เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๒๑ ง

หนา ๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ กันยายน ๒๕๕๐

ขอบังคับสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน)
ฉบับที่ ๒
วาดวย การบริหารงานบุคคล
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๐ (๔) แหงพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน
(องคการมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๓ คณะกรรมการสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน เห็นสมควรออกขอบังคับ
วาดวย การบริหารงานบุคคล ไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน) ฉบับที่ ๒
วาดวย การบริหารงานบุคคล”
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๓ เปนตนไป
ขอ ๓ ในขอบังคับนี้
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน
“สถาบัน” หมายความวา สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน)
“ผูอํานวยการ” หมายความวา ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน
“ที่ปรึกษา หรือผูเชี่ยวชาญ” หมายความวา ผูซึ่ง สถาบัน จา งใหปฏิบัติห นา ที่เ ปน ที่ปรึกษา
หรือผูเชี่ยวชาญ โดยมีสัญญาจาง
“ผูอํานวยการฝาย” หมายความวา ผูอํา นวยการฝา ยของสถาบัน พัฒ นาองคกรชุมชน หรือ
เทียบเทา
“เจาหนาที่” หมายความวา เจาหนาที่ของสถาบัน และเจาหนาที่ของรัฐ ซึ่งมาปฏิบัตงิ านของ
สถาบันเปนการชั่วคราว ซึ่งปฏิบัติงานประจําเต็มเวลา และไดรับเงินเดือนจากงบประมาณประเภททําการ
หมวดเงินเดือน
“เจาหนาที่โครงการ” หมายความวา ลูกจางของสถาบัน ซึ่งปฏิบัติงานประจํา หรือไมประจํา
เต็มเวลาหรือไมเต็มเวลา และไดรับคาตอบแทนจากงบประมาณประเภททําการโครงการ
“ผูปฏิบัติงาน” หมายความวา ผูปฏิบัติง านของสถาบัน ซึ่ง มี ๓ ประเภท คือ เจา หนา ที่
หรือลูกจาง ที่ปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญ และเจาหนาที่ของรัฐที่มาปฏิบัติงานของสถาบันเปนการชั่วคราว
ตามมาตรา ๓๕ แหงพระราชกฤษฎีกาการจัดตั้งสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน)

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๒๑ ง

หนา ๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ กันยายน ๒๕๕๐

ขอ ๔ ใหผูอํานวยการรักษาการตามขอบังคับนี้ และใหมีอํานาจออกระเบียบ คําสั่ง หลักเกณฑ
วิธีการ เพื่อประโยชนในการปฏิบัติตามขอบังคับนี้ วินิจฉัยปญหาที่เกิดขึ้นจากการใชขอบัง คับนี้ หรือ
มอบอํานาจหนาที่ของผูอํานวยการตามขอบังคับนี้ใหผูอื่นปฏิบัติงานแทนตามที่เห็นเหมาะสม
หมวด ๑
ตําแหนง คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงและเงินเดือนคาจาง
ขอ ๕ รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงของเจาหนาที่และเจาหนาที่โครงการประเภทตาง ๆ ใหเปนไป
ตามที่ผูอํานวยการกําหนด
ขอ ๖ ผูที่จะไดรับการบรรจุและแตงตั้งเปน เจา หนา ที่ข องสถาบัน ตองมีคุณสมบัติทั่วไป
ดังตอไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) อายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณและไมเกินหกสิบปบริบูรณ
(๓) สามารถทํางานใหแกสถาบันไดเต็มเวลา
(๔) มีคุณวุฒิหรือประสบการณเหมาะสมกับวัตถุประสงคและอํานาจหนาที่ของสถาบัน
(๕) ไมเปนขาราชการหรือลูกจางสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่น
ของรัฐหรือพนักงานหรือลูกจางของสวนราชการทองถิ่น
(๖) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(๗) ไมเปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ
(๘) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสํา หรับความผิด
อันไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๙) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิก
สภาทองถิ่น หรือผูบริหารทองถิ่น กรรมการหรือผูดํารงตําแหนง ซึ่งรับผิดชอบบริหารพรรคการเมือง
ที่ปรึกษาพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่พรรคการเมือง
(๑๐) ไมเปนเจาหนาที่หรือลูกจางหรือที่ปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญขององคกรที่มีสัญญาจางกับสถาบัน
(๑๑) ไมเปนผูมีสวนไดเสียกับกิจการที่กระทํากับสถาบัน
คุณสมบัติทั่วไปของเจาหนาที่โครงการและที่ปรึกษา ผูเชี่ยวชาญ ใหผูอํานวยการกําหนด

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๒๑ ง
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ขอ ๗ อัตราเงินเดือน คาจางของเจาหนาที่ของสถาบัน ใหเปนไปตามบัญชีแนบทายขอบังคับนี้
สําหรับอัตราเงินเดือน คาจางของเจาหนาที่โครงการใหเปนไปตามเกณฑที่ผูอํานวยการกําหนด อัตราเงินเดือน
คา จา งของที่ปรึกษาผูเ ชี่ย วชาญใหเ ปน ไปตามเกณฑที่ผูอํา นวยการกํา หนดโดยความเห็น ชอบของ
คณะกรรมการ
หมวด ๒
การบรรจุ แตงตั้ง ประเมินผลงาน การเลื่อนเงินเดือนและการออกจากตําแหนง
ขอ ๘ การบรรจุ แตงตั้งเจาหนาที่ใหกระทําไดภายในจํานวนอัตรากําลังที่คณะกรรมการกําหนด
เจาหนาที่ของสถาบันจะมีตําแหนงใด ประเภทใด จํานวนเทาใด อยูในสวนงานใด ใหผูอํานวยการกําหนด
การจางเจาหนาที่โครงการเปนอํานาจของผูอํานวยการ
ขอ ๙ หลักเกณฑ วิธีสรรหา การจางและการบรรจุผูปฏิบัติงานใหดาํ รงตําแหนงใด มีคณ
ุ ภาพ
ผลงานเปนเชนใด ใหผูอํานวยการเปนผูกําหนด
ขอ ๑๐ เจาหนาที่ที่ไดรับการบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใด ใหไดรับเงินเดือน คาจา ง
หรือคาตอบแทนตามหลักเกณฑการบรรจุแตงตั้งการจายคาตอบแทนเจาหนาที่ ตามทีผ่ อู าํ นวยการกําหนด
ขอ ๑๑ ใหผูอํานวยการเปน ผูมีอํา นาจสั่ง บรรจุแ ละแตง ตั้ง เจา หนา ที่ทุกตํา แหนง เวน แต
ตําแหนงผูอํานวยการฝาย หรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทาขึ้นไป และที่ปรึกษา ผูเชี่ยวชาญใหผูอํานวยการบรรจุ
และแตงตั้งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ การบรรจุแตงตั้ง ผูปฏิบัติง านใหมีการทํา สัญ ญาจา ง
คราวละไมเกิน ๓ ป
ขอ ๑๒ ใหผูอํานวยการทําสัญญาการทดลองปฏิบัติงานกับผูที่ผา นกระบวนการสรรหาและ
คัด เลื อ กเป น เจา หน า ที่แ ล ว เมื่ อ ผู ใ ดปฏิ บั ติ ง านครบถ ว นตามเงื่ อ นไขที่ กํ า หนดในสัญ ญาและ
ผานกระบวนการประเมินตามหลักเกณฑที่ผูอํา นวยการกํา หนด ใหบรรจุเ ปน เจา หนา ที่ข องสถาบัน
ตอไป
ขอ ๑๓ การเลื่อนตําแหนงและการเลื่อนเงินเดือนของเจาหนาที่ของสถาบัน ใหผูอํา นวยการ
เปนผูสั่งเลื่อน ยกเวนตําแหนง ผูอํานวยการฝา ยหรือผูดํา รงตํา แหนง เทีย บเทา ขึ้น ไป และที่ปรึกษา
ผูเชี่ยวชาญ ใหผูอํานวยการสั่งเลื่อน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๒๑ ง

หนา ๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ กันยายน ๒๕๕๐

ขอ ๑๔ เจาหนาที่ของสถาบันพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามขอ ๖
(๔) ถูกใหออกหรือปลดออกเพราะไมผานการประเมินผลงานหรือกระทําผิดวินัย
(๕) ออกตามเงื่อนไขที่ระบุไวในสัญญาจาง
(๖) ครบเกษียณอายุ
ที่ปรึกษา ผูเชี่ยวชาญ และเจาหนาที่โครงการพนตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ออกตามเงื่อนไขที่ระบุไวในสัญญาจาง
(๔) ถูกใหออกหรือปลดออก เพราะไมผานการประเมินผลงาน หรือกระทําผิดวินัย
ขอ ๑๕ ผูปฏิบัติงานของสถาบันผูใดประสงคจะลาออกจากงานใหยื่นหนัง สือขอลาออกตอ
ผูบังคับบัญชาโดยตรงลวงหนาอยางนอยหนึ่งเดือน เมื่อผูอํานวยการสั่งอนุญาตแลวจึงใหลาออกได
ขอ ๑๖ ผูอํานวยการมีอํานาจสั่งใหผูปฏิบัติการของสถาบัน ออกจากงาน หรือเลิกจา งได
เวนแตตํา แหนง ผูอํา นวยการฝา ยหรือผูดํา รงตํา แหนง เทีย บเทา ขึ้น ไป ที่ปรึกษา ผูเ ชี่ย วชาญ และ
ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกอน ซึ่งนอกจากกรณีที่ระบุไวในขออื่น ๆ แหงขอบังคับนี้แลว
ใหกระทําไดในกรณีตอไปนี้
(๑) เจ็บปวยจนไมอาจปฏิบัติหนาที่ของตนไดสม่ําเสมอ
(๒) ประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ หรือบกพรองในหนาที่ดวยเหตุผลใด ๆ
(๓) ขาดคุณสมบัติตามขอ ๖ หรือขาดความรูที่กําหนดไวกอนการบรรจุ
(๔) ไมไดเลื่อนขั้นเงินเดือนประจําปติดตอกัน ๒ ป เวนแตกรณีเงินเดือนเต็มขั้น
(๕) ตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดอันได
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
การใหออกจากงานหรือเลิกจางตาม (๒) ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ผูอํานวยการกําหนด
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๒๑ ง
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๒๐ กันยายน ๒๕๕๐

ขอ ๑๗ ผูปฏิบัติงานของสถาบัน ผูใดตองไปรับราชการทหารตามกฎหมาย วา ดวยการ
รับราชการทหารใหผูนั้นขอลาออก ถาไมขอลาออกใหผูอํานวยการสั่งใหออกจากงานหรือเลิกจางได
ขอ ๑๘ ผูปฏิบัติงานของสถาบันผูใดกระทํา ผิด วินัย อยา งรา ยแรง ใหไ ดรับโทษปลดออก
และไมไดรับสิทธิประโยชนใด ๆ ที่สถาบันจัดให
ขอ ๑๙ เจาหนาที่ของสถาบันที่มีอายุครบ ๖๐ ปบริบูรณ ใหพนจากตําแหนงเพราะครบเกษียณอายุ
เมื่อสิ้นปงบประมาณของสถาบัน
หมวด ๓
วินัย การลงโทษ การรองทุกข การอุทธรณ
ขอ ๒๐ ผูปฏิบัติงานของสถาบันตองรักษาวินัยโดยเครงครัดอยูเสมอ
ขอ ๒๑ ผูปฏิบัติงานของสถาบันตองปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตย เทีย่ งธรรมและประพฤติตน
อยูในความสุจริต หามมิใหอาศัยหรือยอมใหผูอื่นอาศัยอํานาจหนาที่ของตน ไมวาจะโดยทางตรงหรือ
ทางออมหาประโยชนใหแกตนเองหรือผูอื่น
ขอ ๒๒ ผูปฏิบัติงานของสถาบันตองตอนรับ ใหความสะดวก ใหความเปนธรรมและใหบริการ
ตอประชาชนผูมาติดตอในกิจการอันเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของตนเองโดยไมชักชา ปฏิบัติตอประชาชน
อยางสุภาพ เสมอภาคอยางมีศักดิ์ศรีเทาเทียมกัน
ขอ ๒๓ ใหผูอํานวยการกําหนดวินัย ของผูปฏิบัติง านของสถาบัน ตามความเห็น ชอบของ
คณะกรรมการ
ขอ ๒๔ โทษผิดวินัยของผูปฏิบัติงาน มีดังนี้
(๑) ภาคทัณฑ
(๒) งดความดีความชอบ
(๓) ลดหรือตัดเงินเดือน คาจาง
(๔) สั่งพักงานโดยไมไดรับเงินเดือน
(๕) ใหออก
(๖) ปลดออก

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๒๑ ง

หนา ๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ กันยายน ๒๕๕๐

ขอ ๒๕ การกระทําตอไปนี้ถือเปนการกระทํา ผิด วินัย อยา งรา ยแรงของผูปฏิบัติง าน และ
ใหไดรับโทษตามที่กําหนดในขอ ๑๘
(๑) ทําความผิดโดยไดรับคํา พิพ ากษาถึง ที่สุด ใหรับโทษจํา คุกหรือหนักกวา จํา คุก เวน แต
ความผิดที่เปนลหุโทษหรือความผิดอันไดกระทําโดยประมาท
(๒) ตองคําพิพากษาใหเปนคนลมละลายเพราะกระทําหนี้สินขึ้นโดยทุจริต
(๓) ทุจริตตอหนาที่
(๔) ประมาทเลินเลอในหนาที่เปนเหตุใหเสียหายอยางรายแรงแกสถาบัน
(๕) ละทิ้งหรือทอดทิ้งหนาที่หรือขาดงานติดตอกันในคราวเดีย วกัน โดยไมมีเ หตุผลสมควร
เกินกวา ๓ วันทําการ
(๖) รับเงินบําเหน็จ นายหนา หรือประโยชนตอบแทนอยางอื่นจากบุคคลภายนอกในกิจการ
ที่กระทําใหสถาบัน
ขอ ๒๖ การลงโทษผูปฏิบัติงานใหเปนอํานาจของผูอํานวยการยกเวนตําแหนง ผูอํานวยการฝาย
หรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทาขึ้นไป ที่ปรึกษาผูเชี่ยวชาญตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกอน
หลักเกณฑและขั้นตอนการลงโทษตามขอนี้ ใหเปนไปตามที่ผูอํานวยการกําหนด โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการ
ขอ ๒๗ การสั่งปลดออก ใหออก หรือพักงานผูปฏิบัติงานในอํานาจของผูอํานวยการ ใหรายงาน
คณะกรรมการเพื่อทราบ
ขอ ๒๘ ผูปฏิบัติงานของสถาบัน ผูใดถูกกลา วหาวา กระทํา ผิด วินัย อยา งรา ยแรงจนถูกตั้ง
กรรมการสอบสวน หรือถูกฟองคดีอาญาหรือตองหาวา กระทํา ความผิด อาญา เวน แตเ ปน ความผิด
ที่กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ผูอํานวยการมีอํานาจสั่งพักงานเพื่อรอฟง ผลการสอบสวน
หรือการพิจารณาคดีได แตถาภายหลังปรากฏผลการสอบสวนพิจารณาหรือคําพิพากษาถึงที่สุดวา ผูนนั้
มิไดกระทําผิดหรือกระทําผิดไมถึงกับจะตองถูกลงโทษปลดออก และไมมีกรณีที่จะตองออกจากงาน
ดวยเหตุอื่น ก็ใหผูอํานวยการสั่งใหผูนั้นกลับเขาปฏิบัติงาน
เงินเดือนของผูถูกสั่งพักงาน หลักเกณฑแ ละวิธีการเกี่ย วกับการสั่ง พักงานใหเ ปน ไปตามที่
ผูอํานวยการกําหนด

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๒๑ ง

หนา ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ กันยายน ๒๕๕๐

ขอ ๒๙ ผูปฏิบัติง านของสถาบัน มีสิทธิรองทุกขไ ด เมื่อเห็น วา ผูบัง คับบัญ ชาใชอํา นาจ
หนา ที่ปฏิบัติตอตนเองไมถูกตอง หรือไมปฏิบัติตอตนเองใหถูกตองตามกฎหมาย ระเบีย บ และ
ขอบังคับของสถาบัน ใหผูนั้นรองทุกขตอผูบังคับบัญชาที่เหนือขึ้นไป เมื่อผูบัง คับบัญ ชาเหนือขึ้น ไป
ที่วินิจฉัยเปนประการใด ใหถือเปนที่ยุติ
การรองทุกขและการพิจารณาเรื่องรองทุกข ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ผูอํานวยการ
กําหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ขอ ๓๐ ผูปฏิบัติงานของสถาบันผูใดถูกสั่งลงโทษตามขอบัง คับนี้ ใหผูนั้น มีสิทธิอุทธรณ
ดังนี้
(๑) การอุทธรณคําสั่งลงโทษ ภาคทัณฑ งดความดีความชอบประจําป ตัดเงินเดือน ลดเงินเดือน
ใหอุทธรณตอผูอํานวยการเปนลายลักษณอักษร ภายใน ๑๕ วัน นับแตวันทราบคําสั่ง เมื่อผูอาํ นวยการ
วินิจฉัยเปนประการใด ใหถือเปนที่ยุติ
(๒) การอุทธรณคําสั่งลงโทษสั่งพักงาน ใหออกหรือปลดออก ใหอุทธรณตอคณะกรรมการ
เปนลายลักษณอักษร ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันรับทราบคําสั่ง มติคณะกรรมการใหถือเปนที่ยุติ
การอุทธรณ และการพิจารณาเรื่องอุทธรณใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ผูอํา นวยการ
กําหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
หมวด ๔
วันทําการ เวลาทํางาน วันหยุดและการลา
ขอ ๓๑ เจาหนาที่มีวันทําการและเวลาทํางาน ดังนี้
(๑) วันทําการ ไดแก วันจันทรถึงวันศุกรของสัปดาห เวนวันเสาร วันอาทิตย และวันหยุด
ตามประเพณี
(๒) เวลาทํางานปกติ ไดแก ระยะเวลาการทํางานในวันทําการปกติในแตละวัน วันละ ๘ ชั่วโมง
รวมเวลาหยุ ด พั กกลางวั น ๑ ชั่ วโมง ซึ่ ง ไม นั บรวมเป น เวลาทํ า งาน โดยถื อเอาช ว งระหว า งเวลา
๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. เปนหลัก
เพื่อประโยชนตองานของสถาบัน ผูอํานวยการอาจกําหนดใหเจาหนาที่ ปฏิบัติงานแตกตางวัน
และเวลากันไดตามความจําเปน หรือตามเงื่อนไขที่ตกลงกันเปนกรณีไป

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๒๑ ง

หนา ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ กันยายน ๒๕๕๐

วันและเวลาทํางานของที่ปรึกษา ผูเชี่ยวชาญ เจาหนา ที่โ ครงการใหเ ปน ไปตามที่ร ะบุไ วใน
สัญญาจาง
ขอ ๓๒ วันหยุดตามประเพณี ไดแก วันหยุดเนื่องในวันนักขัตฤกษตามประเพณีตาง ๆ ที่ทางราชการ
กําหนด และวันแรงงานแหงชาติ ทั้งนี้ใหมีวันหยุดดังกลาวปละไมนอยกวา ๑๓ วัน
ขอ ๓๓ วิธีปฏิบัติและหลักเกณฑการจายคาอาหารปฏิบตั ิงานลวงเวลาแกผูปฏิบัติงานของสถาบัน
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 ใหเปนไปตามที่ผูอํานวยการกําหนด
หมวด ๕
สวัสดิการและสิทธิประโยชน
ขอ ๓๖ เพื่อประโยชนในการบริห ารงานบุค คล สถาบัน จะจัด ใหมีร ะบบสวัส ดิการและ
สิทธิประโยชนแกเจาหนาที่ในลักษณะตา ง ๆ ในเรื่องคา รักษาพยาบาล คา ชวยเหลือการศึกษาบุต ร
คาประกันชีวิต หรือประกันอุบัติเหตุ กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ หรือเงินตอบแทนเมื่อเลิกจา ง คา ชดเชย
กรณีเลิกจางหรืออื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร
ผูอํานวยการอาจพิจารณาจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชนแกที่ปรึกษา ผูเชี่ยวชาญ เจา หนา ที่
โครงการตามความเหมาะสมโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ขอ ๓๗ ใหผูอํานวยการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการจัดและการจายเงินสวัสดิการ
และสิทธิประโยชนแตละประเภท โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๒๑ ง

หนา ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ กันยายน ๒๕๕๐

ขอ ๓๘ หามมิใหจายคาชดเชยและเงินสมทบพรอมผลประโยชนในกองทุน สํา รองเลี้ย งชีพ
หรือเงินตอบแทนเมื่อเลิกจางแกผูปฏิบัติงานที่กระทําผิดวินัยอยางรายแรงแกสถาบัน
หมวด ๖
บทเฉพาะกาล
ขอ ๓๙ บรรดาหลักเกณฑ วิธีการ แนวปฏิบัติใด ๆ ก็ตามที่เกี่ยวของกับการบริการงานบุคคล
ตามขอบังคับนี้ หากยังมิไดกําหนดเปนอยางอื่น ใหสถาบันอนุโลมใชหลักเกณฑ วิธีการ และแนวปฏิบัติ
ที่เคยใชกับเจาหนาที่และลูกจางของสํานักงานพัฒ นาชุมชนเมือง การเคหะแหง ชาติ ไปจนกวา จะมี
การเปลี่ยนแปลง
ใหไว ณ วันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๓
ไพบูลย วัฒนศิริธรรม
ประธานกรรมการสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน

บัญชีเงินเดือน คาจางของเจาหนาที่สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน
แนบทายขอบังคับสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน) ฉบับที่ 2 วาดวย การบริหารงานบุคคล
1.
2.
3.
4.
5.

ผูปฏิบัติงาน
กลุมผูบริหารระดับสูง
กลุมผูบริหารระดับกลาง
กลุมงานปริญญาวิชาชีพ
(และผูบริหารระดับตน)
กลุมงานเทคนิคและธุรการ
กลุมงานบริการทั่วไป

ฐานเงินเดือน
5
4

อัตราเงินเดือน
30,000-75,000
20,000-50,000

เปรียบเทียบกับของ พอช.
10-12
7-8-9

3

7,640-35,000

3-6

2
1/2
1/1

6,090-27,880
5,450-20,320
4,880-14,240

2-5
1-3
1

หมายเหตุ ยกเวนเงินเดือนของผูอํานวยการไมนาํ มาคิดในบัญชีนี้

