงาน: ทํางานลวงเวลา: คาตอบแทนในการทําลวงเวลา 

 

1) การปฏิบัติงาน  

  
 พนักงานตองปฏิบัติงานใหเปนไปตามหนาท่ี และความรับผิดชอบของตําแหนงลักษณะงานท่ีตอง
ปฏิบัติ  หากผูไดรับการบรรจุเขาเปนพนักงาน และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใดแลว  หากภายหลังปรากฏวา
ขาดคุณสมบัติท่ัวไป หรือคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้น  ผูอํานวยการองคการฯ มีอํานาจสั่งให
พนักงานผูนั้นออกจากงานไดโดยพลัน 

http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://tinny.ob.tc/picture/12735/1273581069tinny.jpg&imgrefurl=http://tinny.ob.tc/-View.php?N=101&usg=__rnEifcVRUaKhJd5hZQrjuA5QbzU=&h=415&w=378&sz=39&hl=th&start=3&zoom=1&itbs=1&tbnid=Z52wG0HLwVdWGM:&tbnh=125&tbnw=114&prev=/search?q=%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%88&hl=th&sa=G&biw=1366&bih=566&gbv=2&tbm=isch&ei=SwduTuz8HMX4mAXjvZAu
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.meeboard.com/users/beautyherzone/imgupload/2-9091.jpg&imgrefurl=http://www.meeboard.com/view.asp?user=beautyherzone&groupid=2&rid=9624&qid=9091&usg=__0cLbfkJJcYGmBRqVP1U0sVUgSX8=&h=338&w=400&sz=32&hl=th&start=12&zoom=1&itbs=1&tbnid=cBvcUvu1jBLa7M:&tbnh=105&tbnw=124&prev=/search?q=%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99&hl=th&sa=G&biw=1366&bih=566&gbv=2&tbm=isch&ei=0gduTpmKK8bemAXgr-kR
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://tinny.ob.tc/picture/12735/1273581069tinny.jpg&imgrefurl=http://tinny.ob.tc/-View.php?N=101&usg=__rnEifcVRUaKhJd5hZQrjuA5QbzU=&h=415&w=378&sz=39&hl=th&start=3&zoom=1&itbs=1&tbnid=Z52wG0HLwVdWGM:&tbnh=125&tbnw=114&prev=/search?q=%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%88&hl=th&sa=G&biw=1366&bih=566&gbv=2&tbm=isch&ei=SwduTuz8HMX4mAXjvZAu
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.meeboard.com/users/beautyherzone/imgupload/2-9091.jpg&imgrefurl=http://www.meeboard.com/view.asp?user=beautyherzone&groupid=2&rid=9624&qid=9091&usg=__0cLbfkJJcYGmBRqVP1U0sVUgSX8=&h=338&w=400&sz=32&hl=th&start=12&zoom=1&itbs=1&tbnid=cBvcUvu1jBLa7M:&tbnh=105&tbnw=124&prev=/search?q=%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99&hl=th&sa=G&biw=1366&bih=566&gbv=2&tbm=isch&ei=0gduTpmKK8bemAXgr-kR
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 องคการฯ ไดกําหนดวันทํางาน เวลาทํางาน และวันหยุดของพนักงาน ดังนี้ 
 วันทํางาน  ไดแกวันท่ีกําหนดใหพนักงานทํางานปกติ (ทํางานวันจันทร ถึง วันศุกร)  
 วันหยุดงาน ไดแก วันหยุดประจําสัปดาห (วันเสาร และวันอาทิตย) และวันหยุดประจําปตาม
ประกาศขององคการ  
 เวลาทํางานปกติ 8.30–16.30 น. เวนแตพนักงานท่ีองคการฯ กําหนดลักษณะงานไวโดยเฉพาะ  
 เวลาพัก 12.00–13.00 น. เวนแตพนักงานตอนรับ พนักงานรับโทรศัพท หรืองานอ่ืน ซ่ึงจะระบุ
เปนรายๆ ไป ใหพักโดยผลัดเปลี่ยนกันคนละไมเกิน 1 ชั่วโมง ในชวงเวลา 11.30–13.30 น. 
 

อางอิงจาก 
        * ขอบังคับองคการฯ วาดวยการปฏิบัติงาน และการลาของพนักงาน พ.ศ. 2537 และท่ีแกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2541 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2549 ขอ 7 

 
 
2) การทํางานลวงเวลา 

- การทํางานลวงเวลาจะกระทําไดเม่ือ 

  1. ตองเปนเวลาซ่ึงไมสามารถปฏิบัติใหแลวเสร็จภายในเวลาท่ีกําหนด และจําเปนตอง
ปฏิบัติใหเสร็จเรียบรอยโดยเร็ว  เพ่ือประโยชนแกงาน และเพ่ือปองกันมิใหเสียหายแกองคการฯ หรือเปน
งานซ่ึงไมสามารถปฏิบัติไดในเวลาทํางานปกติหรือชวงเวลาท่ีองคการฯ กําหนด 
  2. เปนการรับรองชาวตางประเทศ ซ่ึงพนักงานผูนั้นจะตองเปนเจาหนาท่ีใหความสะดวก
อยูดวย 
  3. เปนการปฏิบัติงานนอกสถานท่ี ซ่ึงตองปฏิบัติงานเกินกวาเวลาทํางานปกติ แตไมเกิน
กวา 12 ชั่วโมง โดยไมไดเบิกคาตอบแทนอ่ืน 

- การทํางานลวงเวลาจะตองไดรับคําส่ัง หรือไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจดังนี้   

  1. รองผูอํานวยการมีอํานาจ หรืออนุมัติใหทํางานลวงเวลาไดไมเกิน 60 ชั่วโมตอคนใน
หนึ่งเดือน หากมีความจําเปนตองทํางานเกินกวากําหนด จะตองไดรับอนุมัติจากผูอํานวยการกอน 
  2. ผูอํานวยการมีอํานาจสั่ง หรืออนุมัติใหทํางานลวงเวลาไดตามท่ีเห็นสมควร 

3. การขออนุมัติทํางานลวงเวลาตองไดรับอนุมัติลวงหนาจากผูมีอํานาจ โดยใชแบบฟอรม
ขององคการฯ แสดงรายละเอียดของงานท่ีตองทํา พรอมท้ังเหตุผลและความจําเปนเพ่ือประกอบการ
พิจารณา 

ในกรณีท่ีเหตุฉุกเฉินท่ีจะตองทํางานลวงเวลา หรือในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนเรงดวนตองปฏิบัติงาน
ลวงเวลานอกสถานท่ี ซ่ึงหากไมรีบดําเนินการแลวจะเสียหายแกองคการฯ และไมสามารถอนุมัติลวงหนาได
ทัน ผูบังคับบัญชาระดับหัวหนาฝายจะใหผูปฏิบัติงานทํางานลวงเวลาไปกอนก็ได แตใหรีบรายงานชี้แจง
เหตุผลและขออนุมัติตอผูมีอํานาจโดยเร็ว 

เม่ือปฏิบัติงานลวงเวลาแลวเสร็จ ผูปฏิบัติงานตองรายงานผลงานตามท่ีองคการฯ กําหนด แสดง
เวลามาทํางาน เวลากลับ รายงานยอแสดงผลการทํางานใหผูควบคุมการทํางานรับรองวาถูกตองตรงความ
เปนจริง โดยใหหัวหนาฝาย หรือเทียบเทา รับรองผลการทํางาน เพ่ือขอเบิกคาทํางานลวงเวลา  

http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.bkk.in.th/Attachment/384/722_51399.jpg&imgrefurl=http://www.bkk.in.th/Topic.aspx?TopicID=722&usg=__V8WN46_bd61w9N66Ucp-m-TVNwg=&h=320&w=298&sz=27&hl=th&start=5&zoom=1&itbs=1&tbnid=NkDviIze25KPhM:&tbnh=118&tbnw=110&prev=/search?q=%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99&hl=th&sa=G&biw=1366&bih=566&gbv=2&tbm=isch&ei=0gduTpmKK8bemAXgr-kR
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3) คาตอบแทนในการทําลวงเวลา 

การยื่นขอเบิกใหยื่นตอฝายบริหาร ฝายบริหารจะเปนผูคํานวณคาลวงเวลา ดังนี้ 
  1. การทํางานลวงเวลาในวันทํางานปกติ ใหจายคาลวงเวลา 1 1/2  เทาของอัตราคาจาง
ตอชั่วโมงในเวลาทํางานปกติ 
  2. การทํางานในวันหยุด แยกคํานวณเปน 2 ระยะ ดังนี้ 

2.1 ถาเวลาทํางานตรงกับชวงเวลาทํางานปกติ ใหจายเพ่ิมข้ึนอีก 1 เทาของอัตรา
คาจางตอชั่วโมงทํางานปกติ 

2.2 ถาเวลาทํางานนอกเหนือจากชวงเวลาทํางานตามปกติ ใหจายลวงเวลาในอัตรา 3 
เทาของอัตราคาจางตอชั่วโมงของเวลาทํางาน 

ในการคํานวณใหถือ 1 เดือนมี 30 วัน สําหรับชั่วโมงทํางานเศษของชั่วโมงถาเกินครึ่งชั่วโมง
นับเปน 1 ชั่วโมง การทํางานลวงเวลา 8 ชั่วโมงติดตอกันใหถือเปนเวลาหยุดพักรับประทานอาหาร 1 
ชั่วโมงของทุก 8 ชั่วโมง และการปฏิบัติงานลวงเวลาในเรื่องหนึ่งเรื่องใด ผูปฏิบัติงานจะทํางานลวงเวลาโดย
นับรวมเวลาทํางานปกติแลวติดตอกันเกินกวา 24 ชั่วโมงไมได  
 การหยุดงานแทนการรับคาลวงเวลา  

กรณีท่ีเปนการสมควร ผูอํานวยการอาจจะอนุญาตใหผูปฏิบัติงานหยุดงานแทนการรับเงินคา
ลวงเวลาก็ได ดังนี้ 

 
หามมิใหเบิกจายคาลวงเวลาในกรณีดังตอไปนี้ 
1. การทํางานลวงเวลาตอเนื่องในคราวเดียวกัน วันหนึ่งนอยกวา 1 ชั่วโมง 
2. เวลาหยุดพักรับประทานอาหาร 
3. การทํางานนอกสถานท่ีเกินกวา 12 ชั่วโมง ซ่ึงมีสิทธิเบิกคาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน

ได 
 

อางอิงจาก 
              * ขอบังคับองคการฯ วาดวย การทํางานลวงเวลา พ.ศ. 2536 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2545 ขอ 5, 7, 9, 10, 12 และขอ 13 

 

2.1.4 การออกจากงาน  

 - พนักงานออกจากงานเมื่อ 
  1. ตาย 
  2. ไดรับอนุมัติใหลาออก 
  3. เม่ือมีอายุครบ 60 ปบริบูรณ (พนจากตําแหนงเม่ือสิ้นปงบประมาณตามปท่ีพนักงานผูนั้นมี
อายุครบ 60 ปบริบูรณ) 
  4. ถูกสั่งลงโทษ ใหออก ปลดออก หรือไลออกตามขอบังคับขององคการฯ 
   
 
  5. ตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีได
กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 

http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://fic.ifrpd.ku.ac.th/fic/images/stories/photo/%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1.jpg&imgrefurl=http://fic.ifrpd.ku.ac.th/fic/index.php/th/simplelist/462-food-15-10-2010.html&usg=__oVQBjWz-yH87UfWPmCUKqbtzg-I=&h=380&w=338&sz=29&hl=th&start=4&zoom=1&itbs=1&tbnid=cFxVR-dyMxjwcM:&tbnh=123&tbnw=109&prev=/search?q=%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1&hl=th&sa=G&biw=1366&bih=566&gbv=2&tbm=isch&ei=FwpuTv2pJuidmQXIq7ES
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.rakbankerd.com/kaset/Plant/520_1.gif&imgrefurl=http://www.rakbankerd.com/agriculture/page?id=520&s=tblplant&usg=__N88Lnjn0jM1e-jBfAQrPgd3CfBw=&h=350&w=350&sz=102&hl=th&start=8&zoom=1&itbs=1&tbnid=BlN7Hta1dKneUM:&tbnh=120&tbnw=120&prev=/search?q=%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99&hl=th&sa=G&biw=1366&bih=566&gbv=2&tbm=isch&ei=8QpuTq-oOqb8mAXqgoUx
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://img683.imageshack.us/img683/7564/2920090318110145.jpg&imgrefurl=http://www.baanmaha.com/community/thread34142.html&usg=___DE5H5nOqZHWSoa3MAXkUPqnvT8=&h=300&w=350&sz=33&hl=th&start=1&zoom=1&itbs=1&tbnid=tbu1SoNzqJIqEM:&tbnh=103&tbnw=120&prev=/search?q=%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%81&hl=th&sa=G&biw=1366&bih=566&gbv=2&tbm=isch&ei=ZwtuToC2Gcb3mAWh6LUO
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://fic.ifrpd.ku.ac.th/fic/images/stories/photo/%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1.jpg&imgrefurl=http://fic.ifrpd.ku.ac.th/fic/index.php/th/simplelist/462-food-15-10-2010.html&usg=__oVQBjWz-yH87UfWPmCUKqbtzg-I=&h=380&w=338&sz=29&hl=th&start=4&zoom=1&itbs=1&tbnid=cFxVR-dyMxjwcM:&tbnh=123&tbnw=109&prev=/search?q=%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1&hl=th&sa=G&biw=1366&bih=566&gbv=2&tbm=isch&ei=FwpuTv2pJuidmQXIq7ES
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.rakbankerd.com/kaset/Plant/520_1.gif&imgrefurl=http://www.rakbankerd.com/agriculture/page?id=520&s=tblplant&usg=__N88Lnjn0jM1e-jBfAQrPgd3CfBw=&h=350&w=350&sz=102&hl=th&start=8&zoom=1&itbs=1&tbnid=BlN7Hta1dKneUM:&tbnh=120&tbnw=120&prev=/search?q=%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99&hl=th&sa=G&biw=1366&bih=566&gbv=2&tbm=isch&ei=8QpuTq-oOqb8mAXqgoUx
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://img683.imageshack.us/img683/7564/2920090318110145.jpg&imgrefurl=http://www.baanmaha.com/community/thread34142.html&usg=___DE5H5nOqZHWSoa3MAXkUPqnvT8=&h=300&w=350&sz=33&hl=th&start=1&zoom=1&itbs=1&tbnid=tbu1SoNzqJIqEM:&tbnh=103&tbnw=120&prev=/search?q=%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%81&hl=th&sa=G&biw=1366&bih=566&gbv=2&tbm=isch&ei=ZwtuToC2Gcb3mAWh6LUO
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://fic.ifrpd.ku.ac.th/fic/images/stories/photo/%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1.jpg&imgrefurl=http://fic.ifrpd.ku.ac.th/fic/index.php/th/simplelist/462-food-15-10-2010.html&usg=__oVQBjWz-yH87UfWPmCUKqbtzg-I=&h=380&w=338&sz=29&hl=th&start=4&zoom=1&itbs=1&tbnid=cFxVR-dyMxjwcM:&tbnh=123&tbnw=109&prev=/search?q=%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1&hl=th&sa=G&biw=1366&bih=566&gbv=2&tbm=isch&ei=FwpuTv2pJuidmQXIq7ES
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.rakbankerd.com/kaset/Plant/520_1.gif&imgrefurl=http://www.rakbankerd.com/agriculture/page?id=520&s=tblplant&usg=__N88Lnjn0jM1e-jBfAQrPgd3CfBw=&h=350&w=350&sz=102&hl=th&start=8&zoom=1&itbs=1&tbnid=BlN7Hta1dKneUM:&tbnh=120&tbnw=120&prev=/search?q=%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99&hl=th&sa=G&biw=1366&bih=566&gbv=2&tbm=isch&ei=8QpuTq-oOqb8mAXqgoUx
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://img683.imageshack.us/img683/7564/2920090318110145.jpg&imgrefurl=http://www.baanmaha.com/community/thread34142.html&usg=___DE5H5nOqZHWSoa3MAXkUPqnvT8=&h=300&w=350&sz=33&hl=th&start=1&zoom=1&itbs=1&tbnid=tbu1SoNzqJIqEM:&tbnh=103&tbnw=120&prev=/search?q=%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%81&hl=th&sa=G&biw=1366&bih=566&gbv=2&tbm=isch&ei=ZwtuToC2Gcb3mAWh6LUO
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- ผูอํานวยการอาจสั่งใหพนักงานออกจากงานไดเมื่อ 

  1. เม่ือพนักงานผูใดเจ็บปวย ไมอาจปฏิบัติหนาท่ีการงานของตนไดโดยสมํ่าเสมอ 
  2. มีรางกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอนไม
สมประกอบ 
  3. เปนโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเทาชางในระยะท่ีปรากฏอาการเปนท่ีรังเกียจแก
สังคม โรคยาเสพติดใหโทษอยางรายแรง โรคพิษสุราเรื้อรัง หรือโรคอ่ืนท่ีคณะกรรมการองคการฯ กําหนด 
  4. หยอนความสามารถดวยเหตุอันใดอันเปนการไมเหมาะสมหรือไมสามารถจะปฏิบัติงานใน
หนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพ และผูอํานวยการเห็นวา หากใหพนักงานผูนั้นปฏิบัติงานตอไป จะเปนการ
เสียหายแกงาน 
  5. มีมลทินมัวหมองในกรณีท่ีถูกสอบสวน และหากจะใหปฏิบัติงานตอไปจะเปนการเสียหาย
แกองคการฯ  
  6. ตองไปรับราชการทหาร ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยการรับราชการทหาร 
 

อางอิงจาก 

     * ขอบังคับองคการฯ วาดวย การกําหนดตําแหนง การบรรจุแตงตั้ง เลื่อนข้ึนเงินเดือน และการออก
จากงาน พ.ศ. 2537 ขอ 25 และขอ 28 

 

2.1.5 ขอควรปฏิบัติของพนักงาน  

1) ประมวลจริยธรรม 

 
 โดยท่ีมาตรา 279 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 บัญญัติใหหนวยงาน
ของรัฐตองจัดใหมีประมวลจริยธรรมของผูดํารงตําแหนง  โดยใหมีกลไก และระบบในการบังคับใชอยางมี
ประสิทธิภาพ รวมท้ังกําหนดข้ันตอนการลงโทษตามความรายแรงแหงการกระทําดวยนั้น 
 องคการสวนพฤกษศาสตร  จึงไดวางหลักเกณฑมาตรฐานจริยธรรมเปนกรอบในการปฏิบัติ ปรากฏ
ตาม ระเบียบองคการสวนพฤกษศาสตรวาดวยประมวลจริยธรรมฯ* ดังนี้ 

1. มาตรฐานจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก 9 ประการ ประกอบดวย 
1.1 การยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม 
1.2 การมีจิตสํานึกท่ีดี ซ่ือสัตย สุจริต และรับผิดชอบ 
1.3 การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมี

ผลประโยชนทับซอน 
1.4 การยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย 
1.5 การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ 
1.6 การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง ไมบิดเบือน และ

ตรวจสอบได 

http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.suanprung.go.th/sp_story/index2_index2_clip_image001.gif&imgrefurl=http://www.suanprung.go.th/sp_story/index2.html&usg=__ABAa_VyvVenenTnFfEI5BZZ9auo=&h=382&w=381&sz=59&hl=th&start=1&zoom=1&itbs=1&tbnid=spV4k19RiHIcJM:&tbnh=123&tbnw=123&prev=/search?q=%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B5&hl=th&sa=G&biw=1366&bih=566&gbv=2&tbm=isch&ei=dQxuToilLqXemAW126ifAw
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1.7 การยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
1.8 การยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร 

  2. มาตรฐานจริยธรรมขององคกร 
2.1 ผูปฏิบัติงานตองจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย 
2.2 ผูปฏิบัติงานตองปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มกําลังความสามารถดวยความเสียสละ 

ทุมเทสติปญญา ความรูความสามารถตามภาระหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแก
ประเทศชาติ และประชาชน 

2.3 ผูปฏิบัติงานตองรักษา และสงเสริมสรางความสามัคคีระหวางผูรวมงานพรอม
กับใหความชวยเหลือเก้ือกูลกันในทางท่ีชอบ 

2.4 ผูปฏิบัติงานตองประพฤติตนใหสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนดวยความสุภาพ มี
น้ําใจ มีมนุษยสัมพันธอันดี ตองไมปดบังขอมูลท่ีจําเปนในการปฏิบัติงานของเพ่ือนรวมงาน และไมนําผลงาน
ของผูอ่ืนมาแอบอางเปนผลงานของตน 

 
 
 

  

 
 

 
 

  
2) การรักษาวินัย ของพนักงาน 
 

 พนักงานขององคการฯ ตองรักษาไวซ่ึงระเบียบวินัยโดยเครงครัดอยูเสมอ ผูใดฝาฝนจะตองไดรับ
โทษตามท่ีกําหนดไวในขอบังคับองคการสวนพฤกษศาสตร วาดวยวินัย การลงโทษฯ**  มีสาระสําคัญ  ดังนี้ 
 1. ตองสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญดวยความบริสุทธิ์ใจ 
 2. ตองปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตยสุจริต และเท่ียงธรรม  
     หามมิใหอาศัย หรือยินยอมใหผูอ่ืนอาศัยอํานาจหนาท่ีของตน ไมวาจะทางตรงหรือทางออมหา
ประโยชนใหแกตนเอง หรือผูอ่ืน 
      การปฏิบัติหนาท่ี หรือการละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบ เพ่ือใหตนเอง หรือผูอ่ืนไดรับ
ประโยชนท่ีมิควรไดเปนการทุจริตตอหนาท่ี และเปนความผิดวินัยอยางรายแรง  
 3. ตองสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล และตองตั้งใจปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ
ขององคการฯ และมติของคณะรัฐมนตรีใหเกิดผลดี หรือความกาวหนาแกองคการฯ ดวยความอุตสาหะ เอา
ใจใส และระมัดระวังรักษาประโยชนขององคการฯ 
 การประมาทเลินเลอในหนาท่ี หรือปฏิบัติหนาท่ีโดยจงใจไมปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ และ
ระเบียบขององคการฯ หรือมติคณะรัฐมนตรี อันเปนเหตุใหเสียหายแกองคการฯ อยางรายแรง เปน
ความผิดวินัยอยางรายแรง 

          หมายเหตุ การฝาฝนประมวลจริยธรรม ถือวามีความผิดซ่ึงอาจไดรับการลงโทษ หรือนําไป

ประกอบการพิจารณาการแตงตั้ง การเขาสูตําแหนง การพนจากตําแหนง การเลื่อนข้ันเงินเดือน หรือการ

พิจารณาความดีความชอบ แลวแตกรณี   

http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://krookalasin.net84.net/Menu-1/Weenaikroo/im/pic-002.gif&imgrefurl=http://krookalasin.net84.net/Menu-1/Weenaikroo/Weenaikroo.php&usg=__GrKiAGmdlJt1ENOkRQm2gNEHVvQ=&h=413&w=413&sz=44&hl=th&start=2&zoom=1&itbs=1&tbnid=dxMPv3YpSV1G2M:&tbnh=125&tbnw=125&prev=/search?q=%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%A2&hl=th&sa=G&biw=1366&bih=566&gbv=2&tbm=isch&ei=CA5uTtmOIYTPmAX1_dUe
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://krookalasin.net84.net/Menu-1/Weenaikroo/im/pic-002.gif&imgrefurl=http://krookalasin.net84.net/Menu-1/Weenaikroo/Weenaikroo.php&usg=__GrKiAGmdlJt1ENOkRQm2gNEHVvQ=&h=413&w=413&sz=44&hl=th&start=2&zoom=1&itbs=1&tbnid=dxMPv3YpSV1G2M:&tbnh=125&tbnw=125&prev=/search?q=%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%A2&hl=th&sa=G&biw=1366&bih=566&gbv=2&tbm=isch&ei=CA5uTtmOIYTPmAX1_dUe
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 4. ตองถือวาเปนหนาท่ีพิเศษของตนท่ีจะสนใจ และรับทราบเหตุการณเคลื่อนไหวอันอาจจะเปน
ภยันตรายตอประเทศชาติ และตองปองกันภยันตรายซ่ึงจะบังเกิดตอประเทศชาติจนเต็มความสามารถ 
 5. ตองรักษาความลับขององคการฯ การเปดเผยความลับขององคการ อันเปนเหตุใหเสียหายแก
องคการฯ อยางรายแรงเปนความผิดวินัยอยางรายแรง 
 6. ตองปฏิบัติตามคําสั่งของผูบังคับบัญชา ซ่ึงสั่งตามอํานาจ และหนาท่ีโดยชอบดวยกฎหมาย 
ขอบังคับ และระเบียบขององคการฯ หามมิใหขัดขืน หรือหลีกเลี่ยง   
 การขัดคําสั่ง หรือหลีกเลี่ยงไมปฏิบัติตามคําสั่งของผูบังคับบัญชาซ่ึงสั่งในหนาท่ี โดยชอบดวย
กฎหมาย ขอบังคับ และระเบียบขององคการฯ อันเปนเหตุใหเสียหายแกองคการอยางรายแรง เปนความผิด
วินัยอยางรายแรง 
 7. ตองปฏิบัติหนาท่ีโดยมิใหเปนการกระทําขามผูบังคับบัญชาเหนือตน เวนแตผูบังคับบัญชาเหนือ
ข้ึนไปเปนผูสั่งใหกระทํา หรือไดรับอนุญาตเปนพิเศษชั่วครั้งคราว 
 8. ตองไมรายงานเท็จตอผูบังคับบัญชา การรายงานโดยปกปดขอความซ่ึงควรตองบอก ถือเปนการ
รายงานเท็จดวย 
 การรายงานเท็จตอผูบังคับบัญชาอันเปนเหตุใหเสียหายแกองคการอยางรายแรง เปนความผิดวินัย
อยางรายแรง 
 9. ตองอุทิศเวลาของตนใหแกองคการฯ จะละท้ิงหรือทอดท้ิงหนาท่ีมิได การละท้ิงหนาท่ีโดยไมมี
เหตุอันควร เปนเหตุใหองคการฯ เสียหายอยางรายแรง หรือละท้ิงหนาท่ีติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลาเกิน
กวา 7 วัน โดยไมมีเหตุผลอันสมควร หรือโดยมีพฤติการณอันแสดงถึงความจงใจไมปฏิบัติตามกฎหมาย 
ขอบังคับ และระเบียบขององคการฯ เปนความผิดวินัยอยางรายแรง 

10. ตองถือ และปฏิบัติตามแบบธรรมเนียมขององคการฯ และตองสุภาพเรียบรอย และรักษา
ความสามัคคีระหวางพนักงานขององคการฯ และชวยเหลือซ่ึงกันและกันในหนาท่ีการงาน 
 11. ตองสุภาพเรียบรอย ตอนรับใหความสะดวก ใหความเปนธรรม และใหความสงเคราะหแกผูมา
ติดตองานอันเก่ียวกับหนาท่ีของตนโดยไมชักชา หามมิใหดูหม่ิน เหยียดหยาม กดข่ี หรือขมเหงผูมาติดตอ 
 การดูหม่ิน เหยียดหยาม กดข่ีขมเหงผูมาติดตอ เปนความผิดวินัยอยางรายแรง 
 12. ตองไมกระทําการ หรือยอมใหผูอ่ืนกระทําการหาประโยชนอันอาจทําใหเสียความเท่ียงธรรม 
หรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาท่ีของตน 
 13. ตองไมเปนกรรมการผูจัดการ หรือผูจัดการ หรือดํารงตําแหนงอ่ืนใดท่ีมีลักษณะคลายคลึงกัน
นั้นในหางหุนสวน หรือบริษัท 
 14. ตองไมเปนกรรมการพรรคการเมืองหรือเจาหนาท่ีในพรรคการเมือง 
 15. ตองไมกระทําการอันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่ว เชน ประพฤติตนเปนคนเสเพล เสพของมึน
เมาจนไมสามารถครองสติได หมกมุนในการพนัน กระทํา หรือยอมใหผูอ่ืนกระทําการอ่ืนใดซ่ึงอาจทําให
เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาท่ีของตน 

 16. การกระทําผิดอาญาจนไดรับโทษจําคุก หรือโทษท่ีหนักกวาจําคุก โดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให
จําคุก หรือรับโทษท่ีหนักกวาจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาท หรือความผิด
ลหุโทษ หรือกระทํา หรือยอมใหผูอ่ืนกระทําการอ่ืนใดอันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่วอยางรายแรง เปน
ความผิดวินัยอยางรายแรง 

อางอิงจาก 
     *  ระเบียบองคการสวนพฤกษศาสตร วาดวย ประมวลจริยธรรม พ.ศ. 2552 ขอ 4,5,6,7 และขอ 8 
     ** ขอบังคับองคการสวนพฤกษศาสตร วาดวย วินัย การลงโทษ และการอุทธรณการลงโทษของ



13 
 
พนักงานและลูกจาง พ.ศ. 2537 

 

ขอควรทราบ 

พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกัน และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 *ไดวาง
หลักเกณฑในเรื่อง การขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคล และประโยชนสวนรวม โดยสรุปวา  “เจาหนาท่ีของ
รัฐ” ซ่ึงมีความหมายรวมถึงพนักงานองคการสวนพฤกษศาสตรดวย นั้น  หามมิใหเขามาเปนคูสัญญา  หรือรับ
สัมปทาน ของหนวยงานรัฐท่ีตนปฏิบัติหนาท่ี  ตลอดจนการเขาไปเปนผูบริหารเอกชนท่ีจะเขามาทําสัญญากับ
หนวยงานรัฐ  และประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ **   ไดกําหนดไมให
เจาหนาท่ีของรัฐรับของทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืนใด ท่ีมีมูลคาเกินกวา 3,000 บาท  

อางอิงจาก 
     *  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกัน และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542  
หมวด 9  การขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคล และประโยชนสวนรวม มาตรา 100, 101, 102 และ 
103  
   ** ประกาศคณะกรรมการปองกัน และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑการรับทรัพยสิน 
หรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาท่ีของรัฐ พ.ศ. 2543 

 
 

3) โทษทางวินัย 
 

โทษทางวินัยมี 6 สถาน 

วินัยไมรายแรง วินัยรายแรง 

1. ภาคทัณฑ 4. ใหออก 

2. ตัดเงินเดือน 5. ปลดออก 

3. ลดข้ันเงินเดือน 6. ไลออก 

 
      
    
  โทษในลําดับท่ี 1 - 3 เปนโทษทางวินัยท่ียังไมถึงข้ันรายแรง ผูบังคับบัญชามีอํานาจสั่งลงโทษตาม
ควรแกกรณีใหเหมาะสมกับความผิด ถามีเหตุอันควรลดหยอนโทษ จะนํามาประกอบการลดโทษก็ได โทษ
ภาคทัณฑใชเฉพาะกรณีกระทําผิดวินัยเล็กนอย  
  กรณีพนักงานทําความผิด และผูบังคับบัญชาเห็นวาเปนความผิดวินัยเล็กนอย และเปนความผิด
ครั้งแรก ผูบังคับบัญชาจะงดโทษโดยวากลาวตักเตือน หรือทําทัณฑบนไวก็ได 
 โทษในลําดับ 4 - 6 เปนโทษสําหรับการกระทําผิดวินัยอยางรายแรง ปกติตองสอบสวนตาม
ระเบียบท่ีองคการฯ กําหนด เวนแตกรณีเปนความผิดท่ีปรากฏแจงตามท่ีกําหนดไวในระเบียบขององคการฯ 
หรือไดใหถอยคํารับสารภาพเปนหนังสือตอผูบังคับบัญชา หรือตอคณะกรรมการสอบสวน ผูมีอํานาจสั่ง
บรรจุ หรือแตงตั้งจะสั่งลงโทษโดยไมสอบสวนภายใตหลักเกณฑดังตอไปนี้ 
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 1. กรณีผูกระทําความผิดดํารงตําแหนงตั้งแตระดับ 8 ข้ึนไป ใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุ หรือแตงตั้งสง
เรื่องใหคณะกรรมการองคการพิจารณา และเม่ือคณะกรรมการมีมติประการใด ใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุ หรือ
แตงตั้งสั่งใหเปนไปตามนั้น 
 2. กรณีผูกระทําความผิดเปนลูกจาง หรือเปนพนักงานตําแหนงตั้งแตระดับ 7 ลงมา ใหผูมีอํานาจ
สั่งบรรจุ หรือแตงตั้งสงเรื่องใหคณะกรรมการท่ีเปนท่ีปรึกษาในเรื่องใดเรื่องหนึ่งขององคการฯ เปนผู
พิจารณา เม่ือคณะกรรมการมีมติประการใด ใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุหรือแตงตั้งสั่งใหเปนไปตามนั้น 
 
 

2.1.6 การโตแยงคําสั่งการลงโทษ และการรองทุกข  

1) การอุทธรณการลงโทษทางวินัย 

  พนักงาน หรือลูกจางถูกสั่งลงโทษ หรือถูกสั่งใหออกจากงานดวยเหตุใดๆ หากเห็นวาตนไมไดรับ
ความเปนธรรม ใหมีสิทธิอุทธรณคําสั่งลงโทษ หรือคําสั่งใหออกไดตามหลักเกณฑ 
  การอุทธรณตองทําเปนหนังสือลงลายมือชื่อผูอุทธรณ และทําไดเฉพาะตน  
  การอุทธรณคําสั่งลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน หรือลดข้ันเงินเดือน ตองอุทธรณภายใน 15 วัน 
นับแตวันท่ีรับทราบคําสั่ง ใหอุทธรณตอผูอํานวยการ หรือผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไปของผูถูกลงโทษ 
  ในกรณีท่ีผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไปเปนผูลงโทษใหอุทธรณตอผูอํานวยการ 
  ในกรณีท่ีผูอํานวยการเปนผูลงโทษใหอุทธรณตอประธานคณะกรรมการ 
  การยื่นอุทธรณใหสําเนาหนึ่งฉบับตอผูบังคับบัญชาซ่ึงเปนผูลงโทษ และใหผูบังคับบัญชานั้นสง
หนังสืออุทธรณพรอมดวยสําเนาการพิจารณาโทษ และคําชี้แจงของตน ถาจะพึงมีตอไปยังผูบังคับบัญชา
เหนือข้ึนไปภายใน 7 วัน นับแตวันไดรับหนังสืออุทธรณ 
  ผูพิจารณาอุทธรณตองพิจารณาวินิจฉัยสั่งการใหเสร็จภายใน 15 วัน นับแตวันท่ีไดรับหนังสือ
อุทธรณและสํานวนการพิจารณาโทษ 
  การพิจารณาอุทธรณ ถาผูพิจารณาเห็นวาการสั่งลงโทษสมควรแกความผิดแลวใหสั่งยกเลิกอุทธรณ 
ถาเห็นวาไมถูกตองหรือไมเหมาะสม ก็ใหสั่งเพ่ิมโทษ ลดโทษ หรือยกโทษแลวแตกรณี แลวแจงคําสั่งใหผู
อุทธรณทราบเปนหนังสือโดยเร็ว คําสั่งอุทธรณ หรือสั่งลดโทษจะอุทธรณตอไปไมได แตถาสั่งเพ่ิมโทษมีสิทธิ
อุทธรณตอไปไดอีกครั้งหนึ่ง 
  การอุทธรณคําสั่งลงโทษ ใหออก ปลดออก ไลออก ใหอุทธรณตอคณะกรรมการองคการภายใน 
30 วันนับแตวันรับทราบคําสั่ง โดยจะยื่นหนังสืออุทธรณตอคณะกรรมการองคการฯ โดยตรง หรือจะยื่น
หนังสืออุทธรณตอผูบังคับบัญชาเดิมก็ได เม่ือคณะกรรมการองคการฯ ไดวินิจฉัยแลว ใหผูอํานวยการ
ดําเนินการใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการ และผูอุทธรณจะอุทธรณตอไปอีกไมได 
 

อางอิงจาก 
     * ขอบังคับองคการสวนพฤกษศาสตร วาดวย วินัย การลงโทษ และการอุทธรณการลงโทษของพนักงาน
และลูกจาง พ.ศ. 2537 

 

http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.pattanakit.net/images/1197686805/judge_jody_listening__a_ha.gif&imgrefurl=http://www.pattanakit.net/index.php?lay=show&ac=article&Id=534548935&Ntype=136&usg=__GMuGZf-bzLQdPtwSadtWFvVJObw=&h=312&w=390&sz=109&hl=th&start=2&zoom=1&itbs=1&tbnid=sChbNYop2Dm4DM:&tbnh=98&tbnw=123&prev=/search?q=%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A5&hl=th&sa=G&biw=1366&bih=566&gbv=2&tbm=isch&ei=GxBuTvm4COHrmAXdoKg0
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2) การรองทุกข  
 

  พนักงานมีสิทธิรองทุกขตอผูบังคับบัญชาเหนือชั้นถัดจากผูบังคับบัญชาชั้นของตนได หาก
ผูบังคับบัญชาชั้นตนของตนใชอํานาจปฏิบัติตอตน โดยไมถูกตองตามขอบังคับ หรือระเบียบขององคการฯ 
  การรองทุกขใหรองภายใน 30 วัน นับแตวันทราบ หรือควรไดทราบเรื่องอันเปนเหตุใหรองทุกข
และใหทําเปนหนังสือ ระบุเรื่องอันเปนเหตุรองทุกข ระบุความประสงคของการรองทุกข ลงลายมือชื่อ และ
ตําแหนงของผูรองทุกข และการรองทุกขนี้ รองทุกขไดเฉพาะสําหรับตนเองเทานั้น จะรองทุกขแทนผูอ่ืน
หรือมอบหมายใหผูอ่ืนรองทุกขแทนตนไมได 
  ใหผูรับเรื่องราวรองทุกขพิจารณาวินิจฉัยใหเสร็จโดยเร็ว แลวแจงคําวินิจฉัยใหผูรองทุกขทราบเปน
หนังสือภายใน 30 วันนับแตรับเรื่องรองทุกขนั้น 
 

อางอิงจาก 
         * ขอบังคับองคการสวนพฤกษศาสตร วาดวยการรองทุกขของพนักงาน พ.ศ. 2537 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://3.bp.blogspot.com/_OUrsZNofkPc/TOFmZvPAIqI/AAAAAAAAACE/otEKPTeDsFk/s1600/Activities_pic0058650.jpg&imgrefurl=http://nasarawithdekpakdee.blogspot.com/p/dekpakdee.html&usg=__bxRcleKLl7syuuAXWojfqumLs34=&h=358&w=350&sz=72&hl=th&start=1&zoom=1&itbs=1&tbnid=QwEvkX9vsByi4M:&tbnh=121&tbnw=118&prev=/search?q=%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B9%8C&hl=th&sa=G&biw=1366&bih=566&gbv=2&tbm=isch&ei=sg9uTo7rB6zQmAXV4rWYCA
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สวนท่ี 2  
2.2  สิทธิประโยชน และสวัสดิการ 

 

2.2.1 สิทธิประโยชน และสวัสดิการ ท่ีไมเปนตัวเงิน 

1) การลา 
  พนักงาน ท่ีประสงคจะลาตองปฏิบัติดังนี้ 
 1. การลาตองแจงใหผูบังคับบัญชาทราบลวงหนา โดยใหผูบังคับบัญชาลงนามอนุญาตในใบลา 
และผูลาตองบันทึกเวลาท่ีลาไวในใบลาดวย (กรณีลาปวย จะทํายังไง ถาใสขอนี้ในภาพรวม) 
 2. ในกรณีมีความจําเปนเรงดวนท่ีตองลา และผูบังคับบัญชาโดยตรงไมอยูในขณะนั้น ใหยื่น
เสนอใบลาตอผูบังคับบัญชาชั้นสูงข้ึนไป  
 3. ในกรณีท่ีไมสามารถมาปฏิบัติงานได ไมวากรณีใดๆ ใหติดตอผูบังคับบัญชา เพ่ือทราบโดย
ดวน และใหยื่นใบลาทันทีท่ีมาปฏิบัติงานได 
 4. พนักงานท่ีลาเกินสิทธิขององคการฯ ใหหักเงินเดือนตามสวนของเวลาท่ีลาเกินสิทธินั้น 
และไมถือเปนการขาดงาน 
 5. พนักงานท่ีไดรับอนุญาตใหลาระหวางท่ีหยุดงานไปแลว และยังไมครบกําหนดนั้น  หาก
องคการฯ มีงานท่ีจะตองปฏิบัติเปนการดวน องคการฯ มีอํานาจเรียกใหพนักงานนั้นกลับมาปฏิบัติงานได 
และใหพนักงานดังกลาว รายงานตัวเขาปฏิบัติงานโดยเร็วท่ีสุด โดยถือวาการลาเปนอันสิ้นสุดลงตั้งแตวัน
ทราบคําสั่งนั้น และในกรณีท่ีตองเดินทางกลับมาปฏิบัติงาน ใหถือวาวันทํางานเริ่มตั้งแตเดินทางกลับเปนตน
ไป 

 
ประเภทของการลามีดังนี้ 

1.1 การลาปวย พนักงานมีสิทธิลาปวย โดยไดรับเงินเดือนเต็มเม่ือสิ้นเดือนแตละเดือนได ตาม
หลักเกณฑตอไปนี้ 

1. การลาปวยติดตอกันเกินกวา 3 วัน จะตองมีใบรับรองของแพทยปริญญา แพทย  
ประกาศนียบัตร หรือแพทยซ่ึงผูบังคับบัญชา หรือผูมีอํานาจอนุญาตเห็นชอบ แนบไปกับ
ใบลาปวยทุกครั้ง 

2. มีสิทธิขอลาปวย โดยไดรับเงินเดือนเต็มเม่ือสิ้นเดือนแตละเดือน ไมเกิน 120 วัน ในหนึ่งป 
3. กรณีท่ีใชสิทธิลาปวยโดยไดรับเงินเดือนหมดไปแลว ผูอํานวยการอาจอนุญาตใหพนักงานผู

นั้นลาปวย โดยไมไดรับเงินเดือนตอไปได แตจํานวนวันลาปวยติดตอกันท่ีไดรับ และไมไดรับ
เงินเดือนรวมกันจะตองไมเกิน 12 เดือน หากเกินกําหนดดังกลาว ใหถือวาพนักงานผูนั้น
เปนผูหยอนสมรรถภาพ และไมเหมาะท่ีจะใหอยูปฏิบัติงานตอไป ใหผูอํานวยการสั่งการให
พนักงานผูนั้นออกจากงานโดยไมถือวามีความผิด หรือเพราะเหตุทุพพลภาพ แลวแตกรณี 

4. การยื่นใบลาปวยตองยื่นตอผูบังคับบัญชาตามลําดับในวันแรกท่ีมาปฏิบัติงานก็ได 

  
 

http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.angthongnews.com/welcome/wp-content/uploads/2010/01/p8180835n1.jpg&imgrefurl=http://www.angthongnews.com/welcome/?p=2483&usg=__9UtH9YNTdGaz-pmNbywo4kfHrMA=&h=423&w=412&sz=190&hl=th&start=7&zoom=1&itbs=1&tbnid=2R5Stv79Sbw96M:&tbnh=126&tbnw=123&prev=/search?q=%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3&hl=th&sa=G&biw=1366&bih=566&gbv=2&tbm=isch&ei=kxFuTozLLK_nmAXH-JAF
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.pookluk.com/home/images/2009/04/sick.gif&imgrefurl=http://www.pookluk.com/home/4576/i-am-sick/&usg=__m4w8wbR735k8hctwJizOiCzc-X0=&h=427&w=434&sz=30&hl=th&start=4&zoom=1&itbs=1&tbnid=pe-8R04ftlbg4M:&tbnh=124&tbnw=126&prev=/search?q=%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2&hl=th&biw=1366&bih=566&gbv=2&tbm=isch&ei=9BFuTsOLDsKfmQW_vbwO
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.angthongnews.com/welcome/wp-content/uploads/2010/01/p8180835n1.jpg&imgrefurl=http://www.angthongnews.com/welcome/?p=2483&usg=__9UtH9YNTdGaz-pmNbywo4kfHrMA=&h=423&w=412&sz=190&hl=th&start=7&zoom=1&itbs=1&tbnid=2R5Stv79Sbw96M:&tbnh=126&tbnw=123&prev=/search?q=%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3&hl=th&sa=G&biw=1366&bih=566&gbv=2&tbm=isch&ei=kxFuTozLLK_nmAXH-JAF
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.pookluk.com/home/images/2009/04/sick.gif&imgrefurl=http://www.pookluk.com/home/4576/i-am-sick/&usg=__m4w8wbR735k8hctwJizOiCzc-X0=&h=427&w=434&sz=30&hl=th&start=4&zoom=1&itbs=1&tbnid=pe-8R04ftlbg4M:&tbnh=124&tbnw=126&prev=/search?q=%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2&hl=th&biw=1366&bih=566&gbv=2&tbm=isch&ei=9BFuTsOLDsKfmQW_vbwO
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 1.2 การลาพักผอน  
 

พนักงานมีสิทธิขอลาหยุดพักผอนประจําป โดยไดรับเงินเดือนเต็มเม่ือสิ้นเดือนแตละเดือน ได
เดือนละ 1 วัน สิทธิดังกลาวสะสมไวไดไมเกิน 30 วัน เม่ือพนักงานออกจากงานไมวาดวยเหตุประการใดก็
ตาม ใหนําจํานวนวันลาพักผอนประจําปของพนักงานท่ีไดสะสมไว คูณดวยอัตราเงินเดือนใหขณะท่ีออก 
แลวหารผลคูณดวยจํานวน 30 ผลลัพธเปนจํานวนเทาใด ใหถือเปนจํานวนเงินท่ีตองจายใหกับพนักงานผู
ออกนั้นตอไป 

  1.3 การลากิจสวนตัว 
 พนักงานมีสิทธิขอลากิจสวนตัว โดยไดรับเงินเดือนเต็มจํานวนได ปละไมเกิน 12 วัน และถา
ลาเกินสิทธิในปใด ใหหักเงินเดือนได ถาไมใชสิทธิลาดังกลาวภายในปนั้น ก็ไมมีสิทธิจะนํามาใชในปถัดไป 

  

   1.4 การลาคลอดบุตร 
 
 พนักงานซ่ึงเปนหญิงมีครรภท่ีปฏิบัติงานมาไมนอยกวา 6 เดือน มีสิทธิลาคลอดบุตร โดยไดรับ
เงินเดือนเต็ม แตไมเกิน 90 วัน โดยใหนับรวมวันหยุดท่ีมีระหวางวันลาดวย 

สําหรับผูปฏิบัติงานไมเกิน 6 เดือน ใหลาไดไมเกิน 90 วัน โดยมีสิทธิไดรับเงินเดือนเต็มเปน
เวลา 4 เทาของวันทํางานประจําสัปดาห (20 วัน) 

การลาคลอดบุตรจะลาในวันท่ีคลอดกอน หรือหลังวันท่ีคลอดบุตรก็ได แตเม่ือรวมวันลาแลว
ตองไมเกิน 90 วัน 

หากมีความประสงคจะลาเพ่ือเลี้ยงดูบุตรตอภายหลังคลอด พนักงานมีสิทธิลาตอเนื่องจากการ
ลาคลอดบุตรได แตไมเกิน 150 วัน ทําการ โดยไมมีสิทธิไดรับเงินเดือนระหวางลา 

หากมีใบรับรองแพทยแผนปจจุบันแสดงวา ไมสามารถปฏิบัติงานในหนาท่ีเดิมไดก็ใหมีสิทธิ
ขอใหองคการฯ เปลี่ยนงานในหนาท่ีเปนการชั่วคราวกอน หรือหลังคลอดบุตรได โดยท่ีองคการจะเปนผู
พิจารณาเปลี่ยนงานให 
 การลาคลอดบุตรตองมีใบรับรองแพทยปริญญา แพทยประกาศนียบัตรหรือแพทย ท่ี
ผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจาอนุญาตเห็นชอบ แสดงไปพรอมกับใบลาดวย 

  

  1.5 การลาอุปสมบท 
 
 พนักงานซ่ึงไดปฏิบัติงานติดตอกันมาแลวจนถึงวันท่ีอนุญาตใหลาไมนอยกวา 2 ป และยังไม
เคยอุปสมบทมากอน มีสิทธิขอลาอุปสมบทในพรรษาได โดยไดรับเงินเดือนเต็มมีกําหนดไมเกิน 120 วัน 
หรือขอลาอุปสมบทนอกพรรษาไดโดยไดรับเงินเดือนเต็มไมเกิน 45 วัน และใหใชสิทธิไดดังนี้ 
   1. ลาหยุดกอนวันอุปสมบทไดไมเกิน 10 วัน 
   2. เม่ือลาสิกขาบทแลวตองกลับเขาปฏิบัติงานภายใน 7 วัน 
   3. การใชสิทธิตองไมเกิน 120 วัน หรือตองไมเกิน 45 วัน แลวแตกรณี หากเกินกวาท่ี
กําหนด วันท่ีเกินใหถือเปนวันขาดงาน เวนแตมีเหตุผลสมควร 

http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.marinerthai.com/pic_news/2007-06-20-001.jpg&imgrefurl=http://www.marinerthai.com/blog/?p=23&usg=__bPShNBQ0-T17AMZN16ouFPYxQKY=&h=303&w=400&sz=38&hl=th&start=3&zoom=1&itbs=1&tbnid=tOUd0w_h0i51-M:&tbnh=94&tbnw=124&prev=/search?q=%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82&hl=th&sa=G&biw=1366&bih=566&gbv=2&tbm=isch&ei=ZBJuTtOzGOrEmAXu3PEj
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://knowledgesharing.thaiportal.net/Portals/2/images/science100_1/3.jpg&imgrefurl=http://knowledgesharing.thaiportal.net/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1/tabid/93/articleType/ArticleView/articleId/30/.aspx&usg=__SDDIQa8t5MWUFGO1qLHQ7LatyjI=&h=444&w=390&sz=56&hl=th&start=8&zoom=1&itbs=1&tbnid=Wcum-Zih63GN4M:&tbnh=127&tbnw=112&prev=/search?q=%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81&hl=th&sa=G&biw=1366&bih=566&gbv=2&tbm=isch&ei=MxNuTprcEpCemQWegdXlDQ
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.oknation.net/blog/home/blog_data/689/6689/images/bb/784.gif&imgrefurl=http://forum.khonkaenlink.info/index.php?topic=34752.0&usg=__g2K0YHxtFq63Mj4IHqsZXqhwafs=&h=164&w=142&sz=10&hl=th&start=4&zoom=1&itbs=1&tbnid=rXLWxs6FQa31nM:&tbnh=98&tbnw=85&prev=/search?q=%E0%B9%80%E0%B8%93%E0%B8%A3&hl=th&sa=G&biw=1366&bih=566&gbv=2&tbm=isch&ei=3hNuTsKhHJDqmAW6uYH9Dw
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.marinerthai.com/pic_news/2007-06-20-001.jpg&imgrefurl=http://www.marinerthai.com/blog/?p=23&usg=__bPShNBQ0-T17AMZN16ouFPYxQKY=&h=303&w=400&sz=38&hl=th&start=3&zoom=1&itbs=1&tbnid=tOUd0w_h0i51-M:&tbnh=94&tbnw=124&prev=/search?q=%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82&hl=th&sa=G&biw=1366&bih=566&gbv=2&tbm=isch&ei=ZBJuTtOzGOrEmAXu3PEj
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://knowledgesharing.thaiportal.net/Portals/2/images/science100_1/3.jpg&imgrefurl=http://knowledgesharing.thaiportal.net/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1/tabid/93/articleType/ArticleView/articleId/30/.aspx&usg=__SDDIQa8t5MWUFGO1qLHQ7LatyjI=&h=444&w=390&sz=56&hl=th&start=8&zoom=1&itbs=1&tbnid=Wcum-Zih63GN4M:&tbnh=127&tbnw=112&prev=/search?q=%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81&hl=th&sa=G&biw=1366&bih=566&gbv=2&tbm=isch&ei=MxNuTprcEpCemQWegdXlDQ
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.oknation.net/blog/home/blog_data/689/6689/images/bb/784.gif&imgrefurl=http://forum.khonkaenlink.info/index.php?topic=34752.0&usg=__g2K0YHxtFq63Mj4IHqsZXqhwafs=&h=164&w=142&sz=10&hl=th&start=4&zoom=1&itbs=1&tbnid=rXLWxs6FQa31nM:&tbnh=98&tbnw=85&prev=/search?q=%E0%B9%80%E0%B8%93%E0%B8%A3&hl=th&sa=G&biw=1366&bih=566&gbv=2&tbm=isch&ei=3hNuTsKhHJDqmAW6uYH9Dw
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.marinerthai.com/pic_news/2007-06-20-001.jpg&imgrefurl=http://www.marinerthai.com/blog/?p=23&usg=__bPShNBQ0-T17AMZN16ouFPYxQKY=&h=303&w=400&sz=38&hl=th&start=3&zoom=1&itbs=1&tbnid=tOUd0w_h0i51-M:&tbnh=94&tbnw=124&prev=/search?q=%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82&hl=th&sa=G&biw=1366&bih=566&gbv=2&tbm=isch&ei=ZBJuTtOzGOrEmAXu3PEj
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://knowledgesharing.thaiportal.net/Portals/2/images/science100_1/3.jpg&imgrefurl=http://knowledgesharing.thaiportal.net/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1/tabid/93/articleType/ArticleView/articleId/30/.aspx&usg=__SDDIQa8t5MWUFGO1qLHQ7LatyjI=&h=444&w=390&sz=56&hl=th&start=8&zoom=1&itbs=1&tbnid=Wcum-Zih63GN4M:&tbnh=127&tbnw=112&prev=/search?q=%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81&hl=th&sa=G&biw=1366&bih=566&gbv=2&tbm=isch&ei=MxNuTprcEpCemQWegdXlDQ
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.oknation.net/blog/home/blog_data/689/6689/images/bb/784.gif&imgrefurl=http://forum.khonkaenlink.info/index.php?topic=34752.0&usg=__g2K0YHxtFq63Mj4IHqsZXqhwafs=&h=164&w=142&sz=10&hl=th&start=4&zoom=1&itbs=1&tbnid=rXLWxs6FQa31nM:&tbnh=98&tbnw=85&prev=/search?q=%E0%B9%80%E0%B8%93%E0%B8%A3&hl=th&sa=G&biw=1366&bih=566&gbv=2&tbm=isch&ei=3hNuTsKhHJDqmAW6uYH9Dw
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   4. ผูขออนุญาตตองยื่นใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับ กอนวันอุปสมบทพรอมท้ังแนบ
หนังสือรับรองของเจาอาวาสยินยอมใหอุปสมบทไมนอยกวา 60 วัน หรือไมนอยกวา 30 วัน ในกรณีขอลา
อุปสมบทนอกพรรษา และในการกลับเขาปฏิบัติงานใหทํารายงานพรอมดวยหนังสือรับรองของเจาอาวาสวา 
ไดทําการอุปสมบทวันใด ลาสิกขาบทวันใดยื่นตอผูบังคับบัญชาตามลําดับ เพ่ือตรวจสอบสิทธิในการลา และ
เก็บไวเปนหลักฐาน 

 1.6 การลาไปประกอบพิธีฮัจย 

พนักงานท่ีนับถือศาสนาอิสลาม ซ่ึงไดปฏิบัติงานติดตอกันมาแลวไมนอยกวา 2 ป จนถึงวัน
อนุญาตใหลา และไมเคยเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย มีสิทธิลาไป
ประกอบพิธีดังกลาวได เปนเวลาไมเกิน 70 วัน โดยไดรับเงินเดือนเต็ม และใหใชสิทธิดังนี้ 
   1. ลาหยุดกอนวันเดินทางไดไมเกิน 10 วัน 
   2. เม่ือเดินทางกลับประเทศไทยแลว ตองกลับเขาปฏิบัติงานภายใน 7 วัน  
   3. หากลาเกิน 70 วันดังกลาว วันท่ีเกินใหถือเปนวันขาดงาน เวนแตจะมีเหตุสุดวิสัย หรือ
เหตุผลท่ีสมควร 
   4. พนักงานท่ีประสงคจะลาไปประกอบพิธีฮัจย   ใหยื่นใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับ
ชั้น พรอมท้ังแนบหนังสือรับรองจากจุฬาราชมนตรีกอนวันลาไมนอยกวา 60 วัน และใหผูมีอํานาจอนุญาต
พิจารณาอนุญาต เม่ือไดรับอนุญาตแลวจึงหยุดงานได 
   5. ในการกลับเขาปฏิบัติงาน ใหทํารายงานยื่นตอผูบังคับบัญชาตามลําดับ พรอมท้ัง
เอกสารท่ีเชื่อถือได แสดงวันเดินทางกลับถึงประเทศไทย เพ่ือตรวจสอบสิทธิในการลา และเก็บไวเปน
หลักฐาน 

 1.7  การลาเกี่ยวกับราชการทหาร  

พนักงานจะลาเก่ียวกับราชการทหารไดในกรณีดังตอไปนี้ 
   1. ลาไปตรวจเลือกเขารับราชการทหาร เปนทหารกองประจําการ 
   2. ลาไปเขารับการฝกวิชาทหาร หรือเขารับการทดลองความพรั่งพรอม หรือเขารับการ
ระดมพล เม่ือถูกเรียกตัวตามกฎหมายวาดวย การรับราชการทหาร 
   3. ลาไปเขารับการฝกวิชาทหาร 
   4. ลาไปอบรม หรือฝกกองอาสารักษาดินแดน 
   5. ลาไปรับราชการทหาร 

  (ยกเวนการลาไปรับราชการทหาร นอกนั้นใหลาไดโดยรับเงินเดือนเต็มระหวางลาตาม
กําหนดเวลา) 
   6. การลาจะตองมีเอกสารของทางราชการทหาร หรือสําเนาเอกสารดังกลาว หรือเอกสาร
หลักฐานท่ีเชื่อถือไดแนบพรอมใบลาดวย และใหยื่นเสนอตอผูบังคับบัญชาทันทีท่ีไดรับเอกสารจากทาง
ราชการ และใหปฏิบัติตามคําสั่งของทางราชการทหาร โดยไมตองรอรับคําสั่งอนุญาต  
   7. เม่ือปฏิบัติภารกิจเก่ียวกับราชการทหารเสร็จสิ้นแลว ใหกลับเขารายงานตัว เพ่ือ
ปฏิบัติงานตอผูบังคับบัญชาโดยเร็ว 
   8. ผูท่ีลาไปรับราชการทหาร ใหลาไดโดยไมรับเงินเดือน โดยใหยื่นใบลาพรอมเอกสารของ
ทางราชการทหาร หรือเอกสารท่ีเชื่อถือไดโดยดวน และเม่ือออกจากราชการทหารแลว มีความประสงคจะ
เขาปฏิบัติงานตามเดิม ใหมารายงานตัว และยื่นคําขอกลับเขาปฏิบัติงานตอผูบังคับบัญชาท่ีตนสังกัดอยู

http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://61.47.61.45/contentimg/por/tahan2.jpg&imgrefurl=http://61.47.61.45/content/all/12999/&usg=__b5vVX943qTbQ3OixSGy6iegpivI=&h=199&w=163&sz=14&hl=th&start=4&zoom=1&itbs=1&tbnid=cF8D_RUHGJ9_OM:&tbnh=104&tbnw=85&prev=/search?q=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99+%E0%B8%97%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%81&hl=th&sa=G&biw=1366&bih=566&gbv=2&tbm=isch&ei=ExVuTr6pC-nbmAXF8Kn8Dw
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ภายใน 30 วัน นับแตวันออกจากราชการทหาร ผูอํานวยการจะพิจารณาบรรจุกลับเขาปฏิบัติงานใน
ตําแหนงท่ีวางตามเห็นสมควร 

 1.8 การลาพิเศษอ่ืนๆ  

 พนักงานมีสิทธิขอลาไปศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติงานวิจัย ประชุม หรือดูงาน ในประเทศ และ
ตางประเทศตามขอบังคับขององคการฯ  
 พนักงานท่ีประสงคจะหยุดงานโดยไมขอรับเงินเดือน เพ่ือติดตามคูสมรสไปตางประเทศ ไดเปน
เวลาติดตอกันไมเกิน 1 ป ใหยื่นขออนุญาตตามลําดับจนถึงคณะกรรมการ  หากเกิน 1 ป ใหถือเปนการให
ออกนับแตวันท่ีเกินสิทธินั้น 
 
 

กําหนดอํานาจอนุญาตแตละครั้ง ไมเกินจํานวนวันตามตารางตอไปนี้ 
 
 

ผูมีอํานาจอนุญาต ผูลา กําหนดวันอนุญาตในแตละครั้ง 
ลาปวย      พักผอน     ลากิจ 

 

ประธานกรรมการ 
ผูอํานวยการ 
รองผูอํานวยการ 
หัวหนาสํานัก / เทียบเทา 
หัวหนาสวน  

ผูอํานวยการ 
พนักงานทุกตําแหนง 
พนักงานระดับ 9 ลงมา 
พนักงานระดับ 7 ลงมา 
พนักงานระดับ 6 ลงมา 

  120         24             12 
  120         24             12 
   60          20             10 
   30          10              8 
   20           6               6 

 
 

อํานาจอนุญาตการลา 
คลอดบุตร, ลาอุปสมบท, ลาไปประกอบพิธีฮัจย และลาเกี่ยวกับราชการทหาร 

 
 

ผูมีอํานาจอนุญาต ผูลา 

ประธานกรรมการ 
ผูอํานวยการ 

ผูอํานวยการ 
พนักงานทุกตําแหนง 

 
 

อางอิงจาก 
          - ขอบังคับฯ วาดวยการปฏิบัติงาน และการลาของพนักงาน พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2541 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2549 
          - ขอบังคับฯ วาดวยการใหพนักงานไปศึกษาตอภายในประเทศ พ.ศ. 2538 
          - ขอบังคับฯ วาดวยการใหพนักงานไปศึกษา ฝกอบรม ณ ตางประเทศ พ.ศ. 2538 
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2.2.2 สิทธิประโยชน และสวัสดิการท่ีเปนตัวเงิน 

1) การรักษาพยาบาล  

 - ผูมีสิทธิไดรับการชวยเหลือ 

  1. พนักงาน 
  2. คูสมรสท่ีถูกตองตามกฎหมายของพนักงาน 

3. บุตรโดยชอบดวยกฎหมายซ่ึงยังไมบรรลุนิติภาวะ หรือบรรลุนิติภาวะแลว แตเปนคนไร
ความสามารถ หรือเสมือนไรความสามารถ ไมเกิน 3 คน แตไมรวมถึงบุตรบุญธรรม
ของพนักงาน หรือบุตรซ่ึงไดยกใหเปนบุตรบุญธรรมของบุคคลอ่ืนแลว 

4. บิดา มารดาของพนักงาน และลูกจางประจํา 

          - หลักเกณฑการชวยเหลือ 

1. สถานพยาบาลของทางราชการ ใหไดรับคารักษาพยาบาลเต็มจํานวนท่ีจายไปจริง ท้ัง
ประเภทผูปวยภายใน และผูปวยภายนอก เวนแต 

1.1 คาอวัยวะเทียม และอุปกรณในการบําบัดรักษาโรค รวมท้ังคาซอมแซมใหไดรับตาม
ประเภท และอัตราคาอวัยวะเทียม และอุปกรณในการบําบัดรักษาโรคซ่ึงกระทรวงการคลังไดกําหนด 

1.2 คาหอง และคาอาหาร เฉพาะพนักงานใหเบิกจายไดเทาท่ีจายจริงไมเกินวันละ 800 
บาท สวนบุคคลในครอบครัวของพนักงาน ยังคงใหเบิกจายในอัตราเดิม คือ เทาท่ีจายจริงไมเกินวันละ 600 
บาท ** 

 
2.  สถานพยาบาลของเอกชน ประเภทผูปวยภายใน ใหไดรับคารักษาพยาบาล ดังนี้ 

2.1 คาอวัยวะเทียม และอุปกรณในการบําบัดรักษาโรค รวมท้ังคาซอมแซม คาหอง และ
คาอาหาร ใหไดรับเชนเดียวกับผูท่ีเขารับการรักษาพยาบาลจากสถานพยาบาลของทางราชการ 

2.2 คารักษาพยาบาลใหไดรับครึ่งหนึ่งของจํานวนท่ีจายจริงแตไมเกิน 3,000 บาท สําหรับ
ระยะเวลาภายใน 30 วัน นับแตวันท่ีเขารับการรักษาพยาบาล ถาเขารับการรักษาพยาบาลเกิน 30 วัน ให
ไดรับครึ่งหนึ่งของจํานวนท่ีไดจายไปจริง แตจะตองไมเกินวันละ 100 บาท และในกรณีท่ีเขารับการ
รักษาพยาบาลหลายครั้ง โดยมีระยะหางกันไมเกิน 15 วัน ใหนับระยะเวลาการเขารับการรักษาพยาบาลทุก
ครั้งรวมเขาดวยกัน  

2.3 คาหอง และคาอาหาร เฉพาะพนักงานใหเบิกจายไดเทาท่ีจายจริงไมเกินวันละ 800 
บาท สวนบุคคลในครอบครัวของพนักงาน ยังคงใหเบิกจายในอัตราเดิม คือ เทาท่ีจายจริงไมเกินวันละ 600 
บาท ** 

 - เง่ือนไขการใชสิทธิเบิกเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล 

 1. ในกรณีท่ีบุคคลในครอบครัวของผูปฏิบัติงาน (คูสมรส บุตร บิดา มารดา) ไดรับคา
รักษาพยาบาลจากหนวยงานอ่ืนแลว ผูนั้นไมมีสิทธิไดรับคารักษาพยาบาลจากองคการอีก เวนแต คา
รักษาพยาบาลท่ีไดรับนั้นต่ํากวาคารักษาพยาบาลท่ีมีสิทธิตามขององคการ ก็ใหมีสิทธิไดรับคารักษาพยาบาล
เฉพาะสวนท่ีขาดอยู 
 2. ในกรณีท่ีผูปฏิบัติงาน คูสมรส บุตร บิดา หรือมารดา ไดรับคาสินไหมทดแทนสําหรับคา
รักษาพยาบาลจากบุคคลอ่ืนแลว ไมมีสิทธิไดรับคารักษาพยาบาลจากองคการฯ อีก เวนแตคาสินไหม
ทดแทนท่ีไดรับนั้นต่ํากวาสิทธิท่ีจะไดรับจากองคการฯ ก็ใหมีสิทธิไดรับคารักษาพยาบาลเฉพาะสวนท่ีขาดอยู 

http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.sphsc.com/article/art_577162.jpg&imgrefurl=http://www.sphsc.com/index.php?mo=3&art=577162&usg=__L0PUrIs5jbFTo6UDjlysw-jT2R4=&h=350&w=332&sz=43&hl=th&start=8&zoom=1&itbs=1&tbnid=AIUGJGXs3ie8aM:&tbnh=120&tbnw=114&prev=/search?q=%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5&hl=th&sa=G&biw=1366&bih=566&gbv=2&tbm=isch&ei=NxhuTqngJu3RmAWplqUH
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 3. กรณีคูสมรสของผูปฏิบัติงานเปนขาราชการหรือเปนผูปฏิบัติงานในรัฐวิสาหกิจ หนวยงาน
ราชการ ราชการสวนทองถ่ิน หรือกรุงเทพมหานคร ใหคูสมรสฝายสามีเปนผูใชสิทธิเบิกสวัสดิการเก่ียวกับ
คารักษาพยาบาลสําหรับบุตรแตเพียงฝายเดียว 
 4. กรณีหยา หรือแยกกันอยูโดยมิไดหยาตามกฎหมาย ใหฝายท่ีปกครองหรืออุปการะเลี้ยงดูบุตร
เปนผูใชสิทธิเบิกคารักษาพยาบาลสําหรับบุตรท่ีอยูในอํานาจหรืออุปการะเลี้ยงดูของตน 
 5. ใบเสร็จรับเงินท่ีจะนํามาขอรับเงินสวัสดิการ ตองมีอายุไมเกิน 1 ป นับแตวันถัดจากวันท่ีปรากฏ
ในหลักฐานการรับเงิน จนถึงวันท่ีลงชื่อในแบบคําขอรับเงินสวัสดิการ 
 ผูใดใชสิทธิโดยทุจริต เบิกคารักษาพยาบาลโดยทุจริต จะตองไดรับโทษทางวินัย และตองชดใชเงิน
คืนพรอมดอกเบี้ยตามกฎหมาย นับแตวันท่ีไดรับเงินไปจากองคการฯ และหมดสิทธิท่ีจะไดรับเงินสวัสดิการ
คารักษาพยาบาลอีก 

อางอิงจาก 
          - ขอบังคับฯ วาดวยสวัสดิการพนักงานเก่ียวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2536 
          - ประกาศคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจสัมพันธ เรื่อง หลักเกณฑการจายคารักษาพยาบาล กรณี
ประสบอันตราย หรือเจ็บปวย คาทําศพกรณีตาย อันมิใชเนื่องจากการทํางาน คาชวยเหลือบุตร และคา
ชวยเหลือการศึกษาของบุตร ประกาศ ณ วันท่ี 12 กันยายน พ.ศ. 2534 

 
 
2) หลักเกณฑการจายคารักษาพยาบาล และเงินทดแทนการขาดรายได กรณีทุพพลภาพอันมิใช
เนื่องจากการทํางาน  
 
 
 พนักงาน ซ่ึงประสบอันตราย หรือเจ็บปวยอันมิใชเนื่องจากการทํางานเปนเหตุใหสูญเสียอวัยวะ 
หรือสูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะ  หรือของรางกายอยางถาวร หรือสูญเสียสภาวะปกติของจิตใจอยาง
ถาวร จนไมสามารถทํางานได เม่ือประเมินการสูญเสียสมรรถภาพอยางถาวรไดตั้งแตรอยละ 50 ข้ึนไปของ
สมรรถภาพท้ังรางกาย  
 การขอรับสวัสดิการจะตองแจงตอรัฐวิสาหกิจ เพ่ือขอรับการตรวจ และวินิจฉัยจากคณะกรรมการ
แพทยท่ีรัฐวิสาหกิจแตงตั้งข้ึน โดยพนักงานตองไปขอรับการตรวจดวยตนเอง เวนแตมีเหตุผลอันสมควรไม
สามารถไปรับการตรวจได ใหพนักงานแจงเหตุผลตอองคการฯ ทราบ เพ่ือดําเนินการใหมีการตรวจ และ
วินิจฉัย ซ่ึงการท่ีพนักงานจะเปนผูทุพพลภาพหรือไม ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการแพทยดังกลาว 

 การจายเงินกรณีทุพพลภาพอันมิใชเนื่องจากการทํางาน 

 องคการฯ จะจายใหเทาท่ีจายจริงตามความจําเปน แตไมเกินเดือนละ 1,000 บาท ตาม
หลักเกณฑเชนเดียวกับการจายสวัสดิการคารักษาพยาบาลกรณีประสบอันตราย หรือเจ็บปวยอันมิใช
เนื่องจากการทํางาน 
 องคการจะจายเงินทดแทนการขาดรายได กรณีทุพพลภาพอันมิใชเนื่องจากการทํางานแกพนักงาน
เปนรายเดือนในอัตรารอยละ 33.33 ของเงินเดือนคาจางเต็มเดือนสุดทายท่ีพนักงานไดรับอยูเปนเวลา 15 
ป  สิทธิในการไดรับเงินดังกลาว ใหเปนอันระงับในงวดถัดไป เพราะเหตุท่ีพนักงานผูทุพพลภาพถึงแกความ
ตาย 
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อางอิงจาก 
          - ขอบังคับฯ วาดวยหลักเกณฑการจายคารักษาพยาบาล และเงินทดแทนการขาดรายได กรณี
ทุพพลภาพอันมิใชเนื่องจากการทํางาน พ.ศ. 2536 
          - ประกาศคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจสัมพันธ เรื่อง หลักเกณฑการจายคารักษาพยาบาลและเงิน
ทดแทนการขาดรายไดกรณีทุพพลภาพอันมิใชเนื่องจากการทํางาน ประกาศ ณ วันท่ี 12 กันยายน พ.ศ. 
2534 

 
 
3) การศึกษาบุตร  
 

 - ผูมีสิทธิไดรับ 

 บุตรโดยชอบดวยกฎหมายของพนักงานลําดับท่ี 1 ถึง 3 ท่ีมีอายุไมเกิน 25 ป ในวันท่ี 1 
พฤษภาคมของทุกป แตไมรวมถึงบุตรบุญธรรม บุตรท่ียกใหเปนบุตรบุญธรรมของผูอ่ืน รวมท้ังบุตรท่ีมี
รายไดเอง และสามารถจายเงินเก่ียวกับการศึกษาของตนเองได 

 - หลักเกณฑการชวยเหลือ 

1. บุตรท่ีศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการ ในหลักสูตรไมสูงกวาอนุปริญญาหรือเทียบเทา และ
หลักสูตรนั้นแยกตางหากจากหลักสูตรระดับปริญญาตรี ใหไดรับเงินบํารุงการศึกษาเต็มจํานวนท่ีไดจายไป
จริง แตไมเกินอัตราของแตละประเภทตามท่ีกระทรวงการคลังกําหนด 

2. บุตรท่ีศึกษาในสถานศึกษาของเอกชน ในหลักสูตรระดับไมสูงกวามัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเทา ใหไดรับคาเลาเรียนเต็มจํานวนท่ีไดจายไปจริง แตไมเกินอัตราท่ีกระทรวงการคลังกําหนด 
          3.   บุตรท่ีศึกษาในสถานศึกษาของเอกชนในหลักสูตรระดับสูงกวามัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเทา แตไมสูงกวาอนุปริญญาหรือเทียบเทา และหลักสูตรนั้นแยกตางหากจากหลักสูตรระดับปริญญา
ตรี ใหไดรับเงินคาเลาเรียนครึ่งหนึ่งของจํานวนท่ีจายไปจริง แตไมเกินอัตราท่ีกระทรวงการคลังกําหนด 
 
 - เง่ือนไขการใชสิทธิเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร  

1. กรณีคูสมรสเปนขาราชการหรือเปนผูปฏิบัติงานในรัฐวิสาหกิจ ใหคูสมรสฝายสามีเปนผูใช
สิทธิเบิกสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตรแตเพียงฝายเดียว 

2. กรณีหยาหรือแยกกันอยูโดยมิไดหยาตามกฎหมาย ใหฝายท่ีปกครองหรืออุปการะเลี้ยงดู
บุตรเปนผูใชสิทธิเบิกเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตรท่ีอยูในอํานาจปกครองหรืออุปการะเลี้ยงดูของตน 

 

อางอิงจาก 
          - ขอบังคับฯ วาดวยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2536 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 
2) พ.ศ. 2549   
          - ประกาศคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจสัมพันธ เรื่อง หลักเกณฑการจายคารักษาพยาบาลกรณี
ประสบอันตราย หรือเจ็บปวย คาทําศพกรณีตาย อันมิใชเนื่องจากการทํางาน คาชวยเหลือบุตร และคา
ชวยเหลือการศึกษาของบุตร ประกาศ ณ วันท่ี 12 กันยายน พ.ศ. 2534 
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4) การชวยเหลือบุตร  

 - ผูมีสิทธิไดรับการชวยเหลือ 
  พนักงาน 

 - หลักเกณฑการชวยเหลือ 
1. พนักงานมีสิทธิไดรับเงินชวยเหลือบุตรเปนรายเดือน สําหรับบุตรโดยชอบดวยกฎหมาย 

สําหรับบุตรลําดับท่ี 1 ถึง 3 โดยใหไดรับเดือนละ 150 บาท ตอบุตร 1 คน แตไมรวมถึงบุตรบุญธรรม 
บุตรซ่ึงมิไดอยูในอํานาจปกครองของตน และบุตรซ่ึงมีอายุเกิน 18 ปบริบูรณ หรือไมถึง 18 ปบริบูรณ แต
เปนผูบรรลุนิติภาวะโดยการสมรส 

2. การนับลําดับบุตรคนท่ี 1 ถึง 3 ใหนับเรียบตามลําดับการเกิดกอนหลัง ท้ังนี้ ไมวาเปน
บุตรท่ีเกิดจากการสมรสครั้งใด หรืออยูในอํานาจปกครองของตนหรือไม และไมวาจะเปนบุตรท่ีเกิดกอน 
หรือหลังการเขาเปนพนักงาน 

 - เง่ือนไขการใชสิทธิขอเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการชวยเหลือบุตร 

1. กรณีท่ีคูสมรสเปนผูปฏิบัติงานท้ังสองฝาย ใหสามีเปนผูใชสิทธิแตเพียงผูเดียว 
2. ผูปฏิบัติงานผูใด มีคูสมรสเปนขาราชการ หรือลูกจางประจําของทางราชการ หรือเปน

พนักงาน หรือลูกจางในรัฐวิสาหกิจ ใหคูสมรสฝายสามีเปนผูใชสิทธิแตเพียงฝายเดียว 
3.   กรณีหยา หรือแยกกันอยูโดยมิไดหยากันตามกฎหมาย ใหฝายท่ีปกครอง หรืออุปการะ

เลี้ยงดูบุตร เปนผูใชสิทธิขอรับเงินชวยเหลือบุตรสําหรับบุตรท่ีอยูในอํานาจปกครอง หรืออยูในความ
อุปการะเลี้ยงดูของตน 

4.  ผูปฏิบัติงานผูใดซ่ึงบุตรคนท่ี 1 ถึงคนท่ี 3 คนใดไมอยูในอํานาจปกตรองของตน หรือใน
กรณีท่ีคูสมรสแยกกันอยู โดยมิไดหยาขาดจากกัน และบุตรคนนั้นอยูในความอุปการะเลี้ยงดูของคูสมรสอีก
ฝายหนึ่ง ผูปฏิบัติงานผูนั้นมีสิทธิไดรับเงินชวยเหลือบุตรไดเฉพาะสําหรับบุตรท่ีอยูในอํานาจปกครองของตน 
หรืออุปการะเลี้ยงดูของตนแลวแตกรณี 

5.  ในกรณีท่ีผูปฏิบัติงานตาม 2. ผูใดไดสมรสใหม และสามีในการสมรสครั้งใหมนี้ เปนบุคคล
ดังระบุใน 2. ใหผูปฏิบัติงานผูนั้นมีสิทธิไดรับเงินชวยเหลือบุตร สําหรับบุตรท่ีติดมากับตนนั้นได 

อางอิงจาก 
          - ขอบังคับฯ วาดวยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการชวยเหลือบุตร พ.ศ. 2536 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2549   
 
          - ประกาศคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจสัมพันธ เรื่อง หลักเกณฑการจายคารักษาพยาบาลกรณี
ประสบอันตรายหรือเจ็บปวย คาทําศพกรณีตาย อันมิใชเนื่องจากการทํางาน คาชวงเหลือบุตร และคา
ชวยเหลือการศึกษาของบุตร ประกาศ ณ วันท่ี 12 กันยายน พ.ศ. 2534 

 
 
 

http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.lawheal.com/law/picture/%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A7.gif&imgrefurl=http://www.lawheal.com/law/family case.htm&usg=__ETujyxrnWq3oYEvbDrrxbbCudQQ=&h=388&w=640&sz=33&hl=th&start=11&zoom=1&itbs=1&tbnid=Jv1hLRnxfh0hPM:&tbnh=83&tbnw=137&prev=/search?q=%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A7&hl=th&sa=G&biw=1366&bih=566&gbv=2&tbm=isch&ei=QhxuToS2J6bhmAX-qdga
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5) คาชดเชยและเงินคาตอบแทนความชอบในการทํางาน 

 

 คาชดเชยคือ เงินท่ีองคการจายใหแกพนักงาน และลูกจาง เม่ือถูกใหออกจากงานโดยไมมีความผิด 
นอกเหนือจากเงินประเภทอ่ืน ซ่ึงองคการฯ ตกลงจายใหแกพนักงาน และลูกจาง 

  - หลักเกณฑการจายเงินคาชดเชย 

 1. พนักงาน และลูกจางซ่ึงมีอายุงานติดตอกันครบ 120 วัน แตไมครบ 1 ป โดยรวมวันหยุด วัน
ลา และวันท่ีองคการฯ สั่งใหหยุดงานเพ่ือประโยชนขององคการฯ จายใหเทากับเงินเดือนหรืออัตราคาจาง
อัตราสุดทาย 1 เดือน 
 2. พนักงาน และลูกจางซ่ึงมีอายุงานติดตอกันครบ 1 ป แตไมครบ 3 ป โดยรวมวันหยุด วันลา 
และวันท่ีองคการฯสั่งใหหยุดงานเพ่ือประโยชนขององคการฯ จายใหเทากับเงินเดือนหรืออัตราคาจางอัตรา
สุดทาย 3 เดือน 
 3. พนักงาน และลูกจาง ซ่ึงมีอายุงานติดตอกันครบ 3 ป แตไมครบ 6 ป โดยรวมวันหยุด วันลา 
และวันท่ีองคการฯ สั่งใหหยุดงานเพ่ือประโยชนขององคการ จายใหเทากับเงินเดือนหรือคาจางอัตราสุดทาย 
6 เดือน 
 4. พนักงาน และลูกจาง ซ่ึงมีอายุงานติดตอกันครบ 6 ป แตไมครบ 10 ป โดยรวมวันหยุด วันลา 
และวันท่ีองคการสั่งใหหยุดงาน เพ่ือประโยชนขององคการจายใหเทากับเงินเดือน หรือคาจางอัตราสุดทาย 
8 เดือน 
 5. พนักงาน และลูกจาง ซ่ึงมีอายุงานติดตอกันครบ 10 ข้ึนไป โดยรวมวันหยุด วันลา และวันท่ี
องคการสั่งใหหยุดงาน เพ่ือประโยชนขององคการจายใหเทากับเงินเดือน หรือคาจางอัตราสุดทาย 10 
เดือน 

 พนักงานท่ีพนจากตําแหนงเพราะถูกลงโทษทางวินัย หรือองคการไดออกจากงาน เพราะไดรับโทษ
จําคุกตามคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก ไมมีสิทธิไดรับเงินชดเชย 

- หลักเกณฑการจายเงินคาตอบแทนความชอบในการทํางาน 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

          พนักงานซ่ึงพนจากตําแหนง เพราะเหตุเกษียณอายุ ไมมีสิทธิไดรับเงินคาชดเชย แตถาพนักงานผู

นั้น ไดปฏิบัติงานในชวงกอนเกษียณอายุติดตอกันครบ 5 ปข้ึนไป ใหไดรับเงินคาตอบแทนความชอบใน

การทํางานเปนจํานวนเทากับเงินเดือนอัตราสุดทาย 180 วัน  

 พนักงานผูไดปฏิบัติงานในชวงกอนเกษียณอายุติดตอกันครบ 15 ปข้ึนไป ใหไดรับเงินเพ่ือตอบ

แทนความชอบในการทํางานเปนจํานวนเทากับคาจางอัตราสุดทาย 300 วัน 

http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://beauty.yopi.co.th/wp-content/uploads/2009/07/rich.gif&imgrefurl=http://www.vcharkarn.com/vblog/98783&usg=__rtL1bLA3JdGvCKkKqmcu-M7TARc=&h=526&w=800&sz=9&hl=th&start=17&zoom=1&itbs=1&tbnid=nbMnEKfUwePdlM:&tbnh=94&tbnw=143&prev=/search?q=%E0%B8%88%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99&hl=th&sa=G&biw=1366&bih=566&gbv=2&tbm=isch&ei=zBxuTpnMC8nHmAXOxNgU
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://beauty.yopi.co.th/wp-content/uploads/2009/07/rich.gif&imgrefurl=http://www.vcharkarn.com/vblog/98783&usg=__rtL1bLA3JdGvCKkKqmcu-M7TARc=&h=526&w=800&sz=9&hl=th&start=17&zoom=1&itbs=1&tbnid=nbMnEKfUwePdlM:&tbnh=94&tbnw=143&prev=/search?q=%E0%B8%88%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99&hl=th&sa=G&biw=1366&bih=566&gbv=2&tbm=isch&ei=zBxuTpnMC8nHmAXOxNgU
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อางอิงจาก 
          - ขอบังคับฯ วาดวยสิทธิประโยชนเก่ียวกับคาชดเชย และเงินเพ่ือตอบแทนความชอบในการทํางาน 
พ.ศ. 2536 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 
          - ประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ เรื่อง มาตรฐานข้ันต่ําของสภาพการจางใน
รัฐวิสาหกิจ ประกาศ ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม พ.ศ.2549 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) ประกาศ ณ วันท่ี 
8 กันยายน พ.ศ. 2553 

 
6) เงินคาทดแทน  

 - ผูมีสิทธิไดรับ 

1. พนักงานท่ีประสบอันตราย หรือเจ็บปวยเนื่องจากการทํางาน 
2. กรณีพนักงานประสบอันตราย หรือเจ็บปวยจนถึงแกความตายบุคคลดังตอไปนี้ มีสิทธิไดรับ 

- บิดา มารดา 
- คูสมรส 
-  บุตรอายุต่ํากวา 18 ปบริบูรณ หรือมีอายุตั้งแต 18 ป และยังศึกษาอยูระดับท่ีไมสูงกวา

ปริญญาตรี ท้ังนี้ ใหมีสิทธิไดรับไดไมเกินอายุ 25 ป 
-  บุตรท่ีอายุตั้งแต 18 ป และทุพพลภาพ หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ ซ่ึงอยูในอุปการะ

ของพนักงานผูนั้น กอนพนักงานถึงแกความตาย หรือสูญหาย 
-  ใหบุตรของพนักงาน ซ่ึงเกินภายใน 310 วันนับแตวันท่ีลูกจางถึงแกความตาย หรือวันท่ีเกิด

เหตุสูญหาย มีสิทธิไดรับเงินทดแทนนับแตวันคลอด 
 

หลักเกณฑการวินิจฉัย และดําเนินการเกี่ยวกับการจายเงินทดแทน 

1. พนักงานซ่ึงประสบอันตราย หรือเจ็บปวย ใหพนักงาน หรือผูมีสิทธิยื่นคํารองเรียกเงินทดแทน
ตอองคการ ภายใน 180 วันนับแตวันประสบอันตราย เจ็บปวย กรณีพนักงานถึงแกความตาย ใหผูมีสิทธิ
ไดรับเงินทดแทน เปนผูยื่นแทน 

ในกรณีท่ีการเจ็บปวยเกิดข้ึนภายหลังสิ้นสภาพการเปนพนักงาน ใหพนักงาน หรือผูมีสิทธิยื่นคํารอง
เรียกเงินทดแทนตอองคการฯ ภายใน 2 ป นับแตวันท่ีทราบการเจ็บปวย 

2. องคการฯ จะดําเนินการสอบสวนขอเท็จจริง ถาพนักงานมีสิทธิไดรับ องคการฯ จะจายเงิน
ทดแทนใหแกพนักงาน หรือผูมีสิทธิ 

3. ถาองคการฯ เห็นวา พนักงานไมมีสิทธิไดรับเงินทดแทน องคการฯ จะแจงผลการพิจารณาให
ทราบ 

4. พนักงาน หรือผูมีสิทธิจะไมไดรับเงินทดแทนในการประสบอันตราย หรือเจ็บปวยของพนักงาน 
เพราะเหตุอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ 

 4.1  พนักงานเสพของมึนเมา หรือสิ่งเสพติดอ่ืนจนไมสามารถครอบสติได 
 4.2  พนักงานจงใจใหตนเองประสบอันตราย หรือยอมใหผูอ่ืนทําใหตนประสบอันตราย 
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หลักเกณฑการจายเงินทดแทนการจายคารักษาพยาบาล 
 กรณีเขารับการรักษาจากสถานพยาบาลของทางราชการ องคการฯ จายคารักษาพยาบาลใหเทาท่ี
จายจริง  
 กรณีเขารับการรักษาจากสถานพยาบาลเอกชน องคการฯ จายคารักษาพยาบาลเทาท่ีจายจริงตาม
ความจําเปนแตไมเกิน 45,000 บาท (รวมคาหองและคาอาหาร) 
 
 - คาฟนฟูสมรรถภาพ 

 กรณีจําเปนตองไดรับการฟนฟูสมรรถภาพในการทํางานภายหลังการประสบอันตราย หรอืเจ็บปวย 
องคการฯ จะจายคาฟนฟูสมรรถภาพในการทํางานของพนักงานเทาท่ีจายจริงตามความจําเปน ดังนี้ 

1. คาใชจายในกระบวนการเวชศาสตรพ้ืนฟูสมรรถภาพในการทํางานดานการแพทย และคาใชจาย
ในการฟนฟูสมรรถภาพในการทํางานดานอาชีพ ไมเกิน 20,000 บาท 

2. คาใชจายในการผาตัด เพ่ือประโยชนในการฟนฟูสมรรถภาพในการทํางาน ไมเกิน 20,000 
บาท 

 
- คาทําศพ 

 องคการฯ จายคาทําศพเปนจํานวน 3 เทาของเงินเดือนเดือนสุดทายท่ีพนักงานไดรับอยู ท้ังนี้ ตอง
ไมนอยกวาหนึ่งรอยเทาของอัตราสูงสุดของคาจางข้ันต่ํารายวันตามกฎหมายวาดวยการคุมครอบแรงงาน* 
  

- คาทดแทนรายเดือน 

 องคการจายคาทดแทนรายเดือนดังนี้ 
1.รอยละ 60 ของเงินเดือน สําหรับกรณีท่ีพนักงานไมสามารถทํางานติดตอกันไดเกิน 3 วัน ไมวา

พนักงานจะสูญเสียอวัยวะดวยหรือไมก็ตาม โดยจายนับแตวันแรกท่ีพนักงานไมสามารถทํางานไดไปจน
ตลอดระยะเวลาท่ีไมสามารถทํางานได แตตองไมเกิน 1 ป 

2.รอยละ 60 ของเงินเดือน สําหรับกรณีท่ีพนักงานตองสูญเสียอวัยวะบางสวนของรางกาย ตาม
ประเภทของการสูญเสียอวัยวะ และตามระยะเวลาท่ีกําหนด แตตองไมเกิน 10 ป 

3.รอยละ 60 ของเงินเดือน สําหรับกรณีท่ีพนักงานทุพพลภาพ โดยจายตามประเภทของการ
ทุพพลภาพ และตามระยะเวลาท่ีตองจาย แตตองไมเกิน 15 ป 

4.รอยละ 60 ของเงินเดือน สําหรับกรณีท่ีพนักงานถึงแกความตาย หรือสูญหาย กําหนด 8 ป 

 

อางอิงจาก 
          - ขอบังคับฯ วาดวยสิทธิประโยชนเก่ียวกับเงินทดแทน พ.ศ. 2536 
          - ประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ เรื่อง มาตรฐานข้ันต่ําของสภาพการจางใน
รัฐวิสาหกิจ ประกาศ ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2549  
          * ประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ เรื่อง การจายเงินทดแทน ประกาศ ณ วันท่ี 4 
มิถุนายน พ.ศ. 2553 



27 
 
 
7) คาทําศพ 
 ผูปฏิบัติงานท่ีเสียชีวิตในระหวางอยูในตําแหนงหนาท่ี องคการฯ จะจายเงินชวยเหลือในการ
จัดการศพเปนจํานวนเงิน 3 เทาของเงินเดือน แตถาตายในระหวางขาดงานจะไมไดรับเงินชวยเหลือนี้ 
 
 - หลักเกณฑการจาย 
       องคการจะจายเงินคาทําศพจํานวน 3 เทาของเงินเดือนคาจางรายเดือนเดือนสุดทายใหแกผูมี
สิทธิตามลําดับ 
      1. บุคคลซ่ึงพนักงานผูตายทําหนังสือระบุใหเปนผูจัดการศพ และไดเปนผูจัดการศพ 
      2. คูสมรส บุตร บิดา มารดา ของพนักงานผูตาย ท่ีมีหลักฐานแสดงวาเปนผูจัดการศพ 
      3. บุคคลอ่ืนท่ีมีหลักฐานแสดงวาเปนผูจัดการศพ 
      พนักงานผูใดตายในระหวางขาด หรือหนีงาน องคการฯ จะไมจายเงินคาทําศพให  

อางอิงจาก 
          - ประกาศคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจสัมพันธ เรื่อง หลักเกณฑการจายคารักษาพยาบาลกรณี
ประสบอันตราย หรือเจ็บปวย คาทําศพกรณีตาย อันมิใชเนื่องจากการทํางาน คาชวยเหลือบุตร และคา
ชวยเหลือการศึกษาของบุตร ประกาศ ณ วันท่ี 12 กันยายน พ.ศ. 2534 

 
 
 
 
 

 



28 
 

สวนที่ 3 
2.3. การคลัง 

 
2.3.1 การเงินการบัญชีเกี่ยวกับ  การยืมเงินทดรองราชการ: คาใชจายที่สามารถเบิกจายได:  
                                       หลักฐานการจายเงิน 
 

1) การยืมเงินทดรองราชการ 

  พนักงานขององคการสามารถยืมเงินทดรองไดในกรณีดังนี้ 
(1) เพ่ือจัดซ้ือจัดจางเก่ียวกับพัสดุท่ีจําเปนตองชําระดวยเงินสด 
(2) เพ่ือเปนคาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน 
(3) เพ่ือเปนคาใชจายในการปฏิบัติงานตามโครงการท่ีไดรับอนุมัติ 
(4) เพ่ือเปนคาใชจายอ่ืนตามภาระหนาท่ีในการปฏิบัติงาน 

 ผูยืมเงินตองจัดทําสัญญายืมเงินข้ึน จํานวน 2 ฉบับ มีขอความตรงกัน ยื่นผานฝายการคลัง และ
พัสดุ เพ่ือเสนอความเห็นตอผูมีอํานาจอนุมัติ 
 ผูมีอํานาจอนุมัติเงินยืมคือ ผูอํานวยการ และรองผูอํานวยการ   
  

ผูยืมเงินตองสงใบสําคัญคูจาย เพ่ือหักลางเงินยืมตามกําหนดเวลาดังนี้ 
(1) การยืมเงินทดรองจาย เพ่ือซ้ือพัสดุมีจํานวนไมเกิน 3 รายการ ใหหักลางเงินยืมให

เสร็จสิ้นภายใน 5 วัน นับแตวันท่ีรับเงิน หากเกิน 3 รายการใหหักลางเงินยืมใหเสร็จภายใน 15 วัน นับแต
วันรับเงินเวนแตมีเหตุผลสมควรท่ีจะขอขยายเวลา 

(2) การยืมเงินทดรองจาย เพ่ือเดินทางไปปฏิบัติงาน หากมีการยกเลิกการเดินทางตามท่ี
กําหนดใหนําเงินยืมท้ังสิ้นท่ีไดรับสงคืนทันที แตถาไดเดินทางไปปฏิบัติงานตามกําหนด ใหสงใบสําคัญ
หักลางเงินยืมใหเสร็จสิ้นภายใน 15 วัน นับจากวันท่ีกลับจากการปฏิบัติงานถึงท่ีทําการประจํา 

(3) กรณีท่ีจําเปนจะตองเดินทางไปปฏิบัติงานอีก โดยท่ียังไมสามารถสงใบสําคัญในการ
เดินทางไปปฏิบัติงานครั้งท่ีแลวได ใหยอมใหยืมเงินทดรองจาย เพ่ือไปปฏิบัติงานอีกได ในครั้งตอไปเพียง
ครั้งเดียวเทานั้น 

(4) หากปรากฏวาหลังจากกลับมาจากการปฏิบัติงานครั้งสุดทายแลว 15 วัน หรือ 
หลังจากสิ้นสุดเวลาท่ีกําหนดตามขอ (1) แลวยังไมมีการหักลางเงินยืมทดรองจายใหเสร็จสิ้น ใหงานคลัง 
และพัสดุรายงานใหผูบังคับบัญชาโดยตรงของผูยืมเงินทราบ 

(5) ภายใน 7 วันทําการ นับจากวันรายงานใหผูบังคับบัญชาโดยตรงทราบแลว ผูยืมเงิน
ยังเพิกเฉยไมมีการหักลางเงินยืม ใหผูอํานวยการมีอํานาจสั่งหักเงินเดือน ของผูยืมเงินนั้น เพ่ือหักลางเงินยืม
ไดแลว แจงใหผูบังคับบัญชาของผูยืมนั้นทราบภายหลัง 
 เม่ือผูยืมสงใบสําคัญ และสงใชหนี้เงินยืม เจาหนาท่ีการเงินจะออกใบเสร็จรับเงิน และหรือใบรับ
ใบสําคัญใหผูยืมไวเปนหลักฐาน 
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 2) คาใชจายที่สามารถเบิกจายได 

ในข้ันตอนแรกผูปฏิบัติงานจะตองจัดทํารายงานขออนุมัติ หรือเอกสารการอนุมัติอ่ืนเสนอขออนุมัติ
ข้ึนมาตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุมัติ ซ่ึงการจายเงินจะจายไดเฉพาะตามท่ีมีกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 
มติคณะรัฐมนตรี มติคณะกรรมการองคการ อนุญาตใหจายได และผูมีอํานาจไดอนุมัติใหจายไดแลวเทานั้น  
โดยหลักเกณฑท่ัวไปเก่ียวกับคาใชจายท่ีสามารถเบิกจายไดนั้น องคการสวนพฤกษศาสตรซ่ึงมีฐานะเปน
หนวยงานของรัฐ จึงตองยึดถือหลักเกณฑเรื่องคาใชจายท่ีสามารถเบิกจายได และอัตราคาใชจายซ่ึงกําหนด
โดยกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังเปนหลัก ท้ังนี้ หากผูใดมีขอสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดขอมูล 
ในสวนของหลักเกณฑ หรืออัตราคาใชจายแตละประเภท ท่ีสามารถเบิกจายไดจากงานการเงิน สวนบริหาร
การเงิน และการคลัง สํานักบริหาร 

หมายเหตุ  

          - คาใชจายซ่ึงไมมีกฎหมาย หรือหลักเกณฑใดกําหนดใหหนวยงานของรัฐเบิกจายไดนั้น  แม
ผูปฏิบัติงานจะไดจายไปจริง และดําเนินการจนเกิดประโยชนในการดําเนินงานขององคการฯ แลวก็ตาม  
ผูปฏิบัติงานไมสามารถท่ีจะนําเอกสารการจายนั้นมาขอตั้งเบิกจากองคการฯ ได  ดังนั้น ผูปฏิบัติงานควร
ตองศึกษา และปฏิบัติตามหลักเกณฑตางๆ ท่ีถูกกําหนดไวอยางเครงครัด 

 

 3) หลักฐานการจายเงิน 

 การจายเงินทุกรายการจะตองมีหลักฐานการจายไว  (หลักฐานการจายท่ีเปนใบเสร็จรับเงิน, 
ใบสําคัญจายเงินขององคการ, ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน) ท่ีแสดงวาไดมีการจายเงินใหแกเจาหนาท่ี หรือ
ผูรับเงินตามขอผูกพันแลว เอกสารการจายเงินมี 3 รูปแบบ ดังนี้ 1. ใบเสร็จรับเงิน (ผูรับเงินเปนผูออก) 2. 
ใบสําคัญจายเงินขององคการฯ (ฟอรมเอกสารขององคการฯ โดยมีลายมือของผูรับเงิน และผูจายเงิน และมี
รายการตามท่ีองคการฯ กําหนด)  และ 3. ใบรับรองการจายเงิน (ผูจายเงินทํารายงาน และลงลายมือชื่อ
รับรองการจาย)   

3.1 หลักฐานการจาย โดยหลักท่ัวไปตองใชเอกสารใบเสร็จรับเงินเปนหลัก เวนแตรายจาย
ซ่ึงโดยลักษณะไมอาจเรียกใบเสร็จรับเงินจากผูรับเงินได  ผูจายเงินจึงจะสามารถใชหลักฐานใบสําคัญการ
จายเงินขององคการฯ หรือใบรับรองการจายเงิน แทนใบเสร็จรับเงินก็ได โดยใหบันทึกชี้แจงเหตุท่ีไมอาจ
เรียกใบเสร็จรับเงินไว เพ่ือประกอบการพิจารณาดวย  

ขอยกเวนการทําใบรับรองการจายเงิน โดยไมตองทําบันทึกชี้แจงเหตุผล สามารถทําได ถาเปน
รายจายซ่ึงโดยลักษณะไมอาจเรียกใบเสร็จรับเงินจากผูรับเงินได และเปน 

1. การจายเงินรายหนึ่งๆ เปนจํานวนเงินไมถึง 100 บาท 

2. การจายเงินเปนคาพาหนะรับจาง 

3. การจายเงินเปนคาจางเหมานําทาง คาจางลูกหาบขนสัมภาระ 

4. คาธรรมเนียมจอดรถ เฝารถ ซ่ึงไมมีหลักฐานออกให 

5. การจายเงินคาไปรษณียากร 

6. การจายเงินเปนคาโดยสารรถไฟ รถยนตประจําทาง หรือเรือยนตประจําทาง 
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3.2 ความสมบูรณของใบเสร็จรับเงิน  ใบสําคัญคูจายท่ีเปนเสร็จรับเงิน หรือหลักฐาน
ใบสําคัญการจายเงินขององคการฯ อยางนอยตองมีรายการดังตอไปนี้ 

1.ชื่อสถานท่ีอยู หรือท่ีทําการของผูรับเงิน 

2.วัน เดือน ป ท่ีรับเงิน 

3.รายการแสดงการรับเงินวาเปนคาอะไร 

4.จํานวนเงินท้ังตัวเลข และตัวอักษร 

5.ลายมือชื่อของผูรับเงิน 

 

หมายเหตุ   

          - ผูจาย และท่ีอยูผูจาย ใหระบุ “องคการสวนพฤกษศาสตร ท่ีอยู 100 ม.9 ต.แมแรม อ.แมริม     
จ.เชียงใหม 50180” 

 

ท้ังนี้ ใหผูจายเงินลงลายมือชื่อรับรองการจาย พรอมท้ังมีชื่อตัวบรรจงกํากับไวในหลักฐานการ
จายเงินใหแกเจาหนี้ หรือผูรับเงิน เพ่ือประโยชนในการตรวจสอบขององคการฯ และสํานักงานการตรวจเงิน
แผนดิน  

3.3 ขอปฏิบัติกรณีใบสําคัญคูจายเงินสูญหาย 

1. ถาใบสําคัญคูจายเงินเปนใบเสร็จรับเงินสูญหายใหใชสําเนาใบเสร็จรับเงินซ่ึงผูรับเงินรับรองแลว
แทนได 

2. ถาใบสําคัญคูจายท่ีเปนใบเสร็จรับเงินสูญหาย หรือไมอาจขอสําเนาใบเสร็จรับเงินได ใหผู
จายเงินทําใบรับรองการจายเงินโดยชี้แจงเหตุผล พฤติการณท่ีใบสําคัญคูจายสูญหาย และไมอาจขอสําเนา
ใบเสร็จรับเงินนั้นได โดยไดมีการแจงพฤติการณดังกลาว ใหเจาหนาท่ีตามกฎหมายทราบเรื่องแลว พรอมท้ัง
คํารับรองวายังไมเคยนําใบสําคัญคูจายมาเบิกจาย และถาหากคนพบภายหลังก็จะไมนํามาเบิกจายอีก เสนอ
ตอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น ผานจนถึงหัวหนาสํานักงาน เพ่ือพิจารณาอนุมัติ เม่ือไดรับอนุมัติแลว ใหใช
ใบรับรองนั้นเปนใบสําคัญคูจายได 

อางอิงจาก 
          - ขอบังคับฯ วาดวยการเงิน และการบัญชี พ.ศ. 2538         
 

 
 
2.3.2. คาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน 
 
 ผูปฏิบัติงานท่ีสามารถขอเดินทางไปปฏิบัติงานตามคําสั่งขององคการ ไดแก ผูอํานวยการ พนักงาน 
ลูกจางประจํา ลูกจางตามอัตรางบประมาณ และบุคคลท่ีไดรับคําสั่งจากองคการฯ ใหเดินทางปฏิบัติงาน 

 



31 
 

1) ผูมีอํานาจในการอนุมัติ 
 - ผูอํานวยการองคการฯ เปนผูมีอํานาจอนุมัติการเดินทางภายในประเทศของผูปฏิบัติงานทุกระดับ 
 - ประธานกรรมการองคการฯ เปนผูอนุมัติ กรณีผูอํานวยการเดินทางไปปฏิบัติงานตางประเทศ
ชั่วคราว 
 ผูไดรับอนุมัติใหเดินทางไปปฏิบัติงาน สามารถยืมเงินทดรองจายไดตามความจําเปน โดยการ
เดินทางไปปฏิบัติงานภายในประเทศ ใหออกเดินทางภายใน 7 วัน นับแตไดรับเงินยืม สวนการเดินทางไป
ปฏิบัติงานตางประเทศชั่วคราว ใหออกเดินทางภายใน 30 วันนับแตไดรับเงิน 
 

2) คาใชจายในการเดินทาง 
 คาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติงานภายในประเทศ ไดแก คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาท่ีพัก คา
พาหนะ คาเชาพาหนะ คาเชื้อเพลิง คาระวางบรรทุก คาจางคนหาบหาม และอ่ืนๆ ทํานองเดียวกัน  รวมท้ัง
คาใชจายเบ็ดเตล็ด และคาใชจายอ่ืนอันจําเปนตองจายเนื่องในการเดินทางปฏิบัติงาน 
 คาเบี้ยเลี้ยงใหเบิกไดในลักษณะเหมาจาย ตามบัญชี 1 และ 3 แนบทาย 
 สําหรับผูปฏิบัติงานท่ีเดินทางไปศึกษา ฝกอบรม หรือสัมมนาท่ีมีการจัดอาหารใหครบทุมม้ือ ใหงด
เบิกเบี้ยเลี้ยง กรณีท่ีมีการจัดอาหารไมครบทุกม้ือ ใหเบิกจายไมเกิน 2 ใน 3 ของอัตราเบี้ยเลี้ยงเหมาจาย 
 การเดินทางไปปฏิบัติงานท่ีจําเปนตองพักแรม ผูปฏิบัติงานสามารถเบิกคาเชาท่ีพักในลักษณะเหมา
จาย ตามบัญชี 2 และ 3 แนบทาย 
 เฉพาะตําแหนงผูอํานวยการองคการฯ หรือรองผูอํานวยการ ใหเบิกคาท่ีพักไดเทาท่ีจายจริงโดย
หลักฐานการจาย หรือจะเบิกเหมาจาย ตามบัญชี 2 และ 3 ก็ได โดยเลือกลักษณะเดียวตลอดระยะเวลา
การเดินทางครั้งหนึ่งๆ 
 

บัญชี  1 
อัตราคาเบ้ียเล้ียงเดินทางไปปฏิบัติงานภายในประเทศในลักษณะเหมาจาย 

   บาท : วัน 

ผูปฏิบัติงาน 
 

อัตราคาเบ้ียเล้ียง 

 
1  ผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ หรือเทียบเทา 
 

 
360 

 
2  ผูดํารงตําแหนงระดับ 1 – 9 ลูกจางประจํา หรือเทียบเทา 
 

 
300 

 
3  ลูกจางรายวันในอัตราตามงบประมาณ หรือเทียบเทา 
 

 
250 

 
หมายเหตุ กรณีพนักงานไปปฏิบัติงานในทองท่ีของเขตจังหวัดอันเปนท่ีตั้งของสํานักงาน ใหเบิกคาเบี้ยเลี้ยง
ไดในอัตรารอยละหกสิบ 
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บัญชี  2 
อัตราคาเชาท่ีพักภายในประเทศในลักษณะเหมาจาย 

   บาท : วัน 

ผูปฏิบัติงาน อัตราคาเชาท่ีพัก 

 
1  ผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ หรือเทียบเทา 
 

 
1,500 

 
2  ผูดํารงตําแหนงระดับ 7 – 9 หรือเทียบเทา 
 

 
1,000 

 
3  ผูดํารงตําแหนงระดับ 1 – 6 ลูกจางประจํา ลูกจางรายวันใน 
อัตราตามงบประมาณ หรือเทียบเทา 
 

 
800 

 
หมายเหตุ 
1)  จังหวัดท่ีมีคาครองชีพสูง ไดแกจังหวัด กรุงเทพมหานคร ชลบุรี ภูเก็ต 
2)  กรณีพนักงานไปปฏิบัติงานในทองท่ีของเขตจังหวัดอันเปนท่ีตั้งของสํานักงาน ใหเบิกคาเชาท่ีพักไดใน
อัตรารอยละ 60 
 

3) พาหนะในการเดินทาง 
  กรณีองคการฯ ไมไดจัดพาหนะให ใหผูปฏิบัติงานใชยานพาหนะประจําทาง ดังนี้ 
  (1) รถยนตประจําทาง เรือกลประจําทาง สําหรับผูปฏิบัติงานระดับ 3 ข้ึนไป และ
ผูปฏิบัติงานท่ีจําเปนตองเดินทางไปปฏิบัติงานพรอมกัน 
 
  (2) รถไฟ  
  ชั้น 1 นั่งนอนปรับอากาศ สําหรับผูปฏิบัติระดับ 7 หรือเทียบเทาข้ึนไป 
  ชั้น 2 นั่งนอนปรับอากาศ สําหรับผูปฏิบัติงานระดับ 3 หรือเทียบเทาข้ึนไป 
  ชั้น 2 นั่งนอนธรรมดา หรือนั่งปรับอากาศ  สําหรับผูปฏิบัติงานระดับ 1 หรือเทียบเทา
ข้ึนไป ลูกจางประจํา และลูกจางตามอัตรางบประมาณ 
  กรณีชั้นตามสิทธิไมมีท่ีวาง ใหเดินทางในชั้นลําดับถัดข้ึนไป 
 
  (3) เครื่องบิน 
  สําหรับผูปฏิบัติงานระดับ 7 หรือเทียบเทาข้ึนไป 
  สําหรับผูปฏิบัติงานตั้งแตระดับ 6 ลงมา สามารถดําเนินทางโดยเครื่องบินได ตอเม่ือมีเหตุ
กรณีจําเปนเรงดวน และตองไดรับอนุมัติจากผูอํานวยการเสียกอน  

http://www.google.co.th/imgres?q=%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B9%8C&hl=th&sa=G&biw=1280&bih=825&gbv=2&tbm=isch&tbnid=tFvFrDZXDlJI8M:&imgrefurl=http://aqua.c1ub.net/forum/index.php?topic=100622.0&docid=-Mi6_PXKkoYkeM&w=400&h=329&ei=_fhuTrA0iOSsB4u53ecG&zoom=1
http://www.google.co.th/imgres?q=%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B9%8C&hl=th&sa=G&biw=1280&bih=825&gbv=2&tbm=isch&tbnid=tFvFrDZXDlJI8M:&imgrefurl=http://aqua.c1ub.net/forum/index.php?topic=100622.0&docid=-Mi6_PXKkoYkeM&w=400&h=329&ei=_fhuTrA0iOSsB4u53ecG&zoom=1
http://www.google.co.th/imgres?q=%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B9%8C&hl=th&sa=G&biw=1280&bih=825&gbv=2&tbm=isch&tbnid=tFvFrDZXDlJI8M:&imgrefurl=http://aqua.c1ub.net/forum/index.php?topic=100622.0&docid=-Mi6_PXKkoYkeM&w=400&h=329&ei=_fhuTrA0iOSsB4u53ecG&zoom=1
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หากกรณีท่ีผูปฏิบัติงานดังกลาว เดินทางโดยเครื่องบิน เพ่ือการปฏิบัติหนาท่ี โดยไมไดรับ
อนุมัติจากผูอํานวยการตามความขางตน ผูปฏิบัติงานสามารถเบิกคาโดยสารเครื่องบินไดไมเกินคาพาหนะ
ภาคพ้ืนดินในระยะเดียวกันตามสิทธิท่ีผูปฏิบัติงานผูนั้นพึงมี 

 

อางอิงจาก 
          - ขอบังคับฯ วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ. 2545 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2551 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2552 

 

 
2.3.3.  การพัสดุ 

 
  
 
 
 

“การพัสดุ” หมายความวา การจัดทําเอง การซ้ือ การจาง การจางท่ีปรึกษา การจางออกแบบ และ
ควบคุมงาน การแลกเปลี่ยน การเชา การควบคุม การจําหนาย และการดําเนินการอ่ืนๆ ท่ีกําหนดไวตาม
ขอบังคับ 
 “การซ้ือ” หมายความวา การซ้ือพัสดุทุกชนิด ท้ังท่ีมีการติดตั้ง ทดลอง และบริการท่ีเก่ียวเนื่อง
อ่ืนๆ แตไมรวมกิจการจัดหาพัสดุในลักษณะการจาง 
 “การจาง” ใหหมายความรวมถึง การจางทําของ และการรับขนตามประมวลกฎหมายแพง และ
พาณิชย และการจางเหมาบริการ แตไมรวมถึงการจางลูกจางขององคการ การรับขนในการเดินทางไป
ปฏิบัติหนาท่ีตามขอบังคับองคการฯ วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน การจางท่ีปรึกษา การจาง
ออกแบบ และควบคุมงาน และการจางแรงงานตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
 ในการจัดซ้ือจัดจางใหคํานึงถึงพัสดุท่ีผลิตในประเทศไทย และสงเสริมกิจการของคนไทย 
 

1) วิธีการจัดซื้อจัดจาง 
 

 การซ้ือหรือการจางกระทําได 6 วิธีคือ 
1. วิธีตกลงราคา ไดแก การซ้ือ หรือการจางครั้งหนึ่งซ่ึงมีราคาไมเกิน 100,000 บาท 
2. วิธีสอบราคา ไดแก การซ้ือ หรือการจางครั้งหนึ่งซ่ึงมีราคาเกิน 100,000 บาท แตไมเกิน 

2,000,000 บาท  
3. วิธีประกวดราคา ไดแก การซ้ือ หรือการจางครั้งหนึ่งซ่ึงมีราคาเกิน 200,000 บาท  
4. วิธีพิเศษ ไดแก การซ้ือครั้งหนึ่งซ่ึงมีราคาเกิน 100,000 บาท เฉพาะกรณีใดกรณีหนึ่ง

ดังตอไปนี้   
1) เปนพัสดุขายทอดตลาดโดยสวนราชการ ฯลฯ 
2) เปนพัสดุท่ีตองซ้ือเรงดวน หากลาชาอาจจะเสียหายแกองคการ 
3) เปนพัสดุท่ีตองใชในงานปกปดเปนความลับขององคการ 
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4) เปนพัสดุท่ีจําเปนตองซ้ือโดยตรงจากตางประเทศหรือดําเนินการโดยผานองคการ
ระหวางประเทศ 

5) เปนพัสดุท่ีโดยลักษณะการใชงานมีขอจํากัดทางเทคนิคท่ีจําเปนตองระบุยี่หอเปน
การเฉพาะ ซ่ึงหมายรวมถึงอะไหล รถประจําตําแหนง หรือยารักษาโรค 

6) เปนพัสดุท่ีเปนท่ีดินหรือสิ่งกอสรางซ่ึงจําเปนตองซ้ือเฉพาะแหง 
7) เปนพัสดุท่ีไดดําเนินการซ้ือโดยวิธีอ่ืนแลวไมไดผลดี 

และการจางครั้งหนึ่งซ่ึงมีราคาเกิน 100,000 บาท ใหกระทําไดเฉพาะกรณีหนึ่งกรณีใดดังตอไปนี้ 
(1) เปนงานท่ีจางชางผูมีฝมือโดยเฉพาะ หรือผูมีความชํานาญเปนพิเศษ 
(2) เปนงานจางซอมพัสดุท่ีจําเปนตองถอดตรวจใหทราบความชํารุดเสียหาย

กอนจึงจะประมาณคาซอมได เชน งานจางซอมเครื่องจักร เครื่องมือกล เครื่องยนต เครื่องไฟฟา หรือเครื่อง
อิเล็กทรอนิกส เปนตน 

(3) เปนงานท่ีตองกระทําโดยเรงดวน หากลาชาจะเสียหายแกองคการฯ 
(4) เปนงานท่ีตองปกปดเปนความลับขององคการฯ 
(5) เปนงานท่ีดําเนินการจางโดยวิธีอ่ืนแลวไมไดผลดี 

5. วิธีกรณีพิเศษ ไดแกการซ้ือการจางจากสวนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ ในกรณีดังตอไปนี้ 
1) เปนผูผลิตพัสดุหรือทํางานจางนั้นเอง 
2) มีกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีกําหนดใหซ้ือ หรือจาง 

     6. วิธีประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ตามหลักเกณฑท่ีกระทรวงการคลังกําหนด 
 
 

2) อํานาจในการอนุมัติการจายเงินคาใชจาย (ยกเวนวิธีพิเศษและกรณีพิเศษ) 
 
 

  
  

 
 
 
 
 
กรณีรองผูอํานวยการและผูอํานวยการสํานักออกคําสั่งอนุมัติการจายเงิน ตองเปนการดําเนินงาน

ภายหลังไดรับการอนุมัติแผนงานหรือโครงการจากผูอํานวยการเสียกอน  การสั่งซ้ือสั่งจางรายใดเกินอํานาจ 
ใหเสนอขออนุมัติตามลําดับ 
  

อางอิงจาก  
          - อาศัยอํานาจตามคําสั่งองคการสวนพฤกษศาสตรท่ี 78/2552 เรื่อง มอบอํานาจใหรอง
ผูอํานวยการ และหัวหนาหนวยงานปฏิบัติงานแทนผูอํานวยการสวนพฤกษศาสตร สั่ง ณ วันท่ี 4 มิถุนายน 
พ.ศ. 2552 

 

ผูมีอํานาจอนุมัติ อํานาจการอนุมัติ ไมเกิน 

ผูอํานวยการ ไมเกิน        50,000,000 บาท 
รองผูอํานวยการ   ไมเกิน        10,000,000 บาท 
ผูอํานวยการสํานัก   ไมเกิน            500,000 บาท 
หัวหนาสวน/เทียบเทา   ไมเกิน            100,000 บาท 
หัวหนางาน/เทียบเทา ไมเกิน              20,000 บาท 

http://www.google.co.th/imgres?q=boss&hl=th&sa=G&biw=1280&bih=825&gbv=2&tbm=isch&tbnid=f-2yK-ciJdcOMM:&imgrefurl=http://www.clipartoday.com/clipart/people/people/boss_259331.html&docid=ueMlx6MYcHFOTM&w=350&h=350&ei=SvtuTvOxJ4yJrAeV9vCgBw&zoom=1&iact=rc&dur=265&page=10&tbnh=159&tbnw=156&start=205&ndsp=24&ved=1t:429,r:19,s:205&tx=83&ty=97
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3) การตรวจรับพัสด ุ 
 

 1. การตรวจรับพัสดุ ใหตรวจรับ ณ ท่ีทําการขององคการฯ หรือสถานท่ีท่ีกําหนดไวในสัญญา การ
ตรวจรับพัสดุ ณ สถานท่ีอ่ืน กรณีท่ีไมมีสัญญาหรือขอตกลงจะตองไดรับอนุมัติจากผูอํานวยการกอน 
 2. กรณีท่ีไมสามารถตรวจนับเปนจํานวนหนวยท้ังหมดได ใหตรวจรับตามหลักวิชาสถิติ 
 3. โดยปกติใหตรวจรับพัสดุในวันท่ีผูขายหรือผูรับจางนําพัสดุมาสง และใหดําเนินการใหเสร็จสิ้นไป
โดยเร็วท่ีสุด 
 4. เม่ือตรวจถูกตองครบถวนแลว ใหสงมอบพัสดุแกพนักงานพัสดุ พรอมกับทําใบตรวจรับโดยลง
ชื่อเปนหลักฐาน 2 ฉบับ มอบใหผูขายหรือผูรับจาง 1 ฉบับ และมอบใหพนักงานพัสดุ 1 ฉบับ เพ่ือ
ดําเนินการเบิกจายและรายงานผูอํานวยการทราบ 
     กรณีเห็นวา พัสดุท่ีสงมอบมีรายละเอียดไมเปนไปตามขอกําหนดในสัญญาหรือขอตกลง ให
รายงานผูอํานวยการผานหัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุเพ่ือทราบหรือสั่งการ 

 

อางอิงจาก 
          - ขอบังคับฯ วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2552     
          - ระเบียบฯ วาดวยวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการพัสดุ พ.ศ. 2537       
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3.1  กฎหมายจัดตั้ง 

1. พระราชบัญญัติวาดวยการจัดตั้งองคการของรัฐบาล พ.ศ. 2496 

กฎหมายนี้ ไดวางหลักเกณฑการใหอํานาจรัฐบาล เสนอจัดตั้งองคการ เพ่ือดําเนินกิจการอัน
เปนประโยชนสาธารณะ หรือเพ่ือประโยชนในการเศรษฐกิจ หรือชวยเหลือในการครองชีพ หรืออํานวยบริการ
แกประชาชน โดยใชเงินทุนจากงบประมาณแผนดิน ไดโดยตราเปนพระราชกฤษฎีกา 

2. พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการสวนพฤกษศาสตร พ.ศ. 2535 
 

3.2 กฎหมายดานบุคลากร  

1. พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

กฎหมายนี้ ไววางหลักเกณฑในเรื่องจํานวนกรรมการ และคุณสมบัติ และลักษณะตองหาม
ของกรรมการ และพนักงานไวใหเปนมาตรฐานเดียวกัน ซ่ึงแตเดิมกฎหมายวาดวยองคการของรัฐบาล และ
กฎหมายวาดวยกิจการท่ีเปนของรัฐไดบัญญัติถึงจํานวนกรรมการ คุณสมบัติ และลักษณะตองหามของ
กรรมการ และพนักงานไวแตกตางกัน นอกจากนี้ กฎหมายยังเปดชองใหแตงตั้งบุคคลคนเดียวดํารงตําแหนง
กรรมการในรัฐวิสาหกิจไดหลายวิสาหกิจ สภาพการดังกลาวเปนเหตุใหการดําเนินกิจการของรัฐวิสาหกิจไม
เจริญกาวหนาเทาท่ีควร จึงไดกําหนดใหระบบกรรมการ และพนักงานของรัฐวิสาหกิจตางๆ อยูภายใตบังคับ
ของกฎหมายฉบับเดียวกัน 

2. พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ. 2543  

กฎหมายนี้ ไดวางหลักเกณฑในสวนของกลไก และกระบวนการในการประสานความสัมพันธ
ของกลุมนายจาง และลูกจางของรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนการหาขอยุติเก่ียวกับขอตกลงในสวนของสภาพการจาง
ภายในรัฐวิสาหกิจ นั้นๆ  โดยท่ีรัฐวิสาหกิจเปนกิจการของรัฐท่ีจัดตั้งข้ึน เพ่ืออํานวยประโยชนแกประเทศชาติ 
และประชาชน และมีหลายรัฐวิสาหกิจท่ีดําเนินกิจการสาธารณูปโภค และสาธารณูปการแกประชาชน มี
ความสัมพันธระหวางพนักงานกับรัฐตลอดจนการคุมครองสิทธิประโยชน แตกตางจากความสัมพันธระหวาง
นายจางกับลูกจางในกิจการของเอกชน สมควรมีกฎหมายกําหนดความสัมพันธระหวางพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
การจัดตั้งสมาคมพนักงานรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนหลักเกณฑ และวิธีการยื่นขอเสนอ และขอรองทุกข องคกรท่ี
ทําหนาท่ีพิจารณา และชี้ขาดขอเสนอเปนการเฉพาะแตกตางไปจากกฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธท่ีบังคับใช
ระหวางนายจาง และลูกจางในองคกรของเอกชน  

3. พระราชบัญญัติวาดวยความผิดของพนักงานในองคการ หรือหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2502  

กฎหมายนี้  ไดวางหลักเกณฑการดําเนินงานของพนักงานท่ีประพฤติมิชอบ โดยไดกําหนด
บทลงโทษไวเปนการเฉพาะเพ่ิมเติมจากประมวลกฎหมายอาญา โดยท่ีรัฐไดลงทุนจัดตั้งองคการ และหนวยงาน
อ่ืน และในบางกรณีไดเขาถือหุนในบริษัทจํากัด หางหุนสวนนิติบุคคล เพ่ือประโยชนในทางเศรษฐกิจ ทุนท่ีได
ลงไป หรือหุนท่ีรัฐไดถือไวนี้ เปนทรัพยสินของชาติ และเนื่องดวยองคการ บริษัทจํากัด หางหุนสวนนิติบุคคล 

หมวด 3 
กฎหมายอ่ืนที่พนักงานควรทราบ 
 

http://www.google.co.th/imgres?q=%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2&hl=th&sa=G&biw=1280&bih=825&gbv=2&tbm=isch&tbnid=3U_76bYAv-4uSM:&imgrefurl=http://board.212cafe.com/view.php?user=hrights&id=6&docid=Qv4dHYoxDMLYEM&w=467&h=482&ei=UwBvTu2MJYblrAfetJzuBg&zoom=1
http://www.google.co.th/imgres?q=%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2&hl=th&sa=G&biw=1280&bih=825&gbv=2&tbm=isch&tbnid=3U_76bYAv-4uSM:&imgrefurl=http://board.212cafe.com/view.php?user=hrights&id=6&docid=Qv4dHYoxDMLYEM&w=467&h=482&ei=UwBvTu2MJYblrAfetJzuBg&zoom=1
http://www.google.co.th/imgres?q=%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2&hl=th&sa=G&biw=1280&bih=825&gbv=2&tbm=isch&tbnid=3U_76bYAv-4uSM:&imgrefurl=http://board.212cafe.com/view.php?user=hrights&id=6&docid=Qv4dHYoxDMLYEM&w=467&h=482&ei=UwBvTu2MJYblrAfetJzuBg&zoom=1
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และหนวยงานดังกลาวไมตองผูกมัดใหปฏิบัติตามระเบียบราชการโดยเครงครัด หากผูปฏิบัติงานไมอยูในขาย
การควบคุม หรือถูกลงโทษอยางหนัก เม่ือกระทําความผิดแลว อาจทําใหการดําเนินงานขององคการ บริษัท
จํากัด หางหุนสวนนิติบุคคล และหนวยงานประสบความลมเหลว และเกิดความเสียหายแกรัฐอยางรายแรง จึง
สมควรมีกฎหมายกําหนดโทษสําหรับพนักงานในองคการ หรือหนวยงานของรัฐ 

4. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ. 2539  

กฎหมายนี้ ไดวางหลักเกณฑความรับผิดทางแพงของเจาหนาท่ีท่ีตองรับผิดชอบ  ในกรณีท่ี
เจาหนาท่ีไดปฏิบัติงานในหนาท่ี และเกิดความเสียหายแกเอกชน หรือกรณีท่ีมีเหตุความเสียหายกับทรัพยสิน
ของหนวยงานราชการอันเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีในหนวยงานของรัฐนั้น ใหเจาหนาท่ีตองรับผิด
ทางละเมิดในการปฏิบัติงานในหนาท่ีเฉพาะเม่ือเปนการจงใจกระทํา เพ่ือการเฉพาะตัว หรือจงใจใหเกิดความ
เสียหาย หรือประมาทเลินเลออยางรายแรงเทานั้น และใหแบงแยกความรับผิดของแตละคนมิใหนําหลักลูกหนี้
รวมมาใชบังคับ เพ่ือใหเกิดความเปนธรรม และเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของรัฐ 

5. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกัน และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 
2542  

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 301 บัญญัติใหคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) มีอํานาจหนาท่ีตรวจสอบทรัพยสิน และหนี้สินของผูดํารง
ตําแหนงทางการเมือง และเจาหนาท่ีของรัฐ ไตสวนขอเท็จจริง และทําความเห็นในกรณีท่ีมีการรองขอใหถอด
ถอนเจาหนาท่ีของรัฐซ่ึงดํารงตําแหนงในระดับสูงออกจากตําแหนง หรือดําเนินคดีอาญากับผูดํารงตําแหนงทาง
การเมือง และเจาหนาท่ีอ่ืนของรัฐ และไตสวนวินิจฉัยวาเจาหนาท่ีของรัฐร่ํารวยผิดปกติ ทุจริตตอหนาท่ี หรือ
กระทําความผิดตอตําแหนงหนาท่ี 

และ มาตรา 331 บัญญัติใหกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาว ตองมีสาระสําคัญ
เก่ียวกับการกระทําอันเปนการร่ํารวยผิดปกติ และการทุจริตตอหนาท่ี การกระทําอันเปนการขัดกันระหวาง
ประโยชนสวนบุคคล และประโยชนสวนรวม รวมท้ังหลักเกณฑ วิธีการ และกระบวนการไตสวนขอเท็จจริง
เก่ียวกับขอกลาวหา ตลอดจนโทษท่ีประธานกรรมการ หรือกรรมการปองกัน และปราบปรามการทุจริต
แหงชาติจะไดรับในกรณีท่ีกระทําการโดยขาดความเท่ียงธรรม กระทําความผิดฐานทุจริตตอหนาท่ี หรือกระทํา
ความผิดตอตําแหนงหนาท่ีราชการ  

 

3.3 กฎหมายดานการเงิน  

1. พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502  

กฎหมายนี้ ไดกําหนดหนวยงานของรัฐท่ีไดรับเงินงบประมาณตาม พ.ร.บ. นี้ ใหมีแผนการเงิน
ประจําป อันสมบูรณสําหรับสวนราชการท้ังมวล ใหมีการควบคุมงบประมาณอยางรัดกุม ใหการจายเงิน
งบประมาณเปนไปตามกําลังเงินเปนงวดๆ และใหมีการประมวลบัญชี และรายงานเก่ียวกับรายรับรายจาย
ท้ังสิ้นของแผนดิน 

2. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการบัญชี และการเงินของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2548 

3. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2550 

 

http://www.google.co.th/imgres?q=%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2&hl=th&sa=G&biw=1280&bih=825&gbv=2&tbm=isch&tbnid=Fq5osA3HVBImyM:&imgrefurl=http://www.law.moi.go.th/law.htm&docid=ArTD4cydVwRbzM&w=417&h=364&ei=UwBvTu2MJYblrAfetJzuBg&zoom=1
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3.4 กฎหมายดานการบริหาร  

1. พระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 

เหตุผลในการประกาศใน พ.ร.บ. ฉบับนี้ คือ โดยท่ีเปนการสมควรสงเสริมใหมีการจัดตั้ง
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพโดยความสมัครใจของนายจาง และลูกจาง เพ่ือประสงคจะใหเปนสวัสดิการแกลูกจาง
เม่ือออกจากงาน ตลอดจนสงเสริมการระดมเงินออมของภาคเอกชน เพ่ือนําไปใชในการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศ จึงวางหลักเกณฑการดําเนินการ และจัดการกองทุน เพ่ือใหกองทุนสํารองเลี้ยงชีพม่ันคง และเปน
ประโยชนแกลูกจาง 

2. พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 

กฎหมายนี้ ไดวางหลักเกณฑการใหประชาชนมีโอกาสกวางขวางในการไดรับขอมูลขาวสาร
เก่ียวกับการดําเนินการตางๆ ของรัฐ เพ่ือท่ีประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็น และใชสิทธิทางการเมืองได
โดยถูกตองกับความเปนจริง อันเปนการสงเสริมใหมีความเปนรัฐบาลโดยประชาชนมากยิ่งข้ึน สมควร
กําหนดใหประชาชนมีสิทธิไดรูขอมูลขาวสารของทางราชการ โดยมีขอยกเวนอันไมตองเปดเผยท่ีแจงชัด และ
จํากัดเฉพาะขอมูลขาวสารท่ีหากเปดเผยแลวจะเกิดความเสียหายแกประเทศชาติ หรือตอประโยชนท่ีสําคัญ
ของเอกชน เทานั้น 

3. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. 2542  

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 333 บัญญัติใหกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญดังกลาวตองมีสาระสําคัญเก่ียวกับอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินโดยในการวาง
นโยบาย การกําหนดหลักเกณฑมาตรฐานเก่ียวกับการตรวจเงินแผนดิน และกําหนดหลักเกณฑ และวิธี
พิจารณาในเรื่องวินัยทางงบประมาณ และการคลัง การกําหนดโทษปรับทางปกครอง การพิจารณาวินิจฉัย
ความผิดทางวินัย และงบประมาณการคลังในฐานนะท่ีเปนองคกรสูงสุด และการพิจารณาเลือกผูสมควรดํารง
ตําแหนงผูวาการตรวจเงินแผนดิน รวมท้ังการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน และผูวาการ
ตรวจเงินแผนดิน ตลอดจนการจัดใหมีสํานักงานการตรวจเงินแผนดินท่ีเปนอิสระ เพ่ือดําเนินการเก่ียวกับการ
บริหารงานบุคคล การงบประมาณ การปฏิบัติงาน และการดําเนินการอ่ืน  

4. พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 

ดวยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 บัญญัติใหการ
กําหนดหลักเกณฑ และวิธีการในการปฏิบัติราชการ และการสั่งการใหสวนราชการ และขาราชการปฏิบัติ
ราชการ เพ่ือใหเกิดการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  จึงไดตราพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ เพ่ือการปฏิรูประบบ
ราชการ เพ่ือใหการปฏิบัติงานของสวนราชการตอบสนองตอการพัฒนาประเทศ และใหบริการแกประชาชนได
อยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ซ่ึงการบริหารราชการ และการปฏิบัติหนาท่ีของสวนราชการตองใชวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดี เพ่ือใหการบริหารราชการแผนดินเปนไป เพ่ือประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์
ตอภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพ เกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ ลดข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีเกินความ
จําเปน และประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวก และไดรับการตอบสนองความตองการ รวมท้ังมีการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการอยางสมํ่าเสมอ 

5. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการติดตามการดําเนินงานตามนโยบายการพัฒนา
รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2546 

6. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2549 

http://www.google.co.th/imgres?q=%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2&hl=th&sa=G&biw=1280&bih=825&gbv=2&tbm=isch&tbnid=fISEAwObu1FBTM:&imgrefurl=http://nuttanaiclub15-1.blogspot.com/&docid=AygUaimD7K_TbM&w=600&h=382&ei=UwBvTu2MJYblrAfetJzuBg&zoom=1
http://www.google.co.th/imgres?q=%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2&hl=th&sa=G&biw=1280&bih=825&gbv=2&tbm=isch&tbnid=fISEAwObu1FBTM:&imgrefurl=http://nuttanaiclub15-1.blogspot.com/&docid=AygUaimD7K_TbM&w=600&h=382&ei=UwBvTu2MJYblrAfetJzuBg&zoom=1
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