
(ร่าง) 
ข้อบังคับกองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 

     ว่าด้วยพนักงาน 
 พ.ศ. .... 

    
 

โดยเป็นการสมควรให้มีข้อบังคับว่าด้วยพนักงาน เพ่ือให้มีหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลที่มี
ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน และให้ผู้ปฏิบัติงานมีหลักประกัน ได้รับสิทธิประโยชน์ที่เป็นธรรม มีความมั่นคง
และก้าวหน้าในการท างาน อันจะส่งผลให้การบริหารจัดการกองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ 
๘๐ พรรษา มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น  
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน  
พ.ศ. ๒๕๕๘ และประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนว่าด้วยมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลของทุนหมุนเวียน ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ประกอบกับมติคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๖๒ เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒  
จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้ 
 
  ข้อ ๑  ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับกองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ 
๘๐ พรรษา ว่าด้วยพนักงาน พ.ศ. ....” 
 

ข้อ ๒  ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป 
 
ข้อ ๓ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับแก่พนักงานของกองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ 

๘๐ พรรษา 
 
ข้อ ๔  ในข้อบังคับนี้ 
“กองทุน” หมายความว่า กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการกองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 
“ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการกองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 
“พนักงาน” หมายความว่า บุคคลซึ่งได้รับการจ้างตามสัญญาจ้างโดยได้รับค่าตอบแทนจาก

เงินของกองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา เพ่ือปฏิบัติงานให้แก่กองทุน 

วาระที่ 4.3 



๒ 

 

“ผู้บังคับบัญชา” หมายความว่า หัวหน้างาน หัวหน้าฝุาย ผู้อ านวยการกอง รองประธาน
กรรมการกองทุน ประธานกรรมการกองทุน หรือผู้ซึ่งประธานกรรมการกองทุนมอบหมาย 

“การสรรหา” หมายความว่า การเสาะแสวงหาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติอ่ืนๆ 
ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานในต าแหน่งพนักงานกองทุนเพ่ือท าการเลือกสรร 

“การเลือกสรร” หมายความว่า การพิจารณาบุคคลที่ได้ท าการสรรหาทั้งหมดและท าการคัดเลือก
เพ่ือให้ได้บุคคลที่เหมาะสม 

“สัญญาจ้าง” หมายความว่า สัญญาจ้างพนักงานกองทุนตามข้อบังคับนี้ 
“ค่าตอบแทน” หมายความว่า เงินเดือนซึ่งจ่ายให้แก่พนักงานกองทุนในการท างานให้แก่กองทุน 
“ค่าตอบแทนพิเศษ” หมายความว่า เงินเดือนซึ่งจ่ายให้แก่พนักงานกองทุน เมื่อมีผลการประเมิน

การปฏิบัติงาน คุณภาพงาน และปริมาณงานในระดับดีเด่น 
 “ปี” หมายความว่า ปีงบประมาณ (๑ ตุลาคม ถึง ๓๐ กันยายน) 
 
ข้อ ๕  ให้ประธานกรรมการกองทุนรักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอ านาจออกประกาศ

และค าสั่งเพื่อปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ 
 

หมวด ๑ 
พนักงาน 

    
 

ข้อ ๖  การก าหนดต าแหน่งของพนักงานของกองทุน การก าหนดลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะ
ของงานให้เป็นไปตามที่ประธานกรรมการกองทุนประกาศก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

 
ข้อ ๗  พนักงานของกองทุนต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีแต่ไม่เกินหกสิบปี 
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
(๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน 

ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
(๕) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง 
(๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะกระท าความผิด 

ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท 
(๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษ ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น

ของรัฐ 



๓ 

 

(๘) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจ หรือ
พนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 

(๙) คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามอ่ืนตามที่กองทุนก าหนดไว้ในประกาศการสรรหาหรือ 
การเลือกสรรบุคคลเพ่ือจ้างเป็นพนักงาน  ทั้งนี้ ต้องเป็นไปเพ่ือความจ าเป็นหรือเหมาะสมกับภารกิจของกองทุน 

ในกรณีที่เห็นสมควรคณะกรรมการอาจประกาศก าหนดคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้าม
เพ่ิมขึ้น หรือก าหนดแนวทางปฏิบัติของส่วนราชการในการจ้างพนักงาน เพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
การก าหนดให้มีพนักงานตามข้อบังคับนี้ 

 
หมวด ๒ 

การสรรหาและการเลือกสรรพนักงาน 
    

 
ข้อ ๘  ให้กองทุนด าเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ่ือเป็นพนักงานของกองทุน โดยยึดหลัก

สมรรถนะ ความเท่าเทียมกันในโอกาส และประโยชน์ของกองทุนเป็นส าคัญ ด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐาน 
ยุติธรรม และโปร่งใส 

 
 ข้อ ๙  การสรรหาและเลือกสรรพนักงาน ให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้กองทุนด าเนินการจัดท าประกาศรับสมัคร ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะงาน  
ชื่อต าแหน่ง ความรับผิดชอบของต าแหน่ง ระยะเวลาการจ้าง ค่าตอบแทนที่จะได้รับ คุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิ
สมัคร หลักเกณฑ์และวิธีสรรหาและเลือกสรร เกณฑ์การตัดสิน และเงื่อนไขการจ้างอ่ืนๆ ก าหนดวันและเวลา
การสรรหาและเลือกสรร แล้วเสนอให้ประธานกรรมการเพ่ือประกาศให้ผู้มีสิทธิสมัครทราบ ประกาศรับสมัคร
ให้ติดไว้ในที่เปิดเผยเป็นการทั่วไป มีระยะเวลาไม่น้อยกว่าห้าวันท าการก่อนวันรับสมัคร 

(๒) กองทุนอาจก าหนดค่าสมัครสอบได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสมโดยได้รับ 
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

 (๓) ก าหนดระยะเวลาในการรับสมัครต้องมีไม่น้อยกว่าเจ็ดวันท าการ 
 (๔) การเลือกสรรบุคคลเพ่ือปฏิบัติงานให้ยึดหลัก “สมรรถนะ”ที่จ าเป็นต้องใช้ส าหรับ 

การปฏิบัติงาน ซึ่งประกอบด้วย 
(ก) ความรู้ของบุคคลในเรื่องต่างๆ ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
(ข) ความสามารถหรือทักษะเฉพาะของบุคคลในเรื่องต่างๆ ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน และ 
(ค) คุณลักษณะอื่นๆ ของบุคคลซึ่งจ าเป็นหรือเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน 

(๕) ให้ก าหนดคะแนนเต็มของสมรรถนะแต่ละเรื่องได้ตามความจ าเป็นและสอดคล้องกับต าแหน่งงาน  
ทั้งนี้ สมรรถนะที่จ าเป็นมากท่ีสุดควรมีน้ าหนักของคะแนนเต็มมากท่ีสุด 



๔ 

 

          (๖) วิธีการประเมินสมรรถนะในแต่ละเรื่องให้เป็นไปตามที่ประธานกรรมการประกาศก าหนด 
โดยสมรรถนะเรื่องหนึ่งสามารถประเมินได้ด้วยวิธีประเมินหลายวิธี หรือสมรรถนะหลายๆ เรื่องสามารถประเมิน
ได้ด้วยวิธีการประเมินวิธีเดียวกัน ตามที่เห็นว่าเหมาะสมและสอดคล้องกับการประเมินสมรรถนะดังกล่าว เช่น 
การสอบข้อเขียน การทดสอบ ตัวอย่างงาน การสัมภาษณ์ การทดสอบด้วยสถานการณ์จ าลอง การตรวจสอบ
กับบุคคลที่อ้างอิงหรืออ่ืนๆ 

           (๗) เกณฑ์การตัดสินส าหรับผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ให้ประธานกรรมการก าหนดได้ 
ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับต าแหน่งงาน 

           (๘) ภายหลังการประกาศรับสมัครแล้ว ให้ประธานกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ
สรรหาและเลือกสรร จ านวนไม่น้อยกว่าสามคน ประกอบด้วย ประธานกรรมการและกรรมการอีกจ านวนสองคน 
โดยให้ด าเนินการสรรหาและเลือกสรรมีอ านาจหน้าที่ในการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการตามที่ก าหนดในประกาศรับสมัคร 

 
ข้อ ๑๐  เมื่อคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรร ได้ด าเนินการสรรหาและ

เลือกสรรพนักงานให้เสร็จสิ้นแล้ว ให้รายงานผลการด าเนินการต่อประธานกรรมการเพ่ือประกาศบัญชีรายชื่อ 
ผู้ผ่านการเลือกสรรและด าเนินการจัดจ้างต่อไป 
  ให้ประธานกรรมการประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรไว้ในที่เปิดเผย โดยอาจก าหนดให้
บัญชีมีอายุตามที่เห็นสมควร แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินหนึ่งปี 
  ในกรณีที่มีผู้ผ่านการเลือกสรรมากกว่าจ านวนที่ประกาศรับสมัคร และภายหลังมีอัตราว่าง 
ในงานลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกันซึ่งสามารถใช้บุคคลที่มีสมรรถนะในเรื่องเดียวกันได้ ประธานกรรมการ
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอาจพิจารณาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรรจากบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 
ที่ยังไม่หมดอายุได ้
 

หมวด ๓ 
การจ้างและแบบสัญญาจ้าง 
    

 
ข้อ ๑๑  ผู้ได้รับการเลือกสรรและสรรหาให้เป็นพนักงาน ต้องท าสัญญาจ้างตามแบบท้าย

ข้อบังคับนี้ ซึ่งต้องมีระยะเวลาไม่เกินคราวละสี่ปี 
การท าสัญญาจ้างตามวรรคหนึ่ง ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย 

เป็นผู้มีอ านาจลงนามในสัญญาจ้าง 
 
ข้อ ๑๒  วัน เวลาการท างาน วันหยุด ของพนักงานกองทุนให้เป็นไปตามวัน เวลาการท างาน 

และวันหยุดราชการของทางราชการหรือตามท่ีกองทุนก าหนด 



๕ 

 

หมวด ๔ 
ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ 

    
 

ข้อ ๑๓  อัตราค่าตอบแทนของพนักงานให้เป็นไปตามบัญชีแนบท้ายข้อบังคับนี้ 
พนักงานคนใดจะได้รับค่าตอบแทนเริ่มต้นในขั้นใด อัตราใด หรือบัญชีใดให้เป็นไปตาม 

ที่ประธานกรรมการประกาศก าหนด 
 
ข้อ ๑๔  ให้พนักงานได้รับพิจารณาเลื่อนขั้นค่าตอบแทนตามผลการประเมินการปฏิบัติงาน 

และต้องมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานในรอบปีที่แล้วมาไม่น้อยกว่าแปดเดือน  (๑ ตุลาคม ถึง ๓๐ กันยายน) ในวันที่ 
๑ ตุลาคมของทุกปี โดยให้พิจารณาเลื่อนข้ันค่าตอบแทน ดังนี้ 

(๑) ในกรณีท่ีพนักงานผู้นั้นมีผลการประเมินการปฏิบัติงานในระดับดี ให้ได้รับพิจารณาเลื่อนขั้น
ค่าตอบแทนจ านวนร้อยละ ๓ ถึง ๖ จากฐานค่าตอบแทนที่ได้รับ  

(๒) ในกรณีท่ีพนักงานผู้นั้นมีผลการประเมินการปฏิบัติงานในระดับดีเด่นให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ
จ านวนร้อยละ ๓ ของฐานค่าตอบแทนก่อนการเลื่อนขั้นค่าตอบแทนในปีนั้น ทั้งนี้ ให้ผู้ได้รับการประเมินผล 
การปฏิบัติงานในระดับดีเด่นมีสัดส่วนได้ไม่เกินร้อยละ ๑๕ ของจ านวนพนักงานที่มีอยู่ ณ วันที่ ๑ กันยายน หรือ
ก าหนดค่าตอบแทนพิเศษ หากค านวณแล้วมีเศษไม่ถึงสิบบาทให้ปรับเพิ่มขึ้นเป็นสิบบาท 
 

ข้อ ๑๕  ให้ประธานกรรมการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอ านาจออกค าสั่งเลื่อนขั้น
ค่าตอบแทนและการได้รับค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานตามการประเมินผลการปฏิบัติงานในข้อ ๑๔ 

 
ข้อ ๑๖  การประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือต่อสัญญาจ้าง พนักงานผู้นั้นต้องได้รับการ

พิจารณาเลื่อนขั้นค่าตอบแทนตามผลการประเมินการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ในข้อ ๑๔ ได ้
 
ข้อ ๑๗  พนักงานมีสิทธิลาในประเภทต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ลาปุวย มีสิทธิลาปุวยได้เท่าที่ปุวยจริงโดยนับแต่วันท าการ การลาปุวยตั้งแต่ ๓ วันขึ้นไป  

ผู้มีอ านาจอนุญาตอาจสั่งให้มีใบรับรองของแพทย์จากสถานพยาบาลที่ทางราชการรับรองประกอบการลา หรือ
ประกอบการพิจารณาอนุญาตก็ได้ 

(๒) ลาคลอดบุตร มีสิทธิลาเพ่ือคลอดบุตรครรภ์หนึ่งไม่เกินเก้าสิบวัน โดยให้จัดส่งใบลาต่อ
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับจนถึงผู้มีอ านาจอนุญาตก่อนวันลา วันลาให้นับรวมวันหยุดที่มีในระหว่างวันลาด้วย 

(๓) ลากิจส่วนตัว มีสิทธิลากิจส่วนตัวได้ปีละไม่เกิน ๑๐วันท าการ โดยให้จัดส่งใบลาต่อ
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นจนถึงผู้มีอ านาจอนุญาต เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะหยุดได ้



๖ 

 

(๔) ลาพักผ่อนประจ าปี มีสิทธิลาได้เมื่อท างานครบหกเดือนนับตั้งแต่วันที่ท าสัญญาและลาได้ 
ปีละไม่เกิน ๑๐ วันท าการ โดยให้จัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นจนถึงผู้มีอ านาจอนุญาต เมื่อได้รับ
อนุญาตแล้วจึงจะหยุดได ้

(๕) ลาเพ่ือรับราชการทหารในการเรียกพลเพ่ือตรวจสอบ เพ่ือฝึกวิชาทหาร เข้ารับการระดมพล  
หรือเพ่ือทดสอบความพรั่งพร้อมตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร 

พนักงานผู้ใดได้รับหมายเรียกให้เข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล ให้รายงาน
และจัดส่งหมายเรียกต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นจนถึงผู้มีอ านาจอนุญาต และให้ไปเข้ารับการตรวจเลือก
หรือเข้ารับการเตรียมพลตามวัน เวลา ที่ก าหนดไว้ในหมายเรียกได้โดยไม่ต้องรอค าสั่งอนุญาต และเมื่อพ้นจาก
การเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพลแล้ว ให้รายงานตัวกลับเข้าท างานต่อผู้บังคับบัญชาภายใน
เจ็ดวัน 

(๖) ลาเพ่ือไปอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ มีสิทธิลาเมื่อได้รับการจ้าง ไม่น้อยกว่า ๔ ปี  
โดยให้มีสิทธิลาได้จ านวน ๑ ครั้ง ตลอดช่วงเวลาของการมีสถานภาพเป็นพนักงาน โดยการลาอุปสมบทมีสิทธิลาได้
ไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวัน และการลาไปประกอบพิธีฮัจย์มีสิทธิลาได้ไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวัน ตามระยะเวลาที่ใช้ 
ในการประกอบศาสนกิจตามหลักของศาสนาอิสลาม ทั้งนี้ ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาอนุมัติการลาดังกล่าวตาม
ความเหมาะสม เพ่ือไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ 

 
ข้อ ๑๘  ให้พนักงานมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนระหว่างลา ดังนี้ 
(๑) ลาปุวย ให้ได้รับค่าตอบแทนระหว่างลาปีหนึ่งไม่เกินสามสิบวัน ส่วนที่เกินสามสิบวัน  

มีสิทธิได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้จากกองทุนประกันสังคม  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขตาม
กฎหมายว่าด้วยประกันสังคม 

(๒) ลาคลอดบุตร ให้ได้รับค่าตอบแทนระหว่างลาได้ไม่เกินสี่สิบห้าวัน และมีสิทธิได้รับเงิน
สงเคราะห์การหยุดงานเพ่ือการคลอดบุตรจากกองทุนประกันสังคม  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข 
ตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม 

(๓) ลากิจส่วนตัวให้ได้รับค่าตอบแทนระหว่างลาได้ปีหนึ่งไม่เกินสิบวัน 
(๔) ลาพักผ่อนประจ าปี ให้ได้รับค่าตอบแทนระหว่างลาปีหนึ่งไม่เกินสิบวัน 
(๕) ลาเพ่ือรับราชการทหารในการเรียกพลเพ่ือตรวจสอบ เพ่ือฝึกวิชาทหารเข้ารับการระดมพล 

หรือเพ่ือทดลองความพรั่งพร้อม ให้ได้รับค่าตอบแทนระหว่างลาได้ปีหนึ่งไม่เกินหกสิบวัน 
(๖) ลาเพ่ือไปอุปสมบท ให้ได้รับค่าตอบแทนระหว่างลาได้ไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวัน และ 

ลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ให้ได้รับค่าตอบแทนระหว่างลาได้ไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวัน 
ในกรณีที่พนักงานเข้างานไม่ถึงหนึ่งปี ให้ทอนสิทธิที่จะได้รับค่าตอบแทนการลากิจส่วนตัว 

และการลาพักผ่อนลงตามส่วนของจ านวนวันที่จ้าง 
 
 



๗ 

 

ข้อ ๑๙  ให้พนักงานได้รับสิทธิประโยชน์อื่นๆ ดังนี้ 
(๑) ค่าตอบแทนค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หากได้รับอนุมัติให้อยู่ปฏิบัติงานนอกเวลา

ราชการปกติหรืออยู่ปฏิบัติงานในวันหยุดสุดสัปดาห์หรือในวันหยุดพิเศษ ให้มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการของข้าราชการโดยอนุโลม 

(๒) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ หากได้รับค าสั่งจากผู้มีอ านาจอนุญาตให้เดินทาง  
ไปปฏิบัติหน้าที่ราชการมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตามกฎหมายว่าด้วยการเดินทางไปราชการ
ของข้าราชการโดยอนุโลม 

(๓) ค่าเบี้ยประชุม หากได้รับแต่งตั้ งเป็นกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการ หรือ
ผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ แล้วแต่กรณี มีสิทธิได้รับค่าเบี้ยประชุมตามกฎหมาย
ว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการโดยอนุโลม 

(๔) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ในกรณีที่กองทุนหรือส่วนราชการส่งเข้ารับการฝึกอบรม 
สัมมนาทางวิชาการ เพ่ือพัฒนาหรือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ให้มีสิทธิ
ได้รับค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของส่วนราชการ
โดยอนุโลม 

(๕) ค่าตอบแทนการออกจากราชการโดยไม่มีความผิด ในกรณีที่กองทุนบอกเลิกสัญญาจ้าง
ก่อนครบก าหนดเวลาจ้าง โดยมิใช่ความผิดของพนักงาน ให้ผู้นั้นได้รับค่าตอบแทนการบอกเลิกสัญญาโดยไม่มี
ความผิด ดังต่อไปนี้ 

(ก) ปฏิบัติงานติดต่อกันครบหนึ่งร้อยยี่สิบวันแต่ไม่ครบหนึ่งปีให้จ่ายค่าตอบแทนเท่ากับ
อัตราค่าตอบแทนที่ได้รับอยู่ก่อนวันเลิกสัญญา 

(ข) ปฏิบัติติดต่อกันครบหนึ่งปี แต่ไม่ครบสามปี ให้จ่ายค่าตอบแทนจ านวนสามเท่าของ
อัตราค่าตอบแทนที่ได้รับอยู่ก่อนวันเลิกสัญญา 

(ค) ปฏิบัติงานติดต่อกันครบสามปี แต่ไม่ครบหกปีให้จ่ายค่าตอบแทนจ านวนหกเท่าของ
อัตราค่าตอบแทนที่ได้รับอยู่ก่อนวันเลิกสัญญา 

(ง) ปฏิบัติงานติดต่อกันครบหกปี แต่ไม่ครบสิบปีให้จ่ายค่าตอบแทนจ านวนแปดเท่าของ
อัตราค่าตอบแทนที่ได้รับอยู่ก่อนวันเลิกสัญญา 

(จ) ปฏิบัติงานติดต่อกันครบสิบปีขึ้นไป ให้จ่ายค่าตอบแทนจ านวนสิบเท่าของ
ค่าตอบแทนที่ได้รับอยู่ก่อนวันเลิกสัญญา 

 

ข้อ ๒๐  ให้พนักงานมีสิทธิได้รับเงินทดแทนประสบอันตราย เจ็บปุวย หรือสูญหาย เนื่องจาก
การท างานให้กับกองทุน ในระหว่างที่พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.๒๕๓๗ ยังไม่มีผลใช้บังคับกับพนักงาน 
หากประสบอันตราย เจ็บปุวย หรือสูญหาย เนื่องจากการท างานให้กับกองทุน ให้พนักงานมีสิทธิได้รับเงินทดแทน
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราการจ่ายเงินทดแทนในหมวด ๒ แห่งพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.๒๕๓๗ 



๘ 

 

และให้น ากฎหมายว่าด้วยการสงเคราะห์ข้าราชการผู้ได้รับอันตราย หรือการเจ็บปุวย เพราะเหตุปฏิบัติราชการ
เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการลามาใช้บังคับกับพนักงานโดยอนุโลม ทั้งนี้ ในการเบิกจ่ายเงินทดแทนให้เบิกจ่าย
จากงบบุคลากรของส่วนราชการที่สังกัดปฏิบัติงานอยู่ 

การยื่นขอเงินทดแทนในกรณีประสบอันตราย เจ็บปุวย หรือสูญหาย หรือผู้มีสิทธิตามกฎหมาย
ว่าด้วยเงินทดแทน ยื่นค าร้องขอเงินทดแทนต่อกองทุนภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ประสบอันตราย 
เจ็บปุวย หรือสูญหาย แล้วแต่กรณี เว้นแต่ประสบอันตราย เจ็บปุวย หรือสูญหาย ก่อนวันที่ประกาศข้อบังคับนี้  

 
หมวด ๕ 

การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
    

 
ข้อ ๒๑  ในระหว่างสัญญาจ้าง ให้กองทุนจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 

ดังต่อไปนี้ 
(๑) การประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
(๒) การประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือต่อสัญญาจ้าง 
 

 ข้อ ๒๒  การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์ในการบริหาร
และน าผลการประเมินไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในเรื่องดังต่อไปนี้ แล้วแต่กรณี 

(๑) การเลื่อนค่าตอบแทน 
(๒) การเลิกจ้าง 
(๓) การต่อสัญญาจ้าง 
(๔) อ่ืนๆ 
 

 ข้อ ๒๓  การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานให้ประเมินจากผลงานและคุณลักษณะ 
ในการปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ โดยให้มีสัดส่วนของผลงานไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบ 

(๑) การประเมินผลงานให้พิจารณาจากองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้ 
     ก. ปริมาณงาน 
     ข. คุณภาพงาน 
     ค. ความทันเวลา 
(๒) การประเมินคุณลักษณะในการปฏิบัติงานให้พิจารณาจากองค์ประกอบดังต่อไปนี้ 
     ก. ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
     ข. ความรับผิดชอบ 
     ค. ความอุตสาหะ 
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแบบท้ายข้อบังคับนี้ 



๙ 

 

 ข้อ ๒๔  ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้ประเมินแจ้งให้พนักงานผู้รับการประเมินทราบถึงเปูาหมาย
ของการปฏิบัติงานตามต าแหน่งหน้าที่รับผิดชอบ  ทั้งนี้ ต้องสอดคล้องกับข้อก าหนดการจ้างที่ก าหนดในสัญญาจ้าง 

 
ข้อ ๒๕  ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานปีละครั้ง ตามปีงบประมาณ  
 

 ข้อ ๒๖ ให้ประธานกรรมการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการเพ่ือกลั่นกรองการประเมินผล
การปฏิบัติงานของพนักงาน 

 ในกรณีที่แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานให้มี
องค์ประกอบ ดังนี้ 

(๑) ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย เป็นประธาน 
(๒) เลขานุการคณะกรรมการ     เป็นกรรมการ 
(๓) ผู้แทนคณะกรรมการ     เป็นกรรมการและเลขานุการ 

เจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานมีหน้าที่กลั่นกรอง 
การประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมจากการใช้ดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาหรือผู้ประเมิน
ก่อนที่จะเสนอผลการประเมินต่อประธานกรรมการ และคณะกรรมการ 
 

ข้อ ๒๗ เมื่อเสร็จสิ้นการประเมินผลการปฏิบัติงานแต่ละครั้ง ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้ประเมิน
แจ้งผลการประเมินให้พนักงานผู้รับการประเมินทราบและให้ค าปรึกษาแนะน าแก่พนักงานเพ่ือแก้ไขปรับปรุง
การปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น 

 
ข้อ ๒๘ พนักงานผู้ใดซึ่งผู้บังคับบัญชาได้ประเมินผลการปฏิบัติงานแล้ว มีค่าเฉลี่ยของผลการประเมิน

ติดต่อกันสองครั้ง ต่ ากว่าระดับดี ให้ผู้บังคับบัญชาท าความเห็นเสนอประธานกรรมการ และขอความเห็นชอบ
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาเลิกจ้างต่อไป 

 
  ข้อ ๒๙ ในกรณีที่จะมีการต่อสัญญาจ้าง ให้น าผลการประเมินผลการปฏิบัติงานมาประกอบ 
การพิจารณาในการต่อสัญญาจ้าง โดยผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้ต่อสัญญาจ้างจะต้องมีผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน
เฉลี่ยย้อนหลังไม่เกินสี่ปีไม่ต่ ากว่าระดับดี  ทั้งนี้ ให้ผู้บังคับบัญชาท าความเห็นเสนอประธานกรรมการและ
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาสั่งจ้างต่อไป 

เพ่ือประโยชน์ในการค านวณสิทธิการได้รับค่าตอบแทนการเลิกสัญญาของพนักงาน ตามข้อ ๒๘ 
ให้นับระยะเวลาการท างานทุกช่วงของสัญญาจ้างเข้าด้วยกัน 
 

ข้อ ๓๐  ให้กองทุนจัดเก็บผลการประเมินไว้ไม่น้อยกว่าสี่ปี 
 



๑๐ 

 

หมวด ๖ 
วินัยและการรักษาวินัย 

    
 

ข้อ ๓๑  พนักงานมีหน้าที่ต้องปฏิบัติงานตามที่ก าหนดในข้อบังคับนี้ หรือตามที่กองทุนก าหนด 
และตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในสัญญาจ้าง และมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการ
โดยชอบด้วยกฎหมาย และตามระเบียบของทางราชการ 

 
ข้อ ๓๒  พนักงานต้องรักษาวินัยโดยเคร่งครัดตามที่ก าหนดไว้เป็นข้อห้าม และข้อปฏิบัติ 

ที่กองทุนก าหนด 
พนักงานผู้ใดฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง ผู้นั้นเป็นผู้กระท าผิดวินัยจะต้องได้รับโทษทางวินัย 
 
ข้อ ๓๓  การกระท าความผิดดังต่อไปนี้ ถือว่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
(๑) กระท าความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ 
(๒) จงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง หรือเงื่อนไขที่ทางราชการ

ก าหนดให้ปฏิบัติจนเป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหาย 
(๓) ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนดในสัญญาจ้าง ขัดค าสั่ง หรือหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง

ของผู้บังคับบัญชาตามข้อ ๓๑ จนเป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหาย 
(๔) ประมาทเลินเล่อจนเป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง 
(๕) ละทิ้งหรือทอดทิ้งการท างานเป็นเวลาติดต่อกันเกินเจ็ดวันไม่ว่าจะมีวันหยุดคั่นหรือไม่  

ก็ตาม 
(๖) ละทิ้งหรือทอดทิ้งการท างานจนท าให้งานไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด จนเป็นเหตุ

ให้ทางราชการได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง 
 (๗) ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง หรือได้รับโทษจ าคุกตามค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะ

กระท าความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 
ข้อ ๓๔ เมื่อมีกรณีท่ีพนักงานถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้ประธานกรรมการจัด

ให้มีคณะกรรมการสอบสวนเพ่ือด าเนินการสอบสวนโดยเร็ว โดยต้องให้โอกาสพนักงานที่ถูกกล่าวหาได้ชี้แจง
และแสดงพยานหลักฐาน 

ในกรณีที่ผลการสอบสวนตามวรรคหนึ่งปรากฏว่าพนักงานผู้นั้นกระท าความผิดวินัยร้ายแรง 
ให้ประธานกรรมการมีค าสั่งให้เลิกจ้าง แต่ถ้าไม่มีมูลกระท าความผิดให้สั่งยุติเรื่อง 

หลักเกณฑ์และวิธีการสอบสวนพนักงานตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่ประธานกรรมการ
ประกาศก าหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 



๑๑ 

 

ข้อ ๓๕ ในกรณีท่ีปรากฏว่าพนักงานกระท าความผิดไม่ร้ายแรงตามข้อบังคับนี้ หรือที่กองทุนก าหนด 
ให้ประธานกรรมการมีค าสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินค่าตอบแทนหรือลดขั้นเงินค่าตอบแทน ตามควรแก่กรณี 

 
ข้อ ๓๖ พนักงานผู้ใดถูกสั่งลงโทษทางวินัย ให้ผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการได้ภายใน

สามสิบวันนับแต่วันทราบหรือถือว่าทราบค าสั่ง 
การอุทธรณ์และการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 

ที่คณะกรรมการก าหนด โดยในการพิจารณาวินิฉัยอุทธรณ์ คณะกรรมการจะพิจารณาวินิจฉัยเองหรือจะตั้ง
คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ เพ่ือท าหน้าที่เป็นผู้พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ก็ได้   
 

ข้อ ๓๗ พนักงานผู้ ใดมีความคับข้องใจอันเกิดจากการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติต่อตน 
ของผู้บังคับบัญชา ให้ผู้นั้นมีสิทธิร้องทุกข์ต่อประธานกรรมการได้ 
 

หมวด ๗ 
การสิ้นสุดการจ้าง 

    
 

ข้อ ๓๘  สัญญาจ้างสิ้นสุดลง เมื่อ 
(๑) ครบก าหนดตามสัญญาจ้าง 
(๒) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับนี้ หรือตามท่ีกองทุนก าหนด 
(๓) ตาย 
(๔) ไม่ผ่านการประเมินตามข้อ ๒๘ 
(๕) กระท าความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามข้อ ๓๔ 
(๖) เหตุอื่นตามท่ีก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ตามท่ีกองทุนก าหนด หรือตามสัญญาจ้าง 
 
ข้อ ๓๙ ในระหว่างสัญญาจ้างผู้ใดประสงค์จะลาออกจากการปฏิบัติงาน ให้ยื่นหนังสือลาออก

ต่อผู้บังคับบัญชาก่อนล่วงหน้าไม่น้อยกว่าหนึ่งงวดการจ่ายค่าตอบแทน 
ให้กองทุนตรวจสอบงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของพนักงาน และความเสียหายที่มีหรือ 

ที่อาจมีขึ้นจากการปฏิบัติงานของพนักงานผู้ที่ยื่นใบลาออกแล้วรายงานให้ประธานกรรมการเพ่ือพิจารณาสั่งการ
ตามท่ีเห็นสมควร 

 
ข้อ ๔๐  กองทุนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอาจบอกเลิกสัญญาจ้างกับพนักงาน

ก่อนครบก าหนดตามสัญญาจ้างก็ได้ โดยอาจบอกกล่าวล่วงหน้าให้ผู้นั้นทราบไม่น้อยกว่าหนึ่งงวดการจ่าย
ค่าตอบแทนหรืออาจจ่ายเป็นค่าตอบแทนการบอกกล่าวก็ได้ 



๑๒ 

 

ข้อ ๔๑ ในกรณีท่ีบุคคลใดพ้นจากการเป็นพนักงานของแล้ว หากในการปฏิบัติงานของบุคคลนั้น
ในระหว่างที่เป็นพนักงานก่อให้ความเสียหายแก่กองทุน บุคคลดังกล่าวต้องรับผิดชอบในความเสียหายดังกล่าว 
เว้นแต่ประธานกรรมการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการจะมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน ในการนี้ กองทุนอาจหัก
ค่าตอบแทนหรือเงินสิทธิประโยชน์อื่นใดที่บุคคลนั้นมีสิทธิได้รับจากกองทุนไว้เพ่ือช าระค่าเสียหายดังกล่าวก็ได้ 

  
 
   ประกาศ ณ วันที่                      พ.ศ. .... 
 
 
 

(นายกิตติพันธ์  พานสุวรรณ) 
 อธิบดีกรมการศาสนา 

ประธานกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียน 
 กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา  

 
 
 


