ขอบังคับสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
วาดวยการบริหารงานบุคคล
พ.ศ. 2542
หมวด 8
วินัยและการรักษาวินัย
ขอ 28 พนักงานตองรักษาวินัยตามที่บัญญัติเปนขอหามและขอปฏิบัติในหมวดนี้โดยเครงครัดอยู
เสมอ
พนั กงานตองสุภาพเรียบรอย และปฏิบั ติตามคําสั่งของผูบั งคับ บัญชาซึ่งสั่งการในหน าที่ โดยชอบ
โดยไมขัดขืนหรือหลีกเลี่ยง
ถาเห็นวาการปฏิบัติตามคําสั่งนั้น จะทําใหเสียหายแก สสวท. หรือไมเปนการรักษาผลประโยชนของ
สสวท. ควรเสนอความเห็นทันทีเพื่อใหผูบังคับบัญชาทบทวนคําสั่ง หากผูบังคับบัญชายืนยันใหปฏิบัติตามคําสั่ง
เดิม ผูอยูใตบังคับบัญชาตองปฏิบัติตาม
ขอ 29 พนักงานตองปฏิบัติหนาที่ตามนโยบาย ขอบังคับ ระเบียบ และคําสั่งของ สสวท.
ขอ 30 พนักงานตองปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมายใหเกิดผลดีหรือเกิดความกาวหนาแก สสวท.
ระมัดระวังรักษาทรัพยสินและผลประโยชนของ สสวท.
ขอ 31 พนักงานตองอุทิศเวลาใหแก สสวท. ดวยความอุตสาหะ เพื่อใหกิจการนั้นๆ บรรลุถึงซึ่ง
ความสําเร็จ และตองปฏิบัติงานตรงตามเวลาที่กําหนด จะละทิ้งหรือทอดทิ้งหนาที่มิได
ขอ 32 พนักงานตองรักษาความลับของ สสวท.
ขอ 33 พนักงานตองประพฤติ และปฏิบัติตามจรรยาและมารยาทแหงวิชาชีพของตน
ขอ 34 พนักงานตองรักษาความสามัคคี และชวยเหลือกันในการปฏิบัติหนาที่ใหเกิดผลดีตอ สสวท.
ขอ 35 พนักงานตองไมรายงานเท็จตอผูบังคับบัญชา การรายงานโดยปกปดขอความซึ่งควรตอง
แจง ถือเปนรายงานเท็จดวย
ขอ 36 พนักงานตองปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต หามอาศัยหรือยอมใหผูอื่นอาศัยอํานาจ
หนาที่ของตนไมวาโดยทางตรงหรือทางออมหาประโยชนใหแกตนหรือผูอื่น
การปฏิบั ติหรือละเวนการปฏิ บัติ หน าที่ เพื่ อใหตนเองหรือผูอื่นไดป ระโยชนที่มิควรได ถือเปน การ
ทุจริตตอหนาที่

ขอ 37 พนั กงานตองไม ปฏิ บัติงานอื่นใดซึ่งจะเปน การขัดกั บวัตถุป ระสงคและผลประโยชนของ
สสวท.
ขอ 38 พนักงานตองไมประพฤติใหเสื่อมเสียชื่อเสียงแกตนหรือแกชื่อเสียงของ สสวท.
ขอ 39 พนักงานกระทําผิดวินัยกรณีตอไปนี้ ถือเปนการกระทําผิดวินัยอยางรายแรง
(1) ละทิ้งหนาที่หรือขาดงานติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลาเกินกวาสิบวันโดยไมมีเหตุผลอันสมควร
(2) ทุจริตตอหนาที่
(3) กระทําผิดวินัยกรณีใดกรณีหนึ่งเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแก สสวท. อยางรายแรง
(4) จงใจปฏิบัติหรือกระทําใด ๆ อันเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแก สสวท. อยางรายแรง
ขอ 40 ผูบังคับบัญชาตองเสริมสรางและพัฒนาใหผูอยูใตบังคับบัญชามีวินัย และดูแลระมัดระวัง
ใหผูอยูใตบังคับบัญชาปฏิบัติตามวินัย ถารูวาผูใตบังคับบัญชากระทําผิดวินัย จะตองดําเนินการทางวินัย
ผูบังคับบัญชาผูใดละเลยไมปฏิบัติหนาที่ตามขอนี้ หรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวโดยไมสุจริต ใหถือวา
ผูนั้นกระทําผิดวินัย
ขอ 41 โทษทางวินัยมี 4 สถานคือ
(1) ภาคทัณฑ
(2) งดบําเหน็จความชอบ
(3) ตัดเงินเดือน
(4) ปลดออก
ขอ 42 การลงโทษพนักงาน ผูบังคับบัญชาตองสั่งลงโทษใหเหมาะสมกับความผิด ในคําสั่งลงโทษ
ใหแสดงวา ผูถูกลงโทษกระทําความผิดในกรณีใด ตามขอใด
ขอ 43 พนักงานผูใดกระทําผิดวินัยไมรายแรง ใหผูบังคับบัญชาสั่งลงโทษภาคทัณฑ งดบําเหน็จ
ความชอบ หรือตัดเงินเดือนใหเหมาะสมกับความผิด ถามีเหตุอันควรลดหยอนจะนํามาประกอบการพิจารณา
ลดโทษก็ได ในกรณีที่กระทําผิดวินัยเล็กนอย ถาผูบังคับบัญชาเห็นวามีเหตุอันควรงดโทษจะงดโทษใหโดยวา
กลาวตักเตือน หรือใหทําทัณฑบนเปนหนังสือไวกอนก็ได
การลงโทษตามขอนี้ ผู บั งคั บ บั ญ ชาระดับ ใด จะมีอํานาจสั่งลงโทษผูใตบังคับ บัญ ชาไดเพียงใด ให
เปนไปตามที่ผูอํานวยการกําหนด
ขอ 44 พนักงานผูใดกระทําผิดวินัยอยางรายแรง ใหผูอํานวยการสั่งลงโทษปลดออก
พนักงานผูใดมีกรณีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง ถาผูอํานวยการเห็นวาเปนกรณีควร
สอบสวน ให ผู อํานวยการแต งตั้ งคณะกรรมการขึ้น ทําการสอบสวนโดยไมชักชา แตถาผูอํานวยการเห็น วา
กรณีดังกลาวไมจําเปนตองสอบสวน ใหดําเนินการสั่งลงโทษตามวรรคหนึ่ง

หลักเกณฑและวิธีการที่เกี่ยวกับการสอบสวน ใหเปนไปตามที่คณะอนุกรรมการกําหนด
ขอ 45 พนักงานผูใดมีกรณีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงหรือถูกฟองคดีอาญาหรือตอง
หาวากระทําความผิดอาญา เวนแตเปนความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ แมภายหลังผูนั้น
จะลาออกไปแลว ผูอํานวยการยังมีอํานาจสั่งลงโทษปลดออกได เวนแตพนักงานผูนั้นตาย
ขอ 46 พนักงานผูใดมีกรณีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงหรือถูกตั้งกรรมการสอบสวน
หรือถูกฟองคดีอาญา หรือตองหาวากระทําความผิดอาญา เวนแตเปนความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือ
ความผิด ลหุโทษ ผูอํานวยการมี อํานาจสั่งพั กงาน เพื่ อรอฟงผลการสอบสวนหรือการพิจ ารณาคดีได แตถา
ภายหลังปรากฏผลการสอบสวนพิจารณา หรือคําพิพากษาถึงที่สุดวา ผูนั้นไมไดกระทําผิด หรือกระทําผิดไม
ถึงกับจะตองถูกลงโทษปลดออก และไมมีกรณีที่จะตองออกจากงานดวยเหตุอื่น ก็ใหผูอํานวยการสั่งใหผูนั้น
กลับเขาปฏิบัติงานในตําแหนงเดิมหรือตําแหนงในระดับเดียวกันที่จะตองใชคุณสมบัติเฉพาะที่ผูนั้นมีอยู
เงิ น เดื อ นของผู ถู ก สั่ ง พั ก งาน หลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารเกี่ ย วกั บ การสั่ ง พั ก งาน ให เ ป น ไปตามที่
คณะอนุกรรมการกําหนด
หมวด 9
การออกจากงาน
ขอ 47 พนักงานออกจากงานในกรณีตอไปนี้
(1) ตาย
(2) ครบเกษียณอายุ
(3) ไดรับอนุญาตใหลาออก
(4) ยุบหรือเลิกตําแหนง หรือยุบสวนงาน
(5) สิ้นสุดสัญญา
(6) ถูกสั่งใหออกหรือเลิกจางตามขอ 49
(7) ถูกสัง่ ลงโทษปลดออก
พนักงานที่ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการใหถือเปนการออกจากการเปนพนักงาน แตให
นับอายุงานในระหวางดํารงตําแหนงผูอํานวยการตอเนื่องกับอายุงานเดิมเพื่อประโยชนในการกําหนดอัตราเงิน
สมทบในกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ การคํานวณเงินสงเคราะห คาชดเชยในกรณีถูกใหออกจากงานหรือเลิกจาง
และคาตอบแทนความชอบในการทํางานในกรณีเกษียณอายุ
ขอ 48 พนักงานผูใดประสงคจะลาออกจากงาน ใหยื่นหนังสือขอลาออกลวงหนาตามแบบที่กําหนด
ตอผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไปชั้นหนึ่ง เพื่อใหผูอํานวยการเปนผูพิจารณาอนุญาต เมื่อผูอํานวยการสั่งอนุญาต
แลวจึงใหออกจากงานได

ในกรณีที่พนักงานขอลาออกจากงานเพื่อดํารงตําแหนงทางการเมืองหรือเพื่อสมัครรับเลือกตั้ง ใหการ
ลาออกมีผลนับตั้งแตวันที่ผูนั้นขอลาออก
นอกจากกรณีตามวรรคสอง ถาผูอํานวยการเห็นวาจําเปนเพื่อประโยชนแกงานของ สสวท. จะยับยั้ง
การอนุญาตใหลาออกไวเปนเวลาไมเกินเกาสิบวันนับแตวันขอลาออกก็ได
ขอ 49 ผูอํานวยการมีอํานาจสั่งใหพนักงานออกจากงานหรือเลิกจางได ในการสั่งใหออกจากงาน
หรือเลิกจาง นอกจากใหทําไดในกรณีที่กําหนดไวในขอบังคับนี้แลว ใหทําไดในกรณีตอไปนี้ดวย คือ
(1) เมื่อพนักงานเจ็บปวยไมอาจปฏิบัติหนาที่ของตนไดสม่ําเสมอ
(2) เมื่อพนักงานประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่หรือบกพรองในหนาที่ดวยเหตุใดๆ
(3) เมื่อพนักงานขาดคุณสมบัติทั่วไปตามขอ 10 หรือขาดพื้นความรูอยูกอนการแตงตั้ง โดยไมไดรับ
การยกเวนตามขอ 15
(4) เมื่อพนักงานไมไดรับการเลื่อนเงินเดือนประจําปใหสูงขึ้นติดตอกัน 3 ป หรือภายในเวลา 7 ป
ติดตอกันไมไดรับการเลื่อนเงินเดือนประจําป 4 ครั้ง เวนแตกรณีไดรับเงินเดือนสูงสุดของตําแหนง
(5) เมื่อพนักงานปฏิบัติหนาที่โดยไมมีประสิทธิภาพ หรือปฏิบัติงานโดยใชความรูความสามารถ ไมถึง
เกณฑ
(6) เมื่อพนักงานตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก กรณีถูกจําคุกในความผิดลหุโทษ
หรือความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท ถาผูอํานวยการเห็นวาไมเกิดความเสียหายตอ สสวท. จะไมสั่งใหออกจาก
งานหรือเลิกจางก็ได
การออกจากงานตาม (1) (2) และ (5) ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่คณะอนุกรรมการกําหนด
ข อ 50 เมื่ อพนั กงานผู ใดสมั ครไปปฏิ บัติงานใดๆ ตามความประสงค ห รือโครงการของ สสวท.
ผูอํานวยการจะสั่งใหผูนั้นออกจากงานหรือเลิกจางเปนการชั่วคราวก็ได
ขอ 51 พนักงานผูใดมีอายุครบ 60 ปบริบูรณ ใหพนจากตําแหนงเพราะครบเกษียณอายุ เมื่อสิ้น
ปงบประมาณของ สสวท.
หมวด 10
การอุทธรณและรองทุกข
ขอ 52 ใหมีคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประกอบดวย
(1) ประธานกรรมการอุทธรณและรองทุกขซึ่งคณะกรรมการแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิตามขอแนะนํา
ของคณะอนุกรรมการ
(2) กรรมการอุทธรณและรองทุกขซึ่งเลือกจากพนักงานระดับบริหารจํานวน 2 คน
(3) กรรมการอุทธรณและรองทุกขซึ่งเลือกจากพนักงานที่ต่ํากวาระดับบริหารจํานวน 2 คน

ผูทรงคุ ณ วุฒิ ซึ่งกรรมการตาม (2) และ (3) เลื อกจากบุ คคลภายนอกจํานวน 2 คน โดยต องเป น
ผูทรงคุณวุฒิทางกฎหมายอยางนอยหนึ่งคน
ใหคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขแตงตั้งกรรมการคนหนึ่งเปนเลขานุการ
ประธานและกรรมการอุทธรณและรองทุกข มีวาระการดํารงตําแหนงสองป
ในกรณี ที่ ตํ าแหน งประธานกรรมการหรือ กรรมการอุ ท ธรณ แ ละรอ งทุ กข ว างลงก อ นกํ าหนดให
ดําเนินการแตงตั้งประธานหรือเลือกกรรมการแทนภายในกําหนดสามสิบวันนับแตวันที่ตําแหนงวางลง เวนแต
วาระกรรมการที่ เหลื ออยู น อ ยกว า เก า สิ บ วั น จะไมดําเนิ น การเลือกก็ได ผูซึ่งได รับ การแต งตั้งเป น ประธาน
กรรมการหรือผูซึ่งไดรับเลือกเปนกรรมการแทนนั้น ใหอยูในตําแหนงไดเพียงเทากําหนดเวลาของผูซึ่งตนแทน
ในกรณีที่ประธานกรรมการและกรรมการอุทธรณและรองทุกข พนจากตําแหนงตามวาระ แตยังมิได
มีการแตงตั้งและเลือกกรรมการใหม ใหประธานกรรมการและกรรมการอุทธรณและรองทุกขปฏิบัติหนาที่ไป
กอนจนกวาจะไดมีการแตงตั้ง และเลือกกรรมการแลว
หลักเกณฑ และวิธีการเลือกกรรมการอุทธรณ และรองทุกข ตาม (2) (3) และ (4) ใหเป นไปตามที่
คณะอนุกรรมการกําหนด
ขอ 53 คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขมีอํานาจและหนาที่ดังนี้
(1) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณคําสั่งลงโทษปลดออก ตัดเงินเดือน งดบําเหน็จความชอบ ภาคฑัณฑ
(2) พิจารณาเรื่องรองทุกข
(3) แตงตั้งคณะทํางานเพื่อทําการใดๆ อันอยูในอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข
ในการพิจารณาอุทธรณและรองทุกข ใหคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขปฏิบัติหนาที่ดวยความ
เปนกลางเพื่อธํารงรักษาไวซึ่งความเที่ยงธรรม
ขอ 54 การประชุมของคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวา
กึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม
ในการประชุมถาประธานไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่ง
ทําหนาที่ประธาน
การวินิจฉัยชี้ขาดใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถาคะแนน
เสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ขอ 55 พนักงานผูใดถูกสั่งลงโทษตามขอบังคับนี้ใหมีสิทธิอุทธรณ ดังนี้
(1) การอุทธรณคําสั่งลงโทษทางวินัยไมรายแรงไดแก โทษภาคทัณฑ งดบําเหน็จความชอบหรือตัด
เงินเดือน ใหอุทธรณภายในสามสิบวันนับแตวันรับทราบคําสั่งลงโทษ เมื่อคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข
พิจารณาวินิจฉัยประการใดใหถือเปนที่สุด
(2) การอุ ท ธรณ คํา สั่ งลงโทษทางวินัย รายแรงไดแ ก โทษปลดออก ให อุท ธรณ ตอคณะกรรมการ
อุทธรณและรองทุกขภายในสามสิบวัน นับตั้งแตวันรับทราบคําสั่งลงโทษ เมื่อคณะกรรมการอุทธรณและรอง

ทุกขพิจารณาวินิจฉัยประการใดใหถือเปนที่สุด ในกรณีที่ผูอํานวยการสั่งใหผูอุทธรณกลับเขาปฏิบัติงานใหนํา
ความในขอ 46 มาใชบังคับโดยอนุโลม
ขอ 56 พนักงานมีสิทธิรองทุกขไดในกรณีตอไปนี้
(1) เมื่ อเห็ น วา ผู บั งคั บ บั ญ ชาใช อํานาจหนาที่ป ฏิบั ติตอตนโดยไมถูกตอง หรือไมป ฏิ บัติตอตนให
ถู กต อ งตามกฎหมาย ข อ บั งคั บ และระเบี ย บของ สสวท. หรือ มีความคับ ขอ งใจอัน เกิดจากการปฏิ บั ติของ
ผูบังคับบัญชา ตอตน ใหผูนั้นมีสิทธิรองทุกขตามขั้นตอน ดังนี้
(ก) รองทุกขตอผูบังคับบัญชาที่สูงขึ้นไปหนึ่งชั้นจากผูที่ปฏิบัติตอตน หากผลการวินิจฉัยยังไม
เปนที่พอใจก็ใหรองทุกขตอผูบังคับบัญชาที่สูงขึ้นไปตามลําดับจนถึงผูอํานวยการภายในสิบหาวันนับแตวันเกิด
สิทธิใหรองทุกขหรือทราบผลการวินิจฉัย หากผลการวินิจฉัยของผูอํานวยการยังไมเปนที่พอใจ ก็ใหผูนั้นมีสิทธิ
รองทุกขตอคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขภายในสามสิบวัน
เมื่อคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขวินิจฉัยประการใดใหถือเปนที่สุด
(ข) รองทุกข ตอคณะกรรมการอุทธรณ และรองทุกขกรณี ที่ผู อํานวยการเปน ผูป ฏิบัติตอตน
ภายในสามสิบวันนับตั้งแตเกิดสิทธิใหรองทุกข เมื่อคณะกรรมการอุทธรณรองทุกขวินิจฉัยประการใด ใหถือเปน
ที่สุด
(2) เมื่อถูกสั่งใหออกจากงานหรือเลิกจาง ใหผูนั้นมีสิทธิรองทุกขตอคณะกรรมการอุทธรณและรอง
ทุกข ภายในสามสิบวันนับแตวันที่รับทราบคําสั่ง เมื่อคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขวินิจฉัยประการใด
ใหถือเปนที่สุด ในกรณีที่ผูอํานวยการสั่งใหผูรองทุกขกลับเขาปฏิบัติงาน ใหนําความในขอ 46 มาใชบังคับโดย
อนุโลม
การอุทธรณและรองทุกข การพิจารณาอุทธรณและรองทุกขใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่
คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขกําหนด
ประกาศ ณ วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2542

(นายสิปปนนท เกตุทัต)
ประธานกรรมการสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

