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ระเบียบคณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาไท 
วาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2542 

..................................................................................................................... 
 

โดยที่เปนการสมควรกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลไว คณะกรรมการ
มูลนิธิพัฒนาไท อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับขอ  16.5  ของมูลนิธิพัฒนาไท คณะกรรมการ
จึงออกระเบียบไวดังตอไปนี้ 
 

หมวดที่ 1 
ขอความทั่วไป 

 ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบคณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาไท วาดวยการบริหารงาน
บุคคล พ.ศ. 2542” 

 ขอ 2. ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันที่คณะกรรมการไดใหความเห็นชอบแลว 
 ขอ 3. บรรดาขอบังคับหรือระเบียบอื่นใด ในสวนที่กําหนดไวแลวในขอบังคับนี้ ซึ่งขัดหรือ

แยงกับขอบังคับนี้ ใหใชขอบังคับนี้แทน 
 ขอ 4. ในระเบียบนี้ 
  “มูลนิธิ” หมายถึง มูลนิธิพัฒนาไท 
  “คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาไท 
  “เลขาธิการ” หมายถึง เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาไท 
  “พนักงาน” หมายถึง พนักงานของมูลนิธิพัฒนาไท 
  “ลูกจาง” หมายถึง ลูกจางของมูลนิธิพัฒนาไท 
 ขอ 5. วัน เวลาทํางาน วันหยุดประจําป วันหยุดตามประเพณีของพนักงาน และลูกจาง ให

ถือปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการโดยอนุโลม เวนแตคณะกรรมการจะไดกําหนด
ไวเปนอยางอื่น 

 ขอ 6. เพื่อประโยชนในการบริหารงานบุคคลของมูลนิธิ อาจจัดใหมีเงินเพิ่มคาครองชีพตาม
สภาวะเศรษฐกิจ เงินเพิ่มพิเศษประจําตําแหนงหรือเงินเพิ่มพิเศษอยางอื่น รวมทั้ง
ระบบสวัสดิการ ประโยชนเกื้อกูลและเงินตอบแทนในลักษณะตางๆ แกพนักงานและ
ลูกจางตามความจําเปนและเหมาะสม ทั้งนี้หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการจัด
สวัสดิการ  
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ประโยชนเกื้อกูลและเงินตอบแทนดังกลาวใหเปนไปตามที่เลขาธิการกําหนดโดย
ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ  

หามมิใหจายเงินตอบแทนแกพนักงานและลูกจางที่ออกจากงานตามขอ 23 (7) 
และขอ 25 (2) (3) (4) 

 ขอ 7. เลขาธิการมีอํานาจแตงตั้งคณะที่ปรึกษาบริหารงานบุคคล ทําหนาที่ใหคําปรึกษาใน
การบริหารงานบุคคลของมูลนิธิ จํานวนไมนอยกวา 3 คน และไมเกิน 7 คน 

 ขอ 8. ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ใหเลขาธิการเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด 
 ขอ 9. ใหเลขาธิการรักษาการตามระเบียบขอบังคับนี้ และใหมีอํานาจออกระเบียบหรือ

หลักเกณฑวิธีการปฏิบัติอื่นใดเพื่อประโยชนในการปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับนี้ 
ทั้งนี้ตองไมขัดแยงกับระเบียบขอบังคับนี้ 

 
หมวด 2 

การบรรจุ  การแตงตั้ง 
 

ขอ 10. ผูที่จะไดรับการบรรจุแตงตั้งเปนพนักงานและลูกจางตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ 
 (1) มีสัญชาติไทย 
 (2) มีอายุไมต่ํากวา 18 ปบริบูรณ 
 (3) เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ 
 (4) ไมเปนผูมีรางกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถหรือ 

จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 
 (5) ไมเปนบุคคลอยูในระหวางถูกพักงาน พักราชการหรือถูกสั่งใหออกจากงานไวกอน 
  ในลักษณะเดียวกับการพักงานหรือพักราชการ 
 (6) ไมเปนผูที่มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพรองในศีลธรรมอันดีจนเปนที่รังเกียจ

ของสังคม 
 (7) ไมเปนบุคคลลมละลาย 
 (8) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเพราะกระทําผิดทาง

อาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 (9) ไมเคยเปนผูถูกลงโทษเพราะกระทําผิดวินัยตองออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ

หนวยงานอื่นๆ เพราะกระทําผิดวินัย 



  

4มูลนิธิพัฒนาไท   Pattana Thai Foundation    
962 ถนนกรุงเกษม แขวงโสมนัส เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร  10100 
http://pattanathai.nesdb.go.th  โทร.02-2246223 โทรสาร.02-2246623 

 
ในกรณีทีมีเหตุผลและความจําเปนและเพื่อประโยชนของมูลนิธิ เลขาธิการอาจพิจารณาให

บรรจุแตงตั้งพนักงานและลูกจางที่ขาดคุณสมบัติตามขอ (1) (2) ได 

 ขอ 11. พนักงานและลูกจางมี 2 ประเภท คือ 
  (1) พนักงานและลูกจางประจํา ไดแก บุคคลที่ไดรับการบรรจุใหปฏิบัติงานประจํา

โดยมีสัญญาจางและไดรับเงินเปนรายเดือน 
  (2) พนักงานและลูกจางชั่วคราว ไดแก บุคคลที่ไดรับการจางใหปฏิบัติงาน

ชั่วคราวโดยมีสัญญาจางและไดรับคาจางเปนรายเดือน รายสัปดาห รายวัน 
รายชั่วโมง หรือเหมาจาย หรือลักษณะอื่นใด โดยมีการกําหนดเวลาการทํางาน
ที่แนนอน 

 ขอ 12. พนักงานและลูกจางประจําและชั่วคราวจะมีจํานวนเทาใด ใหเลขาธิการเปนผูกําหนด 
 ขอ 13. หลักเกณฑการบรรจุบุคคลใหดํารงตําแหนง โดยจะตองใชคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ

ตําแหนงอยางใดและวิธีการสรรหาอยางใด ใหเลขาธิการเปนผูกําหนด 
ในกรณีทีมีเหตุผลและความจําเปน เลขาธิการอาจบรรจุและแตงตั้งพนักงาน

และลูกจางที่มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตางไปจากที่กําหนดได โดยแจงให
คณะกรรมการทราบ 

 ขอ 14. การบรรจุบุคคลเขาเปนพนักงานและลูกจางประจํา ตองมีสัญญาจางโดยมีระยะเวลา
และตองมีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเปนขอมูลในการตอสัญญา เลื่อนขั้น
เงินเดือนและคาจางประจําป ทั้งนี้ตามหลักเกณฑที่เลขาธิการกําหนด 

 

 ขอ 15. ใหเลขาธิการทําสัญญาการทดลองงานกับผูที่ผานกระบวนการสรรหาแลวกอนบรรจุ
เปนพนักงานหรือลูกจางประจํา ผูใดปฏิบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดในสัญญา
และผานการประเมินตามกฎเกณฑที่เลขาธิการกําหนด จึงจะไดรับการบรรจุเปน
พนักงานและลูกจางประจําตอไป 

การทดลองงานและเงื่อนไขตางๆ ในการปฏิบัติงานระหวางทดลองงานให
เลขาธิการกําหนดในสัญญาตามความเหมาะสมและจําเปน 
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หมวด 3 

เงินเดือนและคาจาง 
 
 ขอ 16. อัตราเงินเดือนและคาจางขั้นตนในการบรรจุและแตงตั้งพนักงานและลูกจางประจํา 

ซึ่งไดรับปริญญา ประกาศนียบัตร หรือคุณวุฒิอื่นๆ และบัญชีอัตราเงินเดือนและ
คาจางใหใชตามบัญชีเงินเดือนขาราชการพลเรือนและบวกอีก 10 % ของเงินเดือนนั้น 

อัตราคาจางของพนักงานและลูกจางชั่วคราวใหเลขาธิการเปนผูกําหนด โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

 

 ขอ 17. พนักงานและลูกจางประจําซึ่งไดรับการบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใหไดรับ
อัตราเงินเดือนและคาจางขั้นตนของตําแหนงที่ไดรับการแตงตั้งนั้น (อิงตามระบบ
ขาราชการพลเรือน) เวนแตถาพนักงานและลูกจางนั้นมีประสบการณหรือความ
ชํานาญเปนพิเศษเลขาธิการจะพิจารณาใหไดรับเงินเดือนและคาจางในอัตราที่สูง
กวาตามหลักเกณฑที่เลขาธิการกําหนด 

 

 ขอ 18. การเลื่อนขั้นเงินเดือนและคาจางของพนักงานและลูกจางประจําปใหเลขาธิการเปนผู
สั่งเลื่อนโดยคํานึงถึงความรู ความสามารถ คุณภาพและปริมาณของงาน ความ
อุตสาหะ ความประพฤติและการรักษาวินัย ทั้งนี้ตามหลักเกณฑที่เลขาธิการกําหนด 
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หมวด 4 
การลา 

 

 ขอ 19. การลามี 7 ประเภท  คือ 
  (1) การลาปวย 
  (2) การลาคลอดบุตร 
  (3) การลากิจสวนตัว 
  (4) การลาพักผอน 
  (5) การลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจย 
  (6) การลาเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพล 
  (7) การลาเพื่อประโยชนในการพัฒนาพนักงานและลูกจางตามขอ 21 
 
 ขอ 20. หลักเกณฑและวิธีการลาตามขอ 19 ใหใชระเบียบวาดวยการลาของขาราชการ 

ยกเวน ขอ 19 (7) ใหเปนไปตามที่เลขาธิการกําหนด 
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หมวด 5 

การพัฒนาพนักงานและลูกจาง 
 

 ขอ 21. เพื่อประโยชนในการพัฒนาพนักงานและลูกจางใหมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
เลขาธิการอาจกําหนดใหมีการพัฒนาพนักงานและลูกจางดังนี้ 

  (1) การไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน 
  (2) การไปปฏิบัติงานวิจัย 
  (3) การไปปฏิบัติงานวิชาการ 
  (4) การไปเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ 
  (5) การแลกเปลี่ยนนักวิจัย 
  (6) การไปปฏิบัติงานสอน 
  (7) การอื่นใดที่จําเปนหรือเหมาะสมเพื่อประโยชนในการพัฒนาพนักงานและลูกจาง 
 

 ขอ 22. หลักเกณฑและวิธีการในการพัฒนาพนักงานและลูกจางตามขอ 21 รวมทั้งเง่ือนไขใน
การลาและสัญญาผูกพันพนักงานและลูกจางในการปฏิบัติงานตอไปใหเปนไปตามที่
เลขาธิการกําหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
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หมวด 6 

การออกจากงาน 
 

 ขอ 23. พนักงานและลูกจางออกจากงานเมื่อ 
  (1) ตาย 
  (2) ครบเกษียณอายุตามขอ 26 
  (3) ลาออกและไดรับอนุญาตใหลาออก 
  (4) ยุบหรือเลิกตําแหนงหรือยุบหนวยงาน 
  (5) สิ้นสุดสัญญา 
  (6) ถูกสั่งใหออกหรือเลิกจางตามขอ 25 หรือตามเหตุผลและความจําเปนอื่นที่ 
   เลขาธิการกําหนด 
  (7) ถูกสั่งลงโทษปลดออก 
 

 ขอ 24. พนักงานและลูกจางผูใดประสงคจะลาออกจากงาน ใหยื่นใบลาออกตอผูบังคับบัญชา
เหนือขึ้นไปชั้นหนึ่งลวงหนาอยางนอยหนึ่งเดือนเพื่อใหเลขาธิการเปนผูพิจารณา เมื่อ
เลขาธิการสั่งอนุญาตแลวจึงลาออกจากงานได 

   ถาเลขาธิการเห็นวาจําเปนเพื่อประโยชนแกงานของมูลนิธิจะยับยั้งการ
ลาออกไดเปนเวลาไมเกิน 6 เดือน นับแตวันขอลาออก 

 

 ขอ 25. เลขาธิการมีอํานาจสั่งใหพนักงานและลูกจางออกจากงานหรือเลิกจางไดตามที่ได
ระบุไวในขอบังคับนี้และสั่งในออกหรือเลิกจางไดเมื่อพนักงานและลูกจางผูใด 

  (1) เจ็บปวยจนไมอาจปฏิบัติหนาที่ของตนไดสม่ําเสมอ 
  (2) ประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่หรือบกพรองในหนาที่ดวยเหต ุใดๆ 
  (3) ขาดคุณสมบัติตามขอ 10 และไมไดรับการยกเวนตามขอ 13 
  (4) ปฏิบัติหนาที่โดยไมมีประสิทธิภาพ 

การใหออกจากงานหรือเลิกจางตามขอ (2) และ (4) ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่เลขาธิการกําหนด 
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 ขอ 26. พนักงานและลูกจางประจําคนใดมีอายุครบ 60 ปบริบูรณ ใหพนจากตําแหนงเพราะ
ครบเกษียณอายุ ณ วัน เดือน ป ที่อายุครบ 60  ปบริบูรณ ยกเวนในกรณีที่มีเหตุผล
และความจําเปน เลขาธิการอาจจางพนักงานและลูกจางที่ครบเกษียณแลวปฏิบัติงาน
ตอไปได โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

 

 ขอ 27. เมื่อพนักงานและลูกจางผูใดไปรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการ
ทหาร ใหเลขาธิการสั่งใหผูนั้นออกจากงานหรือเลิกจางได ในกรณีมีเหตุผลและความ
จําเปน เลขาธิการจะสั่งใหผูนั้นออกจากงานหรือเลิกจางเปนการชั่วคราวก็ได 

 

 ขอ 28. เลขาธิการมีอํานาจสั่งลงโทษปลดออกพนักงานและลูกจางดังนี้ 
(1) กระทําผิดวินัยอยางรายแรงถึงขั้นปลดออก ถามีเหตุอันควรลดหยอนจะ

นํามาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได  แตหามมิใหลดโทษลงต่ํากวาใหออก 
(2) กระทําผิดอาญาตามคําพิพากษาของศาล เวนแตเปนความผิดที่ไดกระทําโดย

ประมาทหรือความผิดลหุโทษ ระหวางที่ศาลยังไมมีคําพิพากษาจะใหออกไว
กอนก็ได 

(3) เปนบุคคลลมละลายตามคําพิพากษาของศาล 
 
 ขอ 29. พนักงานและลูกจางที่พนจากตําแหนงและออกจากงานไปแลว และไมใชกรณีออก

จากงานเพราะถูกสั่งลงโทษใหปลดออก ถาสมัครเขาทํางานใหมและมูลนิธิมีความ
ประสงคจะรับผูนั้นเขาเปนพนักงานและลูกจาง ใหเลขาธิการสั่งบรรจุและแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงและรับเงินเดือนตามหลักเกณฑที่เลขาธิการกําหนด 
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หมวด 7 

วินัยและการรักษาวินัย 
 

 ขอ 30. พนักงานและลูกจางตองรักษาวินัยโดยเครงครัด 
 ขอ 31. ใหเลขาธิการเปนผูกําหนดวินัยของพนักงานและลูกจาง 
 ขอ 32. ผูบังคับบัญชาตองดูแลระมัดระวังใหผูอยูใตบังคับบัญชาปฏิบัติตามวินัย ถารูวา

ผูใตบังคับบัญชาผิดวินัยตองดําเนินการทางวินัย 
 ขอ 33. โทษผิดวินัยมีดังนี้ 
  (1) ภาคทัณฑ 
  (2) ตัดเงินเดือน 
  (3) ลดขั้นเงินเดือน 
  (4) พักงานโดยไมไดรับเงินเดือน 
  (5) ปลดออก 
 

 ขอ 34. การลงโทษพนักงานและลูกจาง ผูบังคับบัญชาตองสั่งลงโทษใหเหมาะสมกับความผิด
ในคําสั่งลงโทษใหแสงดวาผูถูกลงโทษกระทําผิดในกรณีใด ตามเกณฑขอใด  

ถามีเหตุอันควรลดหยอนจะนํามาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได  
ในกรณีที่กระทําผิดวินัยเล็กนอยและเปนความผิดครั้งแรก ถาผูบังคับบัญชา

เห็นควรจะงดโทษโดยกลาวตักเตือนหรือใหทําทัณฑบนเปนหนังสือไวกอนก็ได 
 

 ขอ 35. พนักงานและลูกจางผูใดกระทําผิดวินัยอยางรายแรงใหมีโทษปลดออก ใหเลขาธิการ
เปนผูกําหนดความผิดวินัยอยางรายแรง  

พนักงานและลูกจางผูใดมีกรณีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง ให
ผูบังคับบัญชารายงานเลขาธิการ และใหเลขาธิการพิจารณาสั่งพักงานไวกอน และ
แตงตั้งคณะกรรมการขึ้นทําการสอบสวนโดยไมชักชา ถาภายหลังปรากฏผลวาผูนั้น
มิไดกระทําผิดจนถึงลงโทษปลดออก ใหเลขาธิการสั่งใหผูนั้นกลับเขาปฏิบัติงานได
ในตําแหนงเดิมหรือตําแหนงระดับเดียวกันที่ตองใชคุณสมบัติตามที่ผูนั้นมีอยู 

เงินเดือนและคาจางของผูถูกสั่งพักงานในกรณีนี้ใหเปนไปตามที่เลขาธิการ
กําหนด 
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หมวด 8 

การรองทุกข 
 

 ขอ 36. พนักงานและลูกจางมีสิทธิรองทุกขไดเมื่อ 

เห็นวาผูบังคับบัญชาใชอํานาจหนาที่ปฏิบัติตอตนโดยไมถูกตองหรือไมปฏิบัติตนให
ถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบและขอบังคับของมูลนิธิ ใหผูนั้นรองทุกขตอผูบังคับบัญชาที่
เหนือขึ้นไปได เมื่อผูบังคับบัญชาที่เหนือขึ้นไปไดรับคํารองทุกข และวินิจฉัยเปนประการใด
ใหถือเปนขอยุติ ในกรณีที่เลขาธิการสั่งใหผูรองทุกขกลับเขาไปปฏิบัติงานใหทําตามขอ 35 

การรองทุกขและการพิจารณาเรื่องรองทุกข ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่
เลขาธิการกําหนด 

 
 

หมวด 9 
การอุทธรณ 

 
 ขอ 37. พนักงานและลูกจางผูใดถูกสั่งลงโทษตามขอบังคับนี้ ใหผูนั้นมีสิทธิอุทธรณดังนี้ 

(1) การอุทธรณคําสั่ งลงโทษภาคทัณฑโดยผูบั งคับบัญชาใหอุทธรณตอ
ผูบังคับบัญชาที่เหนือขึ้นไปไดภายในสิบหาวันนับแตวันทราบคําสั่ง เมื่อ
ผูบังคับบัญชาที่เหนือขึ้นไปไดรับคําอุทธรณและวินิจฉัยเปนประการใดใหถือ
เปนที่ยุติ 

(2) การอุทธรณคําสั่งลงโทษงดบําเหน็จความชอบ ตัดเงินเดือน พักงานหรือปลด
ออกโดยผูบังคับบัญชา ใหอุทธรณตอคณะกรรมการภายในสามสิบวัน นับแต
วันทราบคําสั่งเมื่อคณะกรรมการวินิจฉัยเปนประการใด ใหเลขาธิการสั่งให
เปนไปตามมติคณะกรรมการและใหถือเปนที่ยุติ ในกรณีที่เลขาธิการสั่งใหผู
อุทธรณกลับเขาไปปฏิบัติงานใหนําความตามขอ 35 มาใชบังคับโดยอนุโลม 

การอุทธรณและการพิจารณาเรื่องอุทธรณใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่
เลขาธิการกําหนด 
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หมวด 10 

บทเฉพาะกาล 
 
 ขอ 38 ใหถือวาการสรรหาและจางพนักงานและลูกจางที่ทําไวกอนที่ระเบียบขอบังคับนี้จะมี

ผลบังคับใช เปนพนักงานและลูกจางโดยถูกตองของมูลนิธิ 
   
  
     ประกาศ ณ วันที่ 19 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2542 

      ลงชื่อ............................................................ 

  (นายสุเมธ  ตันติเวชกุล) 
  ประธานกรรมการมูลนิธิพัฒนาไท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


