
 หนา   ๓ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพิเศษ   ๑๒๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐  กันยายน   ๒๕๕๐ 
 

 

ขอบังคับสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน  (องคการมหาชน) 
ฉบับท่ี  ๒ 

วาดวย  การบริหารงานบุคคล 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๐  (๔)  แหงพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน  
(องคการมหาชน)  พ.ศ.  ๒๕๔๓  คณะกรรมการสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน  เห็นสมควรออกขอบังคับ  
วาดวย  การบริหารงานบุคคล  ไวดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา  “ขอบังคับสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน  (องคการมหาชน)  ฉบับท่ี  ๒  
วาดวย  การบริหารงานบุคคล” 

ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันท่ี  ๒๖  ตุลาคม  ๒๕๔๓  เปนตนไป 
ขอ ๓ ในขอบังคับนี้ 
“คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน 
“สถาบัน”  หมายความวา  สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน  (องคการมหาชน) 
“ผูอํานวยการ”  หมายความวา  ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน 
“ท่ีปรึกษา  หรือผูเชี่ยวชาญ”  หมายความวา  ผูซึ่งสถาบันจางใหปฏิบัติหนาท่ีเปนท่ีปรึกษา  

หรือผูเชี่ยวชาญ  โดยมีสัญญาจาง 
“ผูอํานวยการฝาย”  หมายความวา  ผูอํานวยการฝายของสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน  หรือ

เทียบเทา 
“เจาหนาท่ี”  หมายความวา  เจาหนาท่ีของสถาบัน  และเจาหนาท่ีของรัฐ  ซึ่งมาปฏิบัตงิานของ

สถาบันเปนการชั่วคราว  ซึ่งปฏิบัติงานประจําเต็มเวลา  และไดรับเงินเดือนจากงบประมาณประเภททาํการ  
หมวดเงินเดือน 

“เจาหนาท่ีโครงการ”  หมายความวา  ลูกจางของสถาบัน  ซึ่งปฏิบัติงานประจําหรือไมประจํา  
เต็มเวลาหรือไมเต็มเวลา  และไดรับคาตอบแทนจากงบประมาณประเภททําการโครงการ 

“ผูปฏิบัติงาน”  หมายความวา  ผูปฏิบัติงานของสถาบันซึ่งมี  ๓  ประเภท  คือ  เจาหนาท่ี 
หรือลูกจาง  ท่ีปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญ  และเจาหนาท่ีของรัฐท่ีมาปฏิบัติงานของสถาบันเปนการชั่วคราว   
ตามมาตรา  ๓๕  แหงพระราชกฤษฎีกาการจัดตั้งสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน  (องคการมหาชน) 



 หนา   ๔ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพิเศษ   ๑๒๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐  กันยายน   ๒๕๕๐ 
 

 

ขอ ๔ ใหผูอํานวยการรักษาการตามขอบังคับนี้  และใหมีอํานาจออกระเบียบ  คําสั่ง  หลักเกณฑ  
วิธีการ  เพื่อประโยชนในการปฏิบัติตามขอบังคับนี้  วินิจฉัยปญหาท่ีเกิดขึ้นจากการใชขอบังคับนี้  หรือ
มอบอํานาจหนาท่ีของผูอํานวยการตามขอบังคับนี้ใหผูอ่ืนปฏิบัติงานแทนตามที่เห็นเหมาะสม 

หมวด  ๑ 
ตําแหนง  คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงและเงนิเดือนคาจาง 

 
 

ขอ ๕ รายละเอียดเก่ียวกับตําแหนงของเจาหนาท่ีและเจาหนาท่ีโครงการประเภทตาง  ๆ ใหเปนไป
ตามท่ีผูอํานวยการกําหนด 

ขอ ๖ ผูท่ีจะไดรับการบรรจุและแตงตั้งเปนเจาหนาท่ีของสถาบัน  ตองมีคุณสมบัติท่ัวไป
ดังตอไปนี้ 

(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) อายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณและไมเกินหกสิบปบริบูรณ 
(๓) สามารถทํางานใหแกสถาบันไดเต็มเวลา 
(๔) มีคุณวุฒิหรือประสบการณเหมาะสมกับวัตถุประสงคและอํานาจหนาท่ีของสถาบัน 
(๕) ไมเปนขาราชการหรือลูกจางสวนราชการ  พนักงานหรือลูกจางรัฐวิสาหกิจ  หรือหนวยงานอ่ืน

ของรัฐหรือพนักงานหรือลูกจางของสวนราชการทองถ่ิน 
(๖) ไมเปนบุคคลลมละลาย 
(๗) ไมเปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ 
(๘) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก  เวนแตเปนโทษสําหรับความผิด

อันไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๙) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  สมาชิก

สภาทองถ่ิน  หรือผูบริหารทองถ่ิน  กรรมการหรือผูดํารงตําแหนง  ซึ่งรับผิดชอบบริหารพรรคการเมือง 
ท่ีปรึกษาพรรคการเมืองหรือเจาหนาท่ีพรรคการเมือง 
 (๑๐) ไมเปนเจาหนาท่ีหรือลูกจางหรือท่ีปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญขององคกรท่ีมีสัญญาจางกับสถาบัน 
 (๑๑) ไมเปนผูมีสวนไดเสียกับกิจการท่ีกระทํากับสถาบัน 

คุณสมบัติท่ัวไปของเจาหนาท่ีโครงการและท่ีปรึกษา  ผูเชี่ยวชาญ  ใหผูอํานวยการกําหนด 



 หนา   ๕ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพิเศษ   ๑๒๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐  กันยายน   ๒๕๕๐ 
 

 

ขอ ๗ อัตราเงินเดือน  คาจางของเจาหนาท่ีของสถาบัน  ใหเปนไปตามบัญชีแนบทายขอบังคับนี้  
สําหรับอัตราเงินเดือน  คาจางของเจาหนาท่ีโครงการใหเปนไปตามเกณฑท่ีผูอํานวยการกําหนด  อัตราเงนิเดอืน
คาจางของท่ีปรึกษาผูเชี่ยวชาญใหเปนไปตามเกณฑท่ีผูอํานวยการกําหนดโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ 

หมวด  ๒ 
การบรรจุ  แตงตั้ง  ประเมินผลงาน  การเล่ือนเงินเดือนและการออกจากตําแหนง 

 
 

ขอ ๘ การบรรจุ  แตงตั้งเจาหนาท่ีใหกระทําไดภายในจํานวนอัตรากําลังท่ีคณะกรรมการกําหนด
เจาหนาท่ีของสถาบันจะมีตําแหนงใด  ประเภทใด  จํานวนเทาใด  อยูในสวนงานใด  ใหผูอํานวยการกําหนด 
การจางเจาหนาท่ีโครงการเปนอํานาจของผูอํานวยการ 

ขอ ๙ หลักเกณฑ  วิธีสรรหา  การจางและการบรรจุผูปฏิบัติงานใหดาํรงตาํแหนงใด  มีคณุภาพ
ผลงานเปนเชนใด  ใหผูอํานวยการเปนผูกําหนด 

ขอ ๑๐ เจาหนาท่ีท่ีไดรับการบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใด  ใหไดรับเงินเดือน  คาจาง
หรือคาตอบแทนตามหลักเกณฑการบรรจุแตงตั้งการจายคาตอบแทนเจาหนาท่ี  ตามท่ีผูอํานวยการกําหนด 

ขอ ๑๑ ใหผูอํานวยการเปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งเจาหนาท่ีทุกตําแหนง  เวนแต
ตําแหนงผูอํานวยการฝาย  หรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทาขึ้นไป  และท่ีปรึกษา  ผูเชี่ยวชาญใหผูอํานวยการบรรจุ
และแตงตั้งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ  การบรรจุแตงตั้งผูปฏิบัติงานใหมีการทําสัญญาจาง
คราวละไมเกิน  ๓  ป 

ขอ ๑๒ ใหผูอํานวยการทําสัญญาการทดลองปฏิบัติงานกับผูท่ีผานกระบวนการสรรหาและ
คัดเ ลือกเปนเจาหนา ท่ีแลว   เม่ือผูใดปฏิบัติงานครบถวนตามเงื่อนไขท่ีกําหนดในสัญญาและ 
ผานกระบวนการประเมินตามหลักเกณฑท่ีผูอํานวยการกําหนด  ใหบรรจุเปนเจาหนาท่ีของสถาบัน
ตอไป 

ขอ ๑๓ การเล่ือนตําแหนงและการเล่ือนเงินเดือนของเจาหนาท่ีของสถาบัน  ใหผูอํานวยการ
เปนผูสั่งเล่ือน  ยกเวนตําแหนง  ผูอํานวยการฝายหรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทาขึ้นไป  และท่ีปรึกษา  
ผูเชี่ยวชาญ  ใหผูอํานวยการสั่งเล่ือน  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 



 หนา   ๖ 
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ขอ ๑๔ เจาหนาท่ีของสถาบันพนจากตําแหนง  เม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามขอ  ๖ 
(๔) ถูกใหออกหรือปลดออกเพราะไมผานการประเมินผลงานหรือกระทําผิดวินัย 
(๕) ออกตามเงื่อนไขท่ีระบุไวในสัญญาจาง 
(๖) ครบเกษียณอายุ 
ท่ีปรึกษา  ผูเชี่ยวชาญ  และเจาหนาท่ีโครงการพนตําแหนง  เม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ออกตามเงื่อนไขท่ีระบุไวในสัญญาจาง 
(๔) ถูกใหออกหรือปลดออก  เพราะไมผานการประเมินผลงาน  หรือกระทําผิดวินัย 
ขอ ๑๕ ผูปฏิบัติงานของสถาบันผูใดประสงคจะลาออกจากงานใหยื่นหนังสือขอลาออกตอ

ผูบังคับบัญชาโดยตรงลวงหนาอยางนอยหนึ่งเดือน  เม่ือผูอํานวยการสั่งอนุญาตแลวจึงใหลาออกได 
ขอ ๑๖ ผูอํานวยการมีอํานาจสั่งใหผูปฏิบัติการของสถาบันออกจากงาน  หรือเลิกจางได  

เวนแตตําแหนงผูอํานวยการฝายหรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทาขึ้นไป  ท่ีปรึกษา  ผูเชี่ยวชาญ  และ 
ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกอน  ซึ่งนอกจากกรณีท่ีระบุไวในขออ่ืน ๆ  แหงขอบังคับนี้แลว  
ใหกระทําไดในกรณีตอไปนี้ 

(๑) เจ็บปวยจนไมอาจปฏิบัติหนาท่ีของตนไดสมํ่าเสมอ 
(๒) ประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาท่ี  หรือบกพรองในหนาท่ีดวยเหตุผลใด ๆ 
(๓) ขาดคุณสมบัติตามขอ  ๖  หรือขาดความรูท่ีกําหนดไวกอนการบรรจุ 
(๔) ไมไดเล่ือนขั้นเงินเดือนประจําปติดตอกัน  ๒  ป  เวนแตกรณีเงินเดือนเต็มขั้น 
(๕) ตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก  เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดอันได

กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
การใหออกจากงานหรือเลิกจางตาม  (๒)  ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีผูอํานวยการกําหนด  

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 



 หนา   ๗ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพิเศษ   ๑๒๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐  กันยายน   ๒๕๕๐ 
 

 

ขอ ๑๗ ผูปฏิบัติงานของสถาบัน  ผูใดตองไปรับราชการทหารตามกฎหมาย   วาดวยการ 
รับราชการทหารใหผูนั้นขอลาออก  ถาไมขอลาออกใหผูอํานวยการสั่งใหออกจากงานหรือเลิกจางได 

ขอ ๑๘ ผูปฏิบัติงานของสถาบันผูใดกระทําผิดวินัยอยางรายแรง  ใหไดรับโทษปลดออก  
และไมไดรับสิทธิประโยชนใด ๆ  ท่ีสถาบันจัดให 

ขอ ๑๙ เจาหนาท่ีของสถาบันท่ีมีอายุครบ  ๖๐  ปบริบูรณ  ใหพนจากตาํแหนงเพราะครบเกษยีณอาย ุ 
เม่ือสิ้นปงบประมาณของสถาบัน 

หมวด  ๓ 
วินัย  การลงโทษ  การรองทุกข  การอุทธรณ 

 
 

ขอ ๒๐ ผูปฏิบัติงานของสถาบันตองรักษาวินัยโดยเครงครัดอยูเสมอ 
ขอ ๒๑ ผูปฏิบัติงานของสถาบันตองปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตย  เท่ียงธรรมและประพฤตติน

อยูในความสุจริต  หามมิใหอาศัยหรือยอมใหผูอ่ืนอาศัยอํานาจหนาท่ีของตน  ไมวาจะโดยทางตรงหรือ
ทางออมหาประโยชนใหแกตนเองหรือผูอ่ืน 

ขอ ๒๒ ผูปฏิบัติงานของสถาบันตองตอนรับ  ใหความสะดวก  ใหความเปนธรรมและใหบริการ
ตอประชาชนผูมาติดตอในกิจการอันเก่ียวกับอํานาจหนาท่ีของตนเองโดยไมชักชา  ปฏิบัติตอประชาชน
อยางสุภาพ  เสมอภาคอยางมีศักดิ์ศรีเทาเทียมกัน 

ขอ ๒๓ ใหผูอํานวยการกําหนดวินัยของผูปฏิบัติงานของสถาบันตามความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ 

ขอ ๒๔ โทษผิดวินัยของผูปฏิบัติงาน  มีดังนี้ 
(๑) ภาคทัณฑ 
(๒) งดความดีความชอบ 
(๓) ลดหรือตัดเงินเดือน  คาจาง 
(๔) สั่งพักงานโดยไมไดรับเงินเดือน 
(๕) ใหออก 
(๖) ปลดออก 



 หนา   ๘ 
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ขอ ๒๕ การกระทําตอไปนี้ถือเปนการกระทําผิดวินัยอยางรายแรงของผูปฏิบัติงาน  และ 
ใหไดรับโทษตามท่ีกําหนดในขอ  ๑๘ 

(๑) ทําความผิดโดยไดรับคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหรับโทษจําคุกหรือหนักกวาจําคุก  เวนแต
ความผิดท่ีเปนลหุโทษหรือความผิดอันไดกระทําโดยประมาท 

(๒) ตองคาํพิพากษาใหเปนคนลมละลายเพราะกระทําหนี้สินขึ้นโดยทุจริต 
(๓) ทุจริตตอหนาท่ี 
(๔) ประมาทเลินเลอในหนาท่ีเปนเหตุใหเสียหายอยางรายแรงแกสถาบัน 
(๕) ละท้ิงหรือทอดท้ิงหนาท่ีหรือขาดงานติดตอกันในคราวเดียวกันโดยไมมีเหตุผลสมควร

เกินกวา  ๓  วันทําการ 
(๖) รับเงินบําเหน็จ  นายหนา  หรือประโยชนตอบแทนอยางอ่ืนจากบุคคลภายนอกในกิจการ

ท่ีกระทําใหสถาบัน 
ขอ ๒๖ การลงโทษผูปฏิบัติงานใหเปนอํานาจของผูอํานวยการยกเวนตําแหนง  ผูอํานวยการฝาย

หรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทาขึ้นไป  ท่ีปรึกษาผูเชี่ยวชาญตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกอน 
หลักเกณฑและขั้นตอนการลงโทษตามขอนี้  ใหเปนไปตามท่ีผูอํานวยการกําหนด  โดยความเหน็ชอบ

ของคณะกรรมการ 
ขอ ๒๗ การสั่งปลดออก  ใหออก  หรือพักงานผูปฏิบัติงานในอํานาจของผูอํานวยการ  ใหรายงาน

คณะกรรมการเพื่อทราบ 
ขอ ๒๘ ผูปฏิบัติงานของสถาบันผูใดถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงจนถูกตั้ง

กรรมการสอบสวน  หรือถูกฟองคดีอาญาหรือตองหาวากระทําความผิดอาญา  เวนแตเปนความผิด 
ท่ีกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  ผูอํานวยการมีอํานาจสั่งพักงานเพื่อรอฟงผลการสอบสวน
หรือการพิจารณาคดีได  แตถาภายหลังปรากฏผลการสอบสวนพิจารณาหรือคําพิพากษาถึงท่ีสุดวา  ผูนัน้
มิไดกระทําผิดหรอืกระทําผิดไมถึงกับจะตองถูกลงโทษปลดออก  และไมมีกรณีท่ีจะตองออกจากงาน
ดวยเหตุอ่ืน  ก็ใหผูอํานวยการสั่งใหผูนั้นกลับเขาปฏิบัติงาน 

เงินเดือนของผูถูกสั่งพักงาน  หลักเกณฑและวิธีการเก่ียวกับการสั่งพักงานใหเปนไปตามท่ี
ผูอํานวยการกําหนด 
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ขอ ๒๙ ผูปฏิบัติงานของสถาบันมีสิทธิรองทุกขได  เม่ือเห็นวาผูบังคับบัญชาใชอํานาจ
หนาท่ีปฏิบัติตอตนเองไมถูกตอง  หรือไมปฏิบัติตอตนเองใหถูกตองตามกฎหมาย  ระเบียบ  และ
ขอบังคับของสถาบัน  ใหผูนั้นรองทุกขตอผูบังคับบัญชาท่ีเหนือขึ้นไป  เม่ือผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป 
ท่ีวินิจฉัยเปนประการใด  ใหถือเปนท่ียุติ 

การรองทุกขและการพิจารณาเรื่องรองทุกข  ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีผูอํานวยการ
กําหนด  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

ขอ ๓๐ ผูปฏิบัติงานของสถาบันผูใดถูกสั่งลงโทษตามขอบังคับนี้  ใหผูนั้นมีสิทธิอุทธรณ  
ดังนี้ 

(๑) การอุทธรณคําสั่งลงโทษ  ภาคทัณฑ  งดความดีความชอบประจําป  ตัดเงินเดือน  ลดเงินเดือน
ใหอุทธรณตอผูอํานวยการเปนลายลักษณอักษร  ภายใน  ๑๕  วัน  นับแตวันทราบคําสั่ง  เม่ือผูอํานวยการ
วินิจฉัยเปนประการใด  ใหถือเปนท่ียุติ 

(๒) การอุทธรณคําสั่งลงโทษสั่งพักงาน  ใหออกหรือปลดออก  ใหอุทธรณตอคณะกรรมการ
เปนลายลักษณอักษร  ภายใน  ๓๐  วัน  นับแตวันรับทราบคําสั่ง  มติคณะกรรมการใหถือเปนท่ียุติ 

การอุทธรณ  และการพิจารณาเรื่องอุทธรณใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีผูอํานวยการ
กําหนด  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

หมวด  ๔ 
วันทําการ  เวลาทํางาน  วันหยุดและการลา 

 
 

ขอ ๓๑ เจาหนาท่ีมีวันทําการและเวลาทํางาน  ดังนี้ 
(๑) วันทําการ  ไดแก  วันจันทรถึงวันศุกรของสัปดาห  เวนวันเสาร  วันอาทิตย  และวันหยุด 

ตามประเพณี 
(๒) เวลาทํางานปกติ  ไดแก  ระยะเวลาการทํางานในวันทําการปกติในแตละวัน  วันละ  ๘  ชั่วโมง  

รวมเวลาหยุดพั กกลางวัน  ๑  ชั่วโมง  ซึ่ งไมนับรวมเปนเวลาทํางาน  โดยถือเอาชวงระหวางเวลา   
๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐  น.  เปนหลัก 

เพื่อประโยชนตองานของสถาบัน  ผูอํานวยการอาจกําหนดใหเจาหนาท่ี  ปฏิบัติงานแตกตางวนั
และเวลากันไดตามความจําเปน  หรือตามเงื่อนไขท่ีตกลงกันเปนกรณีไป 
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วันและเวลาทํางานของท่ีปรึกษา  ผูเชี่ยวชาญ  เจาหนาท่ีโครงการใหเปนไปตามท่ีระบุไวใน
สัญญาจาง 

ขอ ๓๒ วันหยุดตามประเพณี  ไดแก  วันหยุดเนื่องในวันนักขัตฤกษตามประเพณีตาง ๆ   ท่ีทางราชการ
กําหนด  และวันแรงงานแหงชาติ  ท้ังนี้ใหมีวันหยุดดังกลาวปละไมนอยกวา  ๑๓  วัน 

ขอ ๓๓ วิธีปฏิบัติและหลักเกณฑการจายคาอาหารปฏิบัติงานลวงเวลาแกผูปฏิบัติงานของสถาบัน  
ใหผูอํานวยการกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

ขอ ๓๔ การลา  มี  ๗  ประเภท 
(๑) ลาปวย 
(๒) ลาเนื่องจากมีครรภและคลอดบุตร 
(๓) ลากิจ 
(๔) ลาพักผอนประจําป 
(๕) ลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจย 
(๖) ลาเนื่องจากราชการทหาร 
(๗) ลาไปดูงาน  ประชุม  ศึกษาหรือฝกอบรม  ภายในประเทศหรือตางประเทศ 
ขอ ๓๕ หลักเกณฑและวิธีการลาตามขอ  ๓๔  ใหเปนไปตามท่ีผูอํานวยการกําหนด 

หมวด  ๕ 
สวัสดิการและสิทธิประโยชน 

 
 

ขอ ๓๖ เพื่อประโยชนในการบริหารงานบุคคล  สถาบันจะจัดใหมีระบบสวัสดิการและ 
สิทธิประโยชนแกเจาหนาท่ีในลักษณะตาง ๆ  ในเรื่องคารักษาพยาบาล  คาชวยเหลือการศึกษาบุตร   
คาประกันชีวิต  หรือประกันอุบัติเหตุ  กองทุนสํารองเล้ียงชีพ  หรือเงินตอบแทนเม่ือเลิกจาง  คาชดเชย
กรณีเลิกจางหรืออ่ืน ๆ  ตามท่ีเห็นสมควร 

ผูอํานวยการอาจพิจารณาจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชนแกท่ีปรึกษา  ผูเชี่ยวชาญ  เจาหนาท่ี
โครงการตามความเหมาะสมโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

ขอ ๓๗ ใหผูอํานวยการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการเก่ียวกับการจัดและการจายเงนิสวสัดกิาร
และสิทธิประโยชนแตละประเภท  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 



 หนา   ๑๑ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพิเศษ   ๑๒๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐  กันยายน   ๒๕๕๐ 
 

 

ขอ ๓๘ หามมิใหจายคาชดเชยและเงินสมทบพรอมผลประโยชนในกองทุนสํารองเล้ียงชีพ
หรือเงินตอบแทนเม่ือเลิกจางแกผูปฏิบัติงานท่ีกระทําผิดวินัยอยางรายแรงแกสถาบัน 

หมวด  ๖ 
บทเฉพาะกาล 

 
 

ขอ ๓๙ บรรดาหลักเกณฑ  วิธีการ  แนวปฏิบัติใด ๆ  ก็ตามท่ีเก่ียวของกับการบรกิารงานบุคคล
ตามขอบังคับนี้  หากยังมิไดกําหนดเปนอยางอ่ืน  ใหสถาบันอนุโลมใชหลักเกณฑ  วิธีการ  และแนวปฏิบัติ
ท่ีเคยใชกับเจาหนาท่ีและลูกจางของสํานักงานพัฒนาชุมชนเมือง  การเคหะแหงชาติ  ไปจนกวาจะมี 
การเปล่ียนแปลง 

 
ใหไว  ณ  วันท่ี  ๒๖  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๓ 

ไพบูลย  วัฒนศิริธรรม 
ประธานกรรมการสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน 



บัญชีเงินเดือน  คาจางของเจาหนาที่สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน 
แนบทายขอบังคับสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน  (องคการมหาชน)  ฉบับที่  2  วาดวย  การบริหารงานบุคคล 

ผูปฏิบัติงาน ฐานเงนิเดือน อัตราเงนิเดือน เปรียบเทียบกับของ  พอช. 
1. กลุมผูบริหารระดับสูง 5 30,000-75,000 10-12 
2. กลุมผูบริหารระดับกลาง 4 20,000-50,000 7-8-9 
3. กลุมงานปริญญาวิชาชพี 
 (และผูบริหารระดับตน) 

3 7,640-35,000 3-6 

4. กลุมงานเทคนิคและธุรการ 2 6,090-27,880 2-5 
5. กลุมงานบริการทั่วไป 1/2 

1/1 
5,450-20,320 
4,880-14,240 

1-3 
1 

 
หมายเหต ุ ยกเวนเงินเดือนของผูอํานวยการไมนาํมาคดิในบัญชีนี ้


