
 

 

ขอบังคับสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

วาดวยการบริหารงานบุคคล 

พ.ศ. 2542 

 
 

หมวด 8 

วินัยและการรักษาวินัย 
 

ขอ  28  พนักงานตองรักษาวินัยตามท่ีบัญญัติเปนขอหามและขอปฏิบัติในหมวดนี้โดยเครงครัดอยู

เสมอ 

พนักงานตองสุภาพเรียบรอย และปฏิบัติตามคําสั่งของผูบังคับบัญชาซ่ึงสั่งการในหนาท่ีโดยชอบ  

โดยไมขัดขืนหรือหลีกเลี่ยง 

ถาเห็นวาการปฏิบัติตามคําสั่งนั้น จะทําใหเสียหายแก สสวท. หรือไมเปนการรักษาผลประโยชนของ 

สสวท. ควรเสนอความเห็นทันทีเพ่ือใหผูบังคับบัญชาทบทวนคําสั่ง หากผูบังคับบัญชายืนยันใหปฏิบัติตามคําสั่ง

เดิม ผูอยูใตบังคับบัญชาตองปฏิบัติตาม 
 

ขอ  29  พนักงานตองปฏิบัติหนาท่ีตามนโยบาย ขอบังคับ ระเบียบ และคําสั่งของ สสวท. 
 

ขอ  30  พนักงานตองปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายใหเกิดผลดีหรือเกิดความกาวหนาแก สสวท. 

ระมัดระวังรักษาทรัพยสินและผลประโยชนของ สสวท. 
 

ขอ  31  พนักงานตองอุทิศเวลาใหแก สสวท. ดวยความอุตสาหะ เพ่ือใหกิจการนั้นๆ บรรลุถึงซ่ึง

ความสําเร็จ และตองปฏิบัติงานตรงตามเวลาท่ีกําหนด จะละท้ิงหรือทอดท้ิงหนาท่ีมิได 
 

ขอ  32  พนักงานตองรักษาความลับของ สสวท. 
 

ขอ  33  พนักงานตองประพฤติ และปฏิบัติตามจรรยาและมารยาทแหงวิชาชีพของตน 
 

ขอ  34  พนักงานตองรักษาความสามัคคี และชวยเหลือกันในการปฏิบัติหนาท่ีใหเกิดผลดีตอ สสวท. 
 

ขอ  35  พนักงานตองไมรายงานเท็จตอผูบังคับบัญชา การรายงานโดยปกปดขอความซ่ึงควรตอง

แจง ถือเปนรายงานเท็จดวย 
 

ขอ  36  พนักงานตองปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตยสุจริต หามอาศัยหรือยอมใหผูอ่ืนอาศัยอํานาจ

หนาท่ีของตนไมวาโดยทางตรงหรือทางออมหาประโยชนใหแกตนหรือผูอ่ืน 

การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีเพ่ือใหตนเองหรือผูอ่ืนไดประโยชนท่ีมิควรได ถือเปนการ

ทุจริตตอหนาท่ี 
 



 

ขอ  37  พนักงานตองไมปฏิบัติงานอ่ืนใดซ่ึงจะเปนการขัดกับวัตถุประสงคและผลประโยชนของ 

สสวท. 
 

ขอ  38  พนักงานตองไมประพฤติใหเสื่อมเสียชื่อเสียงแกตนหรือแกชื่อเสียงของ สสวท. 
 

ขอ  39  พนักงานกระทําผิดวินัยกรณีตอไปนี้ ถือเปนการกระทําผิดวินัยอยางรายแรง 

(1) ละท้ิงหนาท่ีหรือขาดงานติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลาเกินกวาสิบวันโดยไมมีเหตุผลอันสมควร 

(2) ทุจริตตอหนาท่ี 

(3) กระทําผิดวินัยกรณีใดกรณีหนึ่งเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแก สสวท. อยางรายแรง 

(4) จงใจปฏิบัติหรือกระทําใด ๆ อันเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแก สสวท. อยางรายแรง 
 

ขอ  40  ผูบังคับบัญชาตองเสริมสรางและพัฒนาใหผูอยูใตบังคับบัญชามีวินัย และดูแลระมัดระวัง 

ใหผูอยูใตบังคับบัญชาปฏิบัติตามวินัย ถารูวาผูใตบังคับบัญชากระทําผิดวินัย จะตองดําเนินการทางวินัย 

ผูบังคับบัญชาผูใดละเลยไมปฏิบัติหนาท่ีตามขอนี้ หรือปฏิบัติหนาท่ีดังกลาวโดยไมสุจริต 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 ในกรณีท่ีกระทําผิดวินัยเล็กนอย ถาผูบังคับบัญชาเห็นวามีเหตุอันควรงดโทษจะงดโทษใหโดยวา

กลาวตักเตือน หรือใหทําทัณฑบนเปนหนังสือไวกอนก็ได 

การลงโทษตามขอนี้ผูบังคับบัญชาระดับใด จะมีอํานาจสั่งลงโทษผูใตบังคับบัญชาไดเพียงใด ให

เปนไปตามท่ีผูอํานวยการกําหนด 
 

ขอ  44  พนักงานผูใดกระทําผิดวินัยอยางรายแรง ใหผูอํานวยการสั่งลงโทษปลดออก  

พนักงานผูใดมีกรณีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง ถาผูอํานวยการเห็นวาเปนกรณีควร

สอบสวน ใหผูอํานวยการแตงตั้งคณะกรรมการข้ึนทําการสอบสวนโดยไมชักชา แตถาผูอํานวยการเห็นวา    

กรณีดังกลาวไมจําเปนตองสอบสวน ใหดําเนินการสั่งลงโทษตามวรรคหนึ่ง 



 

 

หลักเกณฑและวิธีการท่ีเก่ียวกับการสอบสวน ใหเปนไปตามท่ีคณะอนุกรรมการกําหนด 
 

ขอ  45  พนักงานผูใดมีกรณีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงหรือถูกฟองคดีอาญาหรือตอง

หาวากระทําความผิดอาญา เวนแตเปนความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ แมภายหลังผูนั้น

จะลาออกไปแลว ผูอํานวยการยังมีอํานาจสั่งลงโทษปลดออกได เวนแตพนักงานผูนั้นตาย 
 

ขอ  46  พนักงานผูใดมีกรณีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงหรือถูกตั้งกรรมการสอบสวน

หรือถูกฟองคดีอาญา หรือตองหาวากระทําความผิดอาญา เวนแตเปนความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือ

ความผิดลหุโทษ ผูอํานวยการมีอํานาจสั่งพักงาน เพ่ือรอฟงผลการสอบสวนหรือการพิจารณาคดีได แตถา

ภายหลังปรากฏผลการสอบสวนพิจารณา หรือคําพิพากษาถึงท่ีสุดวา ผูนั้นไมไดกระทําผิด หรือกระทําผิดไม

ถึงกับจะตองถูกลงโทษปลดออก และไมมีกรณีท่ีจะตองออกจากงานดวยเหตุอ่ืน ก็ใหผูอํานวยการสั่งใหผูนั้น

กลับเขาปฏิบัติงานในตําแหนงเดิมหรือตําแหนงในระดับเดียวกันท่ีจะตองใชคุณสมบัติเฉพาะท่ีผูนั้นมีอยู 

เงินเดือนของผู ถูกสั่งพักงาน หลักเกณฑและวิธีการเก่ียวกับการสั่งพักงาน ให เปนไปตามท่ี

คณะอนุกรรมการกําหนด 
 

หมวด 9 

การออกจากงาน 
 

ขอ  47  พนักงานออกจากงานในกรณีตอไปนี้ 

(1) ตาย 

(2) ครบเกษียณอายุ 

(3) ไดรับอนุญาตใหลาออก 

(4) ยุบหรือเลิกตําแหนง หรือยุบสวนงาน 

(5) สิ้นสุดสัญญา 

(6) ถูกสั่งใหออกหรือเลิกจางตามขอ 49  

(7) ถูกสัง่ลงโทษปลดออก 

พนักงานท่ีไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการใหถือเปนการออกจากการเปนพนักงาน แตให

นับอายุงานในระหวางดํารงตําแหนงผูอํานวยการตอเนื่องกับอายุงานเดิมเพ่ือประโยชนในการกําหนดอัตราเงิน

สมทบในกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ การคํานวณเงินสงเคราะห คาชดเชยในกรณีถูกใหออกจากงานหรือเลิกจาง 

และคาตอบแทนความชอบในการทํางานในกรณีเกษียณอายุ 
 

ขอ  48  พนักงานผูใดประสงคจะลาออกจากงาน ใหยื่นหนังสือขอลาออกลวงหนาตามแบบท่ีกําหนด

ตอผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไปชั้นหนึ่ง เพ่ือใหผูอํานวยการเปนผูพิจารณาอนุญาต เม่ือผูอํานวยการสั่งอนุญาต

แลวจึงใหออกจากงานได 



 

ในกรณีท่ีพนักงานขอลาออกจากงานเพ่ือดํารงตําแหนงทางการเมืองหรือเพ่ือสมัครรับเลือกตั้ง ใหการ

ลาออกมีผลนับตั้งแตวันท่ีผูนั้นขอลาออก 

นอกจากกรณีตามวรรคสอง ถาผูอํานวยการเห็นวาจําเปนเพ่ือประโยชนแกงานของ สสวท. จะยับยั้ง

การอนุญาตใหลาออกไวเปนเวลาไมเกินเกาสิบวันนับแตวันขอลาออกก็ได 
 

ขอ  49  ผูอํานวยการมีอํานาจสั่งใหพนักงานออกจากงานหรือเลิกจางได ในการสั่งใหออกจากงาน

หรือเลิกจาง นอกจากใหทําไดในกรณีท่ีกําหนดไวในขอบังคับนี้แลว ใหทําไดในกรณีตอไปนี้ดวย คือ 

(1) เม่ือพนักงานเจ็บปวยไมอาจปฏิบัติหนาท่ีของตนไดสมํ่าเสมอ 

(2) เม่ือพนักงานประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาท่ีหรือบกพรองในหนาท่ีดวยเหตุใดๆ  

(3) เม่ือพนักงานขาดคุณสมบัติท่ัวไปตามขอ 10 หรือขาดพ้ืนความรูอยูกอนการแตงตั้ง โดยไมไดรับ

การยกเวนตามขอ 15 

(4) เม่ือพนักงานไมไดรับการเลื่อนเงินเดือนประจําปใหสูงข้ึนติดตอกัน 3 ป หรือภายในเวลา 7 ป 

ติดตอกันไมไดรับการเลื่อนเงินเดือนประจําป 4 ครั้ง เวนแตกรณีไดรับเงินเดือนสูงสุดของตําแหนง 

(5) เม่ือพนักงานปฏิบัติหนาท่ีโดยไมมีประสิทธิภาพ หรือปฏิบัติงานโดยใชความรูความสามารถ ไมถึง

เกณฑ 

(6) เม่ือพนักงานตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก กรณีถูกจําคุกในความผิดลหุโทษ  

หรือความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาท ถาผูอํานวยการเห็นวาไมเกิดความเสียหายตอ สสวท. จะไมสั่งใหออกจาก

งานหรือเลิกจางก็ได 

การออกจากงานตาม (1) (2) และ (5) ใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ีคณะอนุกรรมการกําหนด 
 

ขอ  50  เม่ือพนักงานผูใดสมัครไปปฏิบัติงานใดๆ ตามความประสงคหรือโครงการของ สสวท. 

ผูอํานวยการจะสั่งใหผูนั้นออกจากงานหรือเลิกจางเปนการชั่วคราวก็ได 
 

ขอ  51  พนักงานผูใดมีอายุครบ 60 ปบริบูรณใหพนจากตําแหนงเพราะครบเกษียณอายุ เม่ือสิ้น

ปงบประมาณของ สสวท. 
 

 

 

หมวด 10 

การอุทธรณและรองทุกข 
 

ขอ  52  ใหมีคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประกอบดวย 

(1) ประธานกรรมการอุทธรณและรองทุกขซ่ึงคณะกรรมการแตงต้ังจากผูทรงคุณวุฒิตามขอแนะนํา

ของคณะอนุกรรมการ 

(2) กรรมการอุทธรณและรองทุกขซ่ึงเลือกจากพนักงานระดับบริหารจํานวน 2 คน 

(3) กรรมการอุทธรณและรองทุกขซ่ึงเลือกจากพนักงานท่ีต่ํากวาระดับบริหารจํานวน 2 คน 



 

 

ผูทรงคุณวุฒิซ่ึงกรรมการตาม (2) และ (3) เลือกจากบุคคลภายนอกจํานวน 2 คน โดยตองเปน

ผูทรงคุณวุฒิทางกฎหมายอยางนอยหนึ่งคน 

ใหคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขแตงตั้งกรรมการคนหนึ่งเปนเลขานุการ 

ประธานและกรรมการอุทธรณและรองทุกข มีวาระการดํารงตําแหนงสองป 

ในกรณีท่ีตําแหนงประธานกรรมการหรือกรรมการอุทธรณและรองทุกขวางลงกอนกําหนดให

ดําเนินการแตงตั้งประธานหรือเลือกกรรมการแทนภายในกําหนดสามสิบวันนับแตวันท่ีตําแหนงวางลง เวนแต

วาระกรรมการท่ีเหลืออยูนอยกวาเกาสิบวันจะไมดําเนินการเลือกก็ได ผู ซ่ึงไดรับการแตงตั้งเปนประธาน

กรรมการหรือผูซ่ึงไดรับเลือกเปนกรรมการแทนนั้น ใหอยูในตําแหนงไดเพียงเทากําหนดเวลาของผูซ่ึงตนแทน 

ในกรณีท่ีประธานกรรมการและกรรมการอุทธรณและรองทุกข พนจากตําแหนงตามวาระ แตยังมิได

มีการแตงต้ังและเลือกกรรมการใหม ใหประธานกรรมการและกรรมการอุทธรณและรองทุกขปฏิบัติหนาท่ีไป

กอนจนกวาจะไดมีการแตงตั้ง และเลือกกรรมการแลว 

หลักเกณฑและวิธีการเลือกกรรมการอุทธรณและรองทุกข ตาม (2) (3) และ (4) ใหเปนไปตามท่ี

คณะอนุกรรมการกําหนด 
 

ขอ  53  คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขมีอํานาจและหนาท่ีดังนี้ 

(1) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณคําสั่งลงโทษปลดออก ตัดเงินเดือน งดบําเหน็จความชอบ ภาคฑัณฑ 

(2) พิจารณาเรื่องรองทุกข 

(3) แตงตั้งคณะทํางานเพ่ือทําการใดๆ อันอยูในอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข 

ในการพิจารณาอุทธรณและรองทุกข ใหคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขปฏิบัติหนาท่ีดวยความ

เปนกลางเพ่ือธํารงรักษาไวซ่ึงความเท่ียงธรรม 
 

ขอ  54  การประชุมของคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวา 

ก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการท้ังหมดจึงจะเปนองคประชุม 

ในการประชุมถาประธานไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได ใหท่ีประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่ง

ทําหนาท่ีประธาน 

การวินิจฉัยชี้ขาดใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถาคะแนน

เสียงเทากัน ใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 
 

ขอ  55  พนักงานผูใดถูกสั่งลงโทษตามขอบังคับนี้ใหมีสิทธิอุทธรณ ดังนี้ 

(1) การอุทธรณคําสั่งลงโทษทางวินัยไมรายแรงไดแก โทษภาคทัณฑ งดบําเหน็จความชอบหรือตัด

เงินเดือน ใหอุทธรณภายในสามสิบวันนับแตวันรับทราบคําสั่งลงโทษ เม่ือคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข

พิจารณาวินิจฉัยประการใดใหถือเปนท่ีสุด 

(2) การอุทธรณคําสั่งลงโทษทางวินัยรายแรงไดแก โทษปลดออก ใหอุทธรณตอคณะกรรมการ

อุทธรณและรองทุกขภายในสามสิบวัน นับตั้งแตวันรับทราบคําสั่งลงโทษ เม่ือคณะกรรมการอุทธรณและรอง



 

ทุกขพิจารณาวินิจฉัยประการใดใหถือเปนท่ีสุด ในกรณีท่ีผูอํานวยการสั่งใหผูอุทธรณกลับเขาปฏิบัติงานใหนํา

ความในขอ 46 มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 

ขอ  56  พนักงานมีสิทธิรองทุกขไดในกรณีตอไปนี้ 

(1) เม่ือเห็นวาผูบังคับบัญชาใชอํานาจหนาท่ีปฏิบัติตอตนโดยไมถูกตอง หรือไมปฏิบัติตอตนให

ถูกตองตามกฎหมาย ขอบังคับและระเบียบของ สสวท. หรือมีความคับของใจอันเกิดจากการปฏิบัติของ

ผูบังคับบัญชา ตอตน ใหผูนั้นมีสิทธิรองทุกขตามข้ันตอน ดังนี้ 

(ก) รองทุกขตอผูบังคับบัญชาท่ีสูงข้ึนไปหนึ่งชั้นจากผูท่ีปฏิบัติตอตน หากผลการวินิจฉัยยังไม

เปนท่ีพอใจก็ใหรองทุกขตอผูบังคับบัญชาท่ีสูงข้ึนไปตามลําดับจนถึงผูอํานวยการภายในสิบหาวันนับแตวันเกิด

สิทธิใหรองทุกขหรือทราบผลการวินิจฉัย หากผลการวินิจฉัยของผูอํานวยการยังไมเปนท่ีพอใจ ก็ใหผูนั้นมีสิทธิ

รองทุกขตอคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขภายในสามสิบวัน 

เม่ือคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขวินิจฉัยประการใดใหถือเปนท่ีสุด  

(ข) รองทุกขตอคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขกรณีท่ีผูอํานวยการเปนผูปฏิบัติตอตน

ภายในสามสิบวันนับตั้งแตเกิดสิทธิใหรองทุกข เม่ือคณะกรรมการอุทธรณรองทุกขวินิจฉัยประการใด ใหถือเปน

ท่ีสุด 

(2) เม่ือถูกสั่งใหออกจากงานหรือเลิกจาง ใหผูนั้นมีสิทธิรองทุกขตอคณะกรรมการอุทธรณและรอง

ทุกข ภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีรับทราบคําสั่ง เม่ือคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขวินิจฉัยประการใด   

ใหถือเปนท่ีสุด ในกรณีท่ีผูอํานวยการสั่งใหผูรองทุกขกลับเขาปฏิบัติงาน ใหนําความในขอ 46 มาใชบังคับโดย

อนุโลม 

การอุทธรณและรองทุกข การพิจารณาอุทธรณและรองทุกขใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี

คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขกําหนด 
 

        ประกาศ  ณ  วันท่ี  22  กันยายน พ.ศ. 2542 

 

 

      (นายสิปปนนท  เกตุทัต) 

      ประธานกรรมการสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 


