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  (๓) ลากิจสวนตัว ใหไดรับคาตอบแทนระหวางลาไดปหนึ่งไมเกิน ๑๐ วัน

  (๔) การลาพักผอนประจำป ใหไดรับคาตอบแทนระหวางลาไดปหนึ่งไมเกิน ๑๐ วัน

  (๕) การลาเพื่อรับราชการทหารในการเขารับการเตรียมพล ใหไดรับคาตอบแทนระหวางลาไดปหนึ่ง 

ไมเกิน ๖๐ วัน

  (๖) การลาเพื่อไปอุปสมบท หรือการลาไปประกอบพิธีฮัจยใหไดรับคาตอบแทนระหวางลาไดไมเกิน 

๑๒๐ วัน

 ขอ ๓๒ ใหพนักงานกองทุนไดรับสิทธิประโยชนอื่น ดังนี้

  (๑) คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาทำงาน

   พนักงานกองทุนที่ไดรับอนุมัติใหอยูปฏิบัติงานนอกเวลาทำงานปกติ หรืออยูปฏิบัติงาน 

ในวันหยุดสุดสัปดาห หรือในวันหยุดพิเศษ ใหมีสิทธิไดรับคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาทำงานตามกฎหมาย 

และระเบียบของทางราชการ

  (๒) คาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติงานนอกที่ตั้งกองทุน

   พนักงานกองทุนที่ไดรับคำสั่งจากผูมีอำนาจอนุญาตใหเดินทางไปปฏิบัติงาน มีสิทธิเบิกคาใชจาย 

ในการเดินทางไปปฏิบัติงานตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ

  (๓) คาเบี้ยประชุม

   พนักงานกองทุนที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการในคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ 

หรือคณะทำงาน หรือเปนเลขานุการหรือผูชวยเลขานุการในคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงาน 

แลวแตกรณีมีสิทธิไดรับเบี้ยประชุมตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ

  (๔) คาใชจายในการฝกอบรม

   ในกรณีท่ีกองทุนมีความประสงคท่ีจะใหพนักงานกองทุนเขารับการฝกอบรม สัมมนาทางวิชาการ 

เพื่อพัฒนาหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย ใหมีสิทธิเบิกคาใชจายในการฝกอบรม 

ตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ

  (๕) คาชดเชยการออกจากงานโดยไมมีความผิด

   ในกรณีที่กองทุนบอกเลิกสัญญาจางกับพนักงานกองทุนผูใดกอนครบกำหนดเวลาจางเนื่องจาก 

มีการปรับโครงสรางองคกรหรือเหตุอื่นใด จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายอันมีผลกระทบตอการปฏิบัติงานของพนักงาน 

กองทุน ใหพนักงานกองทุนผูนั้นไดรับคาชดเชยการออกจากงาน ดังนี้

   (ก) พนักงานกองทุนที่ปฏิบัติงานติดตอกันครบ ๔ เดือน แตไมครบ ๑ ป ใหจายคาตอบแทน 

เทากับอัตราคาตอบแทนที่ไดรับอยูกอนวันออกจากงาน

   (ข) พนักงานกองทุนที่ปฏิบัติงานติดตอกันครบ ๑ ปแตไมครบ ๓ ป ใหจายคาตอบแทน 

จำนวน ๓ เทาของอัตราคาตอบแทนที่ไดรับอยูกอนวันออกจากงาน

   (ค) พนักงานกองทุนที่ปฏิบัติงานติดตอกันครบ ๓ ปแตไมครบ ๖ ป ใหจายคาตอบแทน 

จำนวน ๖ เทาของอัตราคาตอบแทนที่ไดรับอยูกอนวันออกจากงาน

   (ง) พนักงานกองทุนที่ปฏิบัติงานติดตอกันครบ ๖ ปแตไมครบ ๑๐ ป ใหจายคาตอบแทน 

และใหอยูในดุลพินิจของผูมีอำนาจพิจารณาหรืออนุญาตที่จะพิจารณาใหลาหรือไมก็ได

 ขอ ๒๕ การลาเพื่อรับราชการทหารเพื่อเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพล ใหมีสิทธิลาได 

ตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร และเมื่อพนจากการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพลแลวใหรายงานตัว 

กลับเขาปฏิบัติงานภายใน ๗ วัน 

สวนที่ ๓

คาตอบแทน และสิทธิประโยชน

 

 ขอ ๒๖ อัตราคาตอบแทน สิทธิประโยชน และสวัสดิการของพนักงานกองทุน ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการ 

กำหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง

 พนักงานกองทุนที่มีประสบการณและความสามารถพิเศษอาจไดรับคาตอบแทนในอัตราที่สูงกวาอัตราขั้นต่ำ 

ของตำแหนงที่ไดรับการจางก็ได ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ ที่คณะกรรมการกำหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง

 ขอ ๒๗ การเลื ่อนคาตอบแทนประจำปของพนักงานกองทุน ใหพิจารณาเลื ่อนคาตอบแทนตาม 

ผลการประเมินการปฏิบัติงาน โดยแจงใหพนักงานกองทุนทราบเปนรายบุคคลโดยไมตองประกาศเปนการทั่วไป 

และใหถือวาอัตรา การเลื่อนคาตอบแทนของพนักงานกองทุนแตละคนเปนความลับมิอาจเปดเผยได

 ขอ ๒๘ การเลื่อนคาตอบแทนประจำปของพนักงานกองทุน ใหผูบริหารกองทุนปรับไดภายในวงเงิน 

รวมไมเกินรอยละ ๖ ของวงเงินรวมคาตอบแทนของผูมีสิทธิไดรับการเลื่อนคาตอบแทน ณ วันที่ ๑ กันยายนของทุกป 

ทั้งนี้มิใหมีการเลื่อนคาตอบแทนสำหรับพนักงานกองทุนที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานในรอบปงบประมาณที่แลวมา 

นอยกวา ๘ เดือน

 ขอ ๒๙ พนักงานกองทุนอาจไมไดรับการพิจารณาใหเลื่อนคาตอบแทน ในกรณีดังตอไปนี้

  (๑) อยูในชวงระยะเวลาทดลองการปฏิบัติหนาที่

  (๒) ผลการปฏิบัติงานในรอบปที่ผานมาอยูในเกณฑที่ไมไดรับการเลื่อนคาตอบแทน ตามที่ผูบริหาร 

กองทุนกำหนด

  (๓) ถูกลงโทษทางวินัย หรืออยูระหวางการลงโทษทางวินัย จนกระทั่งถึงวันที่จะเลื่อนคาตอบแทน

  (๔) ไดรับคาตอบแทน ณ จุดสูงสุดตามโครงสรางคาตอบแทนของตำแหนง

 ขอ ๓๐ ใหพนักงานกองทุนไดรับสิทธิประโยชนและมีหนาที่ตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการประกันสังคม

 ขอ ๓๑ พนักงานกองทุนมีสิทธิไดรับคาตอบแทนระหวางลา ดังนี้

  (๑) ลาปวย ใหไดรับคาตอบแทนระหวางลาไดปหนึ่งไมเกิน ๓๐ วัน สวนที่เกิน ๓๐ วัน 

มีสิทธิไดรับเงินทดแทนการขาดรายไดจากกองทุนประกันสังคม ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขตามกฎหมาย วาดวย 

การประกันสังคม

  (๒) ลาคลอดบุตร ใหไดรับคาตอบแทนระหวางลาไดไมเกิน ๔๕ วัน และมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะห 

การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรจากกองทุนประกันสังคม   ทั้งนี้   ตามหลักเกณฑและเงื ่อนไขตามกฎหมาย 

วาดวยการประกันสังคม

 ในการพิจารณาตามวรรคหนึ่ง ใหผูบริหารกองทุนพิจารณาสอบสวนใหไดความจริงและยุติธรรมตามวิธีการ 

ที่เห็นสมควร หรืออาจตั้งกรรมการสอบสวน ขึ้นสอบสวนการกระทำผิดวินัยดังกลาวได

 ขอ ๓๙ พนักงานผูกระทำความผิดดังตอไปนี้ ถือวาเปนความผิดวินัยอยางรายแรง

  (๑) กระทำความผิดฐานทุจริตในหนาที่

  (๒) จงใจไมปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือเงื่อนไขที่กองทุนกำหนดใหปฏิบัติ 

จนเปนเหตุใหกองทุนไดรับความเสียหายอยางรายแรง

  (๓) ปฏิบัติหนาที่โดยประมาทเลินเลอจนเปนเหตุใหกองทุนไดรับความเสียหายอยางรายแรง

  (๔) ไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาจาง หรือขัดคำสั่งหรือหลีกเลี่ยงไมปฏิบัติตามคำสั่ง 

ของผูบังคับบัญชาตามขอ ๓๕ จนเปนเหตุใหกองทุนไดรับความเสียหายอยางรายแรง

  (๕) ประมาทเลินเลอจนเปนเหตุใหกองทุนไดรับความเสียหายอยางรายแรง

  (๖) ละทิ้งหรือทอดทิ้งการปฏิบัติงานเปนเวลาติดตอกันเกินกวา ๗ วัน สำหรับตำแหนงที่กองทุน 

กำหนดเวลาการมาปฏิบัติงาน

  (๗) ละทิ้งหรือทอดทิ้งการทำงานจนทำใหงานไมแลวเสร็จตามระยะเวลาและเปาหมายที่กำหนด 

จนเปนเหตุใหกองทุนไดรับความเสียหายอยางรายแรง สำหรับตำแหนงที่กองทุนกำหนดการปฏิบัติงานตามเปาหมาย

  (๘) ประพฤติชั่วอยางรายแรง หรือกระทำความผิดอาญาโดยมีคำพิพากษาถึงที่สุดใหจำคุก 

หรือหนักกวาโทษจำคุก

  (๙) การกระทำอื่นใดที่ผูบริหารกองทุนกำหนดวาเปนความผิดวินัยอยางรายแรง

 ขอ ๔๐ กรณีที่พนักงานกองทุนถูกกลาวหาวากระทำผิดวินัยอยางรายแรง ใหผูบริหารกองทุนแตงตั้ง 

คณะกรรมการเพื่อดำเนินการสอบสวนโดยเร็ว และตองใหโอกาสผูถูกกลาวหาชี้แจงและแสดงพยานหลักฐานในกรณีที่ 

ผลการสอบสวนปรากฎวากระทำความผิดวินัยอยางรายแรง ใหผูบริหารกองทุนโดยความเห็นชอบ จากคณะกรรมการ 

มีคำสั่งใหยกเลิกสัญญาจาง แตถาไมมีมูลกระทำความผิดใหสั่งยุติเรื่อง ทั้งนี้ หลักเกณฑและวิธีการสอบสวนพนักงาน  

ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกำหนด หรือตามหลักเกณฑและวิธีการที่ระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงาน 

ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกไขเพิ่มเติม กำหนดโดยอนุโลม

 ขอ ๔๑ พนักงานกองทุนผูใดถูกฟองคดีอาญา หรือถูกกลาวหาวากระทำความผิดอาญา เวนแตเปนความผิด 

ที่ไดกระทำโดยประมาท หรือความผิดโดยลหุโทษ หรือถูกกลาวหาวากระทำผิดวินัยอยางรายแรงจนถูกตั้งกรรมการ 

สอบสวน ถาการใหผูนั ้นอยูปฏิบัติงานตอไปจะเปนการเสียหายแกกองทุน ผูบริหารกองทุนจะสั่งใหพักงาน 

โดยงดจายคาตอบแทน รวมทั้งระงับสิทธิประโยชนและสวัสดิการตาง ๆ สำหรับพนักงานกองทุนนั้นตั้งแตวันที่ถูกสั่ง 

พักงาน เปนตนไปก็ได

 เมื่อปรากฏวาความผิดที่ถูกฟองหรือถูกกลาวหาในคดีอาญาถึงที่สุด หรือถูกกลาวหาวากระทำผิดวินัย 

อยางรายแรงตามวรรคหน่ึง มีผลเปนประการใดใหพิจารณาลงโทษตามควรแกกรณี ถาปรากฎวามิไดกระทำผิดและไมมี 

มลทินมัวหมอง ก็ใหสั่งใหผูนั้นกลับเขามาทำงานตามเดิมและใหไดรับคาตอบแทนสิทธิประโยชนและสวัสดิการตาง ๆ 

ยอนหลังนับตั้งแตวันที่มีคำสั่งพักงานจนถึงวันที่มีคำสั่งใหกลับเขาทำงาน ทั้งนี้ตองไมเกินวันสิ้นสุดสัญญาจางที่ระบุ 

ไวในสัญญาจาง

จำนวน ๘ เทาของอัตราคาตอบแทนที่ไดรับอยูกอนวันออกจากงาน

   (จ) พนักงานกองทุนท่ีปฏิบัติงานติดตอกันครบ ๑๐ ปข้ึนไป ใหจายคาตอบแทนจำนวน ๑๐ เทา 

ของอัตราคาตอบแทนที่ไดรับอยูกอนวันออกจากงาน

  (๖) เงินทดแทนกรณีประสบอันตราย เจ็บปวย เนื่องจากการทำงานใหกองทุน ใหพนักงานกองทุน 

มีสิทธิไดรับเงินทดแทนตามหลักเกณฑ วิธีการ และอัตราการจายเงินทดแทนที่กำหนดในกฎหมายวาดวยเงินทดแทน 

และใหนำกฎหมายวาดวยการสงเคราะหขาราชการผูไดรับอันตรายหรือการเจ็บปวย เพราะเหตุปฎิบัติราชการเฉพาะ 

ในสวนที่เกี่ยวของกับการลามาใชบังคับกับพนักงานกองทุนโดยอนุโลม
 

สวนที่ ๔

การประเมินผลการปฏิบัติงาน

 

 ขอ ๓๓ ผูบริหารกองทุนหรือผูที่ไดรับมอบอำนาจมีหนาที่ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 

กองทุน โดยพิจารณาจากคุณภาพและปริมาณงาน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานที่ไดปฏิบัติมา ความสามารถ 

ความอุตสาหะ และการอุทิศเวลาในการปฏิบัติงาน ตลอดจนการรักษาวินัยการปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเปนผูปฏิบัติงาน 

ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ผูบริหารกองทุนกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

 ขอ ๓๔ การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานกองทุน ใหกระทำไดดังนี้

  (๑) การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำป

  (๒) การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อตอสัญญาจาง หรือเลื่อนเงินเดือน คาตอบแทน

สวนที่ ๕

วินัยและการรักษาวินัย

 

 ขอ ๓๕ พนักงานกองทุนมีหนาที่ตองปฏิบัติงานตามที่กำหนดในระเบียบนี้ และตามเงื่อนไขที่กำหนดไว 

ในสัญญาจาง และมีหนาที่ตองปฏิบัติตามคำสั่งของผูบังคับบัญชา ซึ่งสั่งในหนาที่โดยชอบดวยกฎหมาย กฎระเบียบ 

ขอบังคับของกองทุน

 ขอ ๓๖ พนักงานกองทุนตองรักษาวินัยโดยเครงครัดตามที่กำหนดไวเปนขอหามและขอปฏิบัติที่ผูบริหาร 

กองทุนกำหนด

 พนักงานกองทุนผูใดฝาฝนขอหามหรือไมปฏิบัติตามขอปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง พนักงานกองทุนผูนั้น 

เปนผูกระทำผิดวินัยอยางไมรายแรง และผูบริหารกองทุนมีอำนาจลงโทษ

 ขอ ๓๗ โทษทางวินัย ไดแก โทษทางวินัยไมรายแรง และโทษทางวินัยอยางรายแรง

 ขอ ๓๘ ในกรณีที่ปรากฏวาพนักงานกองทุนกระทำความผิดวินัยไมรายแรงตามขอ ๓๕ หรือขอ ๓๖ 

แลวแตกรณี ใหผูบริหารกองทุนสั่งลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือนตามควรแกกรณีใหเหมาะสม 

แกความผิด

ซึ่งไดรับเงินคาตอบแทนปหนึ่งไมเกิน ๑๐ วันทำการ และเมื่อไดรับอนุญาตแลวจึงจะหยุดปฏิบัติงานไดเวนแตมีเหตุจำเปน 

ไมสามารถรอรับอนุญาตไดทัน จะเสนอหรือจัดสงใบลาพรอมระบุเหตุจำเปนไวแลวหยุดปฏิบัติงานกอนก็ได 

แตตองชี้แจงเหตุผลใหผูมีอำนาจอนุญาตทราบโดยเร็ว

 ในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไมอาจเสนอหรือจัดสงใบลากอนตามวรรคหนึ่งได ใหเสนอหรือจัดสงใบลา 

พรอมทั้งเหตุผลความจำเปนตอผูบังคับบัญชาตามลำดับจนถึงผูมีอำนาจอนุญาตทันทีในวันแรกที่มาปฏิบัติงาน

 ขอ ๒๒ การลาพักผอนประจำป ใหมีสิทธิลาพักผอนประจำปในปงบประมาณไดเมื่อปฏิบัติงานมาแลว 

ไมนอยกวา ๖ เดือน ซึ่งมีสิทธิลาพักผอนประจำปไดปละ ๑๐ วันทำการ โดยตองยื่นใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลำดับ 

จนถึงผูมีอำนาจอนุญาต และเมื่อไดรับอนุญาตแลวจึงจะหยุดปฏิบัติงานได

 พนักงานกองทุนผูใดทำงานครบ ๑ ปขึ้นไป และในปที่ผานมาพนักงานกองทุนผูนั้นมิไดลาพักผอนประจำป 

หรือลาพักผอนประจำปแลวแตไมครบ ๑๐ วันทำการ ใหสามารถนำวันลาพักผอนที่เหลือที่ยังมิไดลามาสะสมได 

แตวันลาพักผอนที่นำมาสะสมตองไมเกิน ๕ วันทำการ โดยเมื่อรวมกับวันลาพักผอนในปปจจุบันจะตองไมเกิน 

๑๕ วันทำการ

 การอนุญาตใหลาพักผอนจะอนุญาตใหลาครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ได โดยมิใหเสียหายแกงานเมื่อไดรับ 

อนุญาตแลว จึงจะหยุดงานได

 ในระหวางที่พนักงานไดรับอนุญาตใหลาพักผอนประจำป และยังไมครบกำหนด หากมีกรณีจำเปนที่จะตอง 

ปฏิบัติงาน ผูบริหารกองทุนจะสั่งระงับการลาและเรียกตัวกลับมาปฏิบัติงานก็ได

 ขอ ๒๓ การลาคลอดบุตร ใหมีสิทธิลาคลอดบุตร ซึ่งไดรับเงินคาตอบแทนครั้งละไมเกิน ๙๐ วัน โดยตอง 

ยื่นใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลำดับจนถึงผูมีอำนาจอนุญาตกอนหรือในวันลา เวนแตจะไมสามารถจะลงชื่อในใบลาได 

จะใหผูอื่นลาแทนก็ได แตเมื่อสามารถลงชื่อไดแลว ใหเสนอหรือจัดสงใบลาโดยเร็ว โดยไมตองมีใบรับรองของแพทย

 การลาคลอดบุตรจะลาในวันที่คลอด กอนหรือหลังวันที่คลอดบุตรก็ได แตเมื่อรวมวันลาแลวตองไมเกิน 

๙๐ วัน

 พนักงานที่ไดรับอนุญาตใหลาคลอดบุตรและไดหยุดปฏิบัติงานไปแลว แตไมไดคลอดบุตรตามกำหนด 

หากประสงคจะขอยกเลิกวันลาคลอดบุตรที่หยุดไป ใหผูมีอำนาจอนุญาตใหยกเลิกวันลาคลอดบุตรได โดยใหถือวา 

วันที่หยุดปฏิบัติงานไปแลวเปนวันลากิจสวนตัว

 การลาคลอดบุตรคาบเกี่ยวกับการลาประเภทใดซึ่งยังไมครบกำหนดวันลาของการลาประเภทนั้นใหถือวา 

การลาประเภทนั้นสิ้นสุดลง และใหนับเปนการลาคลอดบุตรตั้งแตวันเริ่มวันลาคลอดบุตร

 ขอ ๒๔ การลาอุปสมบทในพระพุทธศาสนาหรือการลาไปประกอบพิธีฮ ัจย  ณ  เมืองเมกกะ 

ประเทศซาอุดิอาระเบียในศาสนาอิสลาม ใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลำดับจนถึงผูมีอำนาจพิจารณา 

หรืออนุญาต ซึ่งมีสิทธิลาเพื่อไปอุปสมบท หรือไปประกอบพิธีฮัจยไดตลอดชวงเวลาของการมีสถานภาพเปนพนักงาน 

กองทุน โดยการลาอุปสมบทมีสิทธิลาไดไมเกิน ๑๒๐ วัน และไปประกอบพิธีฮัจยก็มีสิทธิลาไดไมเกิน ๑๒๐ วัน 

ตามระยะเวลาที่ใชในการประกอบศาสนกิจตามหลักการของศาสนาอิสลาม

 ในกรณีมีเหตุพิเศษท่ีไมอาจเสนอหรือจัดสงใบลากอนตามวรรคหน่ึง ใหช้ีแจงเหตุผลความจำเปน ประกอบการลา 

อาจสั่งใหพนักงานกองทุนไปปฏิบัติงานนอกเหนือจากเงื่อนไขตามที่กำหนดไวในสัญญาจางไดโดยไมเปนเหตุใหพนักงาน

กองทุนเรียกรองประโยชนตอบแทนใด ๆ ได

สวนที่ ๒

วันเวลาทำงาน วันหยุด และการลา

 

 ขอ ๑๖ วันทำงานใหกำหนดสัปดาหละ ๕ วัน มีกำหนดเวลาทำงาน รวมสัปดาหละไมเกิน ๔๐ ชั่วโมง ดังน้ี

  (๑) วันทำงาน ไดแก วันจันทรถึงวันศุกร เวนวันหยุดตามประเพณี

  (๒) เวลาทำงานปกติ เวลา ๐๘.๓๐ นาิกา ถึง ๑๖.๓๐ นาิกา

 กรณีที่พนักงานกองทุนมาทำงานสายกวาเวลาทำงานปกติ แตไมเกิน ๑๕ นาที และไดปฏิบัติงานชดเชย 

ในเวลาทำงานจนครบ ๘ ชั่วโมง ถือวาไดปฏิบัติงานครบตามเวลาทำงานปกติ

 ขอ ๑๗ ใหพนักงานกองทุนตองบันทึกเวลาทำงานดวยตนเอง เวนแตไดรับอนุญาตจากผูบริหารกองทุน 

ใหไมตองบันทึกเวลาทำงาน ทั้งนี้ การบันทึกเวลาทำงานใหใชวิธีที่ผูบริหารกองทุนกำหนด

 ขอ ๑๘ วันหยุดของพนักงานแบงออกเปน ๒ ประเภท ดังนี้

  (๑) วันหยุดประจำสัปดาห ไดแก วันเสารและวันอาทิตย

  (๒) วันหยุดตามประเพณี ใหเปนไปตามระเบียบของทางราชการและมติคณะรัฐมนตรีโดยอนุโลม 

ทั้งนี้ ในกรณีที่วันหยุดตามประเพณีวันใดของวันหยุดประจำสัปดาห ใหวันทำงานถัดไปเปนวันหยุดทดแทนวันหยุด 

ประจำประเพณีนั้น

 ขอ ๑๙ การลาแบงออกเปน ๖ ประเภท ดังนี้

  (๑) การลาปวย

  (๒) การลากิจ

  (๓) การลาคลอดบุตร

  (๔) การลาพักผอน

  (๕) การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย

  (๖) การลาเพื่อเขารับราชการทหาร

 ขอ ๒๐ การลาปวย ใหมิสิทธิลาปวยไดเทาที่ปวยจริงโดยตองยื่นใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลำดับจนถึง 

ผูมีอำนาจอนุญาตกอนหรือในวันที่ลา เวนแตในกรณีจำเปนใหสงใบลาในวันแรกที่มาปฏิบัติงานก็ได

 ในกรณีที่พนักงานกองทุนผูลามีอาการปวยจนไมสามารถจะลงชื่อในใบลาได จะใหผูอื่นลาแทนก็ได 

แตเมื่อสามารถลงชื่อไดแลว ใหเสนอหรือจัดสงใบลาโดยเร็ว

 ทั้งนี้ การลาปวยตั้งแต ๓ วันทำการขึ้นไป ตองมีใบรับรองแพทยซึ่งเปนผูที่ไดขึ้นทะเบียนและไดรับอนุญาต 

เปนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมแนบไปกับใบลาดวย

 ขอ ๒๑ การลากิจใหมีสิทธิลากิจโดยตองยื่นใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลำดับจนถึงผูมีอำนาจอนุญาต 

  (๗) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ

  (๘) ไมเปนขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอื่นของรัฐ 

รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการทองถิ่น

  (๙) คุณสมบัติหรือลักษณะตองหามอื่นตามที่ผูบริหารกองทุนกำหนดไวในประกาศ การสรรหา 

เพื่อจางเปนพนักงานกองทุน

 ในกรณีที่เห็นสมควรผูบริหารกองทุนอาจประกาศกำหนดคุณสมบัติหรือลักษณะตองหามเพิ่มขึ้น หรือ 

กำหนดแนวทางปฏิบัติของกองทุนในการจางพนักงานกองทุน ทั้งนี้ ตองเปนไปเพื่อความจำเปนหรือเหมาะสมกับภารกิจ 

ของกองทุน

 ขอ ๑๒ การจางพนักงานกองทุนใหกระทำเปนสัญญาจาง โดยผูบริหารกองทุนอาจกำหนดเวลาเริ่มตน 

และเวลาสิ้นสุดก็ได และอาจใหมีการตอสัญญาจางได ทั้งนี้ตามความเหมาะสมและความจำเปนของกองทุน 

แบบสัญญาจางใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกำหนด

 การทำสัญญาตามวรรคหนึ่ง ใหระยะเวลาการจางไมเกินคราวละ ๔ ป และผูบริหารกองทุนหรือผูที่ 

ไดรับมอบหมาย เปนผูลงนามในสัญญาจาง

 วันเริ่มดำรงตำแหนง ใหเปนไปตามวันที่กำหนดในสัญญาจางเปนตนไป

 ขอ ๑๓ บุคคลผูไดรับการจางใหเปนพนักงานกองทุน ใหทดลองปฏิบัติหนาที่ในตำแหนงนั้นเปนระยะเวลา 

ไมนอยกวา ๙๐ วัน นับแตวันที่เขาปฏิบัติงาน โดยอยูในความดูแลของผูบังคับบัญชาหรือผูที่ไดรับมอบหมาย

 เมื่อครบกำหนดระยะเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่ง แตยังเห็นสมควรใหผูนั้นทดลองปฏิบัติหนาที่ 

ตอไปอีก ใหผูบังคับบัญชาหรือผูที่ไดรับมอบหมายในการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่สั่งใหผูนั้นทดลอง 

ปฏิบัติหนาที่ตอไป โดยมีกำหนดเวลาตามที่เห็นสมควร แตทั้งนี้ระยะเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่รวมทั้งสิ้นตองไมเกิน 

๑๘๐ วัน

 ในระหวางเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ ถาผูบังคับบัญชาหรือผูที่ไดรับมอบหมายในการประเมินผลการทดลอง 

ปฏิบัติหนาที่เห็นวา ผูทดลองปฏิบัติหนาที่ผูนั้นมีความประพฤติไมเหมาะสมหรือไมมีความรูความสามารถที่เหมาะสม 

ที่จะปฏิบัติหนาที่ในตำแหนงที่ไดรับการจาง ใหรายงานผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ใหผูบริหารกองทุนทราบและพิจารณา 

เลิกจางตอไป

 เมื่อผูบริหารกองทุนเห็นชอบการเลิกจางแลว ใหผูทดลองปฎิบัติหนาที่พนจากการเปนพนักงานกองทุน 

และใหถือวาสัญญาจางของผูนั้นสิ้นสุดลง

 ผูซึ่งถูกเลิกจางเพราะไมผานการทดลองปฏิบัติหนาที่  ใหถือวาไมเคยเปนบุคลากรของกองทุน แตทั้งนี้ 

ไมกระทบถึงการปฏิบัติหนาที่ หรือการรับคาจางหรือผลประโยชนอื่นใดที่ผูนั้นพึงไดรับในระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่

 ขอ ๑๔ ในกรณีที่มีการตอสัญญาจางพนักงานกองทุนในตำแหนงเดิม ใหผูนั้นไมตองทดลองปฏิบัติหนาที่ 

ในตำแหนงนั้นอีก เวนแตไดรับการจางในตำแหนงใหมใหผูนั้นทดลองปฏิบัติหนาที่ในตำแหนงใหมนั้นตามหลักเกณฑ 

ในขอ ๑๓

 ขอ ๑๕ เพ่ือประโยชนของกองทุน ผูบังคับบัญชาหรือผูท่ีไดรับมอบหมายโดยความเห็นชอบของผูบริหารกองทุน 

  (๒) พนักงานกองทุน

 ขอ ๖ การกำหนดโครงสราง กรอบอัตรากำลัง และมาตรฐานกำหนดตำแหนงใหเปนไปตามที่ 

คณะกรรมการกำหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง

 ขอ ๗ ในการบริหารงานบุคคล ใหผูบริหารกองทุนมีอำนาจหนาที่ดังตอไปนี้

  (๑) กำกับดูแลการบริหารงานบุคคลของกองทุนใหเปนไปตามกฎหมาย และระเบียบของคณะกรรมการ

  (๒) บรรจุ แตงตั้ง เลื่อนหรือลดคาตอบแทน ลงโทษทางวินัย ตลอดจนใหผูปฏิบัติงานลาออกจากงาน

  (๓) กำหนดวันเวลาปฏิบัติงาน และวันหยุดงานตามประเพณีหรือวันหยุดนักขัตฤกษประจำป

  (๔) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

 ขอ ๘ เจาหนาที่ของสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ที่ไดรับมอบหมาย 

ใหมาปฏิบัติภารกิจของกองทุนตามขอ ๕ (๑) ใหไดรับเงินเดือน คาจาง คาตอบแทน สิทธิประโยชน หรือสวัสดิการตาง ๆ 

ตามสิทธิของขาราชการ หรือลูกจางของทางราชการที่ตนดำรงตำแหนงอยู

หมวด ๒

พนักงานกองทุน

 

สวนที่ ๑

การบรรจุ การแตงตั้ง และการจาง

 

 ขอ ๙ การจางบุคคลเพ่ือเปนพนักงานกองทุนใหเปนไปตามกรอบอัตรากำลัง และมาตรฐานกำหนดตำแหนง 

ที่กระทรวงการคลังใหความเห็นชอบ

 ขอ ๑๐ การเลือกสรรบุคคลใหเปนพนักงานกองทุนเพื่อบรรจุและแตงตั้งใหดำรงตำแหนงใดใหบรรจุ 

และแตงตั้งจากผูผานการคัดเลือกไดในตำแหนงนั้น ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ผูบริหารกองทุนกำหนด

 ขอ ๑๑ บุคคลที่จะไดรับการบรรจุหรือแตงตั้งหรือจางใหเปนพนักงานกองทุน จะตองมีคุณสมบัติ 

และไมมีลักษณะตองหามดังนี้

  (๑) มีสัญชาติไทย

  (๒) มีอายุไมต่ำกวา ๑๘ ปบริบูรณ

  (๓) ไมเปนบุคคลลมละลาย

  (๔) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอน 

ไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กำหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน

  (๕) ไมเปนผูดำรงตำแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่พรรคการเมือง

  (๖) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดใหจำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา 

เวนแตเปนโทษสำหรับความผิดที่ไดกระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

 ขอ ๔๒ การยกเลิกสัญญาจาง ของพนักงานกองทุนใหเปนอำนาจของผูบริหารกองทุน

 การยกเลิกคำสั่งลดคาตอบแทน ตัดคาตอบแทน ภาคทัณฑ และคำสั่งพักงานของพนักงานกองทุน ใหเปน 

อำนาจของผูบริหารกองทุน โดยความเห็นชอบของผูบริหารกองทุน

 ทั้งนี้ การดำเนินการตามวรรคหนึ่ง และวรรคสอง ใหกระทำเปนหนังสือ

หมวด ๓

การอุทธรณ และการรองทุกข

 

 ขอ ๔๓ การอุทธรณคำสั่งโทษทางวินัยตามระเบียบนี้ใหอุทธรณตอผูบริหารกองทุนภายใน ๓๐ วัน 

นับแตวันทราบคำสั่ง ใหผูบริหารกองทุนพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่ไดรับอุทธรณ 

เวนแตมีเหตุขัดของที่ทำใหการพิจารณาไมแลวเสร็จภายในระยะเวลาดังกลาว ก็ใหขยายระยะเวลาไดอีกไมเกิน ๓๐ วัน 

และใหบันทึกเหตุขัดของใหปรากฎไวดวย

 หากผูบริหารกองทุนพิจารณาแลวไมเห็นดวยใหทำการแกไขคำสั่งลงโทษทางวินัยนั้นหรือหากพิจารณาแลว 

มีความเห็นยืนตามคำสั่งลงโทษทางวินัย ใหคำสั่งการพิจารณาอุทธรณของผูบริหารกองทุนเปนที่สุด

 ขอ ๔๔ พนักงานกองทุนมีสิทธิรองทุกข กรณีไมไดรับความเปนธรรม หรือเมื่อเห็นวาผูบังคับบัญชาใชอำนาจ 

หนาที่ปฏิบัติหรือไมปฏิบัติตอตนใหถูกตองตามกฎหมายระเบียบ หรือแบบธรรมเนียมของกองทุน หรือมีความคับของใจ 

อันเกิดจากการปฏิบัติหรือไมปฏิบัติตอตนของผูบังคับบัญชา ใหผูนั้นมีสิทธิรองทุกขโดยทำเปนหนังสือชี้แจงแสดงเหตุผล 

พรอมพยานหลักฐานตอผูบริหารกองทุนภายใน ๓๐ วัน นับแตทราบเหตุแหงการรองทุกข

  ในการพิจารณาดำเนินการ ใหผูบริหารกองทุนพิจารณาวินิจฉัย และแจงผลเปนหนังสือใหผูรองทุกข 

ทราบ ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ไดรับคำรองทุกข เวนแตมีเหตุขัดของที่ทำใหการพิจารณาไมแลวเสร็จภายใน 

ระยะเวลาดังกลาว ก็ใหขยายระยะเวลาไดอีกไมเกิน ๓๐ วัน และใหบันทึกเหตุขัดของใหปรากฏไวดวย

 ขอ ๔๕ นอกเหนือจากที่ไดกำหนดไวในระเบียบนี้ หลักเกณฑ และวิธีการในการสอบสวนการกระความผิด 

ทางวินัย และการอุทธรณทางคำสั่งลงโทษทางวินัย ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี 

วาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกไขเพิ่มเติม กำหนดโดยอนุโลม

หมวด ๔

การสิ้นสุดสัญญาจาง

 

 ขอ ๔๖ สัญญาจางพนักงานกองทุนสิ้นสุดลงเมื่อ

  (๑) ครบกำหนดตามสัญญาจาง

  (๒) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามระเบียบนี้

  (๓) ตาย

  (๔) ไดรับอนุมัติใหลาออก

  (๕) ไมผานการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามขอ ๓๔

  (๖) ถูกใหเลิกสัญญาจางเพราะกระทำความผิดวินัยอยางรายแรง

  (๗) เหตุอื่นตามสัญญาจาง

 ขอ ๔๗ ในระหวางสัญญาจาง พนักงานกองทุนผูใดประสงคจะลาออกจากกการปฏิบัติงาน ใหยื่นหนังสือ 

ขอลาออกตอผูบริหารกองทุนลวงหนาอยางนอย ๗ วัน และเมื่อผูบริหารกองทุนพิจารณาอนุมัติแลวจึงใหออกจากงานได

 เวนแตผูบริหารกองทุนเห็นวามีความจำเปนเพื่อประโยชนของกองทุนจะยับยั้งการลาออกไดเปนเวลาไมเกิน 

๗ วันนับตั้งแตวันที่ประสงคจะลาออก

 ขอ ๔๘ ในกรณีที่บุคคลใดพนจากการเปนพนักงานกองทุนแลว หามมิใหบุคคลนั้นเปดเผยขอมูล 

ที่เปนความลับของกองทุน หรือขอมูล หรือเอกสารใด ๆ ไมวาจะเปนบันทึก หรือจัดเก็บในรูปแบบใดของกองทุน 

ที่บุคคลนั้น ไดรับหรือรับทราบจากการปฏิบัติงาน หรือนำไปใชโดยทุจริตเพื่อประโยชนไมวาจะโดยทางตรงหรือทางออม 

แกตนเองหรือผูอื่น อันเปนเหตุที่ทำใหเกิดความเสียหายแกกองทุน

 ในกรณีที่มีการกระทำอันเปนการฝาฝนตามวรรคหนึ่ง ใหบุคคลดังกลาวตองรับผิดชอบในความเสียหาย 

ที่เกิดขึ้น เวนแตความเสียหายนั้นเกิดจากเหตุสุดวิสัย ในกรณีนี้กองทุนอาจหักคาตอบแทนหรือเงินอื่นใดที่บุคคลนั้น 

จะไดรับจากกองทุนเพื่อไวชำระคาเสียหายดังกลาวก็ได

                                               ประกาศวันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

 

                                                      พลเอก

                                                  (ประวิตร วงษสุวรรณ)

                                                         รองนายกรัฐมนตรี

                                   ประธานกรรมการกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

 โดยที่เปนการสมควรกำหนดใหมีระเบียบวาดวยการบริหารงานบุคคลกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ 

และสังคม เพื่อใหไดบุคคลที่มีความรู ความสามารถในการปฏิบัติงาน และใหผูปฏิบัติงานมีหลักประกัน รวมทั้งไดรับ 

สิทธิประโยชนที่เปนธรรม ในการปฏิบัติงาน อันจะสงผลใหการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตอการปฏิบัติงาน

 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๘ (๓) แหงพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบกับมาตรา ๒๑ (๒) แหงพระราชบัญญัติการบริหารกองทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ และประกาศ 

คณะกรรมการ นโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนวาดวยมาตรฐานการบริหารงานบุคคลของทุนหมุนเวียน ลงวันที่

๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จึงออกระเบียบ 

ไวดังตอไปนี้

 ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

วาดวยการบริหารงานบุคคล กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๔”

 ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันประกาศเปนตนไป

 ขอ ๓ ในระเบียบนี้

 “คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

 “กองทุน” หมายความวา กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

 “ผูบริหารกองทุน” หมายความวา ผูบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

 “ปงบประมาณ” หมายความวา ระยะเวลาต้ังแตวันท่ี ๑ ตุลาคมของปหน่ึงถึงวันท่ี ๓๐ กันยายนของปถัดไป 

และใหใชป พ.ศ. ที่ถัดไปนั้นมาเปนชื่อสำหรับปงบประมาณรายจายประจำปนั้น

 ขอ ๔ เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ 

และมีอำนาจวินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ และคำวินิจฉัยถือเปนที่สิ้นสุด

หมวด ๑

บททั่วไป

 ขอ ๕ ผูปฏิบัติงานในกองทุน แบงออกเปน ๒ ประเภท ไดแก

  (๑) เจาหนาที่ของสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติที่ไดรับมอบหมาย 

ใหมาปฏิบัติภารกิจของกองทุน

ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

วาดวยการบริหารงานบุคคล กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๔



  (๓) ลากิจสวนตัว ใหไดรับคาตอบแทนระหวางลาไดปหนึ่งไมเกิน ๑๐ วัน

  (๔) การลาพักผอนประจำป ใหไดรับคาตอบแทนระหวางลาไดปหนึ่งไมเกิน ๑๐ วัน

  (๕) การลาเพื่อรับราชการทหารในการเขารับการเตรียมพล ใหไดรับคาตอบแทนระหวางลาไดปหนึ่ง 

ไมเกิน ๖๐ วัน

  (๖) การลาเพื่อไปอุปสมบท หรือการลาไปประกอบพิธีฮัจยใหไดรับคาตอบแทนระหวางลาไดไมเกิน 

๑๒๐ วัน

 ขอ ๓๒ ใหพนักงานกองทุนไดรับสิทธิประโยชนอื่น ดังนี้

  (๑) คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาทำงาน

   พนักงานกองทุนที่ไดรับอนุมัติใหอยูปฏิบัติงานนอกเวลาทำงานปกติ หรืออยูปฏิบัติงาน 

ในวันหยุดสุดสัปดาห หรือในวันหยุดพิเศษ ใหมีสิทธิไดรับคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาทำงานตามกฎหมาย 

และระเบียบของทางราชการ

  (๒) คาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติงานนอกที่ตั้งกองทุน

   พนักงานกองทุนที่ไดรับคำสั่งจากผูมีอำนาจอนุญาตใหเดินทางไปปฏิบัติงาน มีสิทธิเบิกคาใชจาย 

ในการเดินทางไปปฏิบัติงานตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ

  (๓) คาเบี้ยประชุม

   พนักงานกองทุนที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการในคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ 

หรือคณะทำงาน หรือเปนเลขานุการหรือผูชวยเลขานุการในคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงาน 

แลวแตกรณีมีสิทธิไดรับเบี้ยประชุมตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ

  (๔) คาใชจายในการฝกอบรม

   ในกรณีท่ีกองทุนมีความประสงคท่ีจะใหพนักงานกองทุนเขารับการฝกอบรม สัมมนาทางวิชาการ 

เพื่อพัฒนาหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย ใหมีสิทธิเบิกคาใชจายในการฝกอบรม 

ตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ

  (๕) คาชดเชยการออกจากงานโดยไมมีความผิด

   ในกรณีที่กองทุนบอกเลิกสัญญาจางกับพนักงานกองทุนผูใดกอนครบกำหนดเวลาจางเนื่องจาก 

มีการปรับโครงสรางองคกรหรือเหตุอื่นใด จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายอันมีผลกระทบตอการปฏิบัติงานของพนักงาน 

กองทุน ใหพนักงานกองทุนผูนั้นไดรับคาชดเชยการออกจากงาน ดังนี้

   (ก) พนักงานกองทุนที่ปฏิบัติงานติดตอกันครบ ๔ เดือน แตไมครบ ๑ ป ใหจายคาตอบแทน 

เทากับอัตราคาตอบแทนที่ไดรับอยูกอนวันออกจากงาน

   (ข) พนักงานกองทุนที่ปฏิบัติงานติดตอกันครบ ๑ ปแตไมครบ ๓ ป ใหจายคาตอบแทน 

จำนวน ๓ เทาของอัตราคาตอบแทนที่ไดรับอยูกอนวันออกจากงาน

   (ค) พนักงานกองทุนที่ปฏิบัติงานติดตอกันครบ ๓ ปแตไมครบ ๖ ป ใหจายคาตอบแทน 

จำนวน ๖ เทาของอัตราคาตอบแทนที่ไดรับอยูกอนวันออกจากงาน

   (ง) พนักงานกองทุนที่ปฏิบัติงานติดตอกันครบ ๖ ปแตไมครบ ๑๐ ป ใหจายคาตอบแทน 

และใหอยูในดุลพินิจของผูมีอำนาจพิจารณาหรืออนุญาตที่จะพิจารณาใหลาหรือไมก็ได

 ขอ ๒๕ การลาเพื่อรับราชการทหารเพื่อเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพล ใหมีสิทธิลาได 

ตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร และเมื่อพนจากการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพลแลวใหรายงานตัว 

กลับเขาปฏิบัติงานภายใน ๗ วัน 

สวนที่ ๓

คาตอบแทน และสิทธิประโยชน

 

 ขอ ๒๖ อัตราคาตอบแทน สิทธิประโยชน และสวัสดิการของพนักงานกองทุน ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการ 

กำหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง

 พนักงานกองทุนที่มีประสบการณและความสามารถพิเศษอาจไดรับคาตอบแทนในอัตราที่สูงกวาอัตราขั้นต่ำ 

ของตำแหนงที่ไดรับการจางก็ได ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ ที่คณะกรรมการกำหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง

 ขอ ๒๗ การเลื ่อนคาตอบแทนประจำปของพนักงานกองทุน ใหพิจารณาเลื ่อนคาตอบแทนตาม 

ผลการประเมินการปฏิบัติงาน โดยแจงใหพนักงานกองทุนทราบเปนรายบุคคลโดยไมตองประกาศเปนการทั่วไป 

และใหถือวาอัตรา การเลื่อนคาตอบแทนของพนักงานกองทุนแตละคนเปนความลับมิอาจเปดเผยได

 ขอ ๒๘ การเลื่อนคาตอบแทนประจำปของพนักงานกองทุน ใหผูบริหารกองทุนปรับไดภายในวงเงิน 

รวมไมเกินรอยละ ๖ ของวงเงินรวมคาตอบแทนของผูมีสิทธิไดรับการเลื่อนคาตอบแทน ณ วันที่ ๑ กันยายนของทุกป 

ทั้งนี้มิใหมีการเลื่อนคาตอบแทนสำหรับพนักงานกองทุนที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานในรอบปงบประมาณที่แลวมา 

นอยกวา ๘ เดือน

 ขอ ๒๙ พนักงานกองทุนอาจไมไดรับการพิจารณาใหเลื่อนคาตอบแทน ในกรณีดังตอไปนี้

  (๑) อยูในชวงระยะเวลาทดลองการปฏิบัติหนาที่

  (๒) ผลการปฏิบัติงานในรอบปที่ผานมาอยูในเกณฑที่ไมไดรับการเลื่อนคาตอบแทน ตามที่ผูบริหาร 

กองทุนกำหนด

  (๓) ถูกลงโทษทางวินัย หรืออยูระหวางการลงโทษทางวินัย จนกระทั่งถึงวันที่จะเลื่อนคาตอบแทน

  (๔) ไดรับคาตอบแทน ณ จุดสูงสุดตามโครงสรางคาตอบแทนของตำแหนง

 ขอ ๓๐ ใหพนักงานกองทุนไดรับสิทธิประโยชนและมีหนาที่ตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการประกันสังคม

 ขอ ๓๑ พนักงานกองทุนมีสิทธิไดรับคาตอบแทนระหวางลา ดังนี้

  (๑) ลาปวย ใหไดรับคาตอบแทนระหวางลาไดปหนึ่งไมเกิน ๓๐ วัน สวนที่เกิน ๓๐ วัน 

มีสิทธิไดรับเงินทดแทนการขาดรายไดจากกองทุนประกันสังคม ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขตามกฎหมาย วาดวย 

การประกันสังคม

  (๒) ลาคลอดบุตร ใหไดรับคาตอบแทนระหวางลาไดไมเกิน ๔๕ วัน และมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะห 

การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรจากกองทุนประกันสังคม   ทั้งนี้   ตามหลักเกณฑและเงื ่อนไขตามกฎหมาย 

วาดวยการประกันสังคม

 ในการพิจารณาตามวรรคหนึ่ง ใหผูบริหารกองทุนพิจารณาสอบสวนใหไดความจริงและยุติธรรมตามวิธีการ 

ที่เห็นสมควร หรืออาจตั้งกรรมการสอบสวน ขึ้นสอบสวนการกระทำผิดวินัยดังกลาวได

 ขอ ๓๙ พนักงานผูกระทำความผิดดังตอไปนี้ ถือวาเปนความผิดวินัยอยางรายแรง

  (๑) กระทำความผิดฐานทุจริตในหนาที่

  (๒) จงใจไมปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือเงื่อนไขที่กองทุนกำหนดใหปฏิบัติ 

จนเปนเหตุใหกองทุนไดรับความเสียหายอยางรายแรง

  (๓) ปฏิบัติหนาที่โดยประมาทเลินเลอจนเปนเหตุใหกองทุนไดรับความเสียหายอยางรายแรง

  (๔) ไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาจาง หรือขัดคำสั่งหรือหลีกเลี่ยงไมปฏิบัติตามคำสั่ง 

ของผูบังคับบัญชาตามขอ ๓๕ จนเปนเหตุใหกองทุนไดรับความเสียหายอยางรายแรง

  (๕) ประมาทเลินเลอจนเปนเหตุใหกองทุนไดรับความเสียหายอยางรายแรง

  (๖) ละทิ้งหรือทอดทิ้งการปฏิบัติงานเปนเวลาติดตอกันเกินกวา ๗ วัน สำหรับตำแหนงที่กองทุน 

กำหนดเวลาการมาปฏิบัติงาน

  (๗) ละทิ้งหรือทอดทิ้งการทำงานจนทำใหงานไมแลวเสร็จตามระยะเวลาและเปาหมายที่กำหนด 

จนเปนเหตุใหกองทุนไดรับความเสียหายอยางรายแรง สำหรับตำแหนงที่กองทุนกำหนดการปฏิบัติงานตามเปาหมาย

  (๘) ประพฤติชั่วอยางรายแรง หรือกระทำความผิดอาญาโดยมีคำพิพากษาถึงที่สุดใหจำคุก 

หรือหนักกวาโทษจำคุก

  (๙) การกระทำอื่นใดที่ผูบริหารกองทุนกำหนดวาเปนความผิดวินัยอยางรายแรง

 ขอ ๔๐ กรณีที่พนักงานกองทุนถูกกลาวหาวากระทำผิดวินัยอยางรายแรง ใหผูบริหารกองทุนแตงตั้ง 

คณะกรรมการเพื่อดำเนินการสอบสวนโดยเร็ว และตองใหโอกาสผูถูกกลาวหาชี้แจงและแสดงพยานหลักฐานในกรณีที่ 

ผลการสอบสวนปรากฎวากระทำความผิดวินัยอยางรายแรง ใหผูบริหารกองทุนโดยความเห็นชอบ จากคณะกรรมการ 

มีคำสั่งใหยกเลิกสัญญาจาง แตถาไมมีมูลกระทำความผิดใหสั่งยุติเรื่อง ทั้งนี้ หลักเกณฑและวิธีการสอบสวนพนักงาน  

ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกำหนด หรือตามหลักเกณฑและวิธีการที่ระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงาน 

ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกไขเพิ่มเติม กำหนดโดยอนุโลม

 ขอ ๔๑ พนักงานกองทุนผูใดถูกฟองคดีอาญา หรือถูกกลาวหาวากระทำความผิดอาญา เวนแตเปนความผิด 

ที่ไดกระทำโดยประมาท หรือความผิดโดยลหุโทษ หรือถูกกลาวหาวากระทำผิดวินัยอยางรายแรงจนถูกตั้งกรรมการ 

สอบสวน ถาการใหผูนั ้นอยูปฏิบัติงานตอไปจะเปนการเสียหายแกกองทุน ผูบริหารกองทุนจะสั่งใหพักงาน 

โดยงดจายคาตอบแทน รวมทั้งระงับสิทธิประโยชนและสวัสดิการตาง ๆ สำหรับพนักงานกองทุนนั้นตั้งแตวันที่ถูกสั่ง 

พักงาน เปนตนไปก็ได

 เมื่อปรากฏวาความผิดที่ถูกฟองหรือถูกกลาวหาในคดีอาญาถึงที่สุด หรือถูกกลาวหาวากระทำผิดวินัย 

อยางรายแรงตามวรรคหน่ึง มีผลเปนประการใดใหพิจารณาลงโทษตามควรแกกรณี ถาปรากฎวามิไดกระทำผิดและไมมี 

มลทินมัวหมอง ก็ใหสั่งใหผูนั้นกลับเขามาทำงานตามเดิมและใหไดรับคาตอบแทนสิทธิประโยชนและสวัสดิการตาง ๆ 

ยอนหลังนับตั้งแตวันที่มีคำสั่งพักงานจนถึงวันที่มีคำสั่งใหกลับเขาทำงาน ทั้งนี้ตองไมเกินวันสิ้นสุดสัญญาจางที่ระบุ 

ไวในสัญญาจาง

จำนวน ๘ เทาของอัตราคาตอบแทนที่ไดรับอยูกอนวันออกจากงาน

   (จ) พนักงานกองทุนท่ีปฏิบัติงานติดตอกันครบ ๑๐ ปข้ึนไป ใหจายคาตอบแทนจำนวน ๑๐ เทา 

ของอัตราคาตอบแทนที่ไดรับอยูกอนวันออกจากงาน

  (๖) เงินทดแทนกรณีประสบอันตราย เจ็บปวย เนื่องจากการทำงานใหกองทุน ใหพนักงานกองทุน 

มีสิทธิไดรับเงินทดแทนตามหลักเกณฑ วิธีการ และอัตราการจายเงินทดแทนที่กำหนดในกฎหมายวาดวยเงินทดแทน 

และใหนำกฎหมายวาดวยการสงเคราะหขาราชการผูไดรับอันตรายหรือการเจ็บปวย เพราะเหตุปฎิบัติราชการเฉพาะ 

ในสวนที่เกี่ยวของกับการลามาใชบังคับกับพนักงานกองทุนโดยอนุโลม
 

สวนที่ ๔

การประเมินผลการปฏิบัติงาน

 

 ขอ ๓๓ ผูบริหารกองทุนหรือผูที่ไดรับมอบอำนาจมีหนาที่ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 

กองทุน โดยพิจารณาจากคุณภาพและปริมาณงาน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานที่ไดปฏิบัติมา ความสามารถ 

ความอุตสาหะ และการอุทิศเวลาในการปฏิบัติงาน ตลอดจนการรักษาวินัยการปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเปนผูปฏิบัติงาน 

ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ผูบริหารกองทุนกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

 ขอ ๓๔ การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานกองทุน ใหกระทำไดดังนี้

  (๑) การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำป

  (๒) การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อตอสัญญาจาง หรือเลื่อนเงินเดือน คาตอบแทน

สวนที่ ๕

วินัยและการรักษาวินัย

 

 ขอ ๓๕ พนักงานกองทุนมีหนาที่ตองปฏิบัติงานตามที่กำหนดในระเบียบนี้ และตามเงื่อนไขที่กำหนดไว 

ในสัญญาจาง และมีหนาที่ตองปฏิบัติตามคำสั่งของผูบังคับบัญชา ซึ่งสั่งในหนาที่โดยชอบดวยกฎหมาย กฎระเบียบ 

ขอบังคับของกองทุน

 ขอ ๓๖ พนักงานกองทุนตองรักษาวินัยโดยเครงครัดตามที่กำหนดไวเปนขอหามและขอปฏิบัติที่ผูบริหาร 

กองทุนกำหนด

 พนักงานกองทุนผูใดฝาฝนขอหามหรือไมปฏิบัติตามขอปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง พนักงานกองทุนผูนั้น 

เปนผูกระทำผิดวินัยอยางไมรายแรง และผูบริหารกองทุนมีอำนาจลงโทษ

 ขอ ๓๗ โทษทางวินัย ไดแก โทษทางวินัยไมรายแรง และโทษทางวินัยอยางรายแรง

 ขอ ๓๘ ในกรณีที่ปรากฏวาพนักงานกองทุนกระทำความผิดวินัยไมรายแรงตามขอ ๓๕ หรือขอ ๓๖ 

แลวแตกรณี ใหผูบริหารกองทุนสั่งลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือนตามควรแกกรณีใหเหมาะสม 

แกความผิด

ซึ่งไดรับเงินคาตอบแทนปหนึ่งไมเกิน ๑๐ วันทำการ และเมื่อไดรับอนุญาตแลวจึงจะหยุดปฏิบัติงานไดเวนแตมีเหตุจำเปน 

ไมสามารถรอรับอนุญาตไดทัน จะเสนอหรือจัดสงใบลาพรอมระบุเหตุจำเปนไวแลวหยุดปฏิบัติงานกอนก็ได 

แตตองชี้แจงเหตุผลใหผูมีอำนาจอนุญาตทราบโดยเร็ว

 ในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไมอาจเสนอหรือจัดสงใบลากอนตามวรรคหนึ่งได ใหเสนอหรือจัดสงใบลา 

พรอมทั้งเหตุผลความจำเปนตอผูบังคับบัญชาตามลำดับจนถึงผูมีอำนาจอนุญาตทันทีในวันแรกที่มาปฏิบัติงาน

 ขอ ๒๒ การลาพักผอนประจำป ใหมีสิทธิลาพักผอนประจำปในปงบประมาณไดเมื่อปฏิบัติงานมาแลว 

ไมนอยกวา ๖ เดือน ซึ่งมีสิทธิลาพักผอนประจำปไดปละ ๑๐ วันทำการ โดยตองยื่นใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลำดับ 

จนถึงผูมีอำนาจอนุญาต และเมื่อไดรับอนุญาตแลวจึงจะหยุดปฏิบัติงานได

 พนักงานกองทุนผูใดทำงานครบ ๑ ปขึ้นไป และในปที่ผานมาพนักงานกองทุนผูนั้นมิไดลาพักผอนประจำป 

หรือลาพักผอนประจำปแลวแตไมครบ ๑๐ วันทำการ ใหสามารถนำวันลาพักผอนที่เหลือที่ยังมิไดลามาสะสมได 

แตวันลาพักผอนที่นำมาสะสมตองไมเกิน ๕ วันทำการ โดยเมื่อรวมกับวันลาพักผอนในปปจจุบันจะตองไมเกิน 

๑๕ วันทำการ

 การอนุญาตใหลาพักผอนจะอนุญาตใหลาครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ได โดยมิใหเสียหายแกงานเมื่อไดรับ 

อนุญาตแลว จึงจะหยุดงานได

 ในระหวางที่พนักงานไดรับอนุญาตใหลาพักผอนประจำป และยังไมครบกำหนด หากมีกรณีจำเปนที่จะตอง 

ปฏิบัติงาน ผูบริหารกองทุนจะสั่งระงับการลาและเรียกตัวกลับมาปฏิบัติงานก็ได

 ขอ ๒๓ การลาคลอดบุตร ใหมีสิทธิลาคลอดบุตร ซึ่งไดรับเงินคาตอบแทนครั้งละไมเกิน ๙๐ วัน โดยตอง 

ยื่นใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลำดับจนถึงผูมีอำนาจอนุญาตกอนหรือในวันลา เวนแตจะไมสามารถจะลงชื่อในใบลาได 

จะใหผูอื่นลาแทนก็ได แตเมื่อสามารถลงชื่อไดแลว ใหเสนอหรือจัดสงใบลาโดยเร็ว โดยไมตองมีใบรับรองของแพทย

 การลาคลอดบุตรจะลาในวันที่คลอด กอนหรือหลังวันที่คลอดบุตรก็ได แตเมื่อรวมวันลาแลวตองไมเกิน 

๙๐ วัน

 พนักงานที่ไดรับอนุญาตใหลาคลอดบุตรและไดหยุดปฏิบัติงานไปแลว แตไมไดคลอดบุตรตามกำหนด 

หากประสงคจะขอยกเลิกวันลาคลอดบุตรที่หยุดไป ใหผูมีอำนาจอนุญาตใหยกเลิกวันลาคลอดบุตรได โดยใหถือวา 

วันที่หยุดปฏิบัติงานไปแลวเปนวันลากิจสวนตัว

 การลาคลอดบุตรคาบเกี่ยวกับการลาประเภทใดซึ่งยังไมครบกำหนดวันลาของการลาประเภทนั้นใหถือวา 

การลาประเภทนั้นสิ้นสุดลง และใหนับเปนการลาคลอดบุตรตั้งแตวันเริ่มวันลาคลอดบุตร

 ขอ ๒๔ การลาอุปสมบทในพระพุทธศาสนาหรือการลาไปประกอบพิธีฮ ัจย  ณ  เมืองเมกกะ 

ประเทศซาอุดิอาระเบียในศาสนาอิสลาม ใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลำดับจนถึงผูมีอำนาจพิจารณา 

หรืออนุญาต ซึ่งมีสิทธิลาเพื่อไปอุปสมบท หรือไปประกอบพิธีฮัจยไดตลอดชวงเวลาของการมีสถานภาพเปนพนักงาน 

กองทุน โดยการลาอุปสมบทมีสิทธิลาไดไมเกิน ๑๒๐ วัน และไปประกอบพิธีฮัจยก็มีสิทธิลาไดไมเกิน ๑๒๐ วัน 

ตามระยะเวลาที่ใชในการประกอบศาสนกิจตามหลักการของศาสนาอิสลาม

 ในกรณีมีเหตุพิเศษท่ีไมอาจเสนอหรือจัดสงใบลากอนตามวรรคหน่ึง ใหช้ีแจงเหตุผลความจำเปน ประกอบการลา 

อาจสั่งใหพนักงานกองทุนไปปฏิบัติงานนอกเหนือจากเงื่อนไขตามที่กำหนดไวในสัญญาจางไดโดยไมเปนเหตุใหพนักงาน

กองทุนเรียกรองประโยชนตอบแทนใด ๆ ได

สวนที่ ๒

วันเวลาทำงาน วันหยุด และการลา

 

 ขอ ๑๖ วันทำงานใหกำหนดสัปดาหละ ๕ วัน มีกำหนดเวลาทำงาน รวมสัปดาหละไมเกิน ๔๐ ชั่วโมง ดังน้ี

  (๑) วันทำงาน ไดแก วันจันทรถึงวันศุกร เวนวันหยุดตามประเพณี

  (๒) เวลาทำงานปกติ เวลา ๐๘.๓๐ นาิกา ถึง ๑๖.๓๐ นาิกา

 กรณีที่พนักงานกองทุนมาทำงานสายกวาเวลาทำงานปกติ แตไมเกิน ๑๕ นาที และไดปฏิบัติงานชดเชย 

ในเวลาทำงานจนครบ ๘ ชั่วโมง ถือวาไดปฏิบัติงานครบตามเวลาทำงานปกติ

 ขอ ๑๗ ใหพนักงานกองทุนตองบันทึกเวลาทำงานดวยตนเอง เวนแตไดรับอนุญาตจากผูบริหารกองทุน 

ใหไมตองบันทึกเวลาทำงาน ทั้งนี้ การบันทึกเวลาทำงานใหใชวิธีที่ผูบริหารกองทุนกำหนด

 ขอ ๑๘ วันหยุดของพนักงานแบงออกเปน ๒ ประเภท ดังนี้

  (๑) วันหยุดประจำสัปดาห ไดแก วันเสารและวันอาทิตย

  (๒) วันหยุดตามประเพณี ใหเปนไปตามระเบียบของทางราชการและมติคณะรัฐมนตรีโดยอนุโลม 

ทั้งนี้ ในกรณีที่วันหยุดตามประเพณีวันใดของวันหยุดประจำสัปดาห ใหวันทำงานถัดไปเปนวันหยุดทดแทนวันหยุด 

ประจำประเพณีนั้น

 ขอ ๑๙ การลาแบงออกเปน ๖ ประเภท ดังนี้

  (๑) การลาปวย

  (๒) การลากิจ

  (๓) การลาคลอดบุตร

  (๔) การลาพักผอน

  (๕) การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย

  (๖) การลาเพื่อเขารับราชการทหาร

 ขอ ๒๐ การลาปวย ใหมิสิทธิลาปวยไดเทาที่ปวยจริงโดยตองยื่นใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลำดับจนถึง 

ผูมีอำนาจอนุญาตกอนหรือในวันที่ลา เวนแตในกรณีจำเปนใหสงใบลาในวันแรกที่มาปฏิบัติงานก็ได

 ในกรณีที่พนักงานกองทุนผูลามีอาการปวยจนไมสามารถจะลงชื่อในใบลาได จะใหผูอื่นลาแทนก็ได 

แตเมื่อสามารถลงชื่อไดแลว ใหเสนอหรือจัดสงใบลาโดยเร็ว

 ทั้งนี้ การลาปวยตั้งแต ๓ วันทำการขึ้นไป ตองมีใบรับรองแพทยซึ่งเปนผูที่ไดขึ้นทะเบียนและไดรับอนุญาต 

เปนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมแนบไปกับใบลาดวย

 ขอ ๒๑ การลากิจใหมีสิทธิลากิจโดยตองยื่นใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลำดับจนถึงผูมีอำนาจอนุญาต 

  (๗) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ

  (๘) ไมเปนขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอื่นของรัฐ 

รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการทองถิ่น

  (๙) คุณสมบัติหรือลักษณะตองหามอื่นตามที่ผูบริหารกองทุนกำหนดไวในประกาศ การสรรหา 

เพื่อจางเปนพนักงานกองทุน

 ในกรณีที่เห็นสมควรผูบริหารกองทุนอาจประกาศกำหนดคุณสมบัติหรือลักษณะตองหามเพิ่มขึ้น หรือ 

กำหนดแนวทางปฏิบัติของกองทุนในการจางพนักงานกองทุน ทั้งนี้ ตองเปนไปเพื่อความจำเปนหรือเหมาะสมกับภารกิจ 

ของกองทุน

 ขอ ๑๒ การจางพนักงานกองทุนใหกระทำเปนสัญญาจาง โดยผูบริหารกองทุนอาจกำหนดเวลาเริ่มตน 

และเวลาสิ้นสุดก็ได และอาจใหมีการตอสัญญาจางได ทั้งนี้ตามความเหมาะสมและความจำเปนของกองทุน 

แบบสัญญาจางใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกำหนด

 การทำสัญญาตามวรรคหนึ่ง ใหระยะเวลาการจางไมเกินคราวละ ๔ ป และผูบริหารกองทุนหรือผูที่ 

ไดรับมอบหมาย เปนผูลงนามในสัญญาจาง

 วันเริ่มดำรงตำแหนง ใหเปนไปตามวันที่กำหนดในสัญญาจางเปนตนไป

 ขอ ๑๓ บุคคลผูไดรับการจางใหเปนพนักงานกองทุน ใหทดลองปฏิบัติหนาที่ในตำแหนงนั้นเปนระยะเวลา 

ไมนอยกวา ๙๐ วัน นับแตวันที่เขาปฏิบัติงาน โดยอยูในความดูแลของผูบังคับบัญชาหรือผูที่ไดรับมอบหมาย

 เมื่อครบกำหนดระยะเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่ง แตยังเห็นสมควรใหผูนั้นทดลองปฏิบัติหนาที่ 

ตอไปอีก ใหผูบังคับบัญชาหรือผูที่ไดรับมอบหมายในการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่สั่งใหผูนั้นทดลอง 

ปฏิบัติหนาที่ตอไป โดยมีกำหนดเวลาตามที่เห็นสมควร แตทั้งนี้ระยะเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่รวมทั้งสิ้นตองไมเกิน 

๑๘๐ วัน

 ในระหวางเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ ถาผูบังคับบัญชาหรือผูที่ไดรับมอบหมายในการประเมินผลการทดลอง 

ปฏิบัติหนาที่เห็นวา ผูทดลองปฏิบัติหนาที่ผูนั้นมีความประพฤติไมเหมาะสมหรือไมมีความรูความสามารถที่เหมาะสม 

ที่จะปฏิบัติหนาที่ในตำแหนงที่ไดรับการจาง ใหรายงานผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ใหผูบริหารกองทุนทราบและพิจารณา 

เลิกจางตอไป

 เมื่อผูบริหารกองทุนเห็นชอบการเลิกจางแลว ใหผูทดลองปฎิบัติหนาที่พนจากการเปนพนักงานกองทุน 

และใหถือวาสัญญาจางของผูนั้นสิ้นสุดลง

 ผูซึ่งถูกเลิกจางเพราะไมผานการทดลองปฏิบัติหนาที่  ใหถือวาไมเคยเปนบุคลากรของกองทุน แตทั้งนี้ 

ไมกระทบถึงการปฏิบัติหนาที่ หรือการรับคาจางหรือผลประโยชนอื่นใดที่ผูนั้นพึงไดรับในระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่

 ขอ ๑๔ ในกรณีที่มีการตอสัญญาจางพนักงานกองทุนในตำแหนงเดิม ใหผูนั้นไมตองทดลองปฏิบัติหนาที่ 

ในตำแหนงนั้นอีก เวนแตไดรับการจางในตำแหนงใหมใหผูนั้นทดลองปฏิบัติหนาที่ในตำแหนงใหมนั้นตามหลักเกณฑ 

ในขอ ๑๓

 ขอ ๑๕ เพ่ือประโยชนของกองทุน ผูบังคับบัญชาหรือผูท่ีไดรับมอบหมายโดยความเห็นชอบของผูบริหารกองทุน 

  (๒) พนักงานกองทุน

 ขอ ๖ การกำหนดโครงสราง กรอบอัตรากำลัง และมาตรฐานกำหนดตำแหนงใหเปนไปตามที่ 

คณะกรรมการกำหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง

 ขอ ๗ ในการบริหารงานบุคคล ใหผูบริหารกองทุนมีอำนาจหนาที่ดังตอไปนี้

  (๑) กำกับดูแลการบริหารงานบุคคลของกองทุนใหเปนไปตามกฎหมาย และระเบียบของคณะกรรมการ

  (๒) บรรจุ แตงตั้ง เลื่อนหรือลดคาตอบแทน ลงโทษทางวินัย ตลอดจนใหผูปฏิบัติงานลาออกจากงาน

  (๓) กำหนดวันเวลาปฏิบัติงาน และวันหยุดงานตามประเพณีหรือวันหยุดนักขัตฤกษประจำป

  (๔) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

 ขอ ๘ เจาหนาที่ของสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ที่ไดรับมอบหมาย 

ใหมาปฏิบัติภารกิจของกองทุนตามขอ ๕ (๑) ใหไดรับเงินเดือน คาจาง คาตอบแทน สิทธิประโยชน หรือสวัสดิการตาง ๆ 

ตามสิทธิของขาราชการ หรือลูกจางของทางราชการที่ตนดำรงตำแหนงอยู

หมวด ๒

พนักงานกองทุน

 

สวนที่ ๑

การบรรจุ การแตงตั้ง และการจาง

 

 ขอ ๙ การจางบุคคลเพ่ือเปนพนักงานกองทุนใหเปนไปตามกรอบอัตรากำลัง และมาตรฐานกำหนดตำแหนง 

ที่กระทรวงการคลังใหความเห็นชอบ

 ขอ ๑๐ การเลือกสรรบุคคลใหเปนพนักงานกองทุนเพื่อบรรจุและแตงตั้งใหดำรงตำแหนงใดใหบรรจุ 

และแตงตั้งจากผูผานการคัดเลือกไดในตำแหนงนั้น ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ผูบริหารกองทุนกำหนด

 ขอ ๑๑ บุคคลที่จะไดรับการบรรจุหรือแตงตั้งหรือจางใหเปนพนักงานกองทุน จะตองมีคุณสมบัติ 

และไมมีลักษณะตองหามดังนี้

  (๑) มีสัญชาติไทย

  (๒) มีอายุไมต่ำกวา ๑๘ ปบริบูรณ

  (๓) ไมเปนบุคคลลมละลาย

  (๔) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอน 

ไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กำหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน

  (๕) ไมเปนผูดำรงตำแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่พรรคการเมือง

  (๖) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดใหจำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา 

เวนแตเปนโทษสำหรับความผิดที่ไดกระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

 ขอ ๔๒ การยกเลิกสัญญาจาง ของพนักงานกองทุนใหเปนอำนาจของผูบริหารกองทุน

 การยกเลิกคำสั่งลดคาตอบแทน ตัดคาตอบแทน ภาคทัณฑ และคำสั่งพักงานของพนักงานกองทุน ใหเปน 

อำนาจของผูบริหารกองทุน โดยความเห็นชอบของผูบริหารกองทุน

 ทั้งนี้ การดำเนินการตามวรรคหนึ่ง และวรรคสอง ใหกระทำเปนหนังสือ

หมวด ๓

การอุทธรณ และการรองทุกข

 

 ขอ ๔๓ การอุทธรณคำสั่งโทษทางวินัยตามระเบียบนี้ใหอุทธรณตอผูบริหารกองทุนภายใน ๓๐ วัน 

นับแตวันทราบคำสั่ง ใหผูบริหารกองทุนพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่ไดรับอุทธรณ 

เวนแตมีเหตุขัดของที่ทำใหการพิจารณาไมแลวเสร็จภายในระยะเวลาดังกลาว ก็ใหขยายระยะเวลาไดอีกไมเกิน ๓๐ วัน 

และใหบันทึกเหตุขัดของใหปรากฎไวดวย

 หากผูบริหารกองทุนพิจารณาแลวไมเห็นดวยใหทำการแกไขคำสั่งลงโทษทางวินัยนั้นหรือหากพิจารณาแลว 

มีความเห็นยืนตามคำสั่งลงโทษทางวินัย ใหคำสั่งการพิจารณาอุทธรณของผูบริหารกองทุนเปนที่สุด

 ขอ ๔๔ พนักงานกองทุนมีสิทธิรองทุกข กรณีไมไดรับความเปนธรรม หรือเมื่อเห็นวาผูบังคับบัญชาใชอำนาจ 

หนาที่ปฏิบัติหรือไมปฏิบัติตอตนใหถูกตองตามกฎหมายระเบียบ หรือแบบธรรมเนียมของกองทุน หรือมีความคับของใจ 

อันเกิดจากการปฏิบัติหรือไมปฏิบัติตอตนของผูบังคับบัญชา ใหผูนั้นมีสิทธิรองทุกขโดยทำเปนหนังสือชี้แจงแสดงเหตุผล 

พรอมพยานหลักฐานตอผูบริหารกองทุนภายใน ๓๐ วัน นับแตทราบเหตุแหงการรองทุกข

  ในการพิจารณาดำเนินการ ใหผูบริหารกองทุนพิจารณาวินิจฉัย และแจงผลเปนหนังสือใหผูรองทุกข 

ทราบ ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ไดรับคำรองทุกข เวนแตมีเหตุขัดของที่ทำใหการพิจารณาไมแลวเสร็จภายใน 

ระยะเวลาดังกลาว ก็ใหขยายระยะเวลาไดอีกไมเกิน ๓๐ วัน และใหบันทึกเหตุขัดของใหปรากฏไวดวย

 ขอ ๔๕ นอกเหนือจากที่ไดกำหนดไวในระเบียบนี้ หลักเกณฑ และวิธีการในการสอบสวนการกระความผิด 

ทางวินัย และการอุทธรณทางคำสั่งลงโทษทางวินัย ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี 

วาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกไขเพิ่มเติม กำหนดโดยอนุโลม

หมวด ๔

การสิ้นสุดสัญญาจาง

 

 ขอ ๔๖ สัญญาจางพนักงานกองทุนสิ้นสุดลงเมื่อ

  (๑) ครบกำหนดตามสัญญาจาง

  (๒) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามระเบียบนี้

  (๓) ตาย

  (๔) ไดรับอนุมัติใหลาออก

  (๕) ไมผานการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามขอ ๓๔

  (๖) ถูกใหเลิกสัญญาจางเพราะกระทำความผิดวินัยอยางรายแรง

  (๗) เหตุอื่นตามสัญญาจาง

 ขอ ๔๗ ในระหวางสัญญาจาง พนักงานกองทุนผูใดประสงคจะลาออกจากกการปฏิบัติงาน ใหยื่นหนังสือ 

ขอลาออกตอผูบริหารกองทุนลวงหนาอยางนอย ๗ วัน และเมื่อผูบริหารกองทุนพิจารณาอนุมัติแลวจึงใหออกจากงานได

 เวนแตผูบริหารกองทุนเห็นวามีความจำเปนเพื่อประโยชนของกองทุนจะยับยั้งการลาออกไดเปนเวลาไมเกิน 

๗ วันนับตั้งแตวันที่ประสงคจะลาออก

 ขอ ๔๘ ในกรณีที่บุคคลใดพนจากการเปนพนักงานกองทุนแลว หามมิใหบุคคลนั้นเปดเผยขอมูล 

ที่เปนความลับของกองทุน หรือขอมูล หรือเอกสารใด ๆ ไมวาจะเปนบันทึก หรือจัดเก็บในรูปแบบใดของกองทุน 

ที่บุคคลนั้น ไดรับหรือรับทราบจากการปฏิบัติงาน หรือนำไปใชโดยทุจริตเพื่อประโยชนไมวาจะโดยทางตรงหรือทางออม 

แกตนเองหรือผูอื่น อันเปนเหตุที่ทำใหเกิดความเสียหายแกกองทุน

 ในกรณีที่มีการกระทำอันเปนการฝาฝนตามวรรคหนึ่ง ใหบุคคลดังกลาวตองรับผิดชอบในความเสียหาย 

ที่เกิดขึ้น เวนแตความเสียหายนั้นเกิดจากเหตุสุดวิสัย ในกรณีนี้กองทุนอาจหักคาตอบแทนหรือเงินอื่นใดที่บุคคลนั้น 

จะไดรับจากกองทุนเพื่อไวชำระคาเสียหายดังกลาวก็ได

                                               ประกาศวันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

 

                                                      พลเอก

                                                  (ประวิตร วงษสุวรรณ)

                                                         รองนายกรัฐมนตรี

                                   ประธานกรรมการกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

 โดยที่เปนการสมควรกำหนดใหมีระเบียบวาดวยการบริหารงานบุคคลกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ 

และสังคม เพื่อใหไดบุคคลที่มีความรู ความสามารถในการปฏิบัติงาน และใหผูปฏิบัติงานมีหลักประกัน รวมทั้งไดรับ 

สิทธิประโยชนที่เปนธรรม ในการปฏิบัติงาน อันจะสงผลใหการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตอการปฏิบัติงาน

 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๘ (๓) แหงพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบกับมาตรา ๒๑ (๒) แหงพระราชบัญญัติการบริหารกองทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ และประกาศ 

คณะกรรมการ นโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนวาดวยมาตรฐานการบริหารงานบุคคลของทุนหมุนเวียน ลงวันที่

๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จึงออกระเบียบ 

ไวดังตอไปนี้

 ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

วาดวยการบริหารงานบุคคล กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๔”

 ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันประกาศเปนตนไป

 ขอ ๓ ในระเบียบนี้

 “คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

 “กองทุน” หมายความวา กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

 “ผูบริหารกองทุน” หมายความวา ผูบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

 “ปงบประมาณ” หมายความวา ระยะเวลาต้ังแตวันท่ี ๑ ตุลาคมของปหน่ึงถึงวันท่ี ๓๐ กันยายนของปถัดไป 

และใหใชป พ.ศ. ที่ถัดไปนั้นมาเปนชื่อสำหรับปงบประมาณรายจายประจำปนั้น

 ขอ ๔ เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ 

และมีอำนาจวินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ และคำวินิจฉัยถือเปนที่สิ้นสุด

หมวด ๑

บททั่วไป

 ขอ ๕ ผูปฏิบัติงานในกองทุน แบงออกเปน ๒ ประเภท ไดแก

  (๑) เจาหนาที่ของสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติที่ไดรับมอบหมาย 

ใหมาปฏิบัติภารกิจของกองทุน

๒



  (๓) ลากิจสวนตัว ใหไดรับคาตอบแทนระหวางลาไดปหนึ่งไมเกิน ๑๐ วัน

  (๔) การลาพักผอนประจำป ใหไดรับคาตอบแทนระหวางลาไดปหนึ่งไมเกิน ๑๐ วัน

  (๕) การลาเพื่อรับราชการทหารในการเขารับการเตรียมพล ใหไดรับคาตอบแทนระหวางลาไดปหนึ่ง 

ไมเกิน ๖๐ วัน

  (๖) การลาเพื่อไปอุปสมบท หรือการลาไปประกอบพิธีฮัจยใหไดรับคาตอบแทนระหวางลาไดไมเกิน 

๑๒๐ วัน

 ขอ ๓๒ ใหพนักงานกองทุนไดรับสิทธิประโยชนอื่น ดังนี้

  (๑) คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาทำงาน

   พนักงานกองทุนที่ไดรับอนุมัติใหอยูปฏิบัติงานนอกเวลาทำงานปกติ หรืออยูปฏิบัติงาน 

ในวันหยุดสุดสัปดาห หรือในวันหยุดพิเศษ ใหมีสิทธิไดรับคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาทำงานตามกฎหมาย 

และระเบียบของทางราชการ

  (๒) คาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติงานนอกที่ตั้งกองทุน

   พนักงานกองทุนที่ไดรับคำสั่งจากผูมีอำนาจอนุญาตใหเดินทางไปปฏิบัติงาน มีสิทธิเบิกคาใชจาย 

ในการเดินทางไปปฏิบัติงานตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ

  (๓) คาเบี้ยประชุม

   พนักงานกองทุนที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการในคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ 

หรือคณะทำงาน หรือเปนเลขานุการหรือผูชวยเลขานุการในคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงาน 

แลวแตกรณีมีสิทธิไดรับเบี้ยประชุมตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ

  (๔) คาใชจายในการฝกอบรม

   ในกรณีท่ีกองทุนมีความประสงคท่ีจะใหพนักงานกองทุนเขารับการฝกอบรม สัมมนาทางวิชาการ 

เพื่อพัฒนาหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย ใหมีสิทธิเบิกคาใชจายในการฝกอบรม 

ตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ

  (๕) คาชดเชยการออกจากงานโดยไมมีความผิด

   ในกรณีที่กองทุนบอกเลิกสัญญาจางกับพนักงานกองทุนผูใดกอนครบกำหนดเวลาจางเนื่องจาก 

มีการปรับโครงสรางองคกรหรือเหตุอื่นใด จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายอันมีผลกระทบตอการปฏิบัติงานของพนักงาน 

กองทุน ใหพนักงานกองทุนผูนั้นไดรับคาชดเชยการออกจากงาน ดังนี้

   (ก) พนักงานกองทุนที่ปฏิบัติงานติดตอกันครบ ๔ เดือน แตไมครบ ๑ ป ใหจายคาตอบแทน 

เทากับอัตราคาตอบแทนที่ไดรับอยูกอนวันออกจากงาน

   (ข) พนักงานกองทุนที่ปฏิบัติงานติดตอกันครบ ๑ ปแตไมครบ ๓ ป ใหจายคาตอบแทน 

จำนวน ๓ เทาของอัตราคาตอบแทนที่ไดรับอยูกอนวันออกจากงาน

   (ค) พนักงานกองทุนที่ปฏิบัติงานติดตอกันครบ ๓ ปแตไมครบ ๖ ป ใหจายคาตอบแทน 

จำนวน ๖ เทาของอัตราคาตอบแทนที่ไดรับอยูกอนวันออกจากงาน

   (ง) พนักงานกองทุนที่ปฏิบัติงานติดตอกันครบ ๖ ปแตไมครบ ๑๐ ป ใหจายคาตอบแทน 

และใหอยูในดุลพินิจของผูมีอำนาจพิจารณาหรืออนุญาตที่จะพิจารณาใหลาหรือไมก็ได

 ขอ ๒๕ การลาเพื่อรับราชการทหารเพื่อเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพล ใหมีสิทธิลาได 

ตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร และเมื่อพนจากการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพลแลวใหรายงานตัว 

กลับเขาปฏิบัติงานภายใน ๗ วัน 

สวนที่ ๓

คาตอบแทน และสิทธิประโยชน

 

 ขอ ๒๖ อัตราคาตอบแทน สิทธิประโยชน และสวัสดิการของพนักงานกองทุน ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการ 

กำหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง

 พนักงานกองทุนที่มีประสบการณและความสามารถพิเศษอาจไดรับคาตอบแทนในอัตราที่สูงกวาอัตราขั้นต่ำ 

ของตำแหนงที่ไดรับการจางก็ได ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ ที่คณะกรรมการกำหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง

 ขอ ๒๗ การเลื ่อนคาตอบแทนประจำปของพนักงานกองทุน ใหพิจารณาเลื ่อนคาตอบแทนตาม 

ผลการประเมินการปฏิบัติงาน โดยแจงใหพนักงานกองทุนทราบเปนรายบุคคลโดยไมตองประกาศเปนการทั่วไป 

และใหถือวาอัตรา การเลื่อนคาตอบแทนของพนักงานกองทุนแตละคนเปนความลับมิอาจเปดเผยได

 ขอ ๒๘ การเลื่อนคาตอบแทนประจำปของพนักงานกองทุน ใหผูบริหารกองทุนปรับไดภายในวงเงิน 

รวมไมเกินรอยละ ๖ ของวงเงินรวมคาตอบแทนของผูมีสิทธิไดรับการเลื่อนคาตอบแทน ณ วันที่ ๑ กันยายนของทุกป 

ทั้งนี้มิใหมีการเลื่อนคาตอบแทนสำหรับพนักงานกองทุนที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานในรอบปงบประมาณที่แลวมา 

นอยกวา ๘ เดือน

 ขอ ๒๙ พนักงานกองทุนอาจไมไดรับการพิจารณาใหเลื่อนคาตอบแทน ในกรณีดังตอไปนี้

  (๑) อยูในชวงระยะเวลาทดลองการปฏิบัติหนาที่

  (๒) ผลการปฏิบัติงานในรอบปที่ผานมาอยูในเกณฑที่ไมไดรับการเลื่อนคาตอบแทน ตามที่ผูบริหาร 

กองทุนกำหนด

  (๓) ถูกลงโทษทางวินัย หรืออยูระหวางการลงโทษทางวินัย จนกระทั่งถึงวันที่จะเลื่อนคาตอบแทน

  (๔) ไดรับคาตอบแทน ณ จุดสูงสุดตามโครงสรางคาตอบแทนของตำแหนง

 ขอ ๓๐ ใหพนักงานกองทุนไดรับสิทธิประโยชนและมีหนาที่ตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการประกันสังคม

 ขอ ๓๑ พนักงานกองทุนมีสิทธิไดรับคาตอบแทนระหวางลา ดังนี้

  (๑) ลาปวย ใหไดรับคาตอบแทนระหวางลาไดปหนึ่งไมเกิน ๓๐ วัน สวนที่เกิน ๓๐ วัน 

มีสิทธิไดรับเงินทดแทนการขาดรายไดจากกองทุนประกันสังคม ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขตามกฎหมาย วาดวย 

การประกันสังคม

  (๒) ลาคลอดบุตร ใหไดรับคาตอบแทนระหวางลาไดไมเกิน ๔๕ วัน และมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะห 

การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรจากกองทุนประกันสังคม   ทั้งนี้   ตามหลักเกณฑและเงื ่อนไขตามกฎหมาย 

วาดวยการประกันสังคม

 ในการพิจารณาตามวรรคหนึ่ง ใหผูบริหารกองทุนพิจารณาสอบสวนใหไดความจริงและยุติธรรมตามวิธีการ 

ที่เห็นสมควร หรืออาจตั้งกรรมการสอบสวน ขึ้นสอบสวนการกระทำผิดวินัยดังกลาวได

 ขอ ๓๙ พนักงานผูกระทำความผิดดังตอไปนี้ ถือวาเปนความผิดวินัยอยางรายแรง

  (๑) กระทำความผิดฐานทุจริตในหนาที่

  (๒) จงใจไมปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือเงื่อนไขที่กองทุนกำหนดใหปฏิบัติ 

จนเปนเหตุใหกองทุนไดรับความเสียหายอยางรายแรง

  (๓) ปฏิบัติหนาที่โดยประมาทเลินเลอจนเปนเหตุใหกองทุนไดรับความเสียหายอยางรายแรง

  (๔) ไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาจาง หรือขัดคำสั่งหรือหลีกเลี่ยงไมปฏิบัติตามคำสั่ง 

ของผูบังคับบัญชาตามขอ ๓๕ จนเปนเหตุใหกองทุนไดรับความเสียหายอยางรายแรง

  (๕) ประมาทเลินเลอจนเปนเหตุใหกองทุนไดรับความเสียหายอยางรายแรง

  (๖) ละทิ้งหรือทอดทิ้งการปฏิบัติงานเปนเวลาติดตอกันเกินกวา ๗ วัน สำหรับตำแหนงที่กองทุน 

กำหนดเวลาการมาปฏิบัติงาน

  (๗) ละทิ้งหรือทอดทิ้งการทำงานจนทำใหงานไมแลวเสร็จตามระยะเวลาและเปาหมายที่กำหนด 

จนเปนเหตุใหกองทุนไดรับความเสียหายอยางรายแรง สำหรับตำแหนงที่กองทุนกำหนดการปฏิบัติงานตามเปาหมาย

  (๘) ประพฤติชั่วอยางรายแรง หรือกระทำความผิดอาญาโดยมีคำพิพากษาถึงที่สุดใหจำคุก 

หรือหนักกวาโทษจำคุก

  (๙) การกระทำอื่นใดที่ผูบริหารกองทุนกำหนดวาเปนความผิดวินัยอยางรายแรง

 ขอ ๔๐ กรณีที่พนักงานกองทุนถูกกลาวหาวากระทำผิดวินัยอยางรายแรง ใหผูบริหารกองทุนแตงตั้ง 

คณะกรรมการเพื่อดำเนินการสอบสวนโดยเร็ว และตองใหโอกาสผูถูกกลาวหาชี้แจงและแสดงพยานหลักฐานในกรณีที่ 

ผลการสอบสวนปรากฎวากระทำความผิดวินัยอยางรายแรง ใหผูบริหารกองทุนโดยความเห็นชอบ จากคณะกรรมการ 

มีคำสั่งใหยกเลิกสัญญาจาง แตถาไมมีมูลกระทำความผิดใหสั่งยุติเรื่อง ทั้งนี้ หลักเกณฑและวิธีการสอบสวนพนักงาน  

ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกำหนด หรือตามหลักเกณฑและวิธีการที่ระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงาน 

ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกไขเพิ่มเติม กำหนดโดยอนุโลม

 ขอ ๔๑ พนักงานกองทุนผูใดถูกฟองคดีอาญา หรือถูกกลาวหาวากระทำความผิดอาญา เวนแตเปนความผิด 

ที่ไดกระทำโดยประมาท หรือความผิดโดยลหุโทษ หรือถูกกลาวหาวากระทำผิดวินัยอยางรายแรงจนถูกตั้งกรรมการ 

สอบสวน ถาการใหผูนั ้นอยูปฏิบัติงานตอไปจะเปนการเสียหายแกกองทุน ผูบริหารกองทุนจะสั่งใหพักงาน 

โดยงดจายคาตอบแทน รวมทั้งระงับสิทธิประโยชนและสวัสดิการตาง ๆ สำหรับพนักงานกองทุนนั้นตั้งแตวันที่ถูกสั่ง 

พักงาน เปนตนไปก็ได

 เมื่อปรากฏวาความผิดที่ถูกฟองหรือถูกกลาวหาในคดีอาญาถึงที่สุด หรือถูกกลาวหาวากระทำผิดวินัย 

อยางรายแรงตามวรรคหน่ึง มีผลเปนประการใดใหพิจารณาลงโทษตามควรแกกรณี ถาปรากฎวามิไดกระทำผิดและไมมี 

มลทินมัวหมอง ก็ใหสั่งใหผูนั้นกลับเขามาทำงานตามเดิมและใหไดรับคาตอบแทนสิทธิประโยชนและสวัสดิการตาง ๆ 

ยอนหลังนับตั้งแตวันที่มีคำสั่งพักงานจนถึงวันที่มีคำสั่งใหกลับเขาทำงาน ทั้งนี้ตองไมเกินวันสิ้นสุดสัญญาจางที่ระบุ 

ไวในสัญญาจาง

จำนวน ๘ เทาของอัตราคาตอบแทนที่ไดรับอยูกอนวันออกจากงาน

   (จ) พนักงานกองทุนท่ีปฏิบัติงานติดตอกันครบ ๑๐ ปข้ึนไป ใหจายคาตอบแทนจำนวน ๑๐ เทา 

ของอัตราคาตอบแทนที่ไดรับอยูกอนวันออกจากงาน

  (๖) เงินทดแทนกรณีประสบอันตราย เจ็บปวย เนื่องจากการทำงานใหกองทุน ใหพนักงานกองทุน 

มีสิทธิไดรับเงินทดแทนตามหลักเกณฑ วิธีการ และอัตราการจายเงินทดแทนที่กำหนดในกฎหมายวาดวยเงินทดแทน 

และใหนำกฎหมายวาดวยการสงเคราะหขาราชการผูไดรับอันตรายหรือการเจ็บปวย เพราะเหตุปฎิบัติราชการเฉพาะ 

ในสวนที่เกี่ยวของกับการลามาใชบังคับกับพนักงานกองทุนโดยอนุโลม
 

สวนที่ ๔

การประเมินผลการปฏิบัติงาน

 

 ขอ ๓๓ ผูบริหารกองทุนหรือผูที่ไดรับมอบอำนาจมีหนาที่ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 

กองทุน โดยพิจารณาจากคุณภาพและปริมาณงาน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานที่ไดปฏิบัติมา ความสามารถ 

ความอุตสาหะ และการอุทิศเวลาในการปฏิบัติงาน ตลอดจนการรักษาวินัยการปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเปนผูปฏิบัติงาน 

ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ผูบริหารกองทุนกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

 ขอ ๓๔ การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานกองทุน ใหกระทำไดดังนี้

  (๑) การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำป

  (๒) การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อตอสัญญาจาง หรือเลื่อนเงินเดือน คาตอบแทน

สวนที่ ๕

วินัยและการรักษาวินัย

 

 ขอ ๓๕ พนักงานกองทุนมีหนาที่ตองปฏิบัติงานตามที่กำหนดในระเบียบนี้ และตามเงื่อนไขที่กำหนดไว 

ในสัญญาจาง และมีหนาที่ตองปฏิบัติตามคำสั่งของผูบังคับบัญชา ซึ่งสั่งในหนาที่โดยชอบดวยกฎหมาย กฎระเบียบ 

ขอบังคับของกองทุน

 ขอ ๓๖ พนักงานกองทุนตองรักษาวินัยโดยเครงครัดตามที่กำหนดไวเปนขอหามและขอปฏิบัติที่ผูบริหาร 

กองทุนกำหนด

 พนักงานกองทุนผูใดฝาฝนขอหามหรือไมปฏิบัติตามขอปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง พนักงานกองทุนผูนั้น 

เปนผูกระทำผิดวินัยอยางไมรายแรง และผูบริหารกองทุนมีอำนาจลงโทษ

 ขอ ๓๗ โทษทางวินัย ไดแก โทษทางวินัยไมรายแรง และโทษทางวินัยอยางรายแรง

 ขอ ๓๘ ในกรณีที่ปรากฏวาพนักงานกองทุนกระทำความผิดวินัยไมรายแรงตามขอ ๓๕ หรือขอ ๓๖ 

แลวแตกรณี ใหผูบริหารกองทุนสั่งลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือนตามควรแกกรณีใหเหมาะสม 

แกความผิด

ซึ่งไดรับเงินคาตอบแทนปหนึ่งไมเกิน ๑๐ วันทำการ และเมื่อไดรับอนุญาตแลวจึงจะหยุดปฏิบัติงานไดเวนแตมีเหตุจำเปน 

ไมสามารถรอรับอนุญาตไดทัน จะเสนอหรือจัดสงใบลาพรอมระบุเหตุจำเปนไวแลวหยุดปฏิบัติงานกอนก็ได 

แตตองชี้แจงเหตุผลใหผูมีอำนาจอนุญาตทราบโดยเร็ว

 ในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไมอาจเสนอหรือจัดสงใบลากอนตามวรรคหนึ่งได ใหเสนอหรือจัดสงใบลา 

พรอมทั้งเหตุผลความจำเปนตอผูบังคับบัญชาตามลำดับจนถึงผูมีอำนาจอนุญาตทันทีในวันแรกที่มาปฏิบัติงาน

 ขอ ๒๒ การลาพักผอนประจำป ใหมีสิทธิลาพักผอนประจำปในปงบประมาณไดเมื่อปฏิบัติงานมาแลว 

ไมนอยกวา ๖ เดือน ซึ่งมีสิทธิลาพักผอนประจำปไดปละ ๑๐ วันทำการ โดยตองยื่นใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลำดับ 

จนถึงผูมีอำนาจอนุญาต และเมื่อไดรับอนุญาตแลวจึงจะหยุดปฏิบัติงานได

 พนักงานกองทุนผูใดทำงานครบ ๑ ปขึ้นไป และในปที่ผานมาพนักงานกองทุนผูนั้นมิไดลาพักผอนประจำป 

หรือลาพักผอนประจำปแลวแตไมครบ ๑๐ วันทำการ ใหสามารถนำวันลาพักผอนที่เหลือที่ยังมิไดลามาสะสมได 

แตวันลาพักผอนที่นำมาสะสมตองไมเกิน ๕ วันทำการ โดยเมื่อรวมกับวันลาพักผอนในปปจจุบันจะตองไมเกิน 

๑๕ วันทำการ

 การอนุญาตใหลาพักผอนจะอนุญาตใหลาครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ได โดยมิใหเสียหายแกงานเมื่อไดรับ 

อนุญาตแลว จึงจะหยุดงานได

 ในระหวางที่พนักงานไดรับอนุญาตใหลาพักผอนประจำป และยังไมครบกำหนด หากมีกรณีจำเปนที่จะตอง 

ปฏิบัติงาน ผูบริหารกองทุนจะสั่งระงับการลาและเรียกตัวกลับมาปฏิบัติงานก็ได

 ขอ ๒๓ การลาคลอดบุตร ใหมีสิทธิลาคลอดบุตร ซึ่งไดรับเงินคาตอบแทนครั้งละไมเกิน ๙๐ วัน โดยตอง 

ยื่นใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลำดับจนถึงผูมีอำนาจอนุญาตกอนหรือในวันลา เวนแตจะไมสามารถจะลงชื่อในใบลาได 

จะใหผูอื่นลาแทนก็ได แตเมื่อสามารถลงชื่อไดแลว ใหเสนอหรือจัดสงใบลาโดยเร็ว โดยไมตองมีใบรับรองของแพทย

 การลาคลอดบุตรจะลาในวันที่คลอด กอนหรือหลังวันที่คลอดบุตรก็ได แตเมื่อรวมวันลาแลวตองไมเกิน 

๙๐ วัน

 พนักงานที่ไดรับอนุญาตใหลาคลอดบุตรและไดหยุดปฏิบัติงานไปแลว แตไมไดคลอดบุตรตามกำหนด 

หากประสงคจะขอยกเลิกวันลาคลอดบุตรที่หยุดไป ใหผูมีอำนาจอนุญาตใหยกเลิกวันลาคลอดบุตรได โดยใหถือวา 

วันที่หยุดปฏิบัติงานไปแลวเปนวันลากิจสวนตัว

 การลาคลอดบุตรคาบเกี่ยวกับการลาประเภทใดซึ่งยังไมครบกำหนดวันลาของการลาประเภทนั้นใหถือวา 

การลาประเภทนั้นสิ้นสุดลง และใหนับเปนการลาคลอดบุตรตั้งแตวันเริ่มวันลาคลอดบุตร

 ขอ ๒๔ การลาอุปสมบทในพระพุทธศาสนาหรือการลาไปประกอบพิธีฮ ัจย  ณ  เมืองเมกกะ 

ประเทศซาอุดิอาระเบียในศาสนาอิสลาม ใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลำดับจนถึงผูมีอำนาจพิจารณา 

หรืออนุญาต ซึ่งมีสิทธิลาเพื่อไปอุปสมบท หรือไปประกอบพิธีฮัจยไดตลอดชวงเวลาของการมีสถานภาพเปนพนักงาน 

กองทุน โดยการลาอุปสมบทมีสิทธิลาไดไมเกิน ๑๒๐ วัน และไปประกอบพิธีฮัจยก็มีสิทธิลาไดไมเกิน ๑๒๐ วัน 

ตามระยะเวลาที่ใชในการประกอบศาสนกิจตามหลักการของศาสนาอิสลาม

 ในกรณีมีเหตุพิเศษท่ีไมอาจเสนอหรือจัดสงใบลากอนตามวรรคหน่ึง ใหช้ีแจงเหตุผลความจำเปน ประกอบการลา 

อาจสั่งใหพนักงานกองทุนไปปฏิบัติงานนอกเหนือจากเงื่อนไขตามที่กำหนดไวในสัญญาจางไดโดยไมเปนเหตุใหพนักงาน

กองทุนเรียกรองประโยชนตอบแทนใด ๆ ได

สวนที่ ๒

วันเวลาทำงาน วันหยุด และการลา

 

 ขอ ๑๖ วันทำงานใหกำหนดสัปดาหละ ๕ วัน มีกำหนดเวลาทำงาน รวมสัปดาหละไมเกิน ๔๐ ชั่วโมง ดังน้ี

  (๑) วันทำงาน ไดแก วันจันทรถึงวันศุกร เวนวันหยุดตามประเพณี

  (๒) เวลาทำงานปกติ เวลา ๐๘.๓๐ นาิกา ถึง ๑๖.๓๐ นาิกา

 กรณีที่พนักงานกองทุนมาทำงานสายกวาเวลาทำงานปกติ แตไมเกิน ๑๕ นาที และไดปฏิบัติงานชดเชย 

ในเวลาทำงานจนครบ ๘ ชั่วโมง ถือวาไดปฏิบัติงานครบตามเวลาทำงานปกติ

 ขอ ๑๗ ใหพนักงานกองทุนตองบันทึกเวลาทำงานดวยตนเอง เวนแตไดรับอนุญาตจากผูบริหารกองทุน 

ใหไมตองบันทึกเวลาทำงาน ทั้งนี้ การบันทึกเวลาทำงานใหใชวิธีที่ผูบริหารกองทุนกำหนด

 ขอ ๑๘ วันหยุดของพนักงานแบงออกเปน ๒ ประเภท ดังนี้

  (๑) วันหยุดประจำสัปดาห ไดแก วันเสารและวันอาทิตย

  (๒) วันหยุดตามประเพณี ใหเปนไปตามระเบียบของทางราชการและมติคณะรัฐมนตรีโดยอนุโลม 

ทั้งนี้ ในกรณีที่วันหยุดตามประเพณีวันใดของวันหยุดประจำสัปดาห ใหวันทำงานถัดไปเปนวันหยุดทดแทนวันหยุด 

ประจำประเพณีนั้น

 ขอ ๑๙ การลาแบงออกเปน ๖ ประเภท ดังนี้

  (๑) การลาปวย

  (๒) การลากิจ

  (๓) การลาคลอดบุตร

  (๔) การลาพักผอน

  (๕) การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย

  (๖) การลาเพื่อเขารับราชการทหาร

 ขอ ๒๐ การลาปวย ใหมิสิทธิลาปวยไดเทาที่ปวยจริงโดยตองยื่นใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลำดับจนถึง 

ผูมีอำนาจอนุญาตกอนหรือในวันที่ลา เวนแตในกรณีจำเปนใหสงใบลาในวันแรกที่มาปฏิบัติงานก็ได

 ในกรณีที่พนักงานกองทุนผูลามีอาการปวยจนไมสามารถจะลงชื่อในใบลาได จะใหผูอื่นลาแทนก็ได 

แตเมื่อสามารถลงชื่อไดแลว ใหเสนอหรือจัดสงใบลาโดยเร็ว

 ทั้งนี้ การลาปวยตั้งแต ๓ วันทำการขึ้นไป ตองมีใบรับรองแพทยซึ่งเปนผูที่ไดขึ้นทะเบียนและไดรับอนุญาต 

เปนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมแนบไปกับใบลาดวย

 ขอ ๒๑ การลากิจใหมีสิทธิลากิจโดยตองยื่นใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลำดับจนถึงผูมีอำนาจอนุญาต 

๓

  (๗) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ

  (๘) ไมเปนขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอื่นของรัฐ 

รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการทองถิ่น

  (๙) คุณสมบัติหรือลักษณะตองหามอื่นตามที่ผูบริหารกองทุนกำหนดไวในประกาศ การสรรหา 

เพื่อจางเปนพนักงานกองทุน

 ในกรณีที่เห็นสมควรผูบริหารกองทุนอาจประกาศกำหนดคุณสมบัติหรือลักษณะตองหามเพิ่มขึ้น หรือ 

กำหนดแนวทางปฏิบัติของกองทุนในการจางพนักงานกองทุน ทั้งนี้ ตองเปนไปเพื่อความจำเปนหรือเหมาะสมกับภารกิจ 

ของกองทุน

 ขอ ๑๒ การจางพนักงานกองทุนใหกระทำเปนสัญญาจาง โดยผูบริหารกองทุนอาจกำหนดเวลาเริ่มตน 

และเวลาสิ้นสุดก็ได และอาจใหมีการตอสัญญาจางได ทั้งนี้ตามความเหมาะสมและความจำเปนของกองทุน 

แบบสัญญาจางใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกำหนด

 การทำสัญญาตามวรรคหนึ่ง ใหระยะเวลาการจางไมเกินคราวละ ๔ ป และผูบริหารกองทุนหรือผูที่ 

ไดรับมอบหมาย เปนผูลงนามในสัญญาจาง

 วันเริ่มดำรงตำแหนง ใหเปนไปตามวันที่กำหนดในสัญญาจางเปนตนไป

 ขอ ๑๓ บุคคลผูไดรับการจางใหเปนพนักงานกองทุน ใหทดลองปฏิบัติหนาที่ในตำแหนงนั้นเปนระยะเวลา 

ไมนอยกวา ๙๐ วัน นับแตวันที่เขาปฏิบัติงาน โดยอยูในความดูแลของผูบังคับบัญชาหรือผูที่ไดรับมอบหมาย

 เมื่อครบกำหนดระยะเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่ง แตยังเห็นสมควรใหผูนั้นทดลองปฏิบัติหนาที่ 

ตอไปอีก ใหผูบังคับบัญชาหรือผูที่ไดรับมอบหมายในการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่สั่งใหผูนั้นทดลอง 

ปฏิบัติหนาที่ตอไป โดยมีกำหนดเวลาตามที่เห็นสมควร แตทั้งนี้ระยะเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่รวมทั้งสิ้นตองไมเกิน 

๑๘๐ วัน

 ในระหวางเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ ถาผูบังคับบัญชาหรือผูที่ไดรับมอบหมายในการประเมินผลการทดลอง 

ปฏิบัติหนาที่เห็นวา ผูทดลองปฏิบัติหนาที่ผูนั้นมีความประพฤติไมเหมาะสมหรือไมมีความรูความสามารถที่เหมาะสม 

ที่จะปฏิบัติหนาที่ในตำแหนงที่ไดรับการจาง ใหรายงานผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ใหผูบริหารกองทุนทราบและพิจารณา 

เลิกจางตอไป

 เมื่อผูบริหารกองทุนเห็นชอบการเลิกจางแลว ใหผูทดลองปฎิบัติหนาที่พนจากการเปนพนักงานกองทุน 

และใหถือวาสัญญาจางของผูนั้นสิ้นสุดลง

 ผูซึ่งถูกเลิกจางเพราะไมผานการทดลองปฏิบัติหนาที่  ใหถือวาไมเคยเปนบุคลากรของกองทุน แตทั้งนี้ 

ไมกระทบถึงการปฏิบัติหนาที่ หรือการรับคาจางหรือผลประโยชนอื่นใดที่ผูนั้นพึงไดรับในระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่

 ขอ ๑๔ ในกรณีที่มีการตอสัญญาจางพนักงานกองทุนในตำแหนงเดิม ใหผูนั้นไมตองทดลองปฏิบัติหนาที่ 

ในตำแหนงนั้นอีก เวนแตไดรับการจางในตำแหนงใหมใหผูนั้นทดลองปฏิบัติหนาที่ในตำแหนงใหมนั้นตามหลักเกณฑ 

ในขอ ๑๓

 ขอ ๑๕ เพ่ือประโยชนของกองทุน ผูบังคับบัญชาหรือผูท่ีไดรับมอบหมายโดยความเห็นชอบของผูบริหารกองทุน 

  (๒) พนักงานกองทุน

 ขอ ๖ การกำหนดโครงสราง กรอบอัตรากำลัง และมาตรฐานกำหนดตำแหนงใหเปนไปตามที่ 

คณะกรรมการกำหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง

 ขอ ๗ ในการบริหารงานบุคคล ใหผูบริหารกองทุนมีอำนาจหนาที่ดังตอไปนี้

  (๑) กำกับดูแลการบริหารงานบุคคลของกองทุนใหเปนไปตามกฎหมาย และระเบียบของคณะกรรมการ

  (๒) บรรจุ แตงตั้ง เลื่อนหรือลดคาตอบแทน ลงโทษทางวินัย ตลอดจนใหผูปฏิบัติงานลาออกจากงาน

  (๓) กำหนดวันเวลาปฏิบัติงาน และวันหยุดงานตามประเพณีหรือวันหยุดนักขัตฤกษประจำป

  (๔) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

 ขอ ๘ เจาหนาที่ของสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ที่ไดรับมอบหมาย 

ใหมาปฏิบัติภารกิจของกองทุนตามขอ ๕ (๑) ใหไดรับเงินเดือน คาจาง คาตอบแทน สิทธิประโยชน หรือสวัสดิการตาง ๆ 

ตามสิทธิของขาราชการ หรือลูกจางของทางราชการที่ตนดำรงตำแหนงอยู

หมวด ๒

พนักงานกองทุน

 

สวนที่ ๑

การบรรจุ การแตงตั้ง และการจาง

 

 ขอ ๙ การจางบุคคลเพ่ือเปนพนักงานกองทุนใหเปนไปตามกรอบอัตรากำลัง และมาตรฐานกำหนดตำแหนง 

ที่กระทรวงการคลังใหความเห็นชอบ

 ขอ ๑๐ การเลือกสรรบุคคลใหเปนพนักงานกองทุนเพื่อบรรจุและแตงตั้งใหดำรงตำแหนงใดใหบรรจุ 

และแตงตั้งจากผูผานการคัดเลือกไดในตำแหนงนั้น ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ผูบริหารกองทุนกำหนด

 ขอ ๑๑ บุคคลที่จะไดรับการบรรจุหรือแตงตั้งหรือจางใหเปนพนักงานกองทุน จะตองมีคุณสมบัติ 

และไมมีลักษณะตองหามดังนี้

  (๑) มีสัญชาติไทย

  (๒) มีอายุไมต่ำกวา ๑๘ ปบริบูรณ

  (๓) ไมเปนบุคคลลมละลาย

  (๔) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอน 

ไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กำหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน

  (๕) ไมเปนผูดำรงตำแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่พรรคการเมือง

  (๖) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดใหจำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา 

เวนแตเปนโทษสำหรับความผิดที่ไดกระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

 ขอ ๔๒ การยกเลิกสัญญาจาง ของพนักงานกองทุนใหเปนอำนาจของผูบริหารกองทุน

 การยกเลิกคำสั่งลดคาตอบแทน ตัดคาตอบแทน ภาคทัณฑ และคำสั่งพักงานของพนักงานกองทุน ใหเปน 

อำนาจของผูบริหารกองทุน โดยความเห็นชอบของผูบริหารกองทุน

 ทั้งนี้ การดำเนินการตามวรรคหนึ่ง และวรรคสอง ใหกระทำเปนหนังสือ

หมวด ๓

การอุทธรณ และการรองทุกข

 

 ขอ ๔๓ การอุทธรณคำสั่งโทษทางวินัยตามระเบียบนี้ใหอุทธรณตอผูบริหารกองทุนภายใน ๓๐ วัน 

นับแตวันทราบคำสั่ง ใหผูบริหารกองทุนพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่ไดรับอุทธรณ 

เวนแตมีเหตุขัดของที่ทำใหการพิจารณาไมแลวเสร็จภายในระยะเวลาดังกลาว ก็ใหขยายระยะเวลาไดอีกไมเกิน ๓๐ วัน 

และใหบันทึกเหตุขัดของใหปรากฎไวดวย

 หากผูบริหารกองทุนพิจารณาแลวไมเห็นดวยใหทำการแกไขคำสั่งลงโทษทางวินัยนั้นหรือหากพิจารณาแลว 

มีความเห็นยืนตามคำสั่งลงโทษทางวินัย ใหคำสั่งการพิจารณาอุทธรณของผูบริหารกองทุนเปนที่สุด

 ขอ ๔๔ พนักงานกองทุนมีสิทธิรองทุกข กรณีไมไดรับความเปนธรรม หรือเมื่อเห็นวาผูบังคับบัญชาใชอำนาจ 

หนาที่ปฏิบัติหรือไมปฏิบัติตอตนใหถูกตองตามกฎหมายระเบียบ หรือแบบธรรมเนียมของกองทุน หรือมีความคับของใจ 

อันเกิดจากการปฏิบัติหรือไมปฏิบัติตอตนของผูบังคับบัญชา ใหผูนั้นมีสิทธิรองทุกขโดยทำเปนหนังสือชี้แจงแสดงเหตุผล 

พรอมพยานหลักฐานตอผูบริหารกองทุนภายใน ๓๐ วัน นับแตทราบเหตุแหงการรองทุกข

  ในการพิจารณาดำเนินการ ใหผูบริหารกองทุนพิจารณาวินิจฉัย และแจงผลเปนหนังสือใหผูรองทุกข 

ทราบ ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ไดรับคำรองทุกข เวนแตมีเหตุขัดของที่ทำใหการพิจารณาไมแลวเสร็จภายใน 

ระยะเวลาดังกลาว ก็ใหขยายระยะเวลาไดอีกไมเกิน ๓๐ วัน และใหบันทึกเหตุขัดของใหปรากฏไวดวย

 ขอ ๔๕ นอกเหนือจากที่ไดกำหนดไวในระเบียบนี้ หลักเกณฑ และวิธีการในการสอบสวนการกระความผิด 

ทางวินัย และการอุทธรณทางคำสั่งลงโทษทางวินัย ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี 

วาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกไขเพิ่มเติม กำหนดโดยอนุโลม

หมวด ๔

การสิ้นสุดสัญญาจาง

 

 ขอ ๔๖ สัญญาจางพนักงานกองทุนสิ้นสุดลงเมื่อ

  (๑) ครบกำหนดตามสัญญาจาง

  (๒) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามระเบียบนี้

  (๓) ตาย

  (๔) ไดรับอนุมัติใหลาออก

  (๕) ไมผานการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามขอ ๓๔

  (๖) ถูกใหเลิกสัญญาจางเพราะกระทำความผิดวินัยอยางรายแรง

  (๗) เหตุอื่นตามสัญญาจาง

 ขอ ๔๗ ในระหวางสัญญาจาง พนักงานกองทุนผูใดประสงคจะลาออกจากกการปฏิบัติงาน ใหยื่นหนังสือ 

ขอลาออกตอผูบริหารกองทุนลวงหนาอยางนอย ๗ วัน และเมื่อผูบริหารกองทุนพิจารณาอนุมัติแลวจึงใหออกจากงานได

 เวนแตผูบริหารกองทุนเห็นวามีความจำเปนเพื่อประโยชนของกองทุนจะยับยั้งการลาออกไดเปนเวลาไมเกิน 

๗ วันนับตั้งแตวันที่ประสงคจะลาออก

 ขอ ๔๘ ในกรณีที่บุคคลใดพนจากการเปนพนักงานกองทุนแลว หามมิใหบุคคลนั้นเปดเผยขอมูล 

ที่เปนความลับของกองทุน หรือขอมูล หรือเอกสารใด ๆ ไมวาจะเปนบันทึก หรือจัดเก็บในรูปแบบใดของกองทุน 

ที่บุคคลนั้น ไดรับหรือรับทราบจากการปฏิบัติงาน หรือนำไปใชโดยทุจริตเพื่อประโยชนไมวาจะโดยทางตรงหรือทางออม 

แกตนเองหรือผูอื่น อันเปนเหตุที่ทำใหเกิดความเสียหายแกกองทุน

 ในกรณีที่มีการกระทำอันเปนการฝาฝนตามวรรคหนึ่ง ใหบุคคลดังกลาวตองรับผิดชอบในความเสียหาย 

ที่เกิดขึ้น เวนแตความเสียหายนั้นเกิดจากเหตุสุดวิสัย ในกรณีนี้กองทุนอาจหักคาตอบแทนหรือเงินอื่นใดที่บุคคลนั้น 

จะไดรับจากกองทุนเพื่อไวชำระคาเสียหายดังกลาวก็ได

                                               ประกาศวันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

 

                                                      พลเอก

                                                  (ประวิตร วงษสุวรรณ)

                                                         รองนายกรัฐมนตรี

                                   ประธานกรรมการกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

 โดยที่เปนการสมควรกำหนดใหมีระเบียบวาดวยการบริหารงานบุคคลกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ 

และสังคม เพื่อใหไดบุคคลที่มีความรู ความสามารถในการปฏิบัติงาน และใหผูปฏิบัติงานมีหลักประกัน รวมทั้งไดรับ 

สิทธิประโยชนที่เปนธรรม ในการปฏิบัติงาน อันจะสงผลใหการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตอการปฏิบัติงาน

 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๘ (๓) แหงพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบกับมาตรา ๒๑ (๒) แหงพระราชบัญญัติการบริหารกองทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ และประกาศ 

คณะกรรมการ นโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนวาดวยมาตรฐานการบริหารงานบุคคลของทุนหมุนเวียน ลงวันที่

๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จึงออกระเบียบ 

ไวดังตอไปนี้

 ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

วาดวยการบริหารงานบุคคล กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๔”

 ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันประกาศเปนตนไป

 ขอ ๓ ในระเบียบนี้

 “คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

 “กองทุน” หมายความวา กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

 “ผูบริหารกองทุน” หมายความวา ผูบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

 “ปงบประมาณ” หมายความวา ระยะเวลาต้ังแตวันท่ี ๑ ตุลาคมของปหน่ึงถึงวันท่ี ๓๐ กันยายนของปถัดไป 

และใหใชป พ.ศ. ที่ถัดไปนั้นมาเปนชื่อสำหรับปงบประมาณรายจายประจำปนั้น

 ขอ ๔ เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ 

และมีอำนาจวินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ และคำวินิจฉัยถือเปนที่สิ้นสุด

หมวด ๑

บททั่วไป

 ขอ ๕ ผูปฏิบัติงานในกองทุน แบงออกเปน ๒ ประเภท ไดแก

  (๑) เจาหนาที่ของสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติที่ไดรับมอบหมาย 

ใหมาปฏิบัติภารกิจของกองทุน



  (๓) ลากิจสวนตัว ใหไดรับคาตอบแทนระหวางลาไดปหนึ่งไมเกิน ๑๐ วัน

  (๔) การลาพักผอนประจำป ใหไดรับคาตอบแทนระหวางลาไดปหนึ่งไมเกิน ๑๐ วัน

  (๕) การลาเพื่อรับราชการทหารในการเขารับการเตรียมพล ใหไดรับคาตอบแทนระหวางลาไดปหนึ่ง 

ไมเกิน ๖๐ วัน

  (๖) การลาเพื่อไปอุปสมบท หรือการลาไปประกอบพิธีฮัจยใหไดรับคาตอบแทนระหวางลาไดไมเกิน 

๑๒๐ วัน

 ขอ ๓๒ ใหพนักงานกองทุนไดรับสิทธิประโยชนอื่น ดังนี้

  (๑) คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาทำงาน

   พนักงานกองทุนที่ไดรับอนุมัติใหอยูปฏิบัติงานนอกเวลาทำงานปกติ หรืออยูปฏิบัติงาน 

ในวันหยุดสุดสัปดาห หรือในวันหยุดพิเศษ ใหมีสิทธิไดรับคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาทำงานตามกฎหมาย 

และระเบียบของทางราชการ

  (๒) คาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติงานนอกที่ตั้งกองทุน

   พนักงานกองทุนที่ไดรับคำสั่งจากผูมีอำนาจอนุญาตใหเดินทางไปปฏิบัติงาน มีสิทธิเบิกคาใชจาย 

ในการเดินทางไปปฏิบัติงานตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ

  (๓) คาเบี้ยประชุม

   พนักงานกองทุนที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการในคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ 

หรือคณะทำงาน หรือเปนเลขานุการหรือผูชวยเลขานุการในคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงาน 

แลวแตกรณีมีสิทธิไดรับเบี้ยประชุมตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ

  (๔) คาใชจายในการฝกอบรม

   ในกรณีท่ีกองทุนมีความประสงคท่ีจะใหพนักงานกองทุนเขารับการฝกอบรม สัมมนาทางวิชาการ 

เพื่อพัฒนาหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย ใหมีสิทธิเบิกคาใชจายในการฝกอบรม 

ตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ

  (๕) คาชดเชยการออกจากงานโดยไมมีความผิด

   ในกรณีที่กองทุนบอกเลิกสัญญาจางกับพนักงานกองทุนผูใดกอนครบกำหนดเวลาจางเนื่องจาก 

มีการปรับโครงสรางองคกรหรือเหตุอื่นใด จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายอันมีผลกระทบตอการปฏิบัติงานของพนักงาน 

กองทุน ใหพนักงานกองทุนผูนั้นไดรับคาชดเชยการออกจากงาน ดังนี้

   (ก) พนักงานกองทุนที่ปฏิบัติงานติดตอกันครบ ๔ เดือน แตไมครบ ๑ ป ใหจายคาตอบแทน 

เทากับอัตราคาตอบแทนที่ไดรับอยูกอนวันออกจากงาน

   (ข) พนักงานกองทุนที่ปฏิบัติงานติดตอกันครบ ๑ ปแตไมครบ ๓ ป ใหจายคาตอบแทน 

จำนวน ๓ เทาของอัตราคาตอบแทนที่ไดรับอยูกอนวันออกจากงาน

   (ค) พนักงานกองทุนที่ปฏิบัติงานติดตอกันครบ ๓ ปแตไมครบ ๖ ป ใหจายคาตอบแทน 

จำนวน ๖ เทาของอัตราคาตอบแทนที่ไดรับอยูกอนวันออกจากงาน

   (ง) พนักงานกองทุนที่ปฏิบัติงานติดตอกันครบ ๖ ปแตไมครบ ๑๐ ป ใหจายคาตอบแทน 

และใหอยูในดุลพินิจของผูมีอำนาจพิจารณาหรืออนุญาตที่จะพิจารณาใหลาหรือไมก็ได

 ขอ ๒๕ การลาเพื่อรับราชการทหารเพื่อเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพล ใหมีสิทธิลาได 

ตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร และเมื่อพนจากการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพลแลวใหรายงานตัว 

กลับเขาปฏิบัติงานภายใน ๗ วัน 

สวนที่ ๓

คาตอบแทน และสิทธิประโยชน

 

 ขอ ๒๖ อัตราคาตอบแทน สิทธิประโยชน และสวัสดิการของพนักงานกองทุน ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการ 

กำหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง

 พนักงานกองทุนที่มีประสบการณและความสามารถพิเศษอาจไดรับคาตอบแทนในอัตราที่สูงกวาอัตราขั้นต่ำ 

ของตำแหนงที่ไดรับการจางก็ได ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ ที่คณะกรรมการกำหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง

 ขอ ๒๗ การเลื ่อนคาตอบแทนประจำปของพนักงานกองทุน ใหพิจารณาเลื ่อนคาตอบแทนตาม 

ผลการประเมินการปฏิบัติงาน โดยแจงใหพนักงานกองทุนทราบเปนรายบุคคลโดยไมตองประกาศเปนการทั่วไป 

และใหถือวาอัตรา การเลื่อนคาตอบแทนของพนักงานกองทุนแตละคนเปนความลับมิอาจเปดเผยได

 ขอ ๒๘ การเลื่อนคาตอบแทนประจำปของพนักงานกองทุน ใหผูบริหารกองทุนปรับไดภายในวงเงิน 

รวมไมเกินรอยละ ๖ ของวงเงินรวมคาตอบแทนของผูมีสิทธิไดรับการเลื่อนคาตอบแทน ณ วันที่ ๑ กันยายนของทุกป 

ทั้งนี้มิใหมีการเลื่อนคาตอบแทนสำหรับพนักงานกองทุนที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานในรอบปงบประมาณที่แลวมา 

นอยกวา ๘ เดือน

 ขอ ๒๙ พนักงานกองทุนอาจไมไดรับการพิจารณาใหเลื่อนคาตอบแทน ในกรณีดังตอไปนี้

  (๑) อยูในชวงระยะเวลาทดลองการปฏิบัติหนาที่

  (๒) ผลการปฏิบัติงานในรอบปที่ผานมาอยูในเกณฑที่ไมไดรับการเลื่อนคาตอบแทน ตามที่ผูบริหาร 

กองทุนกำหนด

  (๓) ถูกลงโทษทางวินัย หรืออยูระหวางการลงโทษทางวินัย จนกระทั่งถึงวันที่จะเลื่อนคาตอบแทน

  (๔) ไดรับคาตอบแทน ณ จุดสูงสุดตามโครงสรางคาตอบแทนของตำแหนง

 ขอ ๓๐ ใหพนักงานกองทุนไดรับสิทธิประโยชนและมีหนาที่ตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการประกันสังคม

 ขอ ๓๑ พนักงานกองทุนมีสิทธิไดรับคาตอบแทนระหวางลา ดังนี้

  (๑) ลาปวย ใหไดรับคาตอบแทนระหวางลาไดปหนึ่งไมเกิน ๓๐ วัน สวนที่เกิน ๓๐ วัน 

มีสิทธิไดรับเงินทดแทนการขาดรายไดจากกองทุนประกันสังคม ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขตามกฎหมาย วาดวย 

การประกันสังคม

  (๒) ลาคลอดบุตร ใหไดรับคาตอบแทนระหวางลาไดไมเกิน ๔๕ วัน และมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะห 

การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรจากกองทุนประกันสังคม   ทั้งนี้   ตามหลักเกณฑและเงื ่อนไขตามกฎหมาย 

วาดวยการประกันสังคม

 ในการพิจารณาตามวรรคหนึ่ง ใหผูบริหารกองทุนพิจารณาสอบสวนใหไดความจริงและยุติธรรมตามวิธีการ 

ที่เห็นสมควร หรืออาจตั้งกรรมการสอบสวน ขึ้นสอบสวนการกระทำผิดวินัยดังกลาวได

 ขอ ๓๙ พนักงานผูกระทำความผิดดังตอไปนี้ ถือวาเปนความผิดวินัยอยางรายแรง

  (๑) กระทำความผิดฐานทุจริตในหนาที่

  (๒) จงใจไมปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือเงื่อนไขที่กองทุนกำหนดใหปฏิบัติ 

จนเปนเหตุใหกองทุนไดรับความเสียหายอยางรายแรง

  (๓) ปฏิบัติหนาที่โดยประมาทเลินเลอจนเปนเหตุใหกองทุนไดรับความเสียหายอยางรายแรง

  (๔) ไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาจาง หรือขัดคำสั่งหรือหลีกเลี่ยงไมปฏิบัติตามคำสั่ง 

ของผูบังคับบัญชาตามขอ ๓๕ จนเปนเหตุใหกองทุนไดรับความเสียหายอยางรายแรง

  (๕) ประมาทเลินเลอจนเปนเหตุใหกองทุนไดรับความเสียหายอยางรายแรง

  (๖) ละทิ้งหรือทอดทิ้งการปฏิบัติงานเปนเวลาติดตอกันเกินกวา ๗ วัน สำหรับตำแหนงที่กองทุน 

กำหนดเวลาการมาปฏิบัติงาน

  (๗) ละทิ้งหรือทอดทิ้งการทำงานจนทำใหงานไมแลวเสร็จตามระยะเวลาและเปาหมายที่กำหนด 

จนเปนเหตุใหกองทุนไดรับความเสียหายอยางรายแรง สำหรับตำแหนงที่กองทุนกำหนดการปฏิบัติงานตามเปาหมาย

  (๘) ประพฤติชั่วอยางรายแรง หรือกระทำความผิดอาญาโดยมีคำพิพากษาถึงที่สุดใหจำคุก 

หรือหนักกวาโทษจำคุก

  (๙) การกระทำอื่นใดที่ผูบริหารกองทุนกำหนดวาเปนความผิดวินัยอยางรายแรง

 ขอ ๔๐ กรณีที่พนักงานกองทุนถูกกลาวหาวากระทำผิดวินัยอยางรายแรง ใหผูบริหารกองทุนแตงตั้ง 

คณะกรรมการเพื่อดำเนินการสอบสวนโดยเร็ว และตองใหโอกาสผูถูกกลาวหาชี้แจงและแสดงพยานหลักฐานในกรณีที่ 

ผลการสอบสวนปรากฎวากระทำความผิดวินัยอยางรายแรง ใหผูบริหารกองทุนโดยความเห็นชอบ จากคณะกรรมการ 

มีคำสั่งใหยกเลิกสัญญาจาง แตถาไมมีมูลกระทำความผิดใหสั่งยุติเรื่อง ทั้งนี้ หลักเกณฑและวิธีการสอบสวนพนักงาน  

ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกำหนด หรือตามหลักเกณฑและวิธีการที่ระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงาน 

ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกไขเพิ่มเติม กำหนดโดยอนุโลม

 ขอ ๔๑ พนักงานกองทุนผูใดถูกฟองคดีอาญา หรือถูกกลาวหาวากระทำความผิดอาญา เวนแตเปนความผิด 

ที่ไดกระทำโดยประมาท หรือความผิดโดยลหุโทษ หรือถูกกลาวหาวากระทำผิดวินัยอยางรายแรงจนถูกตั้งกรรมการ 

สอบสวน ถาการใหผูนั ้นอยูปฏิบัติงานตอไปจะเปนการเสียหายแกกองทุน ผูบริหารกองทุนจะสั่งใหพักงาน 

โดยงดจายคาตอบแทน รวมทั้งระงับสิทธิประโยชนและสวัสดิการตาง ๆ สำหรับพนักงานกองทุนนั้นตั้งแตวันที่ถูกสั่ง 

พักงาน เปนตนไปก็ได

 เมื่อปรากฏวาความผิดที่ถูกฟองหรือถูกกลาวหาในคดีอาญาถึงที่สุด หรือถูกกลาวหาวากระทำผิดวินัย 

อยางรายแรงตามวรรคหน่ึง มีผลเปนประการใดใหพิจารณาลงโทษตามควรแกกรณี ถาปรากฎวามิไดกระทำผิดและไมมี 

มลทินมัวหมอง ก็ใหสั่งใหผูนั้นกลับเขามาทำงานตามเดิมและใหไดรับคาตอบแทนสิทธิประโยชนและสวัสดิการตาง ๆ 

ยอนหลังนับตั้งแตวันที่มีคำสั่งพักงานจนถึงวันที่มีคำสั่งใหกลับเขาทำงาน ทั้งนี้ตองไมเกินวันสิ้นสุดสัญญาจางที่ระบุ 

ไวในสัญญาจาง

จำนวน ๘ เทาของอัตราคาตอบแทนที่ไดรับอยูกอนวันออกจากงาน

   (จ) พนักงานกองทุนท่ีปฏิบัติงานติดตอกันครบ ๑๐ ปข้ึนไป ใหจายคาตอบแทนจำนวน ๑๐ เทา 

ของอัตราคาตอบแทนที่ไดรับอยูกอนวันออกจากงาน

  (๖) เงินทดแทนกรณีประสบอันตราย เจ็บปวย เนื่องจากการทำงานใหกองทุน ใหพนักงานกองทุน 

มีสิทธิไดรับเงินทดแทนตามหลักเกณฑ วิธีการ และอัตราการจายเงินทดแทนที่กำหนดในกฎหมายวาดวยเงินทดแทน 

และใหนำกฎหมายวาดวยการสงเคราะหขาราชการผูไดรับอันตรายหรือการเจ็บปวย เพราะเหตุปฎิบัติราชการเฉพาะ 

ในสวนที่เกี่ยวของกับการลามาใชบังคับกับพนักงานกองทุนโดยอนุโลม
 

สวนที่ ๔

การประเมินผลการปฏิบัติงาน

 

 ขอ ๓๓ ผูบริหารกองทุนหรือผูที่ไดรับมอบอำนาจมีหนาที่ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 

กองทุน โดยพิจารณาจากคุณภาพและปริมาณงาน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานที่ไดปฏิบัติมา ความสามารถ 

ความอุตสาหะ และการอุทิศเวลาในการปฏิบัติงาน ตลอดจนการรักษาวินัยการปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเปนผูปฏิบัติงาน 

ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ผูบริหารกองทุนกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

 ขอ ๓๔ การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานกองทุน ใหกระทำไดดังนี้

  (๑) การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำป

  (๒) การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อตอสัญญาจาง หรือเลื่อนเงินเดือน คาตอบแทน

สวนที่ ๕

วินัยและการรักษาวินัย

 

 ขอ ๓๕ พนักงานกองทุนมีหนาที่ตองปฏิบัติงานตามที่กำหนดในระเบียบนี้ และตามเงื่อนไขที่กำหนดไว 

ในสัญญาจาง และมีหนาที่ตองปฏิบัติตามคำสั่งของผูบังคับบัญชา ซึ่งสั่งในหนาที่โดยชอบดวยกฎหมาย กฎระเบียบ 

ขอบังคับของกองทุน

 ขอ ๓๖ พนักงานกองทุนตองรักษาวินัยโดยเครงครัดตามที่กำหนดไวเปนขอหามและขอปฏิบัติที่ผูบริหาร 

กองทุนกำหนด

 พนักงานกองทุนผูใดฝาฝนขอหามหรือไมปฏิบัติตามขอปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง พนักงานกองทุนผูนั้น 

เปนผูกระทำผิดวินัยอยางไมรายแรง และผูบริหารกองทุนมีอำนาจลงโทษ

 ขอ ๓๗ โทษทางวินัย ไดแก โทษทางวินัยไมรายแรง และโทษทางวินัยอยางรายแรง

 ขอ ๓๘ ในกรณีที่ปรากฏวาพนักงานกองทุนกระทำความผิดวินัยไมรายแรงตามขอ ๓๕ หรือขอ ๓๖ 

แลวแตกรณี ใหผูบริหารกองทุนสั่งลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือนตามควรแกกรณีใหเหมาะสม 

แกความผิด

๔

ซึ่งไดรับเงินคาตอบแทนปหนึ่งไมเกิน ๑๐ วันทำการ และเมื่อไดรับอนุญาตแลวจึงจะหยุดปฏิบัติงานไดเวนแตมีเหตุจำเปน 

ไมสามารถรอรับอนุญาตไดทัน จะเสนอหรือจัดสงใบลาพรอมระบุเหตุจำเปนไวแลวหยุดปฏิบัติงานกอนก็ได 

แตตองชี้แจงเหตุผลใหผูมีอำนาจอนุญาตทราบโดยเร็ว

 ในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไมอาจเสนอหรือจัดสงใบลากอนตามวรรคหนึ่งได ใหเสนอหรือจัดสงใบลา 

พรอมทั้งเหตุผลความจำเปนตอผูบังคับบัญชาตามลำดับจนถึงผูมีอำนาจอนุญาตทันทีในวันแรกที่มาปฏิบัติงาน

 ขอ ๒๒ การลาพักผอนประจำป ใหมีสิทธิลาพักผอนประจำปในปงบประมาณไดเมื่อปฏิบัติงานมาแลว 

ไมนอยกวา ๖ เดือน ซึ่งมีสิทธิลาพักผอนประจำปไดปละ ๑๐ วันทำการ โดยตองยื่นใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลำดับ 

จนถึงผูมีอำนาจอนุญาต และเมื่อไดรับอนุญาตแลวจึงจะหยุดปฏิบัติงานได

 พนักงานกองทุนผูใดทำงานครบ ๑ ปขึ้นไป และในปที่ผานมาพนักงานกองทุนผูนั้นมิไดลาพักผอนประจำป 

หรือลาพักผอนประจำปแลวแตไมครบ ๑๐ วันทำการ ใหสามารถนำวันลาพักผอนที่เหลือที่ยังมิไดลามาสะสมได 

แตวันลาพักผอนที่นำมาสะสมตองไมเกิน ๕ วันทำการ โดยเมื่อรวมกับวันลาพักผอนในปปจจุบันจะตองไมเกิน 

๑๕ วันทำการ

 การอนุญาตใหลาพักผอนจะอนุญาตใหลาครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ได โดยมิใหเสียหายแกงานเมื่อไดรับ 

อนุญาตแลว จึงจะหยุดงานได

 ในระหวางที่พนักงานไดรับอนุญาตใหลาพักผอนประจำป และยังไมครบกำหนด หากมีกรณีจำเปนที่จะตอง 

ปฏิบัติงาน ผูบริหารกองทุนจะสั่งระงับการลาและเรียกตัวกลับมาปฏิบัติงานก็ได

 ขอ ๒๓ การลาคลอดบุตร ใหมีสิทธิลาคลอดบุตร ซึ่งไดรับเงินคาตอบแทนครั้งละไมเกิน ๙๐ วัน โดยตอง 

ยื่นใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลำดับจนถึงผูมีอำนาจอนุญาตกอนหรือในวันลา เวนแตจะไมสามารถจะลงชื่อในใบลาได 

จะใหผูอื่นลาแทนก็ได แตเมื่อสามารถลงชื่อไดแลว ใหเสนอหรือจัดสงใบลาโดยเร็ว โดยไมตองมีใบรับรองของแพทย

 การลาคลอดบุตรจะลาในวันที่คลอด กอนหรือหลังวันที่คลอดบุตรก็ได แตเมื่อรวมวันลาแลวตองไมเกิน 

๙๐ วัน

 พนักงานที่ไดรับอนุญาตใหลาคลอดบุตรและไดหยุดปฏิบัติงานไปแลว แตไมไดคลอดบุตรตามกำหนด 

หากประสงคจะขอยกเลิกวันลาคลอดบุตรที่หยุดไป ใหผูมีอำนาจอนุญาตใหยกเลิกวันลาคลอดบุตรได โดยใหถือวา 

วันที่หยุดปฏิบัติงานไปแลวเปนวันลากิจสวนตัว

 การลาคลอดบุตรคาบเกี่ยวกับการลาประเภทใดซึ่งยังไมครบกำหนดวันลาของการลาประเภทนั้นใหถือวา 

การลาประเภทนั้นสิ้นสุดลง และใหนับเปนการลาคลอดบุตรตั้งแตวันเริ่มวันลาคลอดบุตร

 ขอ ๒๔ การลาอุปสมบทในพระพุทธศาสนาหรือการลาไปประกอบพิธีฮ ัจย  ณ  เมืองเมกกะ 

ประเทศซาอุดิอาระเบียในศาสนาอิสลาม ใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลำดับจนถึงผูมีอำนาจพิจารณา 

หรืออนุญาต ซึ่งมีสิทธิลาเพื่อไปอุปสมบท หรือไปประกอบพิธีฮัจยไดตลอดชวงเวลาของการมีสถานภาพเปนพนักงาน 

กองทุน โดยการลาอุปสมบทมีสิทธิลาไดไมเกิน ๑๒๐ วัน และไปประกอบพิธีฮัจยก็มีสิทธิลาไดไมเกิน ๑๒๐ วัน 

ตามระยะเวลาที่ใชในการประกอบศาสนกิจตามหลักการของศาสนาอิสลาม

 ในกรณีมีเหตุพิเศษท่ีไมอาจเสนอหรือจัดสงใบลากอนตามวรรคหน่ึง ใหช้ีแจงเหตุผลความจำเปน ประกอบการลา 

อาจสั่งใหพนักงานกองทุนไปปฏิบัติงานนอกเหนือจากเงื่อนไขตามที่กำหนดไวในสัญญาจางไดโดยไมเปนเหตุใหพนักงาน

กองทุนเรียกรองประโยชนตอบแทนใด ๆ ได

สวนที่ ๒

วันเวลาทำงาน วันหยุด และการลา

 

 ขอ ๑๖ วันทำงานใหกำหนดสัปดาหละ ๕ วัน มีกำหนดเวลาทำงาน รวมสัปดาหละไมเกิน ๔๐ ชั่วโมง ดังน้ี

  (๑) วันทำงาน ไดแก วันจันทรถึงวันศุกร เวนวันหยุดตามประเพณี

  (๒) เวลาทำงานปกติ เวลา ๐๘.๓๐ นาิกา ถึง ๑๖.๓๐ นาิกา

 กรณีที่พนักงานกองทุนมาทำงานสายกวาเวลาทำงานปกติ แตไมเกิน ๑๕ นาที และไดปฏิบัติงานชดเชย 

ในเวลาทำงานจนครบ ๘ ชั่วโมง ถือวาไดปฏิบัติงานครบตามเวลาทำงานปกติ

 ขอ ๑๗ ใหพนักงานกองทุนตองบันทึกเวลาทำงานดวยตนเอง เวนแตไดรับอนุญาตจากผูบริหารกองทุน 

ใหไมตองบันทึกเวลาทำงาน ทั้งนี้ การบันทึกเวลาทำงานใหใชวิธีที่ผูบริหารกองทุนกำหนด

 ขอ ๑๘ วันหยุดของพนักงานแบงออกเปน ๒ ประเภท ดังนี้

  (๑) วันหยุดประจำสัปดาห ไดแก วันเสารและวันอาทิตย

  (๒) วันหยุดตามประเพณี ใหเปนไปตามระเบียบของทางราชการและมติคณะรัฐมนตรีโดยอนุโลม 

ทั้งนี้ ในกรณีที่วันหยุดตามประเพณีวันใดของวันหยุดประจำสัปดาห ใหวันทำงานถัดไปเปนวันหยุดทดแทนวันหยุด 

ประจำประเพณีนั้น

 ขอ ๑๙ การลาแบงออกเปน ๖ ประเภท ดังนี้

  (๑) การลาปวย

  (๒) การลากิจ

  (๓) การลาคลอดบุตร

  (๔) การลาพักผอน

  (๕) การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย

  (๖) การลาเพื่อเขารับราชการทหาร

 ขอ ๒๐ การลาปวย ใหมิสิทธิลาปวยไดเทาที่ปวยจริงโดยตองยื่นใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลำดับจนถึง 

ผูมีอำนาจอนุญาตกอนหรือในวันที่ลา เวนแตในกรณีจำเปนใหสงใบลาในวันแรกที่มาปฏิบัติงานก็ได

 ในกรณีที่พนักงานกองทุนผูลามีอาการปวยจนไมสามารถจะลงชื่อในใบลาได จะใหผูอื่นลาแทนก็ได 

แตเมื่อสามารถลงชื่อไดแลว ใหเสนอหรือจัดสงใบลาโดยเร็ว

 ทั้งนี้ การลาปวยตั้งแต ๓ วันทำการขึ้นไป ตองมีใบรับรองแพทยซึ่งเปนผูที่ไดขึ้นทะเบียนและไดรับอนุญาต 

เปนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมแนบไปกับใบลาดวย

 ขอ ๒๑ การลากิจใหมีสิทธิลากิจโดยตองยื่นใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลำดับจนถึงผูมีอำนาจอนุญาต 

  (๗) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ

  (๘) ไมเปนขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอื่นของรัฐ 

รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการทองถิ่น

  (๙) คุณสมบัติหรือลักษณะตองหามอื่นตามที่ผูบริหารกองทุนกำหนดไวในประกาศ การสรรหา 

เพื่อจางเปนพนักงานกองทุน

 ในกรณีที่เห็นสมควรผูบริหารกองทุนอาจประกาศกำหนดคุณสมบัติหรือลักษณะตองหามเพิ่มขึ้น หรือ 

กำหนดแนวทางปฏิบัติของกองทุนในการจางพนักงานกองทุน ทั้งนี้ ตองเปนไปเพื่อความจำเปนหรือเหมาะสมกับภารกิจ 

ของกองทุน

 ขอ ๑๒ การจางพนักงานกองทุนใหกระทำเปนสัญญาจาง โดยผูบริหารกองทุนอาจกำหนดเวลาเริ่มตน 

และเวลาสิ้นสุดก็ได และอาจใหมีการตอสัญญาจางได ทั้งนี้ตามความเหมาะสมและความจำเปนของกองทุน 

แบบสัญญาจางใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกำหนด

 การทำสัญญาตามวรรคหนึ่ง ใหระยะเวลาการจางไมเกินคราวละ ๔ ป และผูบริหารกองทุนหรือผูที่ 

ไดรับมอบหมาย เปนผูลงนามในสัญญาจาง

 วันเริ่มดำรงตำแหนง ใหเปนไปตามวันที่กำหนดในสัญญาจางเปนตนไป

 ขอ ๑๓ บุคคลผูไดรับการจางใหเปนพนักงานกองทุน ใหทดลองปฏิบัติหนาที่ในตำแหนงนั้นเปนระยะเวลา 

ไมนอยกวา ๙๐ วัน นับแตวันที่เขาปฏิบัติงาน โดยอยูในความดูแลของผูบังคับบัญชาหรือผูที่ไดรับมอบหมาย

 เมื่อครบกำหนดระยะเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่ง แตยังเห็นสมควรใหผูนั้นทดลองปฏิบัติหนาที่ 

ตอไปอีก ใหผูบังคับบัญชาหรือผูที่ไดรับมอบหมายในการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่สั่งใหผูนั้นทดลอง 

ปฏิบัติหนาที่ตอไป โดยมีกำหนดเวลาตามที่เห็นสมควร แตทั้งนี้ระยะเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่รวมทั้งสิ้นตองไมเกิน 

๑๘๐ วัน

 ในระหวางเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ ถาผูบังคับบัญชาหรือผูที่ไดรับมอบหมายในการประเมินผลการทดลอง 

ปฏิบัติหนาที่เห็นวา ผูทดลองปฏิบัติหนาที่ผูนั้นมีความประพฤติไมเหมาะสมหรือไมมีความรูความสามารถที่เหมาะสม 

ที่จะปฏิบัติหนาที่ในตำแหนงที่ไดรับการจาง ใหรายงานผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ใหผูบริหารกองทุนทราบและพิจารณา 

เลิกจางตอไป

 เมื่อผูบริหารกองทุนเห็นชอบการเลิกจางแลว ใหผูทดลองปฎิบัติหนาที่พนจากการเปนพนักงานกองทุน 

และใหถือวาสัญญาจางของผูนั้นสิ้นสุดลง

 ผูซึ่งถูกเลิกจางเพราะไมผานการทดลองปฏิบัติหนาที่  ใหถือวาไมเคยเปนบุคลากรของกองทุน แตทั้งนี้ 

ไมกระทบถึงการปฏิบัติหนาที่ หรือการรับคาจางหรือผลประโยชนอื่นใดที่ผูนั้นพึงไดรับในระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่

 ขอ ๑๔ ในกรณีที่มีการตอสัญญาจางพนักงานกองทุนในตำแหนงเดิม ใหผูนั้นไมตองทดลองปฏิบัติหนาที่ 

ในตำแหนงนั้นอีก เวนแตไดรับการจางในตำแหนงใหมใหผูนั้นทดลองปฏิบัติหนาที่ในตำแหนงใหมนั้นตามหลักเกณฑ 

ในขอ ๑๓

 ขอ ๑๕ เพ่ือประโยชนของกองทุน ผูบังคับบัญชาหรือผูท่ีไดรับมอบหมายโดยความเห็นชอบของผูบริหารกองทุน 

  (๒) พนักงานกองทุน

 ขอ ๖ การกำหนดโครงสราง กรอบอัตรากำลัง และมาตรฐานกำหนดตำแหนงใหเปนไปตามที่ 

คณะกรรมการกำหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง

 ขอ ๗ ในการบริหารงานบุคคล ใหผูบริหารกองทุนมีอำนาจหนาที่ดังตอไปนี้

  (๑) กำกับดูแลการบริหารงานบุคคลของกองทุนใหเปนไปตามกฎหมาย และระเบียบของคณะกรรมการ

  (๒) บรรจุ แตงตั้ง เลื่อนหรือลดคาตอบแทน ลงโทษทางวินัย ตลอดจนใหผูปฏิบัติงานลาออกจากงาน

  (๓) กำหนดวันเวลาปฏิบัติงาน และวันหยุดงานตามประเพณีหรือวันหยุดนักขัตฤกษประจำป

  (๔) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

 ขอ ๘ เจาหนาที่ของสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ที่ไดรับมอบหมาย 

ใหมาปฏิบัติภารกิจของกองทุนตามขอ ๕ (๑) ใหไดรับเงินเดือน คาจาง คาตอบแทน สิทธิประโยชน หรือสวัสดิการตาง ๆ 

ตามสิทธิของขาราชการ หรือลูกจางของทางราชการที่ตนดำรงตำแหนงอยู

หมวด ๒

พนักงานกองทุน

 

สวนที่ ๑

การบรรจุ การแตงตั้ง และการจาง

 

 ขอ ๙ การจางบุคคลเพ่ือเปนพนักงานกองทุนใหเปนไปตามกรอบอัตรากำลัง และมาตรฐานกำหนดตำแหนง 

ที่กระทรวงการคลังใหความเห็นชอบ

 ขอ ๑๐ การเลือกสรรบุคคลใหเปนพนักงานกองทุนเพื่อบรรจุและแตงตั้งใหดำรงตำแหนงใดใหบรรจุ 

และแตงตั้งจากผูผานการคัดเลือกไดในตำแหนงนั้น ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ผูบริหารกองทุนกำหนด

 ขอ ๑๑ บุคคลที่จะไดรับการบรรจุหรือแตงตั้งหรือจางใหเปนพนักงานกองทุน จะตองมีคุณสมบัติ 

และไมมีลักษณะตองหามดังนี้

  (๑) มีสัญชาติไทย

  (๒) มีอายุไมต่ำกวา ๑๘ ปบริบูรณ

  (๓) ไมเปนบุคคลลมละลาย

  (๔) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอน 

ไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กำหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน

  (๕) ไมเปนผูดำรงตำแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่พรรคการเมือง

  (๖) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดใหจำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา 

เวนแตเปนโทษสำหรับความผิดที่ไดกระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

 ขอ ๔๒ การยกเลิกสัญญาจาง ของพนักงานกองทุนใหเปนอำนาจของผูบริหารกองทุน

 การยกเลิกคำสั่งลดคาตอบแทน ตัดคาตอบแทน ภาคทัณฑ และคำสั่งพักงานของพนักงานกองทุน ใหเปน 

อำนาจของผูบริหารกองทุน โดยความเห็นชอบของผูบริหารกองทุน

 ทั้งนี้ การดำเนินการตามวรรคหนึ่ง และวรรคสอง ใหกระทำเปนหนังสือ

หมวด ๓

การอุทธรณ และการรองทุกข

 

 ขอ ๔๓ การอุทธรณคำสั่งโทษทางวินัยตามระเบียบนี้ใหอุทธรณตอผูบริหารกองทุนภายใน ๓๐ วัน 

นับแตวันทราบคำสั่ง ใหผูบริหารกองทุนพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่ไดรับอุทธรณ 

เวนแตมีเหตุขัดของที่ทำใหการพิจารณาไมแลวเสร็จภายในระยะเวลาดังกลาว ก็ใหขยายระยะเวลาไดอีกไมเกิน ๓๐ วัน 

และใหบันทึกเหตุขัดของใหปรากฎไวดวย

 หากผูบริหารกองทุนพิจารณาแลวไมเห็นดวยใหทำการแกไขคำสั่งลงโทษทางวินัยนั้นหรือหากพิจารณาแลว 

มีความเห็นยืนตามคำสั่งลงโทษทางวินัย ใหคำสั่งการพิจารณาอุทธรณของผูบริหารกองทุนเปนที่สุด

 ขอ ๔๔ พนักงานกองทุนมีสิทธิรองทุกข กรณีไมไดรับความเปนธรรม หรือเมื่อเห็นวาผูบังคับบัญชาใชอำนาจ 

หนาที่ปฏิบัติหรือไมปฏิบัติตอตนใหถูกตองตามกฎหมายระเบียบ หรือแบบธรรมเนียมของกองทุน หรือมีความคับของใจ 

อันเกิดจากการปฏิบัติหรือไมปฏิบัติตอตนของผูบังคับบัญชา ใหผูนั้นมีสิทธิรองทุกขโดยทำเปนหนังสือชี้แจงแสดงเหตุผล 

พรอมพยานหลักฐานตอผูบริหารกองทุนภายใน ๓๐ วัน นับแตทราบเหตุแหงการรองทุกข

  ในการพิจารณาดำเนินการ ใหผูบริหารกองทุนพิจารณาวินิจฉัย และแจงผลเปนหนังสือใหผูรองทุกข 

ทราบ ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ไดรับคำรองทุกข เวนแตมีเหตุขัดของที่ทำใหการพิจารณาไมแลวเสร็จภายใน 

ระยะเวลาดังกลาว ก็ใหขยายระยะเวลาไดอีกไมเกิน ๓๐ วัน และใหบันทึกเหตุขัดของใหปรากฏไวดวย

 ขอ ๔๕ นอกเหนือจากที่ไดกำหนดไวในระเบียบนี้ หลักเกณฑ และวิธีการในการสอบสวนการกระความผิด 

ทางวินัย และการอุทธรณทางคำสั่งลงโทษทางวินัย ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี 

วาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกไขเพิ่มเติม กำหนดโดยอนุโลม

หมวด ๔

การสิ้นสุดสัญญาจาง

 

 ขอ ๔๖ สัญญาจางพนักงานกองทุนสิ้นสุดลงเมื่อ

  (๑) ครบกำหนดตามสัญญาจาง

  (๒) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามระเบียบนี้

  (๓) ตาย

  (๔) ไดรับอนุมัติใหลาออก

  (๕) ไมผานการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามขอ ๓๔

  (๖) ถูกใหเลิกสัญญาจางเพราะกระทำความผิดวินัยอยางรายแรง

  (๗) เหตุอื่นตามสัญญาจาง

 ขอ ๔๗ ในระหวางสัญญาจาง พนักงานกองทุนผูใดประสงคจะลาออกจากกการปฏิบัติงาน ใหยื่นหนังสือ 

ขอลาออกตอผูบริหารกองทุนลวงหนาอยางนอย ๗ วัน และเมื่อผูบริหารกองทุนพิจารณาอนุมัติแลวจึงใหออกจากงานได

 เวนแตผูบริหารกองทุนเห็นวามีความจำเปนเพื่อประโยชนของกองทุนจะยับยั้งการลาออกไดเปนเวลาไมเกิน 

๗ วันนับตั้งแตวันที่ประสงคจะลาออก

 ขอ ๔๘ ในกรณีที่บุคคลใดพนจากการเปนพนักงานกองทุนแลว หามมิใหบุคคลนั้นเปดเผยขอมูล 

ที่เปนความลับของกองทุน หรือขอมูล หรือเอกสารใด ๆ ไมวาจะเปนบันทึก หรือจัดเก็บในรูปแบบใดของกองทุน 

ที่บุคคลนั้น ไดรับหรือรับทราบจากการปฏิบัติงาน หรือนำไปใชโดยทุจริตเพื่อประโยชนไมวาจะโดยทางตรงหรือทางออม 

แกตนเองหรือผูอื่น อันเปนเหตุที่ทำใหเกิดความเสียหายแกกองทุน

 ในกรณีที่มีการกระทำอันเปนการฝาฝนตามวรรคหนึ่ง ใหบุคคลดังกลาวตองรับผิดชอบในความเสียหาย 

ที่เกิดขึ้น เวนแตความเสียหายนั้นเกิดจากเหตุสุดวิสัย ในกรณีนี้กองทุนอาจหักคาตอบแทนหรือเงินอื่นใดที่บุคคลนั้น 

จะไดรับจากกองทุนเพื่อไวชำระคาเสียหายดังกลาวก็ได

                                               ประกาศวันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

 

                                                      พลเอก

                                                  (ประวิตร วงษสุวรรณ)

                                                         รองนายกรัฐมนตรี

                                   ประธานกรรมการกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

 โดยที่เปนการสมควรกำหนดใหมีระเบียบวาดวยการบริหารงานบุคคลกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ 

และสังคม เพื่อใหไดบุคคลที่มีความรู ความสามารถในการปฏิบัติงาน และใหผูปฏิบัติงานมีหลักประกัน รวมทั้งไดรับ 

สิทธิประโยชนที่เปนธรรม ในการปฏิบัติงาน อันจะสงผลใหการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตอการปฏิบัติงาน

 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๘ (๓) แหงพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบกับมาตรา ๒๑ (๒) แหงพระราชบัญญัติการบริหารกองทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ และประกาศ 

คณะกรรมการ นโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนวาดวยมาตรฐานการบริหารงานบุคคลของทุนหมุนเวียน ลงวันที่

๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จึงออกระเบียบ 

ไวดังตอไปนี้

 ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

วาดวยการบริหารงานบุคคล กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๔”

 ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันประกาศเปนตนไป

 ขอ ๓ ในระเบียบนี้

 “คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

 “กองทุน” หมายความวา กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

 “ผูบริหารกองทุน” หมายความวา ผูบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

 “ปงบประมาณ” หมายความวา ระยะเวลาต้ังแตวันท่ี ๑ ตุลาคมของปหน่ึงถึงวันท่ี ๓๐ กันยายนของปถัดไป 

และใหใชป พ.ศ. ที่ถัดไปนั้นมาเปนชื่อสำหรับปงบประมาณรายจายประจำปนั้น

 ขอ ๔ เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ 

และมีอำนาจวินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ และคำวินิจฉัยถือเปนที่สิ้นสุด

หมวด ๑

บททั่วไป

 ขอ ๕ ผูปฏิบัติงานในกองทุน แบงออกเปน ๒ ประเภท ไดแก

  (๑) เจาหนาที่ของสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติที่ไดรับมอบหมาย 

ใหมาปฏิบัติภารกิจของกองทุน



  (๓) ลากิจสวนตัว ใหไดรับคาตอบแทนระหวางลาไดปหนึ่งไมเกิน ๑๐ วัน

  (๔) การลาพักผอนประจำป ใหไดรับคาตอบแทนระหวางลาไดปหนึ่งไมเกิน ๑๐ วัน

  (๕) การลาเพื่อรับราชการทหารในการเขารับการเตรียมพล ใหไดรับคาตอบแทนระหวางลาไดปหนึ่ง 

ไมเกิน ๖๐ วัน

  (๖) การลาเพื่อไปอุปสมบท หรือการลาไปประกอบพิธีฮัจยใหไดรับคาตอบแทนระหวางลาไดไมเกิน 

๑๒๐ วัน

 ขอ ๓๒ ใหพนักงานกองทุนไดรับสิทธิประโยชนอื่น ดังนี้

  (๑) คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาทำงาน

   พนักงานกองทุนที่ไดรับอนุมัติใหอยูปฏิบัติงานนอกเวลาทำงานปกติ หรืออยูปฏิบัติงาน 

ในวันหยุดสุดสัปดาห หรือในวันหยุดพิเศษ ใหมีสิทธิไดรับคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาทำงานตามกฎหมาย 

และระเบียบของทางราชการ

  (๒) คาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติงานนอกที่ตั้งกองทุน

   พนักงานกองทุนที่ไดรับคำสั่งจากผูมีอำนาจอนุญาตใหเดินทางไปปฏิบัติงาน มีสิทธิเบิกคาใชจาย 

ในการเดินทางไปปฏิบัติงานตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ

  (๓) คาเบี้ยประชุม

   พนักงานกองทุนที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการในคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ 

หรือคณะทำงาน หรือเปนเลขานุการหรือผูชวยเลขานุการในคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงาน 

แลวแตกรณีมีสิทธิไดรับเบี้ยประชุมตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ

  (๔) คาใชจายในการฝกอบรม

   ในกรณีท่ีกองทุนมีความประสงคท่ีจะใหพนักงานกองทุนเขารับการฝกอบรม สัมมนาทางวิชาการ 

เพื่อพัฒนาหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย ใหมีสิทธิเบิกคาใชจายในการฝกอบรม 

ตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ

  (๕) คาชดเชยการออกจากงานโดยไมมีความผิด

   ในกรณีที่กองทุนบอกเลิกสัญญาจางกับพนักงานกองทุนผูใดกอนครบกำหนดเวลาจางเนื่องจาก 

มีการปรับโครงสรางองคกรหรือเหตุอื่นใด จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายอันมีผลกระทบตอการปฏิบัติงานของพนักงาน 

กองทุน ใหพนักงานกองทุนผูนั้นไดรับคาชดเชยการออกจากงาน ดังนี้

   (ก) พนักงานกองทุนที่ปฏิบัติงานติดตอกันครบ ๔ เดือน แตไมครบ ๑ ป ใหจายคาตอบแทน 

เทากับอัตราคาตอบแทนที่ไดรับอยูกอนวันออกจากงาน

   (ข) พนักงานกองทุนที่ปฏิบัติงานติดตอกันครบ ๑ ปแตไมครบ ๓ ป ใหจายคาตอบแทน 

จำนวน ๓ เทาของอัตราคาตอบแทนที่ไดรับอยูกอนวันออกจากงาน

   (ค) พนักงานกองทุนที่ปฏิบัติงานติดตอกันครบ ๓ ปแตไมครบ ๖ ป ใหจายคาตอบแทน 

จำนวน ๖ เทาของอัตราคาตอบแทนที่ไดรับอยูกอนวันออกจากงาน

   (ง) พนักงานกองทุนที่ปฏิบัติงานติดตอกันครบ ๖ ปแตไมครบ ๑๐ ป ใหจายคาตอบแทน 

และใหอยูในดุลพินิจของผูมีอำนาจพิจารณาหรืออนุญาตที่จะพิจารณาใหลาหรือไมก็ได

 ขอ ๒๕ การลาเพื่อรับราชการทหารเพื่อเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพล ใหมีสิทธิลาได 

ตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร และเมื่อพนจากการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพลแลวใหรายงานตัว 

กลับเขาปฏิบัติงานภายใน ๗ วัน 

สวนที่ ๓

คาตอบแทน และสิทธิประโยชน

 

 ขอ ๒๖ อัตราคาตอบแทน สิทธิประโยชน และสวัสดิการของพนักงานกองทุน ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการ 

กำหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง

 พนักงานกองทุนที่มีประสบการณและความสามารถพิเศษอาจไดรับคาตอบแทนในอัตราที่สูงกวาอัตราขั้นต่ำ 

ของตำแหนงที่ไดรับการจางก็ได ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ ที่คณะกรรมการกำหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง

 ขอ ๒๗ การเลื ่อนคาตอบแทนประจำปของพนักงานกองทุน ใหพิจารณาเลื ่อนคาตอบแทนตาม 

ผลการประเมินการปฏิบัติงาน โดยแจงใหพนักงานกองทุนทราบเปนรายบุคคลโดยไมตองประกาศเปนการทั่วไป 

และใหถือวาอัตรา การเลื่อนคาตอบแทนของพนักงานกองทุนแตละคนเปนความลับมิอาจเปดเผยได

 ขอ ๒๘ การเลื่อนคาตอบแทนประจำปของพนักงานกองทุน ใหผูบริหารกองทุนปรับไดภายในวงเงิน 

รวมไมเกินรอยละ ๖ ของวงเงินรวมคาตอบแทนของผูมีสิทธิไดรับการเลื่อนคาตอบแทน ณ วันที่ ๑ กันยายนของทุกป 

ทั้งนี้มิใหมีการเลื่อนคาตอบแทนสำหรับพนักงานกองทุนที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานในรอบปงบประมาณที่แลวมา 

นอยกวา ๘ เดือน

 ขอ ๒๙ พนักงานกองทุนอาจไมไดรับการพิจารณาใหเลื่อนคาตอบแทน ในกรณีดังตอไปนี้

  (๑) อยูในชวงระยะเวลาทดลองการปฏิบัติหนาที่

  (๒) ผลการปฏิบัติงานในรอบปที่ผานมาอยูในเกณฑที่ไมไดรับการเลื่อนคาตอบแทน ตามที่ผูบริหาร 

กองทุนกำหนด

  (๓) ถูกลงโทษทางวินัย หรืออยูระหวางการลงโทษทางวินัย จนกระทั่งถึงวันที่จะเลื่อนคาตอบแทน

  (๔) ไดรับคาตอบแทน ณ จุดสูงสุดตามโครงสรางคาตอบแทนของตำแหนง

 ขอ ๓๐ ใหพนักงานกองทุนไดรับสิทธิประโยชนและมีหนาที่ตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการประกันสังคม

 ขอ ๓๑ พนักงานกองทุนมีสิทธิไดรับคาตอบแทนระหวางลา ดังนี้

  (๑) ลาปวย ใหไดรับคาตอบแทนระหวางลาไดปหนึ่งไมเกิน ๓๐ วัน สวนที่เกิน ๓๐ วัน 

มีสิทธิไดรับเงินทดแทนการขาดรายไดจากกองทุนประกันสังคม ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขตามกฎหมาย วาดวย 

การประกันสังคม

  (๒) ลาคลอดบุตร ใหไดรับคาตอบแทนระหวางลาไดไมเกิน ๔๕ วัน และมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะห 

การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรจากกองทุนประกันสังคม   ทั้งนี้   ตามหลักเกณฑและเงื ่อนไขตามกฎหมาย 

วาดวยการประกันสังคม

 ในการพิจารณาตามวรรคหนึ่ง ใหผูบริหารกองทุนพิจารณาสอบสวนใหไดความจริงและยุติธรรมตามวิธีการ 

ที่เห็นสมควร หรืออาจตั้งกรรมการสอบสวน ขึ้นสอบสวนการกระทำผิดวินัยดังกลาวได

 ขอ ๓๙ พนักงานผูกระทำความผิดดังตอไปนี้ ถือวาเปนความผิดวินัยอยางรายแรง

  (๑) กระทำความผิดฐานทุจริตในหนาที่

  (๒) จงใจไมปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือเงื่อนไขที่กองทุนกำหนดใหปฏิบัติ 

จนเปนเหตุใหกองทุนไดรับความเสียหายอยางรายแรง

  (๓) ปฏิบัติหนาที่โดยประมาทเลินเลอจนเปนเหตุใหกองทุนไดรับความเสียหายอยางรายแรง

  (๔) ไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาจาง หรือขัดคำสั่งหรือหลีกเลี่ยงไมปฏิบัติตามคำสั่ง 

ของผูบังคับบัญชาตามขอ ๓๕ จนเปนเหตุใหกองทุนไดรับความเสียหายอยางรายแรง

  (๕) ประมาทเลินเลอจนเปนเหตุใหกองทุนไดรับความเสียหายอยางรายแรง

  (๖) ละทิ้งหรือทอดทิ้งการปฏิบัติงานเปนเวลาติดตอกันเกินกวา ๗ วัน สำหรับตำแหนงที่กองทุน 

กำหนดเวลาการมาปฏิบัติงาน

  (๗) ละทิ้งหรือทอดทิ้งการทำงานจนทำใหงานไมแลวเสร็จตามระยะเวลาและเปาหมายที่กำหนด 

จนเปนเหตุใหกองทุนไดรับความเสียหายอยางรายแรง สำหรับตำแหนงที่กองทุนกำหนดการปฏิบัติงานตามเปาหมาย

  (๘) ประพฤติชั่วอยางรายแรง หรือกระทำความผิดอาญาโดยมีคำพิพากษาถึงที่สุดใหจำคุก 

หรือหนักกวาโทษจำคุก

  (๙) การกระทำอื่นใดที่ผูบริหารกองทุนกำหนดวาเปนความผิดวินัยอยางรายแรง

 ขอ ๔๐ กรณีที่พนักงานกองทุนถูกกลาวหาวากระทำผิดวินัยอยางรายแรง ใหผูบริหารกองทุนแตงตั้ง 

คณะกรรมการเพื่อดำเนินการสอบสวนโดยเร็ว และตองใหโอกาสผูถูกกลาวหาชี้แจงและแสดงพยานหลักฐานในกรณีที่ 

ผลการสอบสวนปรากฎวากระทำความผิดวินัยอยางรายแรง ใหผูบริหารกองทุนโดยความเห็นชอบ จากคณะกรรมการ 

มีคำสั่งใหยกเลิกสัญญาจาง แตถาไมมีมูลกระทำความผิดใหสั่งยุติเรื่อง ทั้งนี้ หลักเกณฑและวิธีการสอบสวนพนักงาน  

ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกำหนด หรือตามหลักเกณฑและวิธีการที่ระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงาน 

ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกไขเพิ่มเติม กำหนดโดยอนุโลม

 ขอ ๔๑ พนักงานกองทุนผูใดถูกฟองคดีอาญา หรือถูกกลาวหาวากระทำความผิดอาญา เวนแตเปนความผิด 

ที่ไดกระทำโดยประมาท หรือความผิดโดยลหุโทษ หรือถูกกลาวหาวากระทำผิดวินัยอยางรายแรงจนถูกตั้งกรรมการ 

สอบสวน ถาการใหผูนั ้นอยูปฏิบัติงานตอไปจะเปนการเสียหายแกกองทุน ผูบริหารกองทุนจะสั่งใหพักงาน 

โดยงดจายคาตอบแทน รวมทั้งระงับสิทธิประโยชนและสวัสดิการตาง ๆ สำหรับพนักงานกองทุนนั้นตั้งแตวันที่ถูกสั่ง 

พักงาน เปนตนไปก็ได

 เมื่อปรากฏวาความผิดที่ถูกฟองหรือถูกกลาวหาในคดีอาญาถึงที่สุด หรือถูกกลาวหาวากระทำผิดวินัย 

อยางรายแรงตามวรรคหน่ึง มีผลเปนประการใดใหพิจารณาลงโทษตามควรแกกรณี ถาปรากฎวามิไดกระทำผิดและไมมี 

มลทินมัวหมอง ก็ใหสั่งใหผูนั้นกลับเขามาทำงานตามเดิมและใหไดรับคาตอบแทนสิทธิประโยชนและสวัสดิการตาง ๆ 

ยอนหลังนับตั้งแตวันที่มีคำสั่งพักงานจนถึงวันที่มีคำสั่งใหกลับเขาทำงาน ทั้งนี้ตองไมเกินวันสิ้นสุดสัญญาจางที่ระบุ 

ไวในสัญญาจาง

จำนวน ๘ เทาของอัตราคาตอบแทนที่ไดรับอยูกอนวันออกจากงาน

   (จ) พนักงานกองทุนท่ีปฏิบัติงานติดตอกันครบ ๑๐ ปข้ึนไป ใหจายคาตอบแทนจำนวน ๑๐ เทา 

ของอัตราคาตอบแทนที่ไดรับอยูกอนวันออกจากงาน

  (๖) เงินทดแทนกรณีประสบอันตราย เจ็บปวย เนื่องจากการทำงานใหกองทุน ใหพนักงานกองทุน 

มีสิทธิไดรับเงินทดแทนตามหลักเกณฑ วิธีการ และอัตราการจายเงินทดแทนที่กำหนดในกฎหมายวาดวยเงินทดแทน 

และใหนำกฎหมายวาดวยการสงเคราะหขาราชการผูไดรับอันตรายหรือการเจ็บปวย เพราะเหตุปฎิบัติราชการเฉพาะ 

ในสวนที่เกี่ยวของกับการลามาใชบังคับกับพนักงานกองทุนโดยอนุโลม
 

สวนที่ ๔

การประเมินผลการปฏิบัติงาน

 

 ขอ ๓๓ ผูบริหารกองทุนหรือผูที่ไดรับมอบอำนาจมีหนาที่ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 

กองทุน โดยพิจารณาจากคุณภาพและปริมาณงาน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานที่ไดปฏิบัติมา ความสามารถ 

ความอุตสาหะ และการอุทิศเวลาในการปฏิบัติงาน ตลอดจนการรักษาวินัยการปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเปนผูปฏิบัติงาน 

ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ผูบริหารกองทุนกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

 ขอ ๓๔ การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานกองทุน ใหกระทำไดดังนี้

  (๑) การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำป

  (๒) การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อตอสัญญาจาง หรือเลื่อนเงินเดือน คาตอบแทน

สวนที่ ๕

วินัยและการรักษาวินัย

 

 ขอ ๓๕ พนักงานกองทุนมีหนาที่ตองปฏิบัติงานตามที่กำหนดในระเบียบนี้ และตามเงื่อนไขที่กำหนดไว 

ในสัญญาจาง และมีหนาที่ตองปฏิบัติตามคำสั่งของผูบังคับบัญชา ซึ่งสั่งในหนาที่โดยชอบดวยกฎหมาย กฎระเบียบ 

ขอบังคับของกองทุน

 ขอ ๓๖ พนักงานกองทุนตองรักษาวินัยโดยเครงครัดตามที่กำหนดไวเปนขอหามและขอปฏิบัติที่ผูบริหาร 

กองทุนกำหนด

 พนักงานกองทุนผูใดฝาฝนขอหามหรือไมปฏิบัติตามขอปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง พนักงานกองทุนผูนั้น 

เปนผูกระทำผิดวินัยอยางไมรายแรง และผูบริหารกองทุนมีอำนาจลงโทษ

 ขอ ๓๗ โทษทางวินัย ไดแก โทษทางวินัยไมรายแรง และโทษทางวินัยอยางรายแรง

 ขอ ๓๘ ในกรณีที่ปรากฏวาพนักงานกองทุนกระทำความผิดวินัยไมรายแรงตามขอ ๓๕ หรือขอ ๓๖ 

แลวแตกรณี ใหผูบริหารกองทุนสั่งลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือนตามควรแกกรณีใหเหมาะสม 

แกความผิด

๕

ซึ่งไดรับเงินคาตอบแทนปหนึ่งไมเกิน ๑๐ วันทำการ และเมื่อไดรับอนุญาตแลวจึงจะหยุดปฏิบัติงานไดเวนแตมีเหตุจำเปน 

ไมสามารถรอรับอนุญาตไดทัน จะเสนอหรือจัดสงใบลาพรอมระบุเหตุจำเปนไวแลวหยุดปฏิบัติงานกอนก็ได 

แตตองชี้แจงเหตุผลใหผูมีอำนาจอนุญาตทราบโดยเร็ว

 ในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไมอาจเสนอหรือจัดสงใบลากอนตามวรรคหนึ่งได ใหเสนอหรือจัดสงใบลา 

พรอมทั้งเหตุผลความจำเปนตอผูบังคับบัญชาตามลำดับจนถึงผูมีอำนาจอนุญาตทันทีในวันแรกที่มาปฏิบัติงาน

 ขอ ๒๒ การลาพักผอนประจำป ใหมีสิทธิลาพักผอนประจำปในปงบประมาณไดเมื่อปฏิบัติงานมาแลว 

ไมนอยกวา ๖ เดือน ซึ่งมีสิทธิลาพักผอนประจำปไดปละ ๑๐ วันทำการ โดยตองยื่นใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลำดับ 

จนถึงผูมีอำนาจอนุญาต และเมื่อไดรับอนุญาตแลวจึงจะหยุดปฏิบัติงานได

 พนักงานกองทุนผูใดทำงานครบ ๑ ปขึ้นไป และในปที่ผานมาพนักงานกองทุนผูนั้นมิไดลาพักผอนประจำป 

หรือลาพักผอนประจำปแลวแตไมครบ ๑๐ วันทำการ ใหสามารถนำวันลาพักผอนที่เหลือที่ยังมิไดลามาสะสมได 

แตวันลาพักผอนที่นำมาสะสมตองไมเกิน ๕ วันทำการ โดยเมื่อรวมกับวันลาพักผอนในปปจจุบันจะตองไมเกิน 

๑๕ วันทำการ

 การอนุญาตใหลาพักผอนจะอนุญาตใหลาครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ได โดยมิใหเสียหายแกงานเมื่อไดรับ 

อนุญาตแลว จึงจะหยุดงานได

 ในระหวางที่พนักงานไดรับอนุญาตใหลาพักผอนประจำป และยังไมครบกำหนด หากมีกรณีจำเปนที่จะตอง 

ปฏิบัติงาน ผูบริหารกองทุนจะสั่งระงับการลาและเรียกตัวกลับมาปฏิบัติงานก็ได

 ขอ ๒๓ การลาคลอดบุตร ใหมีสิทธิลาคลอดบุตร ซึ่งไดรับเงินคาตอบแทนครั้งละไมเกิน ๙๐ วัน โดยตอง 

ยื่นใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลำดับจนถึงผูมีอำนาจอนุญาตกอนหรือในวันลา เวนแตจะไมสามารถจะลงชื่อในใบลาได 

จะใหผูอื่นลาแทนก็ได แตเมื่อสามารถลงชื่อไดแลว ใหเสนอหรือจัดสงใบลาโดยเร็ว โดยไมตองมีใบรับรองของแพทย

 การลาคลอดบุตรจะลาในวันที่คลอด กอนหรือหลังวันที่คลอดบุตรก็ได แตเมื่อรวมวันลาแลวตองไมเกิน 

๙๐ วัน

 พนักงานที่ไดรับอนุญาตใหลาคลอดบุตรและไดหยุดปฏิบัติงานไปแลว แตไมไดคลอดบุตรตามกำหนด 

หากประสงคจะขอยกเลิกวันลาคลอดบุตรที่หยุดไป ใหผูมีอำนาจอนุญาตใหยกเลิกวันลาคลอดบุตรได โดยใหถือวา 

วันที่หยุดปฏิบัติงานไปแลวเปนวันลากิจสวนตัว

 การลาคลอดบุตรคาบเกี่ยวกับการลาประเภทใดซึ่งยังไมครบกำหนดวันลาของการลาประเภทนั้นใหถือวา 

การลาประเภทนั้นสิ้นสุดลง และใหนับเปนการลาคลอดบุตรตั้งแตวันเริ่มวันลาคลอดบุตร

 ขอ ๒๔ การลาอุปสมบทในพระพุทธศาสนาหรือการลาไปประกอบพิธีฮ ัจย  ณ  เมืองเมกกะ 

ประเทศซาอุดิอาระเบียในศาสนาอิสลาม ใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลำดับจนถึงผูมีอำนาจพิจารณา 

หรืออนุญาต ซึ่งมีสิทธิลาเพื่อไปอุปสมบท หรือไปประกอบพิธีฮัจยไดตลอดชวงเวลาของการมีสถานภาพเปนพนักงาน 

กองทุน โดยการลาอุปสมบทมีสิทธิลาไดไมเกิน ๑๒๐ วัน และไปประกอบพิธีฮัจยก็มีสิทธิลาไดไมเกิน ๑๒๐ วัน 

ตามระยะเวลาที่ใชในการประกอบศาสนกิจตามหลักการของศาสนาอิสลาม

 ในกรณีมีเหตุพิเศษท่ีไมอาจเสนอหรือจัดสงใบลากอนตามวรรคหน่ึง ใหช้ีแจงเหตุผลความจำเปน ประกอบการลา 

อาจสั่งใหพนักงานกองทุนไปปฏิบัติงานนอกเหนือจากเงื่อนไขตามที่กำหนดไวในสัญญาจางไดโดยไมเปนเหตุใหพนักงาน

กองทุนเรียกรองประโยชนตอบแทนใด ๆ ได

สวนที่ ๒

วันเวลาทำงาน วันหยุด และการลา

 

 ขอ ๑๖ วันทำงานใหกำหนดสัปดาหละ ๕ วัน มีกำหนดเวลาทำงาน รวมสัปดาหละไมเกิน ๔๐ ชั่วโมง ดังน้ี

  (๑) วันทำงาน ไดแก วันจันทรถึงวันศุกร เวนวันหยุดตามประเพณี

  (๒) เวลาทำงานปกติ เวลา ๐๘.๓๐ นาิกา ถึง ๑๖.๓๐ นาิกา

 กรณีที่พนักงานกองทุนมาทำงานสายกวาเวลาทำงานปกติ แตไมเกิน ๑๕ นาที และไดปฏิบัติงานชดเชย 

ในเวลาทำงานจนครบ ๘ ชั่วโมง ถือวาไดปฏิบัติงานครบตามเวลาทำงานปกติ

 ขอ ๑๗ ใหพนักงานกองทุนตองบันทึกเวลาทำงานดวยตนเอง เวนแตไดรับอนุญาตจากผูบริหารกองทุน 

ใหไมตองบันทึกเวลาทำงาน ทั้งนี้ การบันทึกเวลาทำงานใหใชวิธีที่ผูบริหารกองทุนกำหนด

 ขอ ๑๘ วันหยุดของพนักงานแบงออกเปน ๒ ประเภท ดังนี้

  (๑) วันหยุดประจำสัปดาห ไดแก วันเสารและวันอาทิตย

  (๒) วันหยุดตามประเพณี ใหเปนไปตามระเบียบของทางราชการและมติคณะรัฐมนตรีโดยอนุโลม 

ทั้งนี้ ในกรณีที่วันหยุดตามประเพณีวันใดของวันหยุดประจำสัปดาห ใหวันทำงานถัดไปเปนวันหยุดทดแทนวันหยุด 

ประจำประเพณีนั้น

 ขอ ๑๙ การลาแบงออกเปน ๖ ประเภท ดังนี้

  (๑) การลาปวย

  (๒) การลากิจ

  (๓) การลาคลอดบุตร

  (๔) การลาพักผอน

  (๕) การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย

  (๖) การลาเพื่อเขารับราชการทหาร

 ขอ ๒๐ การลาปวย ใหมิสิทธิลาปวยไดเทาที่ปวยจริงโดยตองยื่นใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลำดับจนถึง 

ผูมีอำนาจอนุญาตกอนหรือในวันที่ลา เวนแตในกรณีจำเปนใหสงใบลาในวันแรกที่มาปฏิบัติงานก็ได

 ในกรณีที่พนักงานกองทุนผูลามีอาการปวยจนไมสามารถจะลงชื่อในใบลาได จะใหผูอื่นลาแทนก็ได 

แตเมื่อสามารถลงชื่อไดแลว ใหเสนอหรือจัดสงใบลาโดยเร็ว

 ทั้งนี้ การลาปวยตั้งแต ๓ วันทำการขึ้นไป ตองมีใบรับรองแพทยซึ่งเปนผูที่ไดขึ้นทะเบียนและไดรับอนุญาต 

เปนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมแนบไปกับใบลาดวย

 ขอ ๒๑ การลากิจใหมีสิทธิลากิจโดยตองยื่นใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลำดับจนถึงผูมีอำนาจอนุญาต 

  (๗) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ

  (๘) ไมเปนขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอื่นของรัฐ 

รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการทองถิ่น

  (๙) คุณสมบัติหรือลักษณะตองหามอื่นตามที่ผูบริหารกองทุนกำหนดไวในประกาศ การสรรหา 

เพื่อจางเปนพนักงานกองทุน

 ในกรณีที่เห็นสมควรผูบริหารกองทุนอาจประกาศกำหนดคุณสมบัติหรือลักษณะตองหามเพิ่มขึ้น หรือ 

กำหนดแนวทางปฏิบัติของกองทุนในการจางพนักงานกองทุน ทั้งนี้ ตองเปนไปเพื่อความจำเปนหรือเหมาะสมกับภารกิจ 

ของกองทุน

 ขอ ๑๒ การจางพนักงานกองทุนใหกระทำเปนสัญญาจาง โดยผูบริหารกองทุนอาจกำหนดเวลาเริ่มตน 

และเวลาสิ้นสุดก็ได และอาจใหมีการตอสัญญาจางได ทั้งนี้ตามความเหมาะสมและความจำเปนของกองทุน 

แบบสัญญาจางใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกำหนด

 การทำสัญญาตามวรรคหนึ่ง ใหระยะเวลาการจางไมเกินคราวละ ๔ ป และผูบริหารกองทุนหรือผูที่ 

ไดรับมอบหมาย เปนผูลงนามในสัญญาจาง

 วันเริ่มดำรงตำแหนง ใหเปนไปตามวันที่กำหนดในสัญญาจางเปนตนไป

 ขอ ๑๓ บุคคลผูไดรับการจางใหเปนพนักงานกองทุน ใหทดลองปฏิบัติหนาที่ในตำแหนงนั้นเปนระยะเวลา 

ไมนอยกวา ๙๐ วัน นับแตวันที่เขาปฏิบัติงาน โดยอยูในความดูแลของผูบังคับบัญชาหรือผูที่ไดรับมอบหมาย

 เมื่อครบกำหนดระยะเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่ง แตยังเห็นสมควรใหผูนั้นทดลองปฏิบัติหนาที่ 

ตอไปอีก ใหผูบังคับบัญชาหรือผูที่ไดรับมอบหมายในการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่สั่งใหผูนั้นทดลอง 

ปฏิบัติหนาที่ตอไป โดยมีกำหนดเวลาตามที่เห็นสมควร แตทั้งนี้ระยะเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่รวมทั้งสิ้นตองไมเกิน 

๑๘๐ วัน

 ในระหวางเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ ถาผูบังคับบัญชาหรือผูที่ไดรับมอบหมายในการประเมินผลการทดลอง 

ปฏิบัติหนาที่เห็นวา ผูทดลองปฏิบัติหนาที่ผูนั้นมีความประพฤติไมเหมาะสมหรือไมมีความรูความสามารถที่เหมาะสม 

ที่จะปฏิบัติหนาที่ในตำแหนงที่ไดรับการจาง ใหรายงานผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ใหผูบริหารกองทุนทราบและพิจารณา 

เลิกจางตอไป

 เมื่อผูบริหารกองทุนเห็นชอบการเลิกจางแลว ใหผูทดลองปฎิบัติหนาที่พนจากการเปนพนักงานกองทุน 

และใหถือวาสัญญาจางของผูนั้นสิ้นสุดลง

 ผูซึ่งถูกเลิกจางเพราะไมผานการทดลองปฏิบัติหนาที่  ใหถือวาไมเคยเปนบุคลากรของกองทุน แตทั้งนี้ 

ไมกระทบถึงการปฏิบัติหนาที่ หรือการรับคาจางหรือผลประโยชนอื่นใดที่ผูนั้นพึงไดรับในระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่

 ขอ ๑๔ ในกรณีที่มีการตอสัญญาจางพนักงานกองทุนในตำแหนงเดิม ใหผูนั้นไมตองทดลองปฏิบัติหนาที่ 

ในตำแหนงนั้นอีก เวนแตไดรับการจางในตำแหนงใหมใหผูนั้นทดลองปฏิบัติหนาที่ในตำแหนงใหมนั้นตามหลักเกณฑ 

ในขอ ๑๓

 ขอ ๑๕ เพ่ือประโยชนของกองทุน ผูบังคับบัญชาหรือผูท่ีไดรับมอบหมายโดยความเห็นชอบของผูบริหารกองทุน 

  (๒) พนักงานกองทุน

 ขอ ๖ การกำหนดโครงสราง กรอบอัตรากำลัง และมาตรฐานกำหนดตำแหนงใหเปนไปตามที่ 

คณะกรรมการกำหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง

 ขอ ๗ ในการบริหารงานบุคคล ใหผูบริหารกองทุนมีอำนาจหนาที่ดังตอไปนี้

  (๑) กำกับดูแลการบริหารงานบุคคลของกองทุนใหเปนไปตามกฎหมาย และระเบียบของคณะกรรมการ

  (๒) บรรจุ แตงตั้ง เลื่อนหรือลดคาตอบแทน ลงโทษทางวินัย ตลอดจนใหผูปฏิบัติงานลาออกจากงาน

  (๓) กำหนดวันเวลาปฏิบัติงาน และวันหยุดงานตามประเพณีหรือวันหยุดนักขัตฤกษประจำป

  (๔) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

 ขอ ๘ เจาหนาที่ของสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ที่ไดรับมอบหมาย 

ใหมาปฏิบัติภารกิจของกองทุนตามขอ ๕ (๑) ใหไดรับเงินเดือน คาจาง คาตอบแทน สิทธิประโยชน หรือสวัสดิการตาง ๆ 

ตามสิทธิของขาราชการ หรือลูกจางของทางราชการที่ตนดำรงตำแหนงอยู

หมวด ๒

พนักงานกองทุน

 

สวนที่ ๑

การบรรจุ การแตงตั้ง และการจาง

 

 ขอ ๙ การจางบุคคลเพ่ือเปนพนักงานกองทุนใหเปนไปตามกรอบอัตรากำลัง และมาตรฐานกำหนดตำแหนง 

ที่กระทรวงการคลังใหความเห็นชอบ

 ขอ ๑๐ การเลือกสรรบุคคลใหเปนพนักงานกองทุนเพื่อบรรจุและแตงตั้งใหดำรงตำแหนงใดใหบรรจุ 

และแตงตั้งจากผูผานการคัดเลือกไดในตำแหนงนั้น ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ผูบริหารกองทุนกำหนด

 ขอ ๑๑ บุคคลที่จะไดรับการบรรจุหรือแตงตั้งหรือจางใหเปนพนักงานกองทุน จะตองมีคุณสมบัติ 

และไมมีลักษณะตองหามดังนี้

  (๑) มีสัญชาติไทย

  (๒) มีอายุไมต่ำกวา ๑๘ ปบริบูรณ

  (๓) ไมเปนบุคคลลมละลาย

  (๔) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอน 

ไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กำหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน

  (๕) ไมเปนผูดำรงตำแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่พรรคการเมือง

  (๖) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดใหจำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา 

เวนแตเปนโทษสำหรับความผิดที่ไดกระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

 ขอ ๔๒ การยกเลิกสัญญาจาง ของพนักงานกองทุนใหเปนอำนาจของผูบริหารกองทุน

 การยกเลิกคำสั่งลดคาตอบแทน ตัดคาตอบแทน ภาคทัณฑ และคำสั่งพักงานของพนักงานกองทุน ใหเปน 

อำนาจของผูบริหารกองทุน โดยความเห็นชอบของผูบริหารกองทุน

 ทั้งนี้ การดำเนินการตามวรรคหนึ่ง และวรรคสอง ใหกระทำเปนหนังสือ

หมวด ๓

การอุทธรณ และการรองทุกข

 

 ขอ ๔๓ การอุทธรณคำสั่งโทษทางวินัยตามระเบียบนี้ใหอุทธรณตอผูบริหารกองทุนภายใน ๓๐ วัน 

นับแตวันทราบคำสั่ง ใหผูบริหารกองทุนพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่ไดรับอุทธรณ 

เวนแตมีเหตุขัดของที่ทำใหการพิจารณาไมแลวเสร็จภายในระยะเวลาดังกลาว ก็ใหขยายระยะเวลาไดอีกไมเกิน ๓๐ วัน 

และใหบันทึกเหตุขัดของใหปรากฎไวดวย

 หากผูบริหารกองทุนพิจารณาแลวไมเห็นดวยใหทำการแกไขคำสั่งลงโทษทางวินัยนั้นหรือหากพิจารณาแลว 

มีความเห็นยืนตามคำสั่งลงโทษทางวินัย ใหคำสั่งการพิจารณาอุทธรณของผูบริหารกองทุนเปนที่สุด

 ขอ ๔๔ พนักงานกองทุนมีสิทธิรองทุกข กรณีไมไดรับความเปนธรรม หรือเมื่อเห็นวาผูบังคับบัญชาใชอำนาจ 

หนาที่ปฏิบัติหรือไมปฏิบัติตอตนใหถูกตองตามกฎหมายระเบียบ หรือแบบธรรมเนียมของกองทุน หรือมีความคับของใจ 

อันเกิดจากการปฏิบัติหรือไมปฏิบัติตอตนของผูบังคับบัญชา ใหผูนั้นมีสิทธิรองทุกขโดยทำเปนหนังสือชี้แจงแสดงเหตุผล 

พรอมพยานหลักฐานตอผูบริหารกองทุนภายใน ๓๐ วัน นับแตทราบเหตุแหงการรองทุกข

  ในการพิจารณาดำเนินการ ใหผูบริหารกองทุนพิจารณาวินิจฉัย และแจงผลเปนหนังสือใหผูรองทุกข 

ทราบ ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ไดรับคำรองทุกข เวนแตมีเหตุขัดของที่ทำใหการพิจารณาไมแลวเสร็จภายใน 

ระยะเวลาดังกลาว ก็ใหขยายระยะเวลาไดอีกไมเกิน ๓๐ วัน และใหบันทึกเหตุขัดของใหปรากฏไวดวย

 ขอ ๔๕ นอกเหนือจากที่ไดกำหนดไวในระเบียบนี้ หลักเกณฑ และวิธีการในการสอบสวนการกระความผิด 

ทางวินัย และการอุทธรณทางคำสั่งลงโทษทางวินัย ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี 

วาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกไขเพิ่มเติม กำหนดโดยอนุโลม

หมวด ๔

การสิ้นสุดสัญญาจาง

 

 ขอ ๔๖ สัญญาจางพนักงานกองทุนสิ้นสุดลงเมื่อ

  (๑) ครบกำหนดตามสัญญาจาง

  (๒) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามระเบียบนี้

  (๓) ตาย

  (๔) ไดรับอนุมัติใหลาออก

  (๕) ไมผานการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามขอ ๓๔

  (๖) ถูกใหเลิกสัญญาจางเพราะกระทำความผิดวินัยอยางรายแรง

  (๗) เหตุอื่นตามสัญญาจาง

 ขอ ๔๗ ในระหวางสัญญาจาง พนักงานกองทุนผูใดประสงคจะลาออกจากกการปฏิบัติงาน ใหยื่นหนังสือ 

ขอลาออกตอผูบริหารกองทุนลวงหนาอยางนอย ๗ วัน และเมื่อผูบริหารกองทุนพิจารณาอนุมัติแลวจึงใหออกจากงานได

 เวนแตผูบริหารกองทุนเห็นวามีความจำเปนเพื่อประโยชนของกองทุนจะยับยั้งการลาออกไดเปนเวลาไมเกิน 

๗ วันนับตั้งแตวันที่ประสงคจะลาออก

 ขอ ๔๘ ในกรณีที่บุคคลใดพนจากการเปนพนักงานกองทุนแลว หามมิใหบุคคลนั้นเปดเผยขอมูล 

ที่เปนความลับของกองทุน หรือขอมูล หรือเอกสารใด ๆ ไมวาจะเปนบันทึก หรือจัดเก็บในรูปแบบใดของกองทุน 

ที่บุคคลนั้น ไดรับหรือรับทราบจากการปฏิบัติงาน หรือนำไปใชโดยทุจริตเพื่อประโยชนไมวาจะโดยทางตรงหรือทางออม 

แกตนเองหรือผูอื่น อันเปนเหตุที่ทำใหเกิดความเสียหายแกกองทุน

 ในกรณีที่มีการกระทำอันเปนการฝาฝนตามวรรคหนึ่ง ใหบุคคลดังกลาวตองรับผิดชอบในความเสียหาย 

ที่เกิดขึ้น เวนแตความเสียหายนั้นเกิดจากเหตุสุดวิสัย ในกรณีนี้กองทุนอาจหักคาตอบแทนหรือเงินอื่นใดที่บุคคลนั้น 

จะไดรับจากกองทุนเพื่อไวชำระคาเสียหายดังกลาวก็ได

                                               ประกาศวันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

 

                                                      พลเอก

                                                  (ประวิตร วงษสุวรรณ)

                                                         รองนายกรัฐมนตรี

                                   ประธานกรรมการกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

 โดยที่เปนการสมควรกำหนดใหมีระเบียบวาดวยการบริหารงานบุคคลกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ 

และสังคม เพื่อใหไดบุคคลที่มีความรู ความสามารถในการปฏิบัติงาน และใหผูปฏิบัติงานมีหลักประกัน รวมทั้งไดรับ 

สิทธิประโยชนที่เปนธรรม ในการปฏิบัติงาน อันจะสงผลใหการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตอการปฏิบัติงาน

 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๘ (๓) แหงพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบกับมาตรา ๒๑ (๒) แหงพระราชบัญญัติการบริหารกองทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ และประกาศ 

คณะกรรมการ นโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนวาดวยมาตรฐานการบริหารงานบุคคลของทุนหมุนเวียน ลงวันที่

๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จึงออกระเบียบ 

ไวดังตอไปนี้

 ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

วาดวยการบริหารงานบุคคล กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๔”

 ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันประกาศเปนตนไป

 ขอ ๓ ในระเบียบนี้

 “คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

 “กองทุน” หมายความวา กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

 “ผูบริหารกองทุน” หมายความวา ผูบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

 “ปงบประมาณ” หมายความวา ระยะเวลาต้ังแตวันท่ี ๑ ตุลาคมของปหน่ึงถึงวันท่ี ๓๐ กันยายนของปถัดไป 

และใหใชป พ.ศ. ที่ถัดไปนั้นมาเปนชื่อสำหรับปงบประมาณรายจายประจำปนั้น

 ขอ ๔ เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ 

และมีอำนาจวินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ และคำวินิจฉัยถือเปนที่สิ้นสุด

หมวด ๑

บททั่วไป

 ขอ ๕ ผูปฏิบัติงานในกองทุน แบงออกเปน ๒ ประเภท ไดแก

  (๑) เจาหนาที่ของสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติที่ไดรับมอบหมาย 

ใหมาปฏิบัติภารกิจของกองทุน



๖

  (๓) ลากิจสวนตัว ใหไดรับคาตอบแทนระหวางลาไดปหนึ่งไมเกิน ๑๐ วัน

  (๔) การลาพักผอนประจำป ใหไดรับคาตอบแทนระหวางลาไดปหนึ่งไมเกิน ๑๐ วัน

  (๕) การลาเพื่อรับราชการทหารในการเขารับการเตรียมพล ใหไดรับคาตอบแทนระหวางลาไดปหนึ่ง 

ไมเกิน ๖๐ วัน

  (๖) การลาเพื่อไปอุปสมบท หรือการลาไปประกอบพิธีฮัจยใหไดรับคาตอบแทนระหวางลาไดไมเกิน 

๑๒๐ วัน

 ขอ ๓๒ ใหพนักงานกองทุนไดรับสิทธิประโยชนอื่น ดังนี้

  (๑) คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาทำงาน

   พนักงานกองทุนที่ไดรับอนุมัติใหอยูปฏิบัติงานนอกเวลาทำงานปกติ หรืออยูปฏิบัติงาน 

ในวันหยุดสุดสัปดาห หรือในวันหยุดพิเศษ ใหมีสิทธิไดรับคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาทำงานตามกฎหมาย 

และระเบียบของทางราชการ

  (๒) คาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติงานนอกที่ตั้งกองทุน

   พนักงานกองทุนที่ไดรับคำสั่งจากผูมีอำนาจอนุญาตใหเดินทางไปปฏิบัติงาน มีสิทธิเบิกคาใชจาย 

ในการเดินทางไปปฏิบัติงานตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ

  (๓) คาเบี้ยประชุม

   พนักงานกองทุนที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการในคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ 

หรือคณะทำงาน หรือเปนเลขานุการหรือผูชวยเลขานุการในคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงาน 

แลวแตกรณีมีสิทธิไดรับเบี้ยประชุมตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ

  (๔) คาใชจายในการฝกอบรม

   ในกรณีท่ีกองทุนมีความประสงคท่ีจะใหพนักงานกองทุนเขารับการฝกอบรม สัมมนาทางวิชาการ 

เพื่อพัฒนาหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย ใหมีสิทธิเบิกคาใชจายในการฝกอบรม 

ตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ

  (๕) คาชดเชยการออกจากงานโดยไมมีความผิด

   ในกรณีที่กองทุนบอกเลิกสัญญาจางกับพนักงานกองทุนผูใดกอนครบกำหนดเวลาจางเนื่องจาก 

มีการปรับโครงสรางองคกรหรือเหตุอื่นใด จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายอันมีผลกระทบตอการปฏิบัติงานของพนักงาน 

กองทุน ใหพนักงานกองทุนผูนั้นไดรับคาชดเชยการออกจากงาน ดังนี้

   (ก) พนักงานกองทุนที่ปฏิบัติงานติดตอกันครบ ๔ เดือน แตไมครบ ๑ ป ใหจายคาตอบแทน 

เทากับอัตราคาตอบแทนที่ไดรับอยูกอนวันออกจากงาน

   (ข) พนักงานกองทุนที่ปฏิบัติงานติดตอกันครบ ๑ ปแตไมครบ ๓ ป ใหจายคาตอบแทน 

จำนวน ๓ เทาของอัตราคาตอบแทนที่ไดรับอยูกอนวันออกจากงาน

   (ค) พนักงานกองทุนที่ปฏิบัติงานติดตอกันครบ ๓ ปแตไมครบ ๖ ป ใหจายคาตอบแทน 

จำนวน ๖ เทาของอัตราคาตอบแทนที่ไดรับอยูกอนวันออกจากงาน

   (ง) พนักงานกองทุนที่ปฏิบัติงานติดตอกันครบ ๖ ปแตไมครบ ๑๐ ป ใหจายคาตอบแทน 

และใหอยูในดุลพินิจของผูมีอำนาจพิจารณาหรืออนุญาตที่จะพิจารณาใหลาหรือไมก็ได

 ขอ ๒๕ การลาเพื่อรับราชการทหารเพื่อเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพล ใหมีสิทธิลาได 

ตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร และเมื่อพนจากการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพลแลวใหรายงานตัว 

กลับเขาปฏิบัติงานภายใน ๗ วัน 

สวนที่ ๓

คาตอบแทน และสิทธิประโยชน

 

 ขอ ๒๖ อัตราคาตอบแทน สิทธิประโยชน และสวัสดิการของพนักงานกองทุน ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการ 

กำหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง

 พนักงานกองทุนที่มีประสบการณและความสามารถพิเศษอาจไดรับคาตอบแทนในอัตราที่สูงกวาอัตราขั้นต่ำ 

ของตำแหนงที่ไดรับการจางก็ได ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ ที่คณะกรรมการกำหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง

 ขอ ๒๗ การเลื ่อนคาตอบแทนประจำปของพนักงานกองทุน ใหพิจารณาเลื ่อนคาตอบแทนตาม 

ผลการประเมินการปฏิบัติงาน โดยแจงใหพนักงานกองทุนทราบเปนรายบุคคลโดยไมตองประกาศเปนการทั่วไป 

และใหถือวาอัตรา การเลื่อนคาตอบแทนของพนักงานกองทุนแตละคนเปนความลับมิอาจเปดเผยได

 ขอ ๒๘ การเลื่อนคาตอบแทนประจำปของพนักงานกองทุน ใหผูบริหารกองทุนปรับไดภายในวงเงิน 

รวมไมเกินรอยละ ๖ ของวงเงินรวมคาตอบแทนของผูมีสิทธิไดรับการเลื่อนคาตอบแทน ณ วันที่ ๑ กันยายนของทุกป 

ทั้งนี้มิใหมีการเลื่อนคาตอบแทนสำหรับพนักงานกองทุนที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานในรอบปงบประมาณที่แลวมา 

นอยกวา ๘ เดือน

 ขอ ๒๙ พนักงานกองทุนอาจไมไดรับการพิจารณาใหเลื่อนคาตอบแทน ในกรณีดังตอไปนี้

  (๑) อยูในชวงระยะเวลาทดลองการปฏิบัติหนาที่

  (๒) ผลการปฏิบัติงานในรอบปที่ผานมาอยูในเกณฑที่ไมไดรับการเลื่อนคาตอบแทน ตามที่ผูบริหาร 

กองทุนกำหนด

  (๓) ถูกลงโทษทางวินัย หรืออยูระหวางการลงโทษทางวินัย จนกระทั่งถึงวันที่จะเลื่อนคาตอบแทน

  (๔) ไดรับคาตอบแทน ณ จุดสูงสุดตามโครงสรางคาตอบแทนของตำแหนง

 ขอ ๓๐ ใหพนักงานกองทุนไดรับสิทธิประโยชนและมีหนาที่ตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการประกันสังคม

 ขอ ๓๑ พนักงานกองทุนมีสิทธิไดรับคาตอบแทนระหวางลา ดังนี้

  (๑) ลาปวย ใหไดรับคาตอบแทนระหวางลาไดปหนึ่งไมเกิน ๓๐ วัน สวนที่เกิน ๓๐ วัน 

มีสิทธิไดรับเงินทดแทนการขาดรายไดจากกองทุนประกันสังคม ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขตามกฎหมาย วาดวย 

การประกันสังคม

  (๒) ลาคลอดบุตร ใหไดรับคาตอบแทนระหวางลาไดไมเกิน ๔๕ วัน และมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะห 

การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรจากกองทุนประกันสังคม   ทั้งนี้   ตามหลักเกณฑและเงื ่อนไขตามกฎหมาย 

วาดวยการประกันสังคม

 ในการพิจารณาตามวรรคหนึ่ง ใหผูบริหารกองทุนพิจารณาสอบสวนใหไดความจริงและยุติธรรมตามวิธีการ 

ที่เห็นสมควร หรืออาจตั้งกรรมการสอบสวน ขึ้นสอบสวนการกระทำผิดวินัยดังกลาวได

 ขอ ๓๙ พนักงานผูกระทำความผิดดังตอไปนี้ ถือวาเปนความผิดวินัยอยางรายแรง

  (๑) กระทำความผิดฐานทุจริตในหนาที่

  (๒) จงใจไมปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือเงื่อนไขที่กองทุนกำหนดใหปฏิบัติ 

จนเปนเหตุใหกองทุนไดรับความเสียหายอยางรายแรง

  (๓) ปฏิบัติหนาที่โดยประมาทเลินเลอจนเปนเหตุใหกองทุนไดรับความเสียหายอยางรายแรง

  (๔) ไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาจาง หรือขัดคำสั่งหรือหลีกเลี่ยงไมปฏิบัติตามคำสั่ง 

ของผูบังคับบัญชาตามขอ ๓๕ จนเปนเหตุใหกองทุนไดรับความเสียหายอยางรายแรง

  (๕) ประมาทเลินเลอจนเปนเหตุใหกองทุนไดรับความเสียหายอยางรายแรง

  (๖) ละทิ้งหรือทอดทิ้งการปฏิบัติงานเปนเวลาติดตอกันเกินกวา ๗ วัน สำหรับตำแหนงที่กองทุน 

กำหนดเวลาการมาปฏิบัติงาน

  (๗) ละทิ้งหรือทอดทิ้งการทำงานจนทำใหงานไมแลวเสร็จตามระยะเวลาและเปาหมายที่กำหนด 

จนเปนเหตุใหกองทุนไดรับความเสียหายอยางรายแรง สำหรับตำแหนงที่กองทุนกำหนดการปฏิบัติงานตามเปาหมาย

  (๘) ประพฤติชั่วอยางรายแรง หรือกระทำความผิดอาญาโดยมีคำพิพากษาถึงที่สุดใหจำคุก 

หรือหนักกวาโทษจำคุก

  (๙) การกระทำอื่นใดที่ผูบริหารกองทุนกำหนดวาเปนความผิดวินัยอยางรายแรง

 ขอ ๔๐ กรณีที่พนักงานกองทุนถูกกลาวหาวากระทำผิดวินัยอยางรายแรง ใหผูบริหารกองทุนแตงตั้ง 

คณะกรรมการเพื่อดำเนินการสอบสวนโดยเร็ว และตองใหโอกาสผูถูกกลาวหาชี้แจงและแสดงพยานหลักฐานในกรณีที่ 

ผลการสอบสวนปรากฎวากระทำความผิดวินัยอยางรายแรง ใหผูบริหารกองทุนโดยความเห็นชอบ จากคณะกรรมการ 

มีคำสั่งใหยกเลิกสัญญาจาง แตถาไมมีมูลกระทำความผิดใหสั่งยุติเรื่อง ทั้งนี้ หลักเกณฑและวิธีการสอบสวนพนักงาน  

ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกำหนด หรือตามหลักเกณฑและวิธีการที่ระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงาน 

ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกไขเพิ่มเติม กำหนดโดยอนุโลม

 ขอ ๔๑ พนักงานกองทุนผูใดถูกฟองคดีอาญา หรือถูกกลาวหาวากระทำความผิดอาญา เวนแตเปนความผิด 

ที่ไดกระทำโดยประมาท หรือความผิดโดยลหุโทษ หรือถูกกลาวหาวากระทำผิดวินัยอยางรายแรงจนถูกตั้งกรรมการ 

สอบสวน ถาการใหผูนั ้นอยูปฏิบัติงานตอไปจะเปนการเสียหายแกกองทุน ผูบริหารกองทุนจะสั่งใหพักงาน 

โดยงดจายคาตอบแทน รวมทั้งระงับสิทธิประโยชนและสวัสดิการตาง ๆ สำหรับพนักงานกองทุนนั้นตั้งแตวันที่ถูกสั่ง 

พักงาน เปนตนไปก็ได

 เมื่อปรากฏวาความผิดที่ถูกฟองหรือถูกกลาวหาในคดีอาญาถึงที่สุด หรือถูกกลาวหาวากระทำผิดวินัย 

อยางรายแรงตามวรรคหน่ึง มีผลเปนประการใดใหพิจารณาลงโทษตามควรแกกรณี ถาปรากฎวามิไดกระทำผิดและไมมี 

มลทินมัวหมอง ก็ใหสั่งใหผูนั้นกลับเขามาทำงานตามเดิมและใหไดรับคาตอบแทนสิทธิประโยชนและสวัสดิการตาง ๆ 

ยอนหลังนับตั้งแตวันที่มีคำสั่งพักงานจนถึงวันที่มีคำสั่งใหกลับเขาทำงาน ทั้งนี้ตองไมเกินวันสิ้นสุดสัญญาจางที่ระบุ 

ไวในสัญญาจาง

จำนวน ๘ เทาของอัตราคาตอบแทนที่ไดรับอยูกอนวันออกจากงาน

   (จ) พนักงานกองทุนท่ีปฏิบัติงานติดตอกันครบ ๑๐ ปข้ึนไป ใหจายคาตอบแทนจำนวน ๑๐ เทา 

ของอัตราคาตอบแทนที่ไดรับอยูกอนวันออกจากงาน

  (๖) เงินทดแทนกรณีประสบอันตราย เจ็บปวย เนื่องจากการทำงานใหกองทุน ใหพนักงานกองทุน 

มีสิทธิไดรับเงินทดแทนตามหลักเกณฑ วิธีการ และอัตราการจายเงินทดแทนที่กำหนดในกฎหมายวาดวยเงินทดแทน 

และใหนำกฎหมายวาดวยการสงเคราะหขาราชการผูไดรับอันตรายหรือการเจ็บปวย เพราะเหตุปฎิบัติราชการเฉพาะ 

ในสวนที่เกี่ยวของกับการลามาใชบังคับกับพนักงานกองทุนโดยอนุโลม
 

สวนที่ ๔

การประเมินผลการปฏิบัติงาน

 

 ขอ ๓๓ ผูบริหารกองทุนหรือผูที่ไดรับมอบอำนาจมีหนาที่ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 

กองทุน โดยพิจารณาจากคุณภาพและปริมาณงาน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานที่ไดปฏิบัติมา ความสามารถ 

ความอุตสาหะ และการอุทิศเวลาในการปฏิบัติงาน ตลอดจนการรักษาวินัยการปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเปนผูปฏิบัติงาน 

ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ผูบริหารกองทุนกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

 ขอ ๓๔ การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานกองทุน ใหกระทำไดดังนี้

  (๑) การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำป

  (๒) การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อตอสัญญาจาง หรือเลื่อนเงินเดือน คาตอบแทน

สวนที่ ๕

วินัยและการรักษาวินัย

 

 ขอ ๓๕ พนักงานกองทุนมีหนาที่ตองปฏิบัติงานตามที่กำหนดในระเบียบนี้ และตามเงื่อนไขที่กำหนดไว 

ในสัญญาจาง และมีหนาที่ตองปฏิบัติตามคำสั่งของผูบังคับบัญชา ซึ่งสั่งในหนาที่โดยชอบดวยกฎหมาย กฎระเบียบ 

ขอบังคับของกองทุน

 ขอ ๓๖ พนักงานกองทุนตองรักษาวินัยโดยเครงครัดตามที่กำหนดไวเปนขอหามและขอปฏิบัติที่ผูบริหาร 

กองทุนกำหนด

 พนักงานกองทุนผูใดฝาฝนขอหามหรือไมปฏิบัติตามขอปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง พนักงานกองทุนผูนั้น 

เปนผูกระทำผิดวินัยอยางไมรายแรง และผูบริหารกองทุนมีอำนาจลงโทษ

 ขอ ๓๗ โทษทางวินัย ไดแก โทษทางวินัยไมรายแรง และโทษทางวินัยอยางรายแรง

 ขอ ๓๘ ในกรณีที่ปรากฏวาพนักงานกองทุนกระทำความผิดวินัยไมรายแรงตามขอ ๓๕ หรือขอ ๓๖ 

แลวแตกรณี ใหผูบริหารกองทุนสั่งลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือนตามควรแกกรณีใหเหมาะสม 

แกความผิด

ซึ่งไดรับเงินคาตอบแทนปหนึ่งไมเกิน ๑๐ วันทำการ และเมื่อไดรับอนุญาตแลวจึงจะหยุดปฏิบัติงานไดเวนแตมีเหตุจำเปน 

ไมสามารถรอรับอนุญาตไดทัน จะเสนอหรือจัดสงใบลาพรอมระบุเหตุจำเปนไวแลวหยุดปฏิบัติงานกอนก็ได 

แตตองชี้แจงเหตุผลใหผูมีอำนาจอนุญาตทราบโดยเร็ว

 ในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไมอาจเสนอหรือจัดสงใบลากอนตามวรรคหนึ่งได ใหเสนอหรือจัดสงใบลา 

พรอมทั้งเหตุผลความจำเปนตอผูบังคับบัญชาตามลำดับจนถึงผูมีอำนาจอนุญาตทันทีในวันแรกที่มาปฏิบัติงาน

 ขอ ๒๒ การลาพักผอนประจำป ใหมีสิทธิลาพักผอนประจำปในปงบประมาณไดเมื่อปฏิบัติงานมาแลว 

ไมนอยกวา ๖ เดือน ซึ่งมีสิทธิลาพักผอนประจำปไดปละ ๑๐ วันทำการ โดยตองยื่นใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลำดับ 

จนถึงผูมีอำนาจอนุญาต และเมื่อไดรับอนุญาตแลวจึงจะหยุดปฏิบัติงานได

 พนักงานกองทุนผูใดทำงานครบ ๑ ปขึ้นไป และในปที่ผานมาพนักงานกองทุนผูนั้นมิไดลาพักผอนประจำป 

หรือลาพักผอนประจำปแลวแตไมครบ ๑๐ วันทำการ ใหสามารถนำวันลาพักผอนที่เหลือที่ยังมิไดลามาสะสมได 

แตวันลาพักผอนที่นำมาสะสมตองไมเกิน ๕ วันทำการ โดยเมื่อรวมกับวันลาพักผอนในปปจจุบันจะตองไมเกิน 

๑๕ วันทำการ

 การอนุญาตใหลาพักผอนจะอนุญาตใหลาครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ได โดยมิใหเสียหายแกงานเมื่อไดรับ 

อนุญาตแลว จึงจะหยุดงานได

 ในระหวางที่พนักงานไดรับอนุญาตใหลาพักผอนประจำป และยังไมครบกำหนด หากมีกรณีจำเปนที่จะตอง 

ปฏิบัติงาน ผูบริหารกองทุนจะสั่งระงับการลาและเรียกตัวกลับมาปฏิบัติงานก็ได

 ขอ ๒๓ การลาคลอดบุตร ใหมีสิทธิลาคลอดบุตร ซึ่งไดรับเงินคาตอบแทนครั้งละไมเกิน ๙๐ วัน โดยตอง 

ยื่นใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลำดับจนถึงผูมีอำนาจอนุญาตกอนหรือในวันลา เวนแตจะไมสามารถจะลงชื่อในใบลาได 

จะใหผูอื่นลาแทนก็ได แตเมื่อสามารถลงชื่อไดแลว ใหเสนอหรือจัดสงใบลาโดยเร็ว โดยไมตองมีใบรับรองของแพทย

 การลาคลอดบุตรจะลาในวันที่คลอด กอนหรือหลังวันที่คลอดบุตรก็ได แตเมื่อรวมวันลาแลวตองไมเกิน 

๙๐ วัน

 พนักงานที่ไดรับอนุญาตใหลาคลอดบุตรและไดหยุดปฏิบัติงานไปแลว แตไมไดคลอดบุตรตามกำหนด 

หากประสงคจะขอยกเลิกวันลาคลอดบุตรที่หยุดไป ใหผูมีอำนาจอนุญาตใหยกเลิกวันลาคลอดบุตรได โดยใหถือวา 

วันที่หยุดปฏิบัติงานไปแลวเปนวันลากิจสวนตัว

 การลาคลอดบุตรคาบเกี่ยวกับการลาประเภทใดซึ่งยังไมครบกำหนดวันลาของการลาประเภทนั้นใหถือวา 

การลาประเภทนั้นสิ้นสุดลง และใหนับเปนการลาคลอดบุตรตั้งแตวันเริ่มวันลาคลอดบุตร

 ขอ ๒๔ การลาอุปสมบทในพระพุทธศาสนาหรือการลาไปประกอบพิธีฮ ัจย  ณ  เมืองเมกกะ 

ประเทศซาอุดิอาระเบียในศาสนาอิสลาม ใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลำดับจนถึงผูมีอำนาจพิจารณา 

หรืออนุญาต ซึ่งมีสิทธิลาเพื่อไปอุปสมบท หรือไปประกอบพิธีฮัจยไดตลอดชวงเวลาของการมีสถานภาพเปนพนักงาน 

กองทุน โดยการลาอุปสมบทมีสิทธิลาไดไมเกิน ๑๒๐ วัน และไปประกอบพิธีฮัจยก็มีสิทธิลาไดไมเกิน ๑๒๐ วัน 

ตามระยะเวลาที่ใชในการประกอบศาสนกิจตามหลักการของศาสนาอิสลาม

 ในกรณีมีเหตุพิเศษท่ีไมอาจเสนอหรือจัดสงใบลากอนตามวรรคหน่ึง ใหช้ีแจงเหตุผลความจำเปน ประกอบการลา 

อาจสั่งใหพนักงานกองทุนไปปฏิบัติงานนอกเหนือจากเงื่อนไขตามที่กำหนดไวในสัญญาจางไดโดยไมเปนเหตุใหพนักงาน

กองทุนเรียกรองประโยชนตอบแทนใด ๆ ได

สวนที่ ๒

วันเวลาทำงาน วันหยุด และการลา

 

 ขอ ๑๖ วันทำงานใหกำหนดสัปดาหละ ๕ วัน มีกำหนดเวลาทำงาน รวมสัปดาหละไมเกิน ๔๐ ชั่วโมง ดังน้ี

  (๑) วันทำงาน ไดแก วันจันทรถึงวันศุกร เวนวันหยุดตามประเพณี

  (๒) เวลาทำงานปกติ เวลา ๐๘.๓๐ นาิกา ถึง ๑๖.๓๐ นาิกา

 กรณีที่พนักงานกองทุนมาทำงานสายกวาเวลาทำงานปกติ แตไมเกิน ๑๕ นาที และไดปฏิบัติงานชดเชย 

ในเวลาทำงานจนครบ ๘ ชั่วโมง ถือวาไดปฏิบัติงานครบตามเวลาทำงานปกติ

 ขอ ๑๗ ใหพนักงานกองทุนตองบันทึกเวลาทำงานดวยตนเอง เวนแตไดรับอนุญาตจากผูบริหารกองทุน 

ใหไมตองบันทึกเวลาทำงาน ทั้งนี้ การบันทึกเวลาทำงานใหใชวิธีที่ผูบริหารกองทุนกำหนด

 ขอ ๑๘ วันหยุดของพนักงานแบงออกเปน ๒ ประเภท ดังนี้

  (๑) วันหยุดประจำสัปดาห ไดแก วันเสารและวันอาทิตย

  (๒) วันหยุดตามประเพณี ใหเปนไปตามระเบียบของทางราชการและมติคณะรัฐมนตรีโดยอนุโลม 

ทั้งนี้ ในกรณีที่วันหยุดตามประเพณีวันใดของวันหยุดประจำสัปดาห ใหวันทำงานถัดไปเปนวันหยุดทดแทนวันหยุด 

ประจำประเพณีนั้น

 ขอ ๑๙ การลาแบงออกเปน ๖ ประเภท ดังนี้

  (๑) การลาปวย

  (๒) การลากิจ

  (๓) การลาคลอดบุตร

  (๔) การลาพักผอน

  (๕) การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย

  (๖) การลาเพื่อเขารับราชการทหาร

 ขอ ๒๐ การลาปวย ใหมิสิทธิลาปวยไดเทาที่ปวยจริงโดยตองยื่นใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลำดับจนถึง 

ผูมีอำนาจอนุญาตกอนหรือในวันที่ลา เวนแตในกรณีจำเปนใหสงใบลาในวันแรกที่มาปฏิบัติงานก็ได

 ในกรณีที่พนักงานกองทุนผูลามีอาการปวยจนไมสามารถจะลงชื่อในใบลาได จะใหผูอื่นลาแทนก็ได 

แตเมื่อสามารถลงชื่อไดแลว ใหเสนอหรือจัดสงใบลาโดยเร็ว

 ทั้งนี้ การลาปวยตั้งแต ๓ วันทำการขึ้นไป ตองมีใบรับรองแพทยซึ่งเปนผูที่ไดขึ้นทะเบียนและไดรับอนุญาต 

เปนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมแนบไปกับใบลาดวย

 ขอ ๒๑ การลากิจใหมีสิทธิลากิจโดยตองยื่นใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลำดับจนถึงผูมีอำนาจอนุญาต 

  (๗) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ

  (๘) ไมเปนขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอื่นของรัฐ 

รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการทองถิ่น

  (๙) คุณสมบัติหรือลักษณะตองหามอื่นตามที่ผูบริหารกองทุนกำหนดไวในประกาศ การสรรหา 

เพื่อจางเปนพนักงานกองทุน

 ในกรณีที่เห็นสมควรผูบริหารกองทุนอาจประกาศกำหนดคุณสมบัติหรือลักษณะตองหามเพิ่มขึ้น หรือ 

กำหนดแนวทางปฏิบัติของกองทุนในการจางพนักงานกองทุน ทั้งนี้ ตองเปนไปเพื่อความจำเปนหรือเหมาะสมกับภารกิจ 

ของกองทุน

 ขอ ๑๒ การจางพนักงานกองทุนใหกระทำเปนสัญญาจาง โดยผูบริหารกองทุนอาจกำหนดเวลาเริ่มตน 

และเวลาสิ้นสุดก็ได และอาจใหมีการตอสัญญาจางได ทั้งนี้ตามความเหมาะสมและความจำเปนของกองทุน 

แบบสัญญาจางใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกำหนด

 การทำสัญญาตามวรรคหนึ่ง ใหระยะเวลาการจางไมเกินคราวละ ๔ ป และผูบริหารกองทุนหรือผูที่ 

ไดรับมอบหมาย เปนผูลงนามในสัญญาจาง

 วันเริ่มดำรงตำแหนง ใหเปนไปตามวันที่กำหนดในสัญญาจางเปนตนไป

 ขอ ๑๓ บุคคลผูไดรับการจางใหเปนพนักงานกองทุน ใหทดลองปฏิบัติหนาที่ในตำแหนงนั้นเปนระยะเวลา 

ไมนอยกวา ๙๐ วัน นับแตวันที่เขาปฏิบัติงาน โดยอยูในความดูแลของผูบังคับบัญชาหรือผูที่ไดรับมอบหมาย

 เมื่อครบกำหนดระยะเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่ง แตยังเห็นสมควรใหผูนั้นทดลองปฏิบัติหนาที่ 

ตอไปอีก ใหผูบังคับบัญชาหรือผูที่ไดรับมอบหมายในการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่สั่งใหผูนั้นทดลอง 

ปฏิบัติหนาที่ตอไป โดยมีกำหนดเวลาตามที่เห็นสมควร แตทั้งนี้ระยะเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่รวมทั้งสิ้นตองไมเกิน 

๑๘๐ วัน

 ในระหวางเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ ถาผูบังคับบัญชาหรือผูที่ไดรับมอบหมายในการประเมินผลการทดลอง 

ปฏิบัติหนาที่เห็นวา ผูทดลองปฏิบัติหนาที่ผูนั้นมีความประพฤติไมเหมาะสมหรือไมมีความรูความสามารถที่เหมาะสม 

ที่จะปฏิบัติหนาที่ในตำแหนงที่ไดรับการจาง ใหรายงานผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ใหผูบริหารกองทุนทราบและพิจารณา 

เลิกจางตอไป

 เมื่อผูบริหารกองทุนเห็นชอบการเลิกจางแลว ใหผูทดลองปฎิบัติหนาที่พนจากการเปนพนักงานกองทุน 

และใหถือวาสัญญาจางของผูนั้นสิ้นสุดลง

 ผูซึ่งถูกเลิกจางเพราะไมผานการทดลองปฏิบัติหนาที่  ใหถือวาไมเคยเปนบุคลากรของกองทุน แตทั้งนี้ 

ไมกระทบถึงการปฏิบัติหนาที่ หรือการรับคาจางหรือผลประโยชนอื่นใดที่ผูนั้นพึงไดรับในระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่

 ขอ ๑๔ ในกรณีที่มีการตอสัญญาจางพนักงานกองทุนในตำแหนงเดิม ใหผูนั้นไมตองทดลองปฏิบัติหนาที่ 

ในตำแหนงนั้นอีก เวนแตไดรับการจางในตำแหนงใหมใหผูนั้นทดลองปฏิบัติหนาที่ในตำแหนงใหมนั้นตามหลักเกณฑ 

ในขอ ๑๓

 ขอ ๑๕ เพ่ือประโยชนของกองทุน ผูบังคับบัญชาหรือผูท่ีไดรับมอบหมายโดยความเห็นชอบของผูบริหารกองทุน 

  (๒) พนักงานกองทุน

 ขอ ๖ การกำหนดโครงสราง กรอบอัตรากำลัง และมาตรฐานกำหนดตำแหนงใหเปนไปตามที่ 

คณะกรรมการกำหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง

 ขอ ๗ ในการบริหารงานบุคคล ใหผูบริหารกองทุนมีอำนาจหนาที่ดังตอไปนี้

  (๑) กำกับดูแลการบริหารงานบุคคลของกองทุนใหเปนไปตามกฎหมาย และระเบียบของคณะกรรมการ

  (๒) บรรจุ แตงตั้ง เลื่อนหรือลดคาตอบแทน ลงโทษทางวินัย ตลอดจนใหผูปฏิบัติงานลาออกจากงาน

  (๓) กำหนดวันเวลาปฏิบัติงาน และวันหยุดงานตามประเพณีหรือวันหยุดนักขัตฤกษประจำป

  (๔) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

 ขอ ๘ เจาหนาที่ของสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ที่ไดรับมอบหมาย 

ใหมาปฏิบัติภารกิจของกองทุนตามขอ ๕ (๑) ใหไดรับเงินเดือน คาจาง คาตอบแทน สิทธิประโยชน หรือสวัสดิการตาง ๆ 

ตามสิทธิของขาราชการ หรือลูกจางของทางราชการที่ตนดำรงตำแหนงอยู

หมวด ๒

พนักงานกองทุน

 

สวนที่ ๑

การบรรจุ การแตงตั้ง และการจาง

 

 ขอ ๙ การจางบุคคลเพ่ือเปนพนักงานกองทุนใหเปนไปตามกรอบอัตรากำลัง และมาตรฐานกำหนดตำแหนง 

ที่กระทรวงการคลังใหความเห็นชอบ

 ขอ ๑๐ การเลือกสรรบุคคลใหเปนพนักงานกองทุนเพื่อบรรจุและแตงตั้งใหดำรงตำแหนงใดใหบรรจุ 

และแตงตั้งจากผูผานการคัดเลือกไดในตำแหนงนั้น ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ผูบริหารกองทุนกำหนด

 ขอ ๑๑ บุคคลที่จะไดรับการบรรจุหรือแตงตั้งหรือจางใหเปนพนักงานกองทุน จะตองมีคุณสมบัติ 

และไมมีลักษณะตองหามดังนี้

  (๑) มีสัญชาติไทย

  (๒) มีอายุไมต่ำกวา ๑๘ ปบริบูรณ

  (๓) ไมเปนบุคคลลมละลาย

  (๔) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอน 

ไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กำหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน

  (๕) ไมเปนผูดำรงตำแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่พรรคการเมือง

  (๖) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดใหจำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา 

เวนแตเปนโทษสำหรับความผิดที่ไดกระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

 ขอ ๔๒ การยกเลิกสัญญาจาง ของพนักงานกองทุนใหเปนอำนาจของผูบริหารกองทุน

 การยกเลิกคำสั่งลดคาตอบแทน ตัดคาตอบแทน ภาคทัณฑ และคำสั่งพักงานของพนักงานกองทุน ใหเปน 

อำนาจของผูบริหารกองทุน โดยความเห็นชอบของผูบริหารกองทุน

 ทั้งนี้ การดำเนินการตามวรรคหนึ่ง และวรรคสอง ใหกระทำเปนหนังสือ

หมวด ๓

การอุทธรณ และการรองทุกข

 

 ขอ ๔๓ การอุทธรณคำสั่งโทษทางวินัยตามระเบียบนี้ใหอุทธรณตอผูบริหารกองทุนภายใน ๓๐ วัน 

นับแตวันทราบคำสั่ง ใหผูบริหารกองทุนพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่ไดรับอุทธรณ 

เวนแตมีเหตุขัดของที่ทำใหการพิจารณาไมแลวเสร็จภายในระยะเวลาดังกลาว ก็ใหขยายระยะเวลาไดอีกไมเกิน ๓๐ วัน 

และใหบันทึกเหตุขัดของใหปรากฎไวดวย

 หากผูบริหารกองทุนพิจารณาแลวไมเห็นดวยใหทำการแกไขคำสั่งลงโทษทางวินัยนั้นหรือหากพิจารณาแลว 

มีความเห็นยืนตามคำสั่งลงโทษทางวินัย ใหคำสั่งการพิจารณาอุทธรณของผูบริหารกองทุนเปนที่สุด

 ขอ ๔๔ พนักงานกองทุนมีสิทธิรองทุกข กรณีไมไดรับความเปนธรรม หรือเมื่อเห็นวาผูบังคับบัญชาใชอำนาจ 

หนาที่ปฏิบัติหรือไมปฏิบัติตอตนใหถูกตองตามกฎหมายระเบียบ หรือแบบธรรมเนียมของกองทุน หรือมีความคับของใจ 

อันเกิดจากการปฏิบัติหรือไมปฏิบัติตอตนของผูบังคับบัญชา ใหผูนั้นมีสิทธิรองทุกขโดยทำเปนหนังสือชี้แจงแสดงเหตุผล 

พรอมพยานหลักฐานตอผูบริหารกองทุนภายใน ๓๐ วัน นับแตทราบเหตุแหงการรองทุกข

  ในการพิจารณาดำเนินการ ใหผูบริหารกองทุนพิจารณาวินิจฉัย และแจงผลเปนหนังสือใหผูรองทุกข 

ทราบ ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ไดรับคำรองทุกข เวนแตมีเหตุขัดของที่ทำใหการพิจารณาไมแลวเสร็จภายใน 

ระยะเวลาดังกลาว ก็ใหขยายระยะเวลาไดอีกไมเกิน ๓๐ วัน และใหบันทึกเหตุขัดของใหปรากฏไวดวย

 ขอ ๔๕ นอกเหนือจากที่ไดกำหนดไวในระเบียบนี้ หลักเกณฑ และวิธีการในการสอบสวนการกระความผิด 

ทางวินัย และการอุทธรณทางคำสั่งลงโทษทางวินัย ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี 

วาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกไขเพิ่มเติม กำหนดโดยอนุโลม

หมวด ๔

การสิ้นสุดสัญญาจาง

 

 ขอ ๔๖ สัญญาจางพนักงานกองทุนสิ้นสุดลงเมื่อ

  (๑) ครบกำหนดตามสัญญาจาง

  (๒) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามระเบียบนี้

  (๓) ตาย

  (๔) ไดรับอนุมัติใหลาออก

  (๕) ไมผานการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามขอ ๓๔

  (๖) ถูกใหเลิกสัญญาจางเพราะกระทำความผิดวินัยอยางรายแรง

  (๗) เหตุอื่นตามสัญญาจาง

 ขอ ๔๗ ในระหวางสัญญาจาง พนักงานกองทุนผูใดประสงคจะลาออกจากกการปฏิบัติงาน ใหยื่นหนังสือ 

ขอลาออกตอผูบริหารกองทุนลวงหนาอยางนอย ๗ วัน และเมื่อผูบริหารกองทุนพิจารณาอนุมัติแลวจึงใหออกจากงานได

 เวนแตผูบริหารกองทุนเห็นวามีความจำเปนเพื่อประโยชนของกองทุนจะยับยั้งการลาออกไดเปนเวลาไมเกิน 

๗ วันนับตั้งแตวันที่ประสงคจะลาออก

 ขอ ๔๘ ในกรณีที่บุคคลใดพนจากการเปนพนักงานกองทุนแลว หามมิใหบุคคลนั้นเปดเผยขอมูล 

ที่เปนความลับของกองทุน หรือขอมูล หรือเอกสารใด ๆ ไมวาจะเปนบันทึก หรือจัดเก็บในรูปแบบใดของกองทุน 

ที่บุคคลนั้น ไดรับหรือรับทราบจากการปฏิบัติงาน หรือนำไปใชโดยทุจริตเพื่อประโยชนไมวาจะโดยทางตรงหรือทางออม 

แกตนเองหรือผูอื่น อันเปนเหตุที่ทำใหเกิดความเสียหายแกกองทุน

 ในกรณีที่มีการกระทำอันเปนการฝาฝนตามวรรคหนึ่ง ใหบุคคลดังกลาวตองรับผิดชอบในความเสียหาย 

ที่เกิดขึ้น เวนแตความเสียหายนั้นเกิดจากเหตุสุดวิสัย ในกรณีนี้กองทุนอาจหักคาตอบแทนหรือเงินอื่นใดที่บุคคลนั้น 

จะไดรับจากกองทุนเพื่อไวชำระคาเสียหายดังกลาวก็ได

                                               ประกาศวันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

 

                                                      พลเอก

                                                  (ประวิตร วงษสุวรรณ)

                                                         รองนายกรัฐมนตรี

                                   ประธานกรรมการกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

 โดยที่เปนการสมควรกำหนดใหมีระเบียบวาดวยการบริหารงานบุคคลกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ 

และสังคม เพื่อใหไดบุคคลที่มีความรู ความสามารถในการปฏิบัติงาน และใหผูปฏิบัติงานมีหลักประกัน รวมทั้งไดรับ 

สิทธิประโยชนที่เปนธรรม ในการปฏิบัติงาน อันจะสงผลใหการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตอการปฏิบัติงาน

 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๘ (๓) แหงพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบกับมาตรา ๒๑ (๒) แหงพระราชบัญญัติการบริหารกองทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ และประกาศ 

คณะกรรมการ นโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนวาดวยมาตรฐานการบริหารงานบุคคลของทุนหมุนเวียน ลงวันที่

๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จึงออกระเบียบ 

ไวดังตอไปนี้

 ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

วาดวยการบริหารงานบุคคล กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๔”

 ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันประกาศเปนตนไป

 ขอ ๓ ในระเบียบนี้

 “คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

 “กองทุน” หมายความวา กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

 “ผูบริหารกองทุน” หมายความวา ผูบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

 “ปงบประมาณ” หมายความวา ระยะเวลาต้ังแตวันท่ี ๑ ตุลาคมของปหน่ึงถึงวันท่ี ๓๐ กันยายนของปถัดไป 

และใหใชป พ.ศ. ที่ถัดไปนั้นมาเปนชื่อสำหรับปงบประมาณรายจายประจำปนั้น

 ขอ ๔ เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ 

และมีอำนาจวินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ และคำวินิจฉัยถือเปนที่สิ้นสุด

หมวด ๑

บททั่วไป

 ขอ ๕ ผูปฏิบัติงานในกองทุน แบงออกเปน ๒ ประเภท ไดแก

  (๑) เจาหนาที่ของสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติที่ไดรับมอบหมาย 

ใหมาปฏิบัติภารกิจของกองทุน



๗

  (๓) ลากิจสวนตัว ใหไดรับคาตอบแทนระหวางลาไดปหนึ่งไมเกิน ๑๐ วัน

  (๔) การลาพักผอนประจำป ใหไดรับคาตอบแทนระหวางลาไดปหนึ่งไมเกิน ๑๐ วัน

  (๕) การลาเพื่อรับราชการทหารในการเขารับการเตรียมพล ใหไดรับคาตอบแทนระหวางลาไดปหนึ่ง 

ไมเกิน ๖๐ วัน

  (๖) การลาเพื่อไปอุปสมบท หรือการลาไปประกอบพิธีฮัจยใหไดรับคาตอบแทนระหวางลาไดไมเกิน 

๑๒๐ วัน

 ขอ ๓๒ ใหพนักงานกองทุนไดรับสิทธิประโยชนอื่น ดังนี้

  (๑) คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาทำงาน

   พนักงานกองทุนที่ไดรับอนุมัติใหอยูปฏิบัติงานนอกเวลาทำงานปกติ หรืออยูปฏิบัติงาน 

ในวันหยุดสุดสัปดาห หรือในวันหยุดพิเศษ ใหมีสิทธิไดรับคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาทำงานตามกฎหมาย 

และระเบียบของทางราชการ

  (๒) คาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติงานนอกที่ตั้งกองทุน

   พนักงานกองทุนที่ไดรับคำสั่งจากผูมีอำนาจอนุญาตใหเดินทางไปปฏิบัติงาน มีสิทธิเบิกคาใชจาย 

ในการเดินทางไปปฏิบัติงานตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ

  (๓) คาเบี้ยประชุม

   พนักงานกองทุนที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการในคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ 

หรือคณะทำงาน หรือเปนเลขานุการหรือผูชวยเลขานุการในคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงาน 

แลวแตกรณีมีสิทธิไดรับเบี้ยประชุมตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ

  (๔) คาใชจายในการฝกอบรม

   ในกรณีท่ีกองทุนมีความประสงคท่ีจะใหพนักงานกองทุนเขารับการฝกอบรม สัมมนาทางวิชาการ 

เพื่อพัฒนาหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย ใหมีสิทธิเบิกคาใชจายในการฝกอบรม 

ตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ

  (๕) คาชดเชยการออกจากงานโดยไมมีความผิด

   ในกรณีที่กองทุนบอกเลิกสัญญาจางกับพนักงานกองทุนผูใดกอนครบกำหนดเวลาจางเนื่องจาก 

มีการปรับโครงสรางองคกรหรือเหตุอื่นใด จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายอันมีผลกระทบตอการปฏิบัติงานของพนักงาน 

กองทุน ใหพนักงานกองทุนผูนั้นไดรับคาชดเชยการออกจากงาน ดังนี้

   (ก) พนักงานกองทุนที่ปฏิบัติงานติดตอกันครบ ๔ เดือน แตไมครบ ๑ ป ใหจายคาตอบแทน 

เทากับอัตราคาตอบแทนที่ไดรับอยูกอนวันออกจากงาน

   (ข) พนักงานกองทุนที่ปฏิบัติงานติดตอกันครบ ๑ ปแตไมครบ ๓ ป ใหจายคาตอบแทน 

จำนวน ๓ เทาของอัตราคาตอบแทนที่ไดรับอยูกอนวันออกจากงาน

   (ค) พนักงานกองทุนที่ปฏิบัติงานติดตอกันครบ ๓ ปแตไมครบ ๖ ป ใหจายคาตอบแทน 

จำนวน ๖ เทาของอัตราคาตอบแทนที่ไดรับอยูกอนวันออกจากงาน

   (ง) พนักงานกองทุนที่ปฏิบัติงานติดตอกันครบ ๖ ปแตไมครบ ๑๐ ป ใหจายคาตอบแทน 

และใหอยูในดุลพินิจของผูมีอำนาจพิจารณาหรืออนุญาตที่จะพิจารณาใหลาหรือไมก็ได

 ขอ ๒๕ การลาเพื่อรับราชการทหารเพื่อเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพล ใหมีสิทธิลาได 

ตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร และเมื่อพนจากการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพลแลวใหรายงานตัว 

กลับเขาปฏิบัติงานภายใน ๗ วัน 

สวนที่ ๓

คาตอบแทน และสิทธิประโยชน

 

 ขอ ๒๖ อัตราคาตอบแทน สิทธิประโยชน และสวัสดิการของพนักงานกองทุน ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการ 

กำหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง

 พนักงานกองทุนที่มีประสบการณและความสามารถพิเศษอาจไดรับคาตอบแทนในอัตราที่สูงกวาอัตราขั้นต่ำ 

ของตำแหนงที่ไดรับการจางก็ได ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ ที่คณะกรรมการกำหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง

 ขอ ๒๗ การเลื ่อนคาตอบแทนประจำปของพนักงานกองทุน ใหพิจารณาเลื ่อนคาตอบแทนตาม 

ผลการประเมินการปฏิบัติงาน โดยแจงใหพนักงานกองทุนทราบเปนรายบุคคลโดยไมตองประกาศเปนการทั่วไป 

และใหถือวาอัตรา การเลื่อนคาตอบแทนของพนักงานกองทุนแตละคนเปนความลับมิอาจเปดเผยได

 ขอ ๒๘ การเลื่อนคาตอบแทนประจำปของพนักงานกองทุน ใหผูบริหารกองทุนปรับไดภายในวงเงิน 

รวมไมเกินรอยละ ๖ ของวงเงินรวมคาตอบแทนของผูมีสิทธิไดรับการเลื่อนคาตอบแทน ณ วันที่ ๑ กันยายนของทุกป 

ทั้งนี้มิใหมีการเลื่อนคาตอบแทนสำหรับพนักงานกองทุนที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานในรอบปงบประมาณที่แลวมา 

นอยกวา ๘ เดือน

 ขอ ๒๙ พนักงานกองทุนอาจไมไดรับการพิจารณาใหเลื่อนคาตอบแทน ในกรณีดังตอไปนี้

  (๑) อยูในชวงระยะเวลาทดลองการปฏิบัติหนาที่

  (๒) ผลการปฏิบัติงานในรอบปที่ผานมาอยูในเกณฑที่ไมไดรับการเลื่อนคาตอบแทน ตามที่ผูบริหาร 

กองทุนกำหนด

  (๓) ถูกลงโทษทางวินัย หรืออยูระหวางการลงโทษทางวินัย จนกระทั่งถึงวันที่จะเลื่อนคาตอบแทน

  (๔) ไดรับคาตอบแทน ณ จุดสูงสุดตามโครงสรางคาตอบแทนของตำแหนง

 ขอ ๓๐ ใหพนักงานกองทุนไดรับสิทธิประโยชนและมีหนาที่ตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการประกันสังคม

 ขอ ๓๑ พนักงานกองทุนมีสิทธิไดรับคาตอบแทนระหวางลา ดังนี้

  (๑) ลาปวย ใหไดรับคาตอบแทนระหวางลาไดปหนึ่งไมเกิน ๓๐ วัน สวนที่เกิน ๓๐ วัน 

มีสิทธิไดรับเงินทดแทนการขาดรายไดจากกองทุนประกันสังคม ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขตามกฎหมาย วาดวย 

การประกันสังคม

  (๒) ลาคลอดบุตร ใหไดรับคาตอบแทนระหวางลาไดไมเกิน ๔๕ วัน และมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะห 

การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรจากกองทุนประกันสังคม   ทั้งนี้   ตามหลักเกณฑและเงื ่อนไขตามกฎหมาย 

วาดวยการประกันสังคม

 ในการพิจารณาตามวรรคหนึ่ง ใหผูบริหารกองทุนพิจารณาสอบสวนใหไดความจริงและยุติธรรมตามวิธีการ 

ที่เห็นสมควร หรืออาจตั้งกรรมการสอบสวน ขึ้นสอบสวนการกระทำผิดวินัยดังกลาวได

 ขอ ๓๙ พนักงานผูกระทำความผิดดังตอไปนี้ ถือวาเปนความผิดวินัยอยางรายแรง

  (๑) กระทำความผิดฐานทุจริตในหนาที่

  (๒) จงใจไมปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือเงื่อนไขที่กองทุนกำหนดใหปฏิบัติ 

จนเปนเหตุใหกองทุนไดรับความเสียหายอยางรายแรง

  (๓) ปฏิบัติหนาที่โดยประมาทเลินเลอจนเปนเหตุใหกองทุนไดรับความเสียหายอยางรายแรง

  (๔) ไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาจาง หรือขัดคำสั่งหรือหลีกเลี่ยงไมปฏิบัติตามคำสั่ง 

ของผูบังคับบัญชาตามขอ ๓๕ จนเปนเหตุใหกองทุนไดรับความเสียหายอยางรายแรง

  (๕) ประมาทเลินเลอจนเปนเหตุใหกองทุนไดรับความเสียหายอยางรายแรง

  (๖) ละทิ้งหรือทอดทิ้งการปฏิบัติงานเปนเวลาติดตอกันเกินกวา ๗ วัน สำหรับตำแหนงที่กองทุน 

กำหนดเวลาการมาปฏิบัติงาน

  (๗) ละทิ้งหรือทอดทิ้งการทำงานจนทำใหงานไมแลวเสร็จตามระยะเวลาและเปาหมายที่กำหนด 

จนเปนเหตุใหกองทุนไดรับความเสียหายอยางรายแรง สำหรับตำแหนงที่กองทุนกำหนดการปฏิบัติงานตามเปาหมาย

  (๘) ประพฤติชั่วอยางรายแรง หรือกระทำความผิดอาญาโดยมีคำพิพากษาถึงที่สุดใหจำคุก 

หรือหนักกวาโทษจำคุก

  (๙) การกระทำอื่นใดที่ผูบริหารกองทุนกำหนดวาเปนความผิดวินัยอยางรายแรง

 ขอ ๔๐ กรณีที่พนักงานกองทุนถูกกลาวหาวากระทำผิดวินัยอยางรายแรง ใหผูบริหารกองทุนแตงตั้ง 

คณะกรรมการเพื่อดำเนินการสอบสวนโดยเร็ว และตองใหโอกาสผูถูกกลาวหาชี้แจงและแสดงพยานหลักฐานในกรณีที่ 

ผลการสอบสวนปรากฎวากระทำความผิดวินัยอยางรายแรง ใหผูบริหารกองทุนโดยความเห็นชอบ จากคณะกรรมการ 

มีคำสั่งใหยกเลิกสัญญาจาง แตถาไมมีมูลกระทำความผิดใหสั่งยุติเรื่อง ทั้งนี้ หลักเกณฑและวิธีการสอบสวนพนักงาน  

ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกำหนด หรือตามหลักเกณฑและวิธีการที่ระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงาน 

ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกไขเพิ่มเติม กำหนดโดยอนุโลม

 ขอ ๔๑ พนักงานกองทุนผูใดถูกฟองคดีอาญา หรือถูกกลาวหาวากระทำความผิดอาญา เวนแตเปนความผิด 

ที่ไดกระทำโดยประมาท หรือความผิดโดยลหุโทษ หรือถูกกลาวหาวากระทำผิดวินัยอยางรายแรงจนถูกตั้งกรรมการ 

สอบสวน ถาการใหผูนั ้นอยูปฏิบัติงานตอไปจะเปนการเสียหายแกกองทุน ผูบริหารกองทุนจะสั่งใหพักงาน 

โดยงดจายคาตอบแทน รวมทั้งระงับสิทธิประโยชนและสวัสดิการตาง ๆ สำหรับพนักงานกองทุนนั้นตั้งแตวันที่ถูกสั่ง 

พักงาน เปนตนไปก็ได

 เมื่อปรากฏวาความผิดที่ถูกฟองหรือถูกกลาวหาในคดีอาญาถึงที่สุด หรือถูกกลาวหาวากระทำผิดวินัย 

อยางรายแรงตามวรรคหน่ึง มีผลเปนประการใดใหพิจารณาลงโทษตามควรแกกรณี ถาปรากฎวามิไดกระทำผิดและไมมี 

มลทินมัวหมอง ก็ใหสั่งใหผูนั้นกลับเขามาทำงานตามเดิมและใหไดรับคาตอบแทนสิทธิประโยชนและสวัสดิการตาง ๆ 

ยอนหลังนับตั้งแตวันที่มีคำสั่งพักงานจนถึงวันที่มีคำสั่งใหกลับเขาทำงาน ทั้งนี้ตองไมเกินวันสิ้นสุดสัญญาจางที่ระบุ 

ไวในสัญญาจาง

จำนวน ๘ เทาของอัตราคาตอบแทนที่ไดรับอยูกอนวันออกจากงาน

   (จ) พนักงานกองทุนท่ีปฏิบัติงานติดตอกันครบ ๑๐ ปข้ึนไป ใหจายคาตอบแทนจำนวน ๑๐ เทา 

ของอัตราคาตอบแทนที่ไดรับอยูกอนวันออกจากงาน

  (๖) เงินทดแทนกรณีประสบอันตราย เจ็บปวย เนื่องจากการทำงานใหกองทุน ใหพนักงานกองทุน 

มีสิทธิไดรับเงินทดแทนตามหลักเกณฑ วิธีการ และอัตราการจายเงินทดแทนที่กำหนดในกฎหมายวาดวยเงินทดแทน 

และใหนำกฎหมายวาดวยการสงเคราะหขาราชการผูไดรับอันตรายหรือการเจ็บปวย เพราะเหตุปฎิบัติราชการเฉพาะ 

ในสวนที่เกี่ยวของกับการลามาใชบังคับกับพนักงานกองทุนโดยอนุโลม
 

สวนที่ ๔

การประเมินผลการปฏิบัติงาน

 

 ขอ ๓๓ ผูบริหารกองทุนหรือผูที่ไดรับมอบอำนาจมีหนาที่ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 

กองทุน โดยพิจารณาจากคุณภาพและปริมาณงาน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานที่ไดปฏิบัติมา ความสามารถ 

ความอุตสาหะ และการอุทิศเวลาในการปฏิบัติงาน ตลอดจนการรักษาวินัยการปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเปนผูปฏิบัติงาน 

ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ผูบริหารกองทุนกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

 ขอ ๓๔ การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานกองทุน ใหกระทำไดดังนี้

  (๑) การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำป

  (๒) การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อตอสัญญาจาง หรือเลื่อนเงินเดือน คาตอบแทน

สวนที่ ๕

วินัยและการรักษาวินัย

 

 ขอ ๓๕ พนักงานกองทุนมีหนาที่ตองปฏิบัติงานตามที่กำหนดในระเบียบนี้ และตามเงื่อนไขที่กำหนดไว 

ในสัญญาจาง และมีหนาที่ตองปฏิบัติตามคำสั่งของผูบังคับบัญชา ซึ่งสั่งในหนาที่โดยชอบดวยกฎหมาย กฎระเบียบ 

ขอบังคับของกองทุน

 ขอ ๓๖ พนักงานกองทุนตองรักษาวินัยโดยเครงครัดตามที่กำหนดไวเปนขอหามและขอปฏิบัติที่ผูบริหาร 

กองทุนกำหนด

 พนักงานกองทุนผูใดฝาฝนขอหามหรือไมปฏิบัติตามขอปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง พนักงานกองทุนผูนั้น 

เปนผูกระทำผิดวินัยอยางไมรายแรง และผูบริหารกองทุนมีอำนาจลงโทษ

 ขอ ๓๗ โทษทางวินัย ไดแก โทษทางวินัยไมรายแรง และโทษทางวินัยอยางรายแรง

 ขอ ๓๘ ในกรณีที่ปรากฏวาพนักงานกองทุนกระทำความผิดวินัยไมรายแรงตามขอ ๓๕ หรือขอ ๓๖ 

แลวแตกรณี ใหผูบริหารกองทุนสั่งลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือนตามควรแกกรณีใหเหมาะสม 

แกความผิด

ซึ่งไดรับเงินคาตอบแทนปหนึ่งไมเกิน ๑๐ วันทำการ และเมื่อไดรับอนุญาตแลวจึงจะหยุดปฏิบัติงานไดเวนแตมีเหตุจำเปน 

ไมสามารถรอรับอนุญาตไดทัน จะเสนอหรือจัดสงใบลาพรอมระบุเหตุจำเปนไวแลวหยุดปฏิบัติงานกอนก็ได 

แตตองชี้แจงเหตุผลใหผูมีอำนาจอนุญาตทราบโดยเร็ว

 ในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไมอาจเสนอหรือจัดสงใบลากอนตามวรรคหนึ่งได ใหเสนอหรือจัดสงใบลา 

พรอมทั้งเหตุผลความจำเปนตอผูบังคับบัญชาตามลำดับจนถึงผูมีอำนาจอนุญาตทันทีในวันแรกที่มาปฏิบัติงาน

 ขอ ๒๒ การลาพักผอนประจำป ใหมีสิทธิลาพักผอนประจำปในปงบประมาณไดเมื่อปฏิบัติงานมาแลว 

ไมนอยกวา ๖ เดือน ซึ่งมีสิทธิลาพักผอนประจำปไดปละ ๑๐ วันทำการ โดยตองยื่นใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลำดับ 

จนถึงผูมีอำนาจอนุญาต และเมื่อไดรับอนุญาตแลวจึงจะหยุดปฏิบัติงานได

 พนักงานกองทุนผูใดทำงานครบ ๑ ปขึ้นไป และในปที่ผานมาพนักงานกองทุนผูนั้นมิไดลาพักผอนประจำป 

หรือลาพักผอนประจำปแลวแตไมครบ ๑๐ วันทำการ ใหสามารถนำวันลาพักผอนที่เหลือที่ยังมิไดลามาสะสมได 

แตวันลาพักผอนที่นำมาสะสมตองไมเกิน ๕ วันทำการ โดยเมื่อรวมกับวันลาพักผอนในปปจจุบันจะตองไมเกิน 

๑๕ วันทำการ

 การอนุญาตใหลาพักผอนจะอนุญาตใหลาครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ได โดยมิใหเสียหายแกงานเมื่อไดรับ 

อนุญาตแลว จึงจะหยุดงานได

 ในระหวางที่พนักงานไดรับอนุญาตใหลาพักผอนประจำป และยังไมครบกำหนด หากมีกรณีจำเปนที่จะตอง 

ปฏิบัติงาน ผูบริหารกองทุนจะสั่งระงับการลาและเรียกตัวกลับมาปฏิบัติงานก็ได

 ขอ ๒๓ การลาคลอดบุตร ใหมีสิทธิลาคลอดบุตร ซึ่งไดรับเงินคาตอบแทนครั้งละไมเกิน ๙๐ วัน โดยตอง 

ยื่นใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลำดับจนถึงผูมีอำนาจอนุญาตกอนหรือในวันลา เวนแตจะไมสามารถจะลงชื่อในใบลาได 

จะใหผูอื่นลาแทนก็ได แตเมื่อสามารถลงชื่อไดแลว ใหเสนอหรือจัดสงใบลาโดยเร็ว โดยไมตองมีใบรับรองของแพทย

 การลาคลอดบุตรจะลาในวันที่คลอด กอนหรือหลังวันที่คลอดบุตรก็ได แตเมื่อรวมวันลาแลวตองไมเกิน 

๙๐ วัน

 พนักงานที่ไดรับอนุญาตใหลาคลอดบุตรและไดหยุดปฏิบัติงานไปแลว แตไมไดคลอดบุตรตามกำหนด 

หากประสงคจะขอยกเลิกวันลาคลอดบุตรที่หยุดไป ใหผูมีอำนาจอนุญาตใหยกเลิกวันลาคลอดบุตรได โดยใหถือวา 

วันที่หยุดปฏิบัติงานไปแลวเปนวันลากิจสวนตัว

 การลาคลอดบุตรคาบเกี่ยวกับการลาประเภทใดซึ่งยังไมครบกำหนดวันลาของการลาประเภทนั้นใหถือวา 

การลาประเภทนั้นสิ้นสุดลง และใหนับเปนการลาคลอดบุตรตั้งแตวันเริ่มวันลาคลอดบุตร

 ขอ ๒๔ การลาอุปสมบทในพระพุทธศาสนาหรือการลาไปประกอบพิธีฮ ัจย  ณ  เมืองเมกกะ 

ประเทศซาอุดิอาระเบียในศาสนาอิสลาม ใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลำดับจนถึงผูมีอำนาจพิจารณา 

หรืออนุญาต ซึ่งมีสิทธิลาเพื่อไปอุปสมบท หรือไปประกอบพิธีฮัจยไดตลอดชวงเวลาของการมีสถานภาพเปนพนักงาน 

กองทุน โดยการลาอุปสมบทมีสิทธิลาไดไมเกิน ๑๒๐ วัน และไปประกอบพิธีฮัจยก็มีสิทธิลาไดไมเกิน ๑๒๐ วัน 

ตามระยะเวลาที่ใชในการประกอบศาสนกิจตามหลักการของศาสนาอิสลาม

 ในกรณีมีเหตุพิเศษท่ีไมอาจเสนอหรือจัดสงใบลากอนตามวรรคหน่ึง ใหช้ีแจงเหตุผลความจำเปน ประกอบการลา 

อาจสั่งใหพนักงานกองทุนไปปฏิบัติงานนอกเหนือจากเงื่อนไขตามที่กำหนดไวในสัญญาจางไดโดยไมเปนเหตุใหพนักงาน

กองทุนเรียกรองประโยชนตอบแทนใด ๆ ได

สวนที่ ๒

วันเวลาทำงาน วันหยุด และการลา

 

 ขอ ๑๖ วันทำงานใหกำหนดสัปดาหละ ๕ วัน มีกำหนดเวลาทำงาน รวมสัปดาหละไมเกิน ๔๐ ชั่วโมง ดังน้ี

  (๑) วันทำงาน ไดแก วันจันทรถึงวันศุกร เวนวันหยุดตามประเพณี

  (๒) เวลาทำงานปกติ เวลา ๐๘.๓๐ นาิกา ถึง ๑๖.๓๐ นาิกา

 กรณีที่พนักงานกองทุนมาทำงานสายกวาเวลาทำงานปกติ แตไมเกิน ๑๕ นาที และไดปฏิบัติงานชดเชย 

ในเวลาทำงานจนครบ ๘ ชั่วโมง ถือวาไดปฏิบัติงานครบตามเวลาทำงานปกติ

 ขอ ๑๗ ใหพนักงานกองทุนตองบันทึกเวลาทำงานดวยตนเอง เวนแตไดรับอนุญาตจากผูบริหารกองทุน 

ใหไมตองบันทึกเวลาทำงาน ทั้งนี้ การบันทึกเวลาทำงานใหใชวิธีที่ผูบริหารกองทุนกำหนด

 ขอ ๑๘ วันหยุดของพนักงานแบงออกเปน ๒ ประเภท ดังนี้

  (๑) วันหยุดประจำสัปดาห ไดแก วันเสารและวันอาทิตย

  (๒) วันหยุดตามประเพณี ใหเปนไปตามระเบียบของทางราชการและมติคณะรัฐมนตรีโดยอนุโลม 

ทั้งนี้ ในกรณีที่วันหยุดตามประเพณีวันใดของวันหยุดประจำสัปดาห ใหวันทำงานถัดไปเปนวันหยุดทดแทนวันหยุด 

ประจำประเพณีนั้น

 ขอ ๑๙ การลาแบงออกเปน ๖ ประเภท ดังนี้

  (๑) การลาปวย

  (๒) การลากิจ

  (๓) การลาคลอดบุตร

  (๔) การลาพักผอน

  (๕) การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย

  (๖) การลาเพื่อเขารับราชการทหาร

 ขอ ๒๐ การลาปวย ใหมิสิทธิลาปวยไดเทาที่ปวยจริงโดยตองยื่นใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลำดับจนถึง 

ผูมีอำนาจอนุญาตกอนหรือในวันที่ลา เวนแตในกรณีจำเปนใหสงใบลาในวันแรกที่มาปฏิบัติงานก็ได

 ในกรณีที่พนักงานกองทุนผูลามีอาการปวยจนไมสามารถจะลงชื่อในใบลาได จะใหผูอื่นลาแทนก็ได 

แตเมื่อสามารถลงชื่อไดแลว ใหเสนอหรือจัดสงใบลาโดยเร็ว

 ทั้งนี้ การลาปวยตั้งแต ๓ วันทำการขึ้นไป ตองมีใบรับรองแพทยซึ่งเปนผูที่ไดขึ้นทะเบียนและไดรับอนุญาต 

เปนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมแนบไปกับใบลาดวย

 ขอ ๒๑ การลากิจใหมีสิทธิลากิจโดยตองยื่นใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลำดับจนถึงผูมีอำนาจอนุญาต 

  (๗) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ

  (๘) ไมเปนขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอื่นของรัฐ 

รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการทองถิ่น

  (๙) คุณสมบัติหรือลักษณะตองหามอื่นตามที่ผูบริหารกองทุนกำหนดไวในประกาศ การสรรหา 

เพื่อจางเปนพนักงานกองทุน

 ในกรณีที่เห็นสมควรผูบริหารกองทุนอาจประกาศกำหนดคุณสมบัติหรือลักษณะตองหามเพิ่มขึ้น หรือ 

กำหนดแนวทางปฏิบัติของกองทุนในการจางพนักงานกองทุน ทั้งนี้ ตองเปนไปเพื่อความจำเปนหรือเหมาะสมกับภารกิจ 

ของกองทุน

 ขอ ๑๒ การจางพนักงานกองทุนใหกระทำเปนสัญญาจาง โดยผูบริหารกองทุนอาจกำหนดเวลาเริ่มตน 

และเวลาสิ้นสุดก็ได และอาจใหมีการตอสัญญาจางได ทั้งนี้ตามความเหมาะสมและความจำเปนของกองทุน 

แบบสัญญาจางใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกำหนด

 การทำสัญญาตามวรรคหนึ่ง ใหระยะเวลาการจางไมเกินคราวละ ๔ ป และผูบริหารกองทุนหรือผูที่ 

ไดรับมอบหมาย เปนผูลงนามในสัญญาจาง

 วันเริ่มดำรงตำแหนง ใหเปนไปตามวันที่กำหนดในสัญญาจางเปนตนไป

 ขอ ๑๓ บุคคลผูไดรับการจางใหเปนพนักงานกองทุน ใหทดลองปฏิบัติหนาที่ในตำแหนงนั้นเปนระยะเวลา 

ไมนอยกวา ๙๐ วัน นับแตวันที่เขาปฏิบัติงาน โดยอยูในความดูแลของผูบังคับบัญชาหรือผูที่ไดรับมอบหมาย

 เมื่อครบกำหนดระยะเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่ง แตยังเห็นสมควรใหผูนั้นทดลองปฏิบัติหนาที่ 

ตอไปอีก ใหผูบังคับบัญชาหรือผูที่ไดรับมอบหมายในการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่สั่งใหผูนั้นทดลอง 

ปฏิบัติหนาที่ตอไป โดยมีกำหนดเวลาตามที่เห็นสมควร แตทั้งนี้ระยะเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่รวมทั้งสิ้นตองไมเกิน 

๑๘๐ วัน

 ในระหวางเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ ถาผูบังคับบัญชาหรือผูที่ไดรับมอบหมายในการประเมินผลการทดลอง 

ปฏิบัติหนาที่เห็นวา ผูทดลองปฏิบัติหนาที่ผูนั้นมีความประพฤติไมเหมาะสมหรือไมมีความรูความสามารถที่เหมาะสม 

ที่จะปฏิบัติหนาที่ในตำแหนงที่ไดรับการจาง ใหรายงานผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ใหผูบริหารกองทุนทราบและพิจารณา 

เลิกจางตอไป

 เมื่อผูบริหารกองทุนเห็นชอบการเลิกจางแลว ใหผูทดลองปฎิบัติหนาที่พนจากการเปนพนักงานกองทุน 

และใหถือวาสัญญาจางของผูนั้นสิ้นสุดลง

 ผูซึ่งถูกเลิกจางเพราะไมผานการทดลองปฏิบัติหนาที่  ใหถือวาไมเคยเปนบุคลากรของกองทุน แตทั้งนี้ 

ไมกระทบถึงการปฏิบัติหนาที่ หรือการรับคาจางหรือผลประโยชนอื่นใดที่ผูนั้นพึงไดรับในระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่

 ขอ ๑๔ ในกรณีที่มีการตอสัญญาจางพนักงานกองทุนในตำแหนงเดิม ใหผูนั้นไมตองทดลองปฏิบัติหนาที่ 

ในตำแหนงนั้นอีก เวนแตไดรับการจางในตำแหนงใหมใหผูนั้นทดลองปฏิบัติหนาที่ในตำแหนงใหมนั้นตามหลักเกณฑ 

ในขอ ๑๓

 ขอ ๑๕ เพ่ือประโยชนของกองทุน ผูบังคับบัญชาหรือผูท่ีไดรับมอบหมายโดยความเห็นชอบของผูบริหารกองทุน 

  (๒) พนักงานกองทุน

 ขอ ๖ การกำหนดโครงสราง กรอบอัตรากำลัง และมาตรฐานกำหนดตำแหนงใหเปนไปตามที่ 

คณะกรรมการกำหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง

 ขอ ๗ ในการบริหารงานบุคคล ใหผูบริหารกองทุนมีอำนาจหนาที่ดังตอไปนี้

  (๑) กำกับดูแลการบริหารงานบุคคลของกองทุนใหเปนไปตามกฎหมาย และระเบียบของคณะกรรมการ

  (๒) บรรจุ แตงตั้ง เลื่อนหรือลดคาตอบแทน ลงโทษทางวินัย ตลอดจนใหผูปฏิบัติงานลาออกจากงาน

  (๓) กำหนดวันเวลาปฏิบัติงาน และวันหยุดงานตามประเพณีหรือวันหยุดนักขัตฤกษประจำป

  (๔) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

 ขอ ๘ เจาหนาที่ของสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ที่ไดรับมอบหมาย 

ใหมาปฏิบัติภารกิจของกองทุนตามขอ ๕ (๑) ใหไดรับเงินเดือน คาจาง คาตอบแทน สิทธิประโยชน หรือสวัสดิการตาง ๆ 

ตามสิทธิของขาราชการ หรือลูกจางของทางราชการที่ตนดำรงตำแหนงอยู

หมวด ๒

พนักงานกองทุน

 

สวนที่ ๑

การบรรจุ การแตงตั้ง และการจาง

 

 ขอ ๙ การจางบุคคลเพ่ือเปนพนักงานกองทุนใหเปนไปตามกรอบอัตรากำลัง และมาตรฐานกำหนดตำแหนง 

ที่กระทรวงการคลังใหความเห็นชอบ

 ขอ ๑๐ การเลือกสรรบุคคลใหเปนพนักงานกองทุนเพื่อบรรจุและแตงตั้งใหดำรงตำแหนงใดใหบรรจุ 

และแตงตั้งจากผูผานการคัดเลือกไดในตำแหนงนั้น ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ผูบริหารกองทุนกำหนด

 ขอ ๑๑ บุคคลที่จะไดรับการบรรจุหรือแตงตั้งหรือจางใหเปนพนักงานกองทุน จะตองมีคุณสมบัติ 

และไมมีลักษณะตองหามดังนี้

  (๑) มีสัญชาติไทย

  (๒) มีอายุไมต่ำกวา ๑๘ ปบริบูรณ

  (๓) ไมเปนบุคคลลมละลาย

  (๔) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอน 

ไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กำหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน

  (๕) ไมเปนผูดำรงตำแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่พรรคการเมือง

  (๖) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดใหจำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา 

เวนแตเปนโทษสำหรับความผิดที่ไดกระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

 ขอ ๔๒ การยกเลิกสัญญาจาง ของพนักงานกองทุนใหเปนอำนาจของผูบริหารกองทุน

 การยกเลิกคำสั่งลดคาตอบแทน ตัดคาตอบแทน ภาคทัณฑ และคำสั่งพักงานของพนักงานกองทุน ใหเปน 

อำนาจของผูบริหารกองทุน โดยความเห็นชอบของผูบริหารกองทุน

 ทั้งนี้ การดำเนินการตามวรรคหนึ่ง และวรรคสอง ใหกระทำเปนหนังสือ

หมวด ๓

การอุทธรณ และการรองทุกข

 

 ขอ ๔๓ การอุทธรณคำสั่งโทษทางวินัยตามระเบียบนี้ใหอุทธรณตอผูบริหารกองทุนภายใน ๓๐ วัน 

นับแตวันทราบคำสั่ง ใหผูบริหารกองทุนพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่ไดรับอุทธรณ 

เวนแตมีเหตุขัดของที่ทำใหการพิจารณาไมแลวเสร็จภายในระยะเวลาดังกลาว ก็ใหขยายระยะเวลาไดอีกไมเกิน ๓๐ วัน 

และใหบันทึกเหตุขัดของใหปรากฎไวดวย

 หากผูบริหารกองทุนพิจารณาแลวไมเห็นดวยใหทำการแกไขคำสั่งลงโทษทางวินัยนั้นหรือหากพิจารณาแลว 

มีความเห็นยืนตามคำสั่งลงโทษทางวินัย ใหคำสั่งการพิจารณาอุทธรณของผูบริหารกองทุนเปนที่สุด

 ขอ ๔๔ พนักงานกองทุนมีสิทธิรองทุกข กรณีไมไดรับความเปนธรรม หรือเมื่อเห็นวาผูบังคับบัญชาใชอำนาจ 

หนาที่ปฏิบัติหรือไมปฏิบัติตอตนใหถูกตองตามกฎหมายระเบียบ หรือแบบธรรมเนียมของกองทุน หรือมีความคับของใจ 

อันเกิดจากการปฏิบัติหรือไมปฏิบัติตอตนของผูบังคับบัญชา ใหผูนั้นมีสิทธิรองทุกขโดยทำเปนหนังสือชี้แจงแสดงเหตุผล 

พรอมพยานหลักฐานตอผูบริหารกองทุนภายใน ๓๐ วัน นับแตทราบเหตุแหงการรองทุกข

  ในการพิจารณาดำเนินการ ใหผูบริหารกองทุนพิจารณาวินิจฉัย และแจงผลเปนหนังสือใหผูรองทุกข 

ทราบ ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ไดรับคำรองทุกข เวนแตมีเหตุขัดของที่ทำใหการพิจารณาไมแลวเสร็จภายใน 

ระยะเวลาดังกลาว ก็ใหขยายระยะเวลาไดอีกไมเกิน ๓๐ วัน และใหบันทึกเหตุขัดของใหปรากฏไวดวย

 ขอ ๔๕ นอกเหนือจากที่ไดกำหนดไวในระเบียบนี้ หลักเกณฑ และวิธีการในการสอบสวนการกระความผิด 

ทางวินัย และการอุทธรณทางคำสั่งลงโทษทางวินัย ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี 

วาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกไขเพิ่มเติม กำหนดโดยอนุโลม

หมวด ๔

การสิ้นสุดสัญญาจาง

 

 ขอ ๔๖ สัญญาจางพนักงานกองทุนสิ้นสุดลงเมื่อ

  (๑) ครบกำหนดตามสัญญาจาง

  (๒) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามระเบียบนี้

  (๓) ตาย

  (๔) ไดรับอนุมัติใหลาออก

  (๕) ไมผานการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามขอ ๓๔

  (๖) ถูกใหเลิกสัญญาจางเพราะกระทำความผิดวินัยอยางรายแรง

  (๗) เหตุอื่นตามสัญญาจาง

 ขอ ๔๗ ในระหวางสัญญาจาง พนักงานกองทุนผูใดประสงคจะลาออกจากกการปฏิบัติงาน ใหยื่นหนังสือ 

ขอลาออกตอผูบริหารกองทุนลวงหนาอยางนอย ๗ วัน และเมื่อผูบริหารกองทุนพิจารณาอนุมัติแลวจึงใหออกจากงานได

 เวนแตผูบริหารกองทุนเห็นวามีความจำเปนเพื่อประโยชนของกองทุนจะยับยั้งการลาออกไดเปนเวลาไมเกิน 

๗ วันนับตั้งแตวันที่ประสงคจะลาออก

 ขอ ๔๘ ในกรณีที่บุคคลใดพนจากการเปนพนักงานกองทุนแลว หามมิใหบุคคลนั้นเปดเผยขอมูล 

ที่เปนความลับของกองทุน หรือขอมูล หรือเอกสารใด ๆ ไมวาจะเปนบันทึก หรือจัดเก็บในรูปแบบใดของกองทุน 

ที่บุคคลนั้น ไดรับหรือรับทราบจากการปฏิบัติงาน หรือนำไปใชโดยทุจริตเพื่อประโยชนไมวาจะโดยทางตรงหรือทางออม 

แกตนเองหรือผูอื่น อันเปนเหตุที่ทำใหเกิดความเสียหายแกกองทุน

 ในกรณีที่มีการกระทำอันเปนการฝาฝนตามวรรคหนึ่ง ใหบุคคลดังกลาวตองรับผิดชอบในความเสียหาย 

ที่เกิดขึ้น เวนแตความเสียหายนั้นเกิดจากเหตุสุดวิสัย ในกรณีนี้กองทุนอาจหักคาตอบแทนหรือเงินอื่นใดที่บุคคลนั้น 

จะไดรับจากกองทุนเพื่อไวชำระคาเสียหายดังกลาวก็ได

                                               ประกาศวันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

 

                                                      พลเอก

                                                  (ประวิตร วงษสุวรรณ)

                                                         รองนายกรัฐมนตรี

                                   ประธานกรรมการกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

 โดยที่เปนการสมควรกำหนดใหมีระเบียบวาดวยการบริหารงานบุคคลกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ 

และสังคม เพื่อใหไดบุคคลที่มีความรู ความสามารถในการปฏิบัติงาน และใหผูปฏิบัติงานมีหลักประกัน รวมทั้งไดรับ 

สิทธิประโยชนที่เปนธรรม ในการปฏิบัติงาน อันจะสงผลใหการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตอการปฏิบัติงาน

 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๘ (๓) แหงพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบกับมาตรา ๒๑ (๒) แหงพระราชบัญญัติการบริหารกองทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ และประกาศ 

คณะกรรมการ นโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนวาดวยมาตรฐานการบริหารงานบุคคลของทุนหมุนเวียน ลงวันที่

๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จึงออกระเบียบ 

ไวดังตอไปนี้

 ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

วาดวยการบริหารงานบุคคล กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๔”

 ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันประกาศเปนตนไป

 ขอ ๓ ในระเบียบนี้

 “คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

 “กองทุน” หมายความวา กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

 “ผูบริหารกองทุน” หมายความวา ผูบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

 “ปงบประมาณ” หมายความวา ระยะเวลาต้ังแตวันท่ี ๑ ตุลาคมของปหน่ึงถึงวันท่ี ๓๐ กันยายนของปถัดไป 

และใหใชป พ.ศ. ที่ถัดไปนั้นมาเปนชื่อสำหรับปงบประมาณรายจายประจำปนั้น

 ขอ ๔ เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ 

และมีอำนาจวินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ และคำวินิจฉัยถือเปนที่สิ้นสุด

หมวด ๑

บททั่วไป

 ขอ ๕ ผูปฏิบัติงานในกองทุน แบงออกเปน ๒ ประเภท ไดแก

  (๑) เจาหนาที่ของสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติที่ไดรับมอบหมาย 

ใหมาปฏิบัติภารกิจของกองทุน



  (๓) ลากิจสวนตัว ใหไดรับคาตอบแทนระหวางลาไดปหนึ่งไมเกิน ๑๐ วัน

  (๔) การลาพักผอนประจำป ใหไดรับคาตอบแทนระหวางลาไดปหนึ่งไมเกิน ๑๐ วัน

  (๕) การลาเพื่อรับราชการทหารในการเขารับการเตรียมพล ใหไดรับคาตอบแทนระหวางลาไดปหนึ่ง 

ไมเกิน ๖๐ วัน

  (๖) การลาเพื่อไปอุปสมบท หรือการลาไปประกอบพิธีฮัจยใหไดรับคาตอบแทนระหวางลาไดไมเกิน 

๑๒๐ วัน

 ขอ ๓๒ ใหพนักงานกองทุนไดรับสิทธิประโยชนอื่น ดังนี้

  (๑) คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาทำงาน

   พนักงานกองทุนที่ไดรับอนุมัติใหอยูปฏิบัติงานนอกเวลาทำงานปกติ หรืออยูปฏิบัติงาน 

ในวันหยุดสุดสัปดาห หรือในวันหยุดพิเศษ ใหมีสิทธิไดรับคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาทำงานตามกฎหมาย 

และระเบียบของทางราชการ

  (๒) คาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติงานนอกที่ตั้งกองทุน

   พนักงานกองทุนที่ไดรับคำสั่งจากผูมีอำนาจอนุญาตใหเดินทางไปปฏิบัติงาน มีสิทธิเบิกคาใชจาย 

ในการเดินทางไปปฏิบัติงานตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ

  (๓) คาเบี้ยประชุม

   พนักงานกองทุนที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการในคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ 

หรือคณะทำงาน หรือเปนเลขานุการหรือผูชวยเลขานุการในคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงาน 

แลวแตกรณีมีสิทธิไดรับเบี้ยประชุมตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ

  (๔) คาใชจายในการฝกอบรม

   ในกรณีท่ีกองทุนมีความประสงคท่ีจะใหพนักงานกองทุนเขารับการฝกอบรม สัมมนาทางวิชาการ 

เพื่อพัฒนาหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย ใหมีสิทธิเบิกคาใชจายในการฝกอบรม 

ตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ

  (๕) คาชดเชยการออกจากงานโดยไมมีความผิด

   ในกรณีที่กองทุนบอกเลิกสัญญาจางกับพนักงานกองทุนผูใดกอนครบกำหนดเวลาจางเนื่องจาก 

มีการปรับโครงสรางองคกรหรือเหตุอื่นใด จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายอันมีผลกระทบตอการปฏิบัติงานของพนักงาน 

กองทุน ใหพนักงานกองทุนผูนั้นไดรับคาชดเชยการออกจากงาน ดังนี้

   (ก) พนักงานกองทุนที่ปฏิบัติงานติดตอกันครบ ๔ เดือน แตไมครบ ๑ ป ใหจายคาตอบแทน 

เทากับอัตราคาตอบแทนที่ไดรับอยูกอนวันออกจากงาน

   (ข) พนักงานกองทุนที่ปฏิบัติงานติดตอกันครบ ๑ ปแตไมครบ ๓ ป ใหจายคาตอบแทน 

จำนวน ๓ เทาของอัตราคาตอบแทนที่ไดรับอยูกอนวันออกจากงาน

   (ค) พนักงานกองทุนที่ปฏิบัติงานติดตอกันครบ ๓ ปแตไมครบ ๖ ป ใหจายคาตอบแทน 

จำนวน ๖ เทาของอัตราคาตอบแทนที่ไดรับอยูกอนวันออกจากงาน

   (ง) พนักงานกองทุนที่ปฏิบัติงานติดตอกันครบ ๖ ปแตไมครบ ๑๐ ป ใหจายคาตอบแทน 

และใหอยูในดุลพินิจของผูมีอำนาจพิจารณาหรืออนุญาตที่จะพิจารณาใหลาหรือไมก็ได

 ขอ ๒๕ การลาเพื่อรับราชการทหารเพื่อเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพล ใหมีสิทธิลาได 

ตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร และเมื่อพนจากการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพลแลวใหรายงานตัว 

กลับเขาปฏิบัติงานภายใน ๗ วัน 

สวนที่ ๓

คาตอบแทน และสิทธิประโยชน

 

 ขอ ๒๖ อัตราคาตอบแทน สิทธิประโยชน และสวัสดิการของพนักงานกองทุน ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการ 

กำหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง

 พนักงานกองทุนที่มีประสบการณและความสามารถพิเศษอาจไดรับคาตอบแทนในอัตราที่สูงกวาอัตราขั้นต่ำ 

ของตำแหนงที่ไดรับการจางก็ได ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ ที่คณะกรรมการกำหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง

 ขอ ๒๗ การเลื ่อนคาตอบแทนประจำปของพนักงานกองทุน ใหพิจารณาเลื ่อนคาตอบแทนตาม 

ผลการประเมินการปฏิบัติงาน โดยแจงใหพนักงานกองทุนทราบเปนรายบุคคลโดยไมตองประกาศเปนการทั่วไป 

และใหถือวาอัตรา การเลื่อนคาตอบแทนของพนักงานกองทุนแตละคนเปนความลับมิอาจเปดเผยได

 ขอ ๒๘ การเลื่อนคาตอบแทนประจำปของพนักงานกองทุน ใหผูบริหารกองทุนปรับไดภายในวงเงิน 

รวมไมเกินรอยละ ๖ ของวงเงินรวมคาตอบแทนของผูมีสิทธิไดรับการเลื่อนคาตอบแทน ณ วันที่ ๑ กันยายนของทุกป 

ทั้งนี้มิใหมีการเลื่อนคาตอบแทนสำหรับพนักงานกองทุนที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานในรอบปงบประมาณที่แลวมา 

นอยกวา ๘ เดือน

 ขอ ๒๙ พนักงานกองทุนอาจไมไดรับการพิจารณาใหเลื่อนคาตอบแทน ในกรณีดังตอไปนี้

  (๑) อยูในชวงระยะเวลาทดลองการปฏิบัติหนาที่

  (๒) ผลการปฏิบัติงานในรอบปที่ผานมาอยูในเกณฑที่ไมไดรับการเลื่อนคาตอบแทน ตามที่ผูบริหาร 

กองทุนกำหนด

  (๓) ถูกลงโทษทางวินัย หรืออยูระหวางการลงโทษทางวินัย จนกระทั่งถึงวันที่จะเลื่อนคาตอบแทน

  (๔) ไดรับคาตอบแทน ณ จุดสูงสุดตามโครงสรางคาตอบแทนของตำแหนง

 ขอ ๓๐ ใหพนักงานกองทุนไดรับสิทธิประโยชนและมีหนาที่ตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการประกันสังคม

 ขอ ๓๑ พนักงานกองทุนมีสิทธิไดรับคาตอบแทนระหวางลา ดังนี้

  (๑) ลาปวย ใหไดรับคาตอบแทนระหวางลาไดปหนึ่งไมเกิน ๓๐ วัน สวนที่เกิน ๓๐ วัน 

มีสิทธิไดรับเงินทดแทนการขาดรายไดจากกองทุนประกันสังคม ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขตามกฎหมาย วาดวย 

การประกันสังคม

  (๒) ลาคลอดบุตร ใหไดรับคาตอบแทนระหวางลาไดไมเกิน ๔๕ วัน และมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะห 

การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรจากกองทุนประกันสังคม   ทั้งนี้   ตามหลักเกณฑและเงื ่อนไขตามกฎหมาย 

วาดวยการประกันสังคม

๘

 ในการพิจารณาตามวรรคหนึ่ง ใหผูบริหารกองทุนพิจารณาสอบสวนใหไดความจริงและยุติธรรมตามวิธีการ 

ที่เห็นสมควร หรืออาจตั้งกรรมการสอบสวน ขึ้นสอบสวนการกระทำผิดวินัยดังกลาวได

 ขอ ๓๙ พนักงานผูกระทำความผิดดังตอไปนี้ ถือวาเปนความผิดวินัยอยางรายแรง

  (๑) กระทำความผิดฐานทุจริตในหนาที่

  (๒) จงใจไมปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือเงื่อนไขที่กองทุนกำหนดใหปฏิบัติ 

จนเปนเหตุใหกองทุนไดรับความเสียหายอยางรายแรง

  (๓) ปฏิบัติหนาที่โดยประมาทเลินเลอจนเปนเหตุใหกองทุนไดรับความเสียหายอยางรายแรง

  (๔) ไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาจาง หรือขัดคำสั่งหรือหลีกเลี่ยงไมปฏิบัติตามคำสั่ง 

ของผูบังคับบัญชาตามขอ ๓๕ จนเปนเหตุใหกองทุนไดรับความเสียหายอยางรายแรง

  (๕) ประมาทเลินเลอจนเปนเหตุใหกองทุนไดรับความเสียหายอยางรายแรง

  (๖) ละทิ้งหรือทอดทิ้งการปฏิบัติงานเปนเวลาติดตอกันเกินกวา ๗ วัน สำหรับตำแหนงที่กองทุน 

กำหนดเวลาการมาปฏิบัติงาน

  (๗) ละทิ้งหรือทอดทิ้งการทำงานจนทำใหงานไมแลวเสร็จตามระยะเวลาและเปาหมายที่กำหนด 

จนเปนเหตุใหกองทุนไดรับความเสียหายอยางรายแรง สำหรับตำแหนงที่กองทุนกำหนดการปฏิบัติงานตามเปาหมาย

  (๘) ประพฤติชั่วอยางรายแรง หรือกระทำความผิดอาญาโดยมีคำพิพากษาถึงที่สุดใหจำคุก 

หรือหนักกวาโทษจำคุก

  (๙) การกระทำอื่นใดที่ผูบริหารกองทุนกำหนดวาเปนความผิดวินัยอยางรายแรง

 ขอ ๔๐ กรณีที่พนักงานกองทุนถูกกลาวหาวากระทำผิดวินัยอยางรายแรง ใหผูบริหารกองทุนแตงตั้ง 

คณะกรรมการเพื่อดำเนินการสอบสวนโดยเร็ว และตองใหโอกาสผูถูกกลาวหาชี้แจงและแสดงพยานหลักฐานในกรณีที่ 

ผลการสอบสวนปรากฎวากระทำความผิดวินัยอยางรายแรง ใหผูบริหารกองทุนโดยความเห็นชอบ จากคณะกรรมการ 

มีคำสั่งใหยกเลิกสัญญาจาง แตถาไมมีมูลกระทำความผิดใหสั่งยุติเรื่อง ทั้งนี้ หลักเกณฑและวิธีการสอบสวนพนักงาน  

ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกำหนด หรือตามหลักเกณฑและวิธีการที่ระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงาน 

ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกไขเพิ่มเติม กำหนดโดยอนุโลม

 ขอ ๔๑ พนักงานกองทุนผูใดถูกฟองคดีอาญา หรือถูกกลาวหาวากระทำความผิดอาญา เวนแตเปนความผิด 

ที่ไดกระทำโดยประมาท หรือความผิดโดยลหุโทษ หรือถูกกลาวหาวากระทำผิดวินัยอยางรายแรงจนถูกตั้งกรรมการ 

สอบสวน ถาการใหผูนั ้นอยูปฏิบัติงานตอไปจะเปนการเสียหายแกกองทุน ผูบริหารกองทุนจะสั่งใหพักงาน 

โดยงดจายคาตอบแทน รวมทั้งระงับสิทธิประโยชนและสวัสดิการตาง ๆ สำหรับพนักงานกองทุนนั้นตั้งแตวันที่ถูกสั่ง 

พักงาน เปนตนไปก็ได

 เมื่อปรากฏวาความผิดที่ถูกฟองหรือถูกกลาวหาในคดีอาญาถึงที่สุด หรือถูกกลาวหาวากระทำผิดวินัย 

อยางรายแรงตามวรรคหน่ึง มีผลเปนประการใดใหพิจารณาลงโทษตามควรแกกรณี ถาปรากฎวามิไดกระทำผิดและไมมี 

มลทินมัวหมอง ก็ใหสั่งใหผูนั้นกลับเขามาทำงานตามเดิมและใหไดรับคาตอบแทนสิทธิประโยชนและสวัสดิการตาง ๆ 

ยอนหลังนับตั้งแตวันที่มีคำสั่งพักงานจนถึงวันที่มีคำสั่งใหกลับเขาทำงาน ทั้งนี้ตองไมเกินวันสิ้นสุดสัญญาจางที่ระบุ 

ไวในสัญญาจาง

จำนวน ๘ เทาของอัตราคาตอบแทนที่ไดรับอยูกอนวันออกจากงาน

   (จ) พนักงานกองทุนท่ีปฏิบัติงานติดตอกันครบ ๑๐ ปข้ึนไป ใหจายคาตอบแทนจำนวน ๑๐ เทา 

ของอัตราคาตอบแทนที่ไดรับอยูกอนวันออกจากงาน

  (๖) เงินทดแทนกรณีประสบอันตราย เจ็บปวย เนื่องจากการทำงานใหกองทุน ใหพนักงานกองทุน 

มีสิทธิไดรับเงินทดแทนตามหลักเกณฑ วิธีการ และอัตราการจายเงินทดแทนที่กำหนดในกฎหมายวาดวยเงินทดแทน 

และใหนำกฎหมายวาดวยการสงเคราะหขาราชการผูไดรับอันตรายหรือการเจ็บปวย เพราะเหตุปฎิบัติราชการเฉพาะ 

ในสวนที่เกี่ยวของกับการลามาใชบังคับกับพนักงานกองทุนโดยอนุโลม
 

สวนที่ ๔

การประเมินผลการปฏิบัติงาน

 

 ขอ ๓๓ ผูบริหารกองทุนหรือผูที่ไดรับมอบอำนาจมีหนาที่ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 

กองทุน โดยพิจารณาจากคุณภาพและปริมาณงาน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานที่ไดปฏิบัติมา ความสามารถ 

ความอุตสาหะ และการอุทิศเวลาในการปฏิบัติงาน ตลอดจนการรักษาวินัยการปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเปนผูปฏิบัติงาน 

ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ผูบริหารกองทุนกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

 ขอ ๓๔ การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานกองทุน ใหกระทำไดดังนี้

  (๑) การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำป

  (๒) การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อตอสัญญาจาง หรือเลื่อนเงินเดือน คาตอบแทน

สวนที่ ๕

วินัยและการรักษาวินัย

 

 ขอ ๓๕ พนักงานกองทุนมีหนาที่ตองปฏิบัติงานตามที่กำหนดในระเบียบนี้ และตามเงื่อนไขที่กำหนดไว 

ในสัญญาจาง และมีหนาที่ตองปฏิบัติตามคำสั่งของผูบังคับบัญชา ซึ่งสั่งในหนาที่โดยชอบดวยกฎหมาย กฎระเบียบ 

ขอบังคับของกองทุน

 ขอ ๓๖ พนักงานกองทุนตองรักษาวินัยโดยเครงครัดตามที่กำหนดไวเปนขอหามและขอปฏิบัติที่ผูบริหาร 

กองทุนกำหนด

 พนักงานกองทุนผูใดฝาฝนขอหามหรือไมปฏิบัติตามขอปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง พนักงานกองทุนผูนั้น 

เปนผูกระทำผิดวินัยอยางไมรายแรง และผูบริหารกองทุนมีอำนาจลงโทษ

 ขอ ๓๗ โทษทางวินัย ไดแก โทษทางวินัยไมรายแรง และโทษทางวินัยอยางรายแรง

 ขอ ๓๘ ในกรณีที่ปรากฏวาพนักงานกองทุนกระทำความผิดวินัยไมรายแรงตามขอ ๓๕ หรือขอ ๓๖ 

แลวแตกรณี ใหผูบริหารกองทุนสั่งลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือนตามควรแกกรณีใหเหมาะสม 

แกความผิด

ซึ่งไดรับเงินคาตอบแทนปหนึ่งไมเกิน ๑๐ วันทำการ และเมื่อไดรับอนุญาตแลวจึงจะหยุดปฏิบัติงานไดเวนแตมีเหตุจำเปน 

ไมสามารถรอรับอนุญาตไดทัน จะเสนอหรือจัดสงใบลาพรอมระบุเหตุจำเปนไวแลวหยุดปฏิบัติงานกอนก็ได 

แตตองชี้แจงเหตุผลใหผูมีอำนาจอนุญาตทราบโดยเร็ว

 ในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไมอาจเสนอหรือจัดสงใบลากอนตามวรรคหนึ่งได ใหเสนอหรือจัดสงใบลา 

พรอมทั้งเหตุผลความจำเปนตอผูบังคับบัญชาตามลำดับจนถึงผูมีอำนาจอนุญาตทันทีในวันแรกที่มาปฏิบัติงาน

 ขอ ๒๒ การลาพักผอนประจำป ใหมีสิทธิลาพักผอนประจำปในปงบประมาณไดเมื่อปฏิบัติงานมาแลว 

ไมนอยกวา ๖ เดือน ซึ่งมีสิทธิลาพักผอนประจำปไดปละ ๑๐ วันทำการ โดยตองยื่นใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลำดับ 

จนถึงผูมีอำนาจอนุญาต และเมื่อไดรับอนุญาตแลวจึงจะหยุดปฏิบัติงานได

 พนักงานกองทุนผูใดทำงานครบ ๑ ปขึ้นไป และในปที่ผานมาพนักงานกองทุนผูนั้นมิไดลาพักผอนประจำป 

หรือลาพักผอนประจำปแลวแตไมครบ ๑๐ วันทำการ ใหสามารถนำวันลาพักผอนที่เหลือที่ยังมิไดลามาสะสมได 

แตวันลาพักผอนที่นำมาสะสมตองไมเกิน ๕ วันทำการ โดยเมื่อรวมกับวันลาพักผอนในปปจจุบันจะตองไมเกิน 

๑๕ วันทำการ

 การอนุญาตใหลาพักผอนจะอนุญาตใหลาครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ได โดยมิใหเสียหายแกงานเมื่อไดรับ 

อนุญาตแลว จึงจะหยุดงานได

 ในระหวางที่พนักงานไดรับอนุญาตใหลาพักผอนประจำป และยังไมครบกำหนด หากมีกรณีจำเปนที่จะตอง 

ปฏิบัติงาน ผูบริหารกองทุนจะสั่งระงับการลาและเรียกตัวกลับมาปฏิบัติงานก็ได

 ขอ ๒๓ การลาคลอดบุตร ใหมีสิทธิลาคลอดบุตร ซึ่งไดรับเงินคาตอบแทนครั้งละไมเกิน ๙๐ วัน โดยตอง 

ยื่นใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลำดับจนถึงผูมีอำนาจอนุญาตกอนหรือในวันลา เวนแตจะไมสามารถจะลงชื่อในใบลาได 

จะใหผูอื่นลาแทนก็ได แตเมื่อสามารถลงชื่อไดแลว ใหเสนอหรือจัดสงใบลาโดยเร็ว โดยไมตองมีใบรับรองของแพทย

 การลาคลอดบุตรจะลาในวันที่คลอด กอนหรือหลังวันที่คลอดบุตรก็ได แตเมื่อรวมวันลาแลวตองไมเกิน 

๙๐ วัน

 พนักงานที่ไดรับอนุญาตใหลาคลอดบุตรและไดหยุดปฏิบัติงานไปแลว แตไมไดคลอดบุตรตามกำหนด 

หากประสงคจะขอยกเลิกวันลาคลอดบุตรที่หยุดไป ใหผูมีอำนาจอนุญาตใหยกเลิกวันลาคลอดบุตรได โดยใหถือวา 

วันที่หยุดปฏิบัติงานไปแลวเปนวันลากิจสวนตัว

 การลาคลอดบุตรคาบเกี่ยวกับการลาประเภทใดซึ่งยังไมครบกำหนดวันลาของการลาประเภทนั้นใหถือวา 

การลาประเภทนั้นสิ้นสุดลง และใหนับเปนการลาคลอดบุตรตั้งแตวันเริ่มวันลาคลอดบุตร

 ขอ ๒๔ การลาอุปสมบทในพระพุทธศาสนาหรือการลาไปประกอบพิธีฮ ัจย  ณ  เมืองเมกกะ 

ประเทศซาอุดิอาระเบียในศาสนาอิสลาม ใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลำดับจนถึงผูมีอำนาจพิจารณา 

หรืออนุญาต ซึ่งมีสิทธิลาเพื่อไปอุปสมบท หรือไปประกอบพิธีฮัจยไดตลอดชวงเวลาของการมีสถานภาพเปนพนักงาน 

กองทุน โดยการลาอุปสมบทมีสิทธิลาไดไมเกิน ๑๒๐ วัน และไปประกอบพิธีฮัจยก็มีสิทธิลาไดไมเกิน ๑๒๐ วัน 

ตามระยะเวลาที่ใชในการประกอบศาสนกิจตามหลักการของศาสนาอิสลาม

 ในกรณีมีเหตุพิเศษท่ีไมอาจเสนอหรือจัดสงใบลากอนตามวรรคหน่ึง ใหช้ีแจงเหตุผลความจำเปน ประกอบการลา 

อาจสั่งใหพนักงานกองทุนไปปฏิบัติงานนอกเหนือจากเงื่อนไขตามที่กำหนดไวในสัญญาจางไดโดยไมเปนเหตุใหพนักงาน

กองทุนเรียกรองประโยชนตอบแทนใด ๆ ได

สวนที่ ๒

วันเวลาทำงาน วันหยุด และการลา

 

 ขอ ๑๖ วันทำงานใหกำหนดสัปดาหละ ๕ วัน มีกำหนดเวลาทำงาน รวมสัปดาหละไมเกิน ๔๐ ชั่วโมง ดังน้ี

  (๑) วันทำงาน ไดแก วันจันทรถึงวันศุกร เวนวันหยุดตามประเพณี

  (๒) เวลาทำงานปกติ เวลา ๐๘.๓๐ นาิกา ถึง ๑๖.๓๐ นาิกา

 กรณีที่พนักงานกองทุนมาทำงานสายกวาเวลาทำงานปกติ แตไมเกิน ๑๕ นาที และไดปฏิบัติงานชดเชย 

ในเวลาทำงานจนครบ ๘ ชั่วโมง ถือวาไดปฏิบัติงานครบตามเวลาทำงานปกติ

 ขอ ๑๗ ใหพนักงานกองทุนตองบันทึกเวลาทำงานดวยตนเอง เวนแตไดรับอนุญาตจากผูบริหารกองทุน 

ใหไมตองบันทึกเวลาทำงาน ทั้งนี้ การบันทึกเวลาทำงานใหใชวิธีที่ผูบริหารกองทุนกำหนด

 ขอ ๑๘ วันหยุดของพนักงานแบงออกเปน ๒ ประเภท ดังนี้

  (๑) วันหยุดประจำสัปดาห ไดแก วันเสารและวันอาทิตย

  (๒) วันหยุดตามประเพณี ใหเปนไปตามระเบียบของทางราชการและมติคณะรัฐมนตรีโดยอนุโลม 

ทั้งนี้ ในกรณีที่วันหยุดตามประเพณีวันใดของวันหยุดประจำสัปดาห ใหวันทำงานถัดไปเปนวันหยุดทดแทนวันหยุด 

ประจำประเพณีนั้น

 ขอ ๑๙ การลาแบงออกเปน ๖ ประเภท ดังนี้

  (๑) การลาปวย

  (๒) การลากิจ

  (๓) การลาคลอดบุตร

  (๔) การลาพักผอน

  (๕) การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย

  (๖) การลาเพื่อเขารับราชการทหาร

 ขอ ๒๐ การลาปวย ใหมิสิทธิลาปวยไดเทาที่ปวยจริงโดยตองยื่นใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลำดับจนถึง 

ผูมีอำนาจอนุญาตกอนหรือในวันที่ลา เวนแตในกรณีจำเปนใหสงใบลาในวันแรกที่มาปฏิบัติงานก็ได

 ในกรณีที่พนักงานกองทุนผูลามีอาการปวยจนไมสามารถจะลงชื่อในใบลาได จะใหผูอื่นลาแทนก็ได 

แตเมื่อสามารถลงชื่อไดแลว ใหเสนอหรือจัดสงใบลาโดยเร็ว

 ทั้งนี้ การลาปวยตั้งแต ๓ วันทำการขึ้นไป ตองมีใบรับรองแพทยซึ่งเปนผูที่ไดขึ้นทะเบียนและไดรับอนุญาต 

เปนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมแนบไปกับใบลาดวย

 ขอ ๒๑ การลากิจใหมีสิทธิลากิจโดยตองยื่นใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลำดับจนถึงผูมีอำนาจอนุญาต 

  (๗) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ

  (๘) ไมเปนขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอื่นของรัฐ 

รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการทองถิ่น

  (๙) คุณสมบัติหรือลักษณะตองหามอื่นตามที่ผูบริหารกองทุนกำหนดไวในประกาศ การสรรหา 

เพื่อจางเปนพนักงานกองทุน

 ในกรณีที่เห็นสมควรผูบริหารกองทุนอาจประกาศกำหนดคุณสมบัติหรือลักษณะตองหามเพิ่มขึ้น หรือ 

กำหนดแนวทางปฏิบัติของกองทุนในการจางพนักงานกองทุน ทั้งนี้ ตองเปนไปเพื่อความจำเปนหรือเหมาะสมกับภารกิจ 

ของกองทุน

 ขอ ๑๒ การจางพนักงานกองทุนใหกระทำเปนสัญญาจาง โดยผูบริหารกองทุนอาจกำหนดเวลาเริ่มตน 

และเวลาสิ้นสุดก็ได และอาจใหมีการตอสัญญาจางได ทั้งนี้ตามความเหมาะสมและความจำเปนของกองทุน 

แบบสัญญาจางใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกำหนด

 การทำสัญญาตามวรรคหนึ่ง ใหระยะเวลาการจางไมเกินคราวละ ๔ ป และผูบริหารกองทุนหรือผูที่ 

ไดรับมอบหมาย เปนผูลงนามในสัญญาจาง

 วันเริ่มดำรงตำแหนง ใหเปนไปตามวันที่กำหนดในสัญญาจางเปนตนไป

 ขอ ๑๓ บุคคลผูไดรับการจางใหเปนพนักงานกองทุน ใหทดลองปฏิบัติหนาที่ในตำแหนงนั้นเปนระยะเวลา 

ไมนอยกวา ๙๐ วัน นับแตวันที่เขาปฏิบัติงาน โดยอยูในความดูแลของผูบังคับบัญชาหรือผูที่ไดรับมอบหมาย

 เมื่อครบกำหนดระยะเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่ง แตยังเห็นสมควรใหผูนั้นทดลองปฏิบัติหนาที่ 

ตอไปอีก ใหผูบังคับบัญชาหรือผูที่ไดรับมอบหมายในการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่สั่งใหผูนั้นทดลอง 

ปฏิบัติหนาที่ตอไป โดยมีกำหนดเวลาตามที่เห็นสมควร แตทั้งนี้ระยะเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่รวมทั้งสิ้นตองไมเกิน 

๑๘๐ วัน

 ในระหวางเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ ถาผูบังคับบัญชาหรือผูที่ไดรับมอบหมายในการประเมินผลการทดลอง 

ปฏิบัติหนาที่เห็นวา ผูทดลองปฏิบัติหนาที่ผูนั้นมีความประพฤติไมเหมาะสมหรือไมมีความรูความสามารถที่เหมาะสม 

ที่จะปฏิบัติหนาที่ในตำแหนงที่ไดรับการจาง ใหรายงานผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ใหผูบริหารกองทุนทราบและพิจารณา 

เลิกจางตอไป

 เมื่อผูบริหารกองทุนเห็นชอบการเลิกจางแลว ใหผูทดลองปฎิบัติหนาที่พนจากการเปนพนักงานกองทุน 

และใหถือวาสัญญาจางของผูนั้นสิ้นสุดลง

 ผูซึ่งถูกเลิกจางเพราะไมผานการทดลองปฏิบัติหนาที่  ใหถือวาไมเคยเปนบุคลากรของกองทุน แตทั้งนี้ 

ไมกระทบถึงการปฏิบัติหนาที่ หรือการรับคาจางหรือผลประโยชนอื่นใดที่ผูนั้นพึงไดรับในระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่

 ขอ ๑๔ ในกรณีที่มีการตอสัญญาจางพนักงานกองทุนในตำแหนงเดิม ใหผูนั้นไมตองทดลองปฏิบัติหนาที่ 

ในตำแหนงนั้นอีก เวนแตไดรับการจางในตำแหนงใหมใหผูนั้นทดลองปฏิบัติหนาที่ในตำแหนงใหมนั้นตามหลักเกณฑ 

ในขอ ๑๓

 ขอ ๑๕ เพ่ือประโยชนของกองทุน ผูบังคับบัญชาหรือผูท่ีไดรับมอบหมายโดยความเห็นชอบของผูบริหารกองทุน 

  (๒) พนักงานกองทุน

 ขอ ๖ การกำหนดโครงสราง กรอบอัตรากำลัง และมาตรฐานกำหนดตำแหนงใหเปนไปตามที่ 

คณะกรรมการกำหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง

 ขอ ๗ ในการบริหารงานบุคคล ใหผูบริหารกองทุนมีอำนาจหนาที่ดังตอไปนี้

  (๑) กำกับดูแลการบริหารงานบุคคลของกองทุนใหเปนไปตามกฎหมาย และระเบียบของคณะกรรมการ

  (๒) บรรจุ แตงตั้ง เลื่อนหรือลดคาตอบแทน ลงโทษทางวินัย ตลอดจนใหผูปฏิบัติงานลาออกจากงาน

  (๓) กำหนดวันเวลาปฏิบัติงาน และวันหยุดงานตามประเพณีหรือวันหยุดนักขัตฤกษประจำป

  (๔) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

 ขอ ๘ เจาหนาที่ของสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ที่ไดรับมอบหมาย 

ใหมาปฏิบัติภารกิจของกองทุนตามขอ ๕ (๑) ใหไดรับเงินเดือน คาจาง คาตอบแทน สิทธิประโยชน หรือสวัสดิการตาง ๆ 

ตามสิทธิของขาราชการ หรือลูกจางของทางราชการที่ตนดำรงตำแหนงอยู

หมวด ๒

พนักงานกองทุน

 

สวนที่ ๑

การบรรจุ การแตงตั้ง และการจาง

 

 ขอ ๙ การจางบุคคลเพ่ือเปนพนักงานกองทุนใหเปนไปตามกรอบอัตรากำลัง และมาตรฐานกำหนดตำแหนง 

ที่กระทรวงการคลังใหความเห็นชอบ

 ขอ ๑๐ การเลือกสรรบุคคลใหเปนพนักงานกองทุนเพื่อบรรจุและแตงตั้งใหดำรงตำแหนงใดใหบรรจุ 

และแตงตั้งจากผูผานการคัดเลือกไดในตำแหนงนั้น ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ผูบริหารกองทุนกำหนด

 ขอ ๑๑ บุคคลที่จะไดรับการบรรจุหรือแตงตั้งหรือจางใหเปนพนักงานกองทุน จะตองมีคุณสมบัติ 

และไมมีลักษณะตองหามดังนี้

  (๑) มีสัญชาติไทย

  (๒) มีอายุไมต่ำกวา ๑๘ ปบริบูรณ

  (๓) ไมเปนบุคคลลมละลาย

  (๔) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอน 

ไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กำหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน

  (๕) ไมเปนผูดำรงตำแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่พรรคการเมือง

  (๖) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดใหจำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา 

เวนแตเปนโทษสำหรับความผิดที่ไดกระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

 ขอ ๔๒ การยกเลิกสัญญาจาง ของพนักงานกองทุนใหเปนอำนาจของผูบริหารกองทุน

 การยกเลิกคำสั่งลดคาตอบแทน ตัดคาตอบแทน ภาคทัณฑ และคำสั่งพักงานของพนักงานกองทุน ใหเปน 

อำนาจของผูบริหารกองทุน โดยความเห็นชอบของผูบริหารกองทุน

 ทั้งนี้ การดำเนินการตามวรรคหนึ่ง และวรรคสอง ใหกระทำเปนหนังสือ

หมวด ๓

การอุทธรณ และการรองทุกข

 

 ขอ ๔๓ การอุทธรณคำสั่งโทษทางวินัยตามระเบียบนี้ใหอุทธรณตอผูบริหารกองทุนภายใน ๓๐ วัน 

นับแตวันทราบคำสั่ง ใหผูบริหารกองทุนพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่ไดรับอุทธรณ 

เวนแตมีเหตุขัดของที่ทำใหการพิจารณาไมแลวเสร็จภายในระยะเวลาดังกลาว ก็ใหขยายระยะเวลาไดอีกไมเกิน ๓๐ วัน 

และใหบันทึกเหตุขัดของใหปรากฎไวดวย

 หากผูบริหารกองทุนพิจารณาแลวไมเห็นดวยใหทำการแกไขคำสั่งลงโทษทางวินัยนั้นหรือหากพิจารณาแลว 

มีความเห็นยืนตามคำสั่งลงโทษทางวินัย ใหคำสั่งการพิจารณาอุทธรณของผูบริหารกองทุนเปนที่สุด

 ขอ ๔๔ พนักงานกองทุนมีสิทธิรองทุกข กรณีไมไดรับความเปนธรรม หรือเมื่อเห็นวาผูบังคับบัญชาใชอำนาจ 

หนาที่ปฏิบัติหรือไมปฏิบัติตอตนใหถูกตองตามกฎหมายระเบียบ หรือแบบธรรมเนียมของกองทุน หรือมีความคับของใจ 

อันเกิดจากการปฏิบัติหรือไมปฏิบัติตอตนของผูบังคับบัญชา ใหผูนั้นมีสิทธิรองทุกขโดยทำเปนหนังสือชี้แจงแสดงเหตุผล 

พรอมพยานหลักฐานตอผูบริหารกองทุนภายใน ๓๐ วัน นับแตทราบเหตุแหงการรองทุกข

  ในการพิจารณาดำเนินการ ใหผูบริหารกองทุนพิจารณาวินิจฉัย และแจงผลเปนหนังสือใหผูรองทุกข 

ทราบ ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ไดรับคำรองทุกข เวนแตมีเหตุขัดของที่ทำใหการพิจารณาไมแลวเสร็จภายใน 

ระยะเวลาดังกลาว ก็ใหขยายระยะเวลาไดอีกไมเกิน ๓๐ วัน และใหบันทึกเหตุขัดของใหปรากฏไวดวย

 ขอ ๔๕ นอกเหนือจากที่ไดกำหนดไวในระเบียบนี้ หลักเกณฑ และวิธีการในการสอบสวนการกระความผิด 

ทางวินัย และการอุทธรณทางคำสั่งลงโทษทางวินัย ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี 

วาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกไขเพิ่มเติม กำหนดโดยอนุโลม

หมวด ๔

การสิ้นสุดสัญญาจาง

 

 ขอ ๔๖ สัญญาจางพนักงานกองทุนสิ้นสุดลงเมื่อ

  (๑) ครบกำหนดตามสัญญาจาง

  (๒) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามระเบียบนี้

  (๓) ตาย

  (๔) ไดรับอนุมัติใหลาออก

  (๕) ไมผานการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามขอ ๓๔

  (๖) ถูกใหเลิกสัญญาจางเพราะกระทำความผิดวินัยอยางรายแรง

  (๗) เหตุอื่นตามสัญญาจาง

 ขอ ๔๗ ในระหวางสัญญาจาง พนักงานกองทุนผูใดประสงคจะลาออกจากกการปฏิบัติงาน ใหยื่นหนังสือ 

ขอลาออกตอผูบริหารกองทุนลวงหนาอยางนอย ๗ วัน และเมื่อผูบริหารกองทุนพิจารณาอนุมัติแลวจึงใหออกจากงานได

 เวนแตผูบริหารกองทุนเห็นวามีความจำเปนเพื่อประโยชนของกองทุนจะยับยั้งการลาออกไดเปนเวลาไมเกิน 

๗ วันนับตั้งแตวันที่ประสงคจะลาออก

 ขอ ๔๘ ในกรณีที่บุคคลใดพนจากการเปนพนักงานกองทุนแลว หามมิใหบุคคลนั้นเปดเผยขอมูล 

ที่เปนความลับของกองทุน หรือขอมูล หรือเอกสารใด ๆ ไมวาจะเปนบันทึก หรือจัดเก็บในรูปแบบใดของกองทุน 

ที่บุคคลนั้น ไดรับหรือรับทราบจากการปฏิบัติงาน หรือนำไปใชโดยทุจริตเพื่อประโยชนไมวาจะโดยทางตรงหรือทางออม 

แกตนเองหรือผูอื่น อันเปนเหตุที่ทำใหเกิดความเสียหายแกกองทุน

 ในกรณีที่มีการกระทำอันเปนการฝาฝนตามวรรคหนึ่ง ใหบุคคลดังกลาวตองรับผิดชอบในความเสียหาย 

ที่เกิดขึ้น เวนแตความเสียหายนั้นเกิดจากเหตุสุดวิสัย ในกรณีนี้กองทุนอาจหักคาตอบแทนหรือเงินอื่นใดที่บุคคลนั้น 

จะไดรับจากกองทุนเพื่อไวชำระคาเสียหายดังกลาวก็ได

                                               ประกาศวันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

 

                                                      พลเอก

                                                  (ประวิตร วงษสุวรรณ)

                                                         รองนายกรัฐมนตรี

                                   ประธานกรรมการกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

 โดยที่เปนการสมควรกำหนดใหมีระเบียบวาดวยการบริหารงานบุคคลกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ 

และสังคม เพื่อใหไดบุคคลที่มีความรู ความสามารถในการปฏิบัติงาน และใหผูปฏิบัติงานมีหลักประกัน รวมทั้งไดรับ 

สิทธิประโยชนที่เปนธรรม ในการปฏิบัติงาน อันจะสงผลใหการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตอการปฏิบัติงาน

 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๘ (๓) แหงพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบกับมาตรา ๒๑ (๒) แหงพระราชบัญญัติการบริหารกองทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ และประกาศ 

คณะกรรมการ นโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนวาดวยมาตรฐานการบริหารงานบุคคลของทุนหมุนเวียน ลงวันที่

๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จึงออกระเบียบ 

ไวดังตอไปนี้

 ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

วาดวยการบริหารงานบุคคล กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๔”

 ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันประกาศเปนตนไป

 ขอ ๓ ในระเบียบนี้

 “คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

 “กองทุน” หมายความวา กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

 “ผูบริหารกองทุน” หมายความวา ผูบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

 “ปงบประมาณ” หมายความวา ระยะเวลาต้ังแตวันท่ี ๑ ตุลาคมของปหน่ึงถึงวันท่ี ๓๐ กันยายนของปถัดไป 

และใหใชป พ.ศ. ที่ถัดไปนั้นมาเปนชื่อสำหรับปงบประมาณรายจายประจำปนั้น

 ขอ ๔ เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ 

และมีอำนาจวินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ และคำวินิจฉัยถือเปนที่สิ้นสุด

หมวด ๑

บททั่วไป

 ขอ ๕ ผูปฏิบัติงานในกองทุน แบงออกเปน ๒ ประเภท ไดแก

  (๑) เจาหนาที่ของสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติที่ไดรับมอบหมาย 

ใหมาปฏิบัติภารกิจของกองทุน



  (๓) ลากิจสวนตัว ใหไดรับคาตอบแทนระหวางลาไดปหนึ่งไมเกิน ๑๐ วัน

  (๔) การลาพักผอนประจำป ใหไดรับคาตอบแทนระหวางลาไดปหนึ่งไมเกิน ๑๐ วัน

  (๕) การลาเพื่อรับราชการทหารในการเขารับการเตรียมพล ใหไดรับคาตอบแทนระหวางลาไดปหนึ่ง 

ไมเกิน ๖๐ วัน

  (๖) การลาเพื่อไปอุปสมบท หรือการลาไปประกอบพิธีฮัจยใหไดรับคาตอบแทนระหวางลาไดไมเกิน 

๑๒๐ วัน

 ขอ ๓๒ ใหพนักงานกองทุนไดรับสิทธิประโยชนอื่น ดังนี้

  (๑) คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาทำงาน

   พนักงานกองทุนที่ไดรับอนุมัติใหอยูปฏิบัติงานนอกเวลาทำงานปกติ หรืออยูปฏิบัติงาน 

ในวันหยุดสุดสัปดาห หรือในวันหยุดพิเศษ ใหมีสิทธิไดรับคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาทำงานตามกฎหมาย 

และระเบียบของทางราชการ

  (๒) คาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติงานนอกที่ตั้งกองทุน

   พนักงานกองทุนที่ไดรับคำสั่งจากผูมีอำนาจอนุญาตใหเดินทางไปปฏิบัติงาน มีสิทธิเบิกคาใชจาย 

ในการเดินทางไปปฏิบัติงานตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ

  (๓) คาเบี้ยประชุม

   พนักงานกองทุนที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการในคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ 

หรือคณะทำงาน หรือเปนเลขานุการหรือผูชวยเลขานุการในคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงาน 

แลวแตกรณีมีสิทธิไดรับเบี้ยประชุมตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ

  (๔) คาใชจายในการฝกอบรม

   ในกรณีท่ีกองทุนมีความประสงคท่ีจะใหพนักงานกองทุนเขารับการฝกอบรม สัมมนาทางวิชาการ 

เพื่อพัฒนาหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย ใหมีสิทธิเบิกคาใชจายในการฝกอบรม 

ตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ

  (๕) คาชดเชยการออกจากงานโดยไมมีความผิด

   ในกรณีที่กองทุนบอกเลิกสัญญาจางกับพนักงานกองทุนผูใดกอนครบกำหนดเวลาจางเนื่องจาก 

มีการปรับโครงสรางองคกรหรือเหตุอื่นใด จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายอันมีผลกระทบตอการปฏิบัติงานของพนักงาน 

กองทุน ใหพนักงานกองทุนผูนั้นไดรับคาชดเชยการออกจากงาน ดังนี้

   (ก) พนักงานกองทุนที่ปฏิบัติงานติดตอกันครบ ๔ เดือน แตไมครบ ๑ ป ใหจายคาตอบแทน 

เทากับอัตราคาตอบแทนที่ไดรับอยูกอนวันออกจากงาน

   (ข) พนักงานกองทุนที่ปฏิบัติงานติดตอกันครบ ๑ ปแตไมครบ ๓ ป ใหจายคาตอบแทน 

จำนวน ๓ เทาของอัตราคาตอบแทนที่ไดรับอยูกอนวันออกจากงาน

   (ค) พนักงานกองทุนที่ปฏิบัติงานติดตอกันครบ ๓ ปแตไมครบ ๖ ป ใหจายคาตอบแทน 

จำนวน ๖ เทาของอัตราคาตอบแทนที่ไดรับอยูกอนวันออกจากงาน

   (ง) พนักงานกองทุนที่ปฏิบัติงานติดตอกันครบ ๖ ปแตไมครบ ๑๐ ป ใหจายคาตอบแทน 

และใหอยูในดุลพินิจของผูมีอำนาจพิจารณาหรืออนุญาตที่จะพิจารณาใหลาหรือไมก็ได

 ขอ ๒๕ การลาเพื่อรับราชการทหารเพื่อเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพล ใหมีสิทธิลาได 

ตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร และเมื่อพนจากการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพลแลวใหรายงานตัว 

กลับเขาปฏิบัติงานภายใน ๗ วัน 

สวนที่ ๓

คาตอบแทน และสิทธิประโยชน

 

 ขอ ๒๖ อัตราคาตอบแทน สิทธิประโยชน และสวัสดิการของพนักงานกองทุน ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการ 

กำหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง

 พนักงานกองทุนที่มีประสบการณและความสามารถพิเศษอาจไดรับคาตอบแทนในอัตราที่สูงกวาอัตราขั้นต่ำ 

ของตำแหนงที่ไดรับการจางก็ได ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ ที่คณะกรรมการกำหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง

 ขอ ๒๗ การเลื ่อนคาตอบแทนประจำปของพนักงานกองทุน ใหพิจารณาเลื ่อนคาตอบแทนตาม 

ผลการประเมินการปฏิบัติงาน โดยแจงใหพนักงานกองทุนทราบเปนรายบุคคลโดยไมตองประกาศเปนการทั่วไป 

และใหถือวาอัตรา การเลื่อนคาตอบแทนของพนักงานกองทุนแตละคนเปนความลับมิอาจเปดเผยได

 ขอ ๒๘ การเลื่อนคาตอบแทนประจำปของพนักงานกองทุน ใหผูบริหารกองทุนปรับไดภายในวงเงิน 

รวมไมเกินรอยละ ๖ ของวงเงินรวมคาตอบแทนของผูมีสิทธิไดรับการเลื่อนคาตอบแทน ณ วันที่ ๑ กันยายนของทุกป 

ทั้งนี้มิใหมีการเลื่อนคาตอบแทนสำหรับพนักงานกองทุนที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานในรอบปงบประมาณที่แลวมา 

นอยกวา ๘ เดือน

 ขอ ๒๙ พนักงานกองทุนอาจไมไดรับการพิจารณาใหเลื่อนคาตอบแทน ในกรณีดังตอไปนี้

  (๑) อยูในชวงระยะเวลาทดลองการปฏิบัติหนาที่

  (๒) ผลการปฏิบัติงานในรอบปที่ผานมาอยูในเกณฑที่ไมไดรับการเลื่อนคาตอบแทน ตามที่ผูบริหาร 

กองทุนกำหนด

  (๓) ถูกลงโทษทางวินัย หรืออยูระหวางการลงโทษทางวินัย จนกระทั่งถึงวันที่จะเลื่อนคาตอบแทน

  (๔) ไดรับคาตอบแทน ณ จุดสูงสุดตามโครงสรางคาตอบแทนของตำแหนง

 ขอ ๓๐ ใหพนักงานกองทุนไดรับสิทธิประโยชนและมีหนาที่ตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการประกันสังคม

 ขอ ๓๑ พนักงานกองทุนมีสิทธิไดรับคาตอบแทนระหวางลา ดังนี้

  (๑) ลาปวย ใหไดรับคาตอบแทนระหวางลาไดปหนึ่งไมเกิน ๓๐ วัน สวนที่เกิน ๓๐ วัน 

มีสิทธิไดรับเงินทดแทนการขาดรายไดจากกองทุนประกันสังคม ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขตามกฎหมาย วาดวย 

การประกันสังคม

  (๒) ลาคลอดบุตร ใหไดรับคาตอบแทนระหวางลาไดไมเกิน ๔๕ วัน และมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะห 

การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรจากกองทุนประกันสังคม   ทั้งนี้   ตามหลักเกณฑและเงื ่อนไขตามกฎหมาย 

วาดวยการประกันสังคม

๙

 ในการพิจารณาตามวรรคหนึ่ง ใหผูบริหารกองทุนพิจารณาสอบสวนใหไดความจริงและยุติธรรมตามวิธีการ 

ที่เห็นสมควร หรืออาจตั้งกรรมการสอบสวน ขึ้นสอบสวนการกระทำผิดวินัยดังกลาวได

 ขอ ๓๙ พนักงานผูกระทำความผิดดังตอไปนี้ ถือวาเปนความผิดวินัยอยางรายแรง

  (๑) กระทำความผิดฐานทุจริตในหนาที่

  (๒) จงใจไมปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือเงื่อนไขที่กองทุนกำหนดใหปฏิบัติ 

จนเปนเหตุใหกองทุนไดรับความเสียหายอยางรายแรง

  (๓) ปฏิบัติหนาที่โดยประมาทเลินเลอจนเปนเหตุใหกองทุนไดรับความเสียหายอยางรายแรง

  (๔) ไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาจาง หรือขัดคำสั่งหรือหลีกเลี่ยงไมปฏิบัติตามคำสั่ง 

ของผูบังคับบัญชาตามขอ ๓๕ จนเปนเหตุใหกองทุนไดรับความเสียหายอยางรายแรง

  (๕) ประมาทเลินเลอจนเปนเหตุใหกองทุนไดรับความเสียหายอยางรายแรง

  (๖) ละทิ้งหรือทอดทิ้งการปฏิบัติงานเปนเวลาติดตอกันเกินกวา ๗ วัน สำหรับตำแหนงที่กองทุน 

กำหนดเวลาการมาปฏิบัติงาน

  (๗) ละทิ้งหรือทอดทิ้งการทำงานจนทำใหงานไมแลวเสร็จตามระยะเวลาและเปาหมายที่กำหนด 

จนเปนเหตุใหกองทุนไดรับความเสียหายอยางรายแรง สำหรับตำแหนงที่กองทุนกำหนดการปฏิบัติงานตามเปาหมาย

  (๘) ประพฤติชั่วอยางรายแรง หรือกระทำความผิดอาญาโดยมีคำพิพากษาถึงที่สุดใหจำคุก 

หรือหนักกวาโทษจำคุก

  (๙) การกระทำอื่นใดที่ผูบริหารกองทุนกำหนดวาเปนความผิดวินัยอยางรายแรง

 ขอ ๔๐ กรณีที่พนักงานกองทุนถูกกลาวหาวากระทำผิดวินัยอยางรายแรง ใหผูบริหารกองทุนแตงตั้ง 

คณะกรรมการเพื่อดำเนินการสอบสวนโดยเร็ว และตองใหโอกาสผูถูกกลาวหาชี้แจงและแสดงพยานหลักฐานในกรณีที่ 

ผลการสอบสวนปรากฎวากระทำความผิดวินัยอยางรายแรง ใหผูบริหารกองทุนโดยความเห็นชอบ จากคณะกรรมการ 

มีคำสั่งใหยกเลิกสัญญาจาง แตถาไมมีมูลกระทำความผิดใหสั่งยุติเรื่อง ทั้งนี้ หลักเกณฑและวิธีการสอบสวนพนักงาน  

ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกำหนด หรือตามหลักเกณฑและวิธีการที่ระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงาน 

ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกไขเพิ่มเติม กำหนดโดยอนุโลม

 ขอ ๔๑ พนักงานกองทุนผูใดถูกฟองคดีอาญา หรือถูกกลาวหาวากระทำความผิดอาญา เวนแตเปนความผิด 

ที่ไดกระทำโดยประมาท หรือความผิดโดยลหุโทษ หรือถูกกลาวหาวากระทำผิดวินัยอยางรายแรงจนถูกตั้งกรรมการ 

สอบสวน ถาการใหผูนั ้นอยูปฏิบัติงานตอไปจะเปนการเสียหายแกกองทุน ผูบริหารกองทุนจะสั่งใหพักงาน 

โดยงดจายคาตอบแทน รวมทั้งระงับสิทธิประโยชนและสวัสดิการตาง ๆ สำหรับพนักงานกองทุนนั้นตั้งแตวันที่ถูกสั่ง 

พักงาน เปนตนไปก็ได

 เมื่อปรากฏวาความผิดที่ถูกฟองหรือถูกกลาวหาในคดีอาญาถึงที่สุด หรือถูกกลาวหาวากระทำผิดวินัย 

อยางรายแรงตามวรรคหน่ึง มีผลเปนประการใดใหพิจารณาลงโทษตามควรแกกรณี ถาปรากฎวามิไดกระทำผิดและไมมี 

มลทินมัวหมอง ก็ใหสั่งใหผูนั้นกลับเขามาทำงานตามเดิมและใหไดรับคาตอบแทนสิทธิประโยชนและสวัสดิการตาง ๆ 

ยอนหลังนับตั้งแตวันที่มีคำสั่งพักงานจนถึงวันที่มีคำสั่งใหกลับเขาทำงาน ทั้งนี้ตองไมเกินวันสิ้นสุดสัญญาจางที่ระบุ 

ไวในสัญญาจาง

จำนวน ๘ เทาของอัตราคาตอบแทนที่ไดรับอยูกอนวันออกจากงาน

   (จ) พนักงานกองทุนท่ีปฏิบัติงานติดตอกันครบ ๑๐ ปข้ึนไป ใหจายคาตอบแทนจำนวน ๑๐ เทา 

ของอัตราคาตอบแทนที่ไดรับอยูกอนวันออกจากงาน

  (๖) เงินทดแทนกรณีประสบอันตราย เจ็บปวย เนื่องจากการทำงานใหกองทุน ใหพนักงานกองทุน 

มีสิทธิไดรับเงินทดแทนตามหลักเกณฑ วิธีการ และอัตราการจายเงินทดแทนที่กำหนดในกฎหมายวาดวยเงินทดแทน 

และใหนำกฎหมายวาดวยการสงเคราะหขาราชการผูไดรับอันตรายหรือการเจ็บปวย เพราะเหตุปฎิบัติราชการเฉพาะ 

ในสวนที่เกี่ยวของกับการลามาใชบังคับกับพนักงานกองทุนโดยอนุโลม
 

สวนที่ ๔

การประเมินผลการปฏิบัติงาน

 

 ขอ ๓๓ ผูบริหารกองทุนหรือผูที่ไดรับมอบอำนาจมีหนาที่ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 

กองทุน โดยพิจารณาจากคุณภาพและปริมาณงาน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานที่ไดปฏิบัติมา ความสามารถ 

ความอุตสาหะ และการอุทิศเวลาในการปฏิบัติงาน ตลอดจนการรักษาวินัยการปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเปนผูปฏิบัติงาน 

ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ผูบริหารกองทุนกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

 ขอ ๓๔ การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานกองทุน ใหกระทำไดดังนี้

  (๑) การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำป

  (๒) การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อตอสัญญาจาง หรือเลื่อนเงินเดือน คาตอบแทน

สวนที่ ๕

วินัยและการรักษาวินัย

 

 ขอ ๓๕ พนักงานกองทุนมีหนาที่ตองปฏิบัติงานตามที่กำหนดในระเบียบนี้ และตามเงื่อนไขที่กำหนดไว 

ในสัญญาจาง และมีหนาที่ตองปฏิบัติตามคำสั่งของผูบังคับบัญชา ซึ่งสั่งในหนาที่โดยชอบดวยกฎหมาย กฎระเบียบ 

ขอบังคับของกองทุน

 ขอ ๓๖ พนักงานกองทุนตองรักษาวินัยโดยเครงครัดตามที่กำหนดไวเปนขอหามและขอปฏิบัติที่ผูบริหาร 

กองทุนกำหนด

 พนักงานกองทุนผูใดฝาฝนขอหามหรือไมปฏิบัติตามขอปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง พนักงานกองทุนผูนั้น 

เปนผูกระทำผิดวินัยอยางไมรายแรง และผูบริหารกองทุนมีอำนาจลงโทษ

 ขอ ๓๗ โทษทางวินัย ไดแก โทษทางวินัยไมรายแรง และโทษทางวินัยอยางรายแรง

 ขอ ๓๘ ในกรณีที่ปรากฏวาพนักงานกองทุนกระทำความผิดวินัยไมรายแรงตามขอ ๓๕ หรือขอ ๓๖ 

แลวแตกรณี ใหผูบริหารกองทุนสั่งลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือนตามควรแกกรณีใหเหมาะสม 

แกความผิด

ซึ่งไดรับเงินคาตอบแทนปหนึ่งไมเกิน ๑๐ วันทำการ และเมื่อไดรับอนุญาตแลวจึงจะหยุดปฏิบัติงานไดเวนแตมีเหตุจำเปน 

ไมสามารถรอรับอนุญาตไดทัน จะเสนอหรือจัดสงใบลาพรอมระบุเหตุจำเปนไวแลวหยุดปฏิบัติงานกอนก็ได 

แตตองชี้แจงเหตุผลใหผูมีอำนาจอนุญาตทราบโดยเร็ว

 ในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไมอาจเสนอหรือจัดสงใบลากอนตามวรรคหนึ่งได ใหเสนอหรือจัดสงใบลา 

พรอมทั้งเหตุผลความจำเปนตอผูบังคับบัญชาตามลำดับจนถึงผูมีอำนาจอนุญาตทันทีในวันแรกที่มาปฏิบัติงาน

 ขอ ๒๒ การลาพักผอนประจำป ใหมีสิทธิลาพักผอนประจำปในปงบประมาณไดเมื่อปฏิบัติงานมาแลว 

ไมนอยกวา ๖ เดือน ซึ่งมีสิทธิลาพักผอนประจำปไดปละ ๑๐ วันทำการ โดยตองยื่นใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลำดับ 

จนถึงผูมีอำนาจอนุญาต และเมื่อไดรับอนุญาตแลวจึงจะหยุดปฏิบัติงานได

 พนักงานกองทุนผูใดทำงานครบ ๑ ปขึ้นไป และในปที่ผานมาพนักงานกองทุนผูนั้นมิไดลาพักผอนประจำป 

หรือลาพักผอนประจำปแลวแตไมครบ ๑๐ วันทำการ ใหสามารถนำวันลาพักผอนที่เหลือที่ยังมิไดลามาสะสมได 

แตวันลาพักผอนที่นำมาสะสมตองไมเกิน ๕ วันทำการ โดยเมื่อรวมกับวันลาพักผอนในปปจจุบันจะตองไมเกิน 

๑๕ วันทำการ

 การอนุญาตใหลาพักผอนจะอนุญาตใหลาครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ได โดยมิใหเสียหายแกงานเมื่อไดรับ 

อนุญาตแลว จึงจะหยุดงานได

 ในระหวางที่พนักงานไดรับอนุญาตใหลาพักผอนประจำป และยังไมครบกำหนด หากมีกรณีจำเปนที่จะตอง 

ปฏิบัติงาน ผูบริหารกองทุนจะสั่งระงับการลาและเรียกตัวกลับมาปฏิบัติงานก็ได

 ขอ ๒๓ การลาคลอดบุตร ใหมีสิทธิลาคลอดบุตร ซึ่งไดรับเงินคาตอบแทนครั้งละไมเกิน ๙๐ วัน โดยตอง 

ยื่นใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลำดับจนถึงผูมีอำนาจอนุญาตกอนหรือในวันลา เวนแตจะไมสามารถจะลงชื่อในใบลาได 

จะใหผูอื่นลาแทนก็ได แตเมื่อสามารถลงชื่อไดแลว ใหเสนอหรือจัดสงใบลาโดยเร็ว โดยไมตองมีใบรับรองของแพทย

 การลาคลอดบุตรจะลาในวันที่คลอด กอนหรือหลังวันที่คลอดบุตรก็ได แตเมื่อรวมวันลาแลวตองไมเกิน 

๙๐ วัน

 พนักงานที่ไดรับอนุญาตใหลาคลอดบุตรและไดหยุดปฏิบัติงานไปแลว แตไมไดคลอดบุตรตามกำหนด 

หากประสงคจะขอยกเลิกวันลาคลอดบุตรที่หยุดไป ใหผูมีอำนาจอนุญาตใหยกเลิกวันลาคลอดบุตรได โดยใหถือวา 

วันที่หยุดปฏิบัติงานไปแลวเปนวันลากิจสวนตัว

 การลาคลอดบุตรคาบเกี่ยวกับการลาประเภทใดซึ่งยังไมครบกำหนดวันลาของการลาประเภทนั้นใหถือวา 

การลาประเภทนั้นสิ้นสุดลง และใหนับเปนการลาคลอดบุตรตั้งแตวันเริ่มวันลาคลอดบุตร

 ขอ ๒๔ การลาอุปสมบทในพระพุทธศาสนาหรือการลาไปประกอบพิธีฮ ัจย  ณ  เมืองเมกกะ 

ประเทศซาอุดิอาระเบียในศาสนาอิสลาม ใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลำดับจนถึงผูมีอำนาจพิจารณา 

หรืออนุญาต ซึ่งมีสิทธิลาเพื่อไปอุปสมบท หรือไปประกอบพิธีฮัจยไดตลอดชวงเวลาของการมีสถานภาพเปนพนักงาน 

กองทุน โดยการลาอุปสมบทมีสิทธิลาไดไมเกิน ๑๒๐ วัน และไปประกอบพิธีฮัจยก็มีสิทธิลาไดไมเกิน ๑๒๐ วัน 

ตามระยะเวลาที่ใชในการประกอบศาสนกิจตามหลักการของศาสนาอิสลาม

 ในกรณีมีเหตุพิเศษท่ีไมอาจเสนอหรือจัดสงใบลากอนตามวรรคหน่ึง ใหช้ีแจงเหตุผลความจำเปน ประกอบการลา 

อาจสั่งใหพนักงานกองทุนไปปฏิบัติงานนอกเหนือจากเงื่อนไขตามที่กำหนดไวในสัญญาจางไดโดยไมเปนเหตุใหพนักงาน

กองทุนเรียกรองประโยชนตอบแทนใด ๆ ได

สวนที่ ๒

วันเวลาทำงาน วันหยุด และการลา

 

 ขอ ๑๖ วันทำงานใหกำหนดสัปดาหละ ๕ วัน มีกำหนดเวลาทำงาน รวมสัปดาหละไมเกิน ๔๐ ชั่วโมง ดังน้ี

  (๑) วันทำงาน ไดแก วันจันทรถึงวันศุกร เวนวันหยุดตามประเพณี

  (๒) เวลาทำงานปกติ เวลา ๐๘.๓๐ นาิกา ถึง ๑๖.๓๐ นาิกา

 กรณีที่พนักงานกองทุนมาทำงานสายกวาเวลาทำงานปกติ แตไมเกิน ๑๕ นาที และไดปฏิบัติงานชดเชย 

ในเวลาทำงานจนครบ ๘ ชั่วโมง ถือวาไดปฏิบัติงานครบตามเวลาทำงานปกติ

 ขอ ๑๗ ใหพนักงานกองทุนตองบันทึกเวลาทำงานดวยตนเอง เวนแตไดรับอนุญาตจากผูบริหารกองทุน 

ใหไมตองบันทึกเวลาทำงาน ทั้งนี้ การบันทึกเวลาทำงานใหใชวิธีที่ผูบริหารกองทุนกำหนด

 ขอ ๑๘ วันหยุดของพนักงานแบงออกเปน ๒ ประเภท ดังนี้

  (๑) วันหยุดประจำสัปดาห ไดแก วันเสารและวันอาทิตย

  (๒) วันหยุดตามประเพณี ใหเปนไปตามระเบียบของทางราชการและมติคณะรัฐมนตรีโดยอนุโลม 

ทั้งนี้ ในกรณีที่วันหยุดตามประเพณีวันใดของวันหยุดประจำสัปดาห ใหวันทำงานถัดไปเปนวันหยุดทดแทนวันหยุด 

ประจำประเพณีนั้น

 ขอ ๑๙ การลาแบงออกเปน ๖ ประเภท ดังนี้

  (๑) การลาปวย

  (๒) การลากิจ

  (๓) การลาคลอดบุตร

  (๔) การลาพักผอน

  (๕) การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย

  (๖) การลาเพื่อเขารับราชการทหาร

 ขอ ๒๐ การลาปวย ใหมิสิทธิลาปวยไดเทาที่ปวยจริงโดยตองยื่นใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลำดับจนถึง 

ผูมีอำนาจอนุญาตกอนหรือในวันที่ลา เวนแตในกรณีจำเปนใหสงใบลาในวันแรกที่มาปฏิบัติงานก็ได

 ในกรณีที่พนักงานกองทุนผูลามีอาการปวยจนไมสามารถจะลงชื่อในใบลาได จะใหผูอื่นลาแทนก็ได 

แตเมื่อสามารถลงชื่อไดแลว ใหเสนอหรือจัดสงใบลาโดยเร็ว

 ทั้งนี้ การลาปวยตั้งแต ๓ วันทำการขึ้นไป ตองมีใบรับรองแพทยซึ่งเปนผูที่ไดขึ้นทะเบียนและไดรับอนุญาต 

เปนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมแนบไปกับใบลาดวย

 ขอ ๒๑ การลากิจใหมีสิทธิลากิจโดยตองยื่นใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลำดับจนถึงผูมีอำนาจอนุญาต 

  (๗) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ

  (๘) ไมเปนขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอื่นของรัฐ 

รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการทองถิ่น

  (๙) คุณสมบัติหรือลักษณะตองหามอื่นตามที่ผูบริหารกองทุนกำหนดไวในประกาศ การสรรหา 

เพื่อจางเปนพนักงานกองทุน

 ในกรณีที่เห็นสมควรผูบริหารกองทุนอาจประกาศกำหนดคุณสมบัติหรือลักษณะตองหามเพิ่มขึ้น หรือ 

กำหนดแนวทางปฏิบัติของกองทุนในการจางพนักงานกองทุน ทั้งนี้ ตองเปนไปเพื่อความจำเปนหรือเหมาะสมกับภารกิจ 

ของกองทุน

 ขอ ๑๒ การจางพนักงานกองทุนใหกระทำเปนสัญญาจาง โดยผูบริหารกองทุนอาจกำหนดเวลาเริ่มตน 

และเวลาสิ้นสุดก็ได และอาจใหมีการตอสัญญาจางได ทั้งนี้ตามความเหมาะสมและความจำเปนของกองทุน 

แบบสัญญาจางใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกำหนด

 การทำสัญญาตามวรรคหนึ่ง ใหระยะเวลาการจางไมเกินคราวละ ๔ ป และผูบริหารกองทุนหรือผูที่ 

ไดรับมอบหมาย เปนผูลงนามในสัญญาจาง

 วันเริ่มดำรงตำแหนง ใหเปนไปตามวันที่กำหนดในสัญญาจางเปนตนไป

 ขอ ๑๓ บุคคลผูไดรับการจางใหเปนพนักงานกองทุน ใหทดลองปฏิบัติหนาที่ในตำแหนงนั้นเปนระยะเวลา 

ไมนอยกวา ๙๐ วัน นับแตวันที่เขาปฏิบัติงาน โดยอยูในความดูแลของผูบังคับบัญชาหรือผูที่ไดรับมอบหมาย

 เมื่อครบกำหนดระยะเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่ง แตยังเห็นสมควรใหผูนั้นทดลองปฏิบัติหนาที่ 

ตอไปอีก ใหผูบังคับบัญชาหรือผูที่ไดรับมอบหมายในการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่สั่งใหผูนั้นทดลอง 

ปฏิบัติหนาที่ตอไป โดยมีกำหนดเวลาตามที่เห็นสมควร แตทั้งนี้ระยะเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่รวมทั้งสิ้นตองไมเกิน 

๑๘๐ วัน

 ในระหวางเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ ถาผูบังคับบัญชาหรือผูที่ไดรับมอบหมายในการประเมินผลการทดลอง 

ปฏิบัติหนาที่เห็นวา ผูทดลองปฏิบัติหนาที่ผูนั้นมีความประพฤติไมเหมาะสมหรือไมมีความรูความสามารถที่เหมาะสม 

ที่จะปฏิบัติหนาที่ในตำแหนงที่ไดรับการจาง ใหรายงานผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ใหผูบริหารกองทุนทราบและพิจารณา 

เลิกจางตอไป

 เมื่อผูบริหารกองทุนเห็นชอบการเลิกจางแลว ใหผูทดลองปฎิบัติหนาที่พนจากการเปนพนักงานกองทุน 

และใหถือวาสัญญาจางของผูนั้นสิ้นสุดลง

 ผูซึ่งถูกเลิกจางเพราะไมผานการทดลองปฏิบัติหนาที่  ใหถือวาไมเคยเปนบุคลากรของกองทุน แตทั้งนี้ 

ไมกระทบถึงการปฏิบัติหนาที่ หรือการรับคาจางหรือผลประโยชนอื่นใดที่ผูนั้นพึงไดรับในระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่

 ขอ ๑๔ ในกรณีที่มีการตอสัญญาจางพนักงานกองทุนในตำแหนงเดิม ใหผูนั้นไมตองทดลองปฏิบัติหนาที่ 

ในตำแหนงนั้นอีก เวนแตไดรับการจางในตำแหนงใหมใหผูนั้นทดลองปฏิบัติหนาที่ในตำแหนงใหมนั้นตามหลักเกณฑ 

ในขอ ๑๓

 ขอ ๑๕ เพ่ือประโยชนของกองทุน ผูบังคับบัญชาหรือผูท่ีไดรับมอบหมายโดยความเห็นชอบของผูบริหารกองทุน 

  (๒) พนักงานกองทุน

 ขอ ๖ การกำหนดโครงสราง กรอบอัตรากำลัง และมาตรฐานกำหนดตำแหนงใหเปนไปตามที่ 

คณะกรรมการกำหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง

 ขอ ๗ ในการบริหารงานบุคคล ใหผูบริหารกองทุนมีอำนาจหนาที่ดังตอไปนี้

  (๑) กำกับดูแลการบริหารงานบุคคลของกองทุนใหเปนไปตามกฎหมาย และระเบียบของคณะกรรมการ

  (๒) บรรจุ แตงตั้ง เลื่อนหรือลดคาตอบแทน ลงโทษทางวินัย ตลอดจนใหผูปฏิบัติงานลาออกจากงาน

  (๓) กำหนดวันเวลาปฏิบัติงาน และวันหยุดงานตามประเพณีหรือวันหยุดนักขัตฤกษประจำป

  (๔) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

 ขอ ๘ เจาหนาที่ของสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ที่ไดรับมอบหมาย 

ใหมาปฏิบัติภารกิจของกองทุนตามขอ ๕ (๑) ใหไดรับเงินเดือน คาจาง คาตอบแทน สิทธิประโยชน หรือสวัสดิการตาง ๆ 

ตามสิทธิของขาราชการ หรือลูกจางของทางราชการที่ตนดำรงตำแหนงอยู

หมวด ๒

พนักงานกองทุน

 

สวนที่ ๑

การบรรจุ การแตงตั้ง และการจาง

 

 ขอ ๙ การจางบุคคลเพ่ือเปนพนักงานกองทุนใหเปนไปตามกรอบอัตรากำลัง และมาตรฐานกำหนดตำแหนง 

ที่กระทรวงการคลังใหความเห็นชอบ

 ขอ ๑๐ การเลือกสรรบุคคลใหเปนพนักงานกองทุนเพื่อบรรจุและแตงตั้งใหดำรงตำแหนงใดใหบรรจุ 

และแตงตั้งจากผูผานการคัดเลือกไดในตำแหนงนั้น ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ผูบริหารกองทุนกำหนด

 ขอ ๑๑ บุคคลที่จะไดรับการบรรจุหรือแตงตั้งหรือจางใหเปนพนักงานกองทุน จะตองมีคุณสมบัติ 

และไมมีลักษณะตองหามดังนี้

  (๑) มีสัญชาติไทย

  (๒) มีอายุไมต่ำกวา ๑๘ ปบริบูรณ

  (๓) ไมเปนบุคคลลมละลาย

  (๔) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอน 

ไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กำหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน

  (๕) ไมเปนผูดำรงตำแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่พรรคการเมือง

  (๖) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดใหจำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา 

เวนแตเปนโทษสำหรับความผิดที่ไดกระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

 ขอ ๔๒ การยกเลิกสัญญาจาง ของพนักงานกองทุนใหเปนอำนาจของผูบริหารกองทุน

 การยกเลิกคำสั่งลดคาตอบแทน ตัดคาตอบแทน ภาคทัณฑ และคำสั่งพักงานของพนักงานกองทุน ใหเปน 

อำนาจของผูบริหารกองทุน โดยความเห็นชอบของผูบริหารกองทุน

 ทั้งนี้ การดำเนินการตามวรรคหนึ่ง และวรรคสอง ใหกระทำเปนหนังสือ

หมวด ๓

การอุทธรณ และการรองทุกข

 

 ขอ ๔๓ การอุทธรณคำสั่งโทษทางวินัยตามระเบียบนี้ใหอุทธรณตอผูบริหารกองทุนภายใน ๓๐ วัน 

นับแตวันทราบคำสั่ง ใหผูบริหารกองทุนพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่ไดรับอุทธรณ 

เวนแตมีเหตุขัดของที่ทำใหการพิจารณาไมแลวเสร็จภายในระยะเวลาดังกลาว ก็ใหขยายระยะเวลาไดอีกไมเกิน ๓๐ วัน 

และใหบันทึกเหตุขัดของใหปรากฎไวดวย

 หากผูบริหารกองทุนพิจารณาแลวไมเห็นดวยใหทำการแกไขคำสั่งลงโทษทางวินัยนั้นหรือหากพิจารณาแลว 

มีความเห็นยืนตามคำสั่งลงโทษทางวินัย ใหคำสั่งการพิจารณาอุทธรณของผูบริหารกองทุนเปนที่สุด

 ขอ ๔๔ พนักงานกองทุนมีสิทธิรองทุกข กรณีไมไดรับความเปนธรรม หรือเมื่อเห็นวาผูบังคับบัญชาใชอำนาจ 

หนาที่ปฏิบัติหรือไมปฏิบัติตอตนใหถูกตองตามกฎหมายระเบียบ หรือแบบธรรมเนียมของกองทุน หรือมีความคับของใจ 

อันเกิดจากการปฏิบัติหรือไมปฏิบัติตอตนของผูบังคับบัญชา ใหผูนั้นมีสิทธิรองทุกขโดยทำเปนหนังสือชี้แจงแสดงเหตุผล 

พรอมพยานหลักฐานตอผูบริหารกองทุนภายใน ๓๐ วัน นับแตทราบเหตุแหงการรองทุกข

  ในการพิจารณาดำเนินการ ใหผูบริหารกองทุนพิจารณาวินิจฉัย และแจงผลเปนหนังสือใหผูรองทุกข 

ทราบ ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ไดรับคำรองทุกข เวนแตมีเหตุขัดของที่ทำใหการพิจารณาไมแลวเสร็จภายใน 

ระยะเวลาดังกลาว ก็ใหขยายระยะเวลาไดอีกไมเกิน ๓๐ วัน และใหบันทึกเหตุขัดของใหปรากฏไวดวย

 ขอ ๔๕ นอกเหนือจากที่ไดกำหนดไวในระเบียบนี้ หลักเกณฑ และวิธีการในการสอบสวนการกระความผิด 

ทางวินัย และการอุทธรณทางคำสั่งลงโทษทางวินัย ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี 

วาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกไขเพิ่มเติม กำหนดโดยอนุโลม

หมวด ๔

การสิ้นสุดสัญญาจาง

 

 ขอ ๔๖ สัญญาจางพนักงานกองทุนสิ้นสุดลงเมื่อ

  (๑) ครบกำหนดตามสัญญาจาง

  (๒) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามระเบียบนี้

  (๓) ตาย

  (๔) ไดรับอนุมัติใหลาออก

  (๕) ไมผานการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามขอ ๓๔

  (๖) ถูกใหเลิกสัญญาจางเพราะกระทำความผิดวินัยอยางรายแรง

  (๗) เหตุอื่นตามสัญญาจาง

 ขอ ๔๗ ในระหวางสัญญาจาง พนักงานกองทุนผูใดประสงคจะลาออกจากกการปฏิบัติงาน ใหยื่นหนังสือ 

ขอลาออกตอผูบริหารกองทุนลวงหนาอยางนอย ๗ วัน และเมื่อผูบริหารกองทุนพิจารณาอนุมัติแลวจึงใหออกจากงานได

 เวนแตผูบริหารกองทุนเห็นวามีความจำเปนเพื่อประโยชนของกองทุนจะยับยั้งการลาออกไดเปนเวลาไมเกิน 

๗ วันนับตั้งแตวันที่ประสงคจะลาออก

 ขอ ๔๘ ในกรณีที่บุคคลใดพนจากการเปนพนักงานกองทุนแลว หามมิใหบุคคลนั้นเปดเผยขอมูล 

ที่เปนความลับของกองทุน หรือขอมูล หรือเอกสารใด ๆ ไมวาจะเปนบันทึก หรือจัดเก็บในรูปแบบใดของกองทุน 

ที่บุคคลนั้น ไดรับหรือรับทราบจากการปฏิบัติงาน หรือนำไปใชโดยทุจริตเพื่อประโยชนไมวาจะโดยทางตรงหรือทางออม 

แกตนเองหรือผูอื่น อันเปนเหตุที่ทำใหเกิดความเสียหายแกกองทุน

 ในกรณีที่มีการกระทำอันเปนการฝาฝนตามวรรคหนึ่ง ใหบุคคลดังกลาวตองรับผิดชอบในความเสียหาย 

ที่เกิดขึ้น เวนแตความเสียหายนั้นเกิดจากเหตุสุดวิสัย ในกรณีนี้กองทุนอาจหักคาตอบแทนหรือเงินอื่นใดที่บุคคลนั้น 

จะไดรับจากกองทุนเพื่อไวชำระคาเสียหายดังกลาวก็ได

                                               ประกาศวันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

 

                                                      พลเอก

                                                  (ประวิตร วงษสุวรรณ)

                                                         รองนายกรัฐมนตรี

                                   ประธานกรรมการกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

 โดยที่เปนการสมควรกำหนดใหมีระเบียบวาดวยการบริหารงานบุคคลกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ 

และสังคม เพื่อใหไดบุคคลที่มีความรู ความสามารถในการปฏิบัติงาน และใหผูปฏิบัติงานมีหลักประกัน รวมทั้งไดรับ 

สิทธิประโยชนที่เปนธรรม ในการปฏิบัติงาน อันจะสงผลใหการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตอการปฏิบัติงาน

 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๘ (๓) แหงพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบกับมาตรา ๒๑ (๒) แหงพระราชบัญญัติการบริหารกองทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ และประกาศ 

คณะกรรมการ นโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนวาดวยมาตรฐานการบริหารงานบุคคลของทุนหมุนเวียน ลงวันที่

๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จึงออกระเบียบ 

ไวดังตอไปนี้

 ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

วาดวยการบริหารงานบุคคล กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๔”

 ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันประกาศเปนตนไป

 ขอ ๓ ในระเบียบนี้

 “คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

 “กองทุน” หมายความวา กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

 “ผูบริหารกองทุน” หมายความวา ผูบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

 “ปงบประมาณ” หมายความวา ระยะเวลาต้ังแตวันท่ี ๑ ตุลาคมของปหน่ึงถึงวันท่ี ๓๐ กันยายนของปถัดไป 

และใหใชป พ.ศ. ที่ถัดไปนั้นมาเปนชื่อสำหรับปงบประมาณรายจายประจำปนั้น

 ขอ ๔ เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ 

และมีอำนาจวินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ และคำวินิจฉัยถือเปนที่สิ้นสุด

หมวด ๑

บททั่วไป

 ขอ ๕ ผูปฏิบัติงานในกองทุน แบงออกเปน ๒ ประเภท ไดแก

  (๑) เจาหนาที่ของสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติที่ไดรับมอบหมาย 

ใหมาปฏิบัติภารกิจของกองทุน



  (๓) ลากิจสวนตัว ใหไดรับคาตอบแทนระหวางลาไดปหนึ่งไมเกิน ๑๐ วัน

  (๔) การลาพักผอนประจำป ใหไดรับคาตอบแทนระหวางลาไดปหนึ่งไมเกิน ๑๐ วัน

  (๕) การลาเพื่อรับราชการทหารในการเขารับการเตรียมพล ใหไดรับคาตอบแทนระหวางลาไดปหนึ่ง 

ไมเกิน ๖๐ วัน

  (๖) การลาเพื่อไปอุปสมบท หรือการลาไปประกอบพิธีฮัจยใหไดรับคาตอบแทนระหวางลาไดไมเกิน 

๑๒๐ วัน

 ขอ ๓๒ ใหพนักงานกองทุนไดรับสิทธิประโยชนอื่น ดังนี้

  (๑) คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาทำงาน

   พนักงานกองทุนที่ไดรับอนุมัติใหอยูปฏิบัติงานนอกเวลาทำงานปกติ หรืออยูปฏิบัติงาน 

ในวันหยุดสุดสัปดาห หรือในวันหยุดพิเศษ ใหมีสิทธิไดรับคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาทำงานตามกฎหมาย 

และระเบียบของทางราชการ

  (๒) คาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติงานนอกที่ตั้งกองทุน

   พนักงานกองทุนที่ไดรับคำสั่งจากผูมีอำนาจอนุญาตใหเดินทางไปปฏิบัติงาน มีสิทธิเบิกคาใชจาย 

ในการเดินทางไปปฏิบัติงานตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ

  (๓) คาเบี้ยประชุม

   พนักงานกองทุนที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการในคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ 

หรือคณะทำงาน หรือเปนเลขานุการหรือผูชวยเลขานุการในคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงาน 

แลวแตกรณีมีสิทธิไดรับเบี้ยประชุมตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ

  (๔) คาใชจายในการฝกอบรม

   ในกรณีท่ีกองทุนมีความประสงคท่ีจะใหพนักงานกองทุนเขารับการฝกอบรม สัมมนาทางวิชาการ 

เพื่อพัฒนาหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย ใหมีสิทธิเบิกคาใชจายในการฝกอบรม 

ตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ

  (๕) คาชดเชยการออกจากงานโดยไมมีความผิด

   ในกรณีที่กองทุนบอกเลิกสัญญาจางกับพนักงานกองทุนผูใดกอนครบกำหนดเวลาจางเนื่องจาก 

มีการปรับโครงสรางองคกรหรือเหตุอื่นใด จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายอันมีผลกระทบตอการปฏิบัติงานของพนักงาน 

กองทุน ใหพนักงานกองทุนผูนั้นไดรับคาชดเชยการออกจากงาน ดังนี้

   (ก) พนักงานกองทุนที่ปฏิบัติงานติดตอกันครบ ๔ เดือน แตไมครบ ๑ ป ใหจายคาตอบแทน 

เทากับอัตราคาตอบแทนที่ไดรับอยูกอนวันออกจากงาน

   (ข) พนักงานกองทุนที่ปฏิบัติงานติดตอกันครบ ๑ ปแตไมครบ ๓ ป ใหจายคาตอบแทน 

จำนวน ๓ เทาของอัตราคาตอบแทนที่ไดรับอยูกอนวันออกจากงาน

   (ค) พนักงานกองทุนที่ปฏิบัติงานติดตอกันครบ ๓ ปแตไมครบ ๖ ป ใหจายคาตอบแทน 

จำนวน ๖ เทาของอัตราคาตอบแทนที่ไดรับอยูกอนวันออกจากงาน

   (ง) พนักงานกองทุนที่ปฏิบัติงานติดตอกันครบ ๖ ปแตไมครบ ๑๐ ป ใหจายคาตอบแทน 

และใหอยูในดุลพินิจของผูมีอำนาจพิจารณาหรืออนุญาตที่จะพิจารณาใหลาหรือไมก็ได

 ขอ ๒๕ การลาเพื่อรับราชการทหารเพื่อเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพล ใหมีสิทธิลาได 

ตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร และเมื่อพนจากการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพลแลวใหรายงานตัว 

กลับเขาปฏิบัติงานภายใน ๗ วัน 

สวนที่ ๓

คาตอบแทน และสิทธิประโยชน

 

 ขอ ๒๖ อัตราคาตอบแทน สิทธิประโยชน และสวัสดิการของพนักงานกองทุน ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการ 

กำหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง

 พนักงานกองทุนที่มีประสบการณและความสามารถพิเศษอาจไดรับคาตอบแทนในอัตราที่สูงกวาอัตราขั้นต่ำ 

ของตำแหนงที่ไดรับการจางก็ได ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ ที่คณะกรรมการกำหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง

 ขอ ๒๗ การเลื ่อนคาตอบแทนประจำปของพนักงานกองทุน ใหพิจารณาเลื ่อนคาตอบแทนตาม 

ผลการประเมินการปฏิบัติงาน โดยแจงใหพนักงานกองทุนทราบเปนรายบุคคลโดยไมตองประกาศเปนการทั่วไป 

และใหถือวาอัตรา การเลื่อนคาตอบแทนของพนักงานกองทุนแตละคนเปนความลับมิอาจเปดเผยได

 ขอ ๒๘ การเลื่อนคาตอบแทนประจำปของพนักงานกองทุน ใหผูบริหารกองทุนปรับไดภายในวงเงิน 

รวมไมเกินรอยละ ๖ ของวงเงินรวมคาตอบแทนของผูมีสิทธิไดรับการเลื่อนคาตอบแทน ณ วันที่ ๑ กันยายนของทุกป 

ทั้งนี้มิใหมีการเลื่อนคาตอบแทนสำหรับพนักงานกองทุนที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานในรอบปงบประมาณที่แลวมา 

นอยกวา ๘ เดือน

 ขอ ๒๙ พนักงานกองทุนอาจไมไดรับการพิจารณาใหเลื่อนคาตอบแทน ในกรณีดังตอไปนี้

  (๑) อยูในชวงระยะเวลาทดลองการปฏิบัติหนาที่

  (๒) ผลการปฏิบัติงานในรอบปที่ผานมาอยูในเกณฑที่ไมไดรับการเลื่อนคาตอบแทน ตามที่ผูบริหาร 

กองทุนกำหนด

  (๓) ถูกลงโทษทางวินัย หรืออยูระหวางการลงโทษทางวินัย จนกระทั่งถึงวันที่จะเลื่อนคาตอบแทน

  (๔) ไดรับคาตอบแทน ณ จุดสูงสุดตามโครงสรางคาตอบแทนของตำแหนง

 ขอ ๓๐ ใหพนักงานกองทุนไดรับสิทธิประโยชนและมีหนาที่ตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการประกันสังคม

 ขอ ๓๑ พนักงานกองทุนมีสิทธิไดรับคาตอบแทนระหวางลา ดังนี้

  (๑) ลาปวย ใหไดรับคาตอบแทนระหวางลาไดปหนึ่งไมเกิน ๓๐ วัน สวนที่เกิน ๓๐ วัน 

มีสิทธิไดรับเงินทดแทนการขาดรายไดจากกองทุนประกันสังคม ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขตามกฎหมาย วาดวย 

การประกันสังคม

  (๒) ลาคลอดบุตร ใหไดรับคาตอบแทนระหวางลาไดไมเกิน ๔๕ วัน และมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะห 

การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรจากกองทุนประกันสังคม   ทั้งนี้   ตามหลักเกณฑและเงื ่อนไขตามกฎหมาย 

วาดวยการประกันสังคม

 ในการพิจารณาตามวรรคหนึ่ง ใหผูบริหารกองทุนพิจารณาสอบสวนใหไดความจริงและยุติธรรมตามวิธีการ 

ที่เห็นสมควร หรืออาจตั้งกรรมการสอบสวน ขึ้นสอบสวนการกระทำผิดวินัยดังกลาวได

 ขอ ๓๙ พนักงานผูกระทำความผิดดังตอไปนี้ ถือวาเปนความผิดวินัยอยางรายแรง

  (๑) กระทำความผิดฐานทุจริตในหนาที่

  (๒) จงใจไมปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือเงื่อนไขที่กองทุนกำหนดใหปฏิบัติ 

จนเปนเหตุใหกองทุนไดรับความเสียหายอยางรายแรง

  (๓) ปฏิบัติหนาที่โดยประมาทเลินเลอจนเปนเหตุใหกองทุนไดรับความเสียหายอยางรายแรง

  (๔) ไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาจาง หรือขัดคำสั่งหรือหลีกเลี่ยงไมปฏิบัติตามคำสั่ง 

ของผูบังคับบัญชาตามขอ ๓๕ จนเปนเหตุใหกองทุนไดรับความเสียหายอยางรายแรง

  (๕) ประมาทเลินเลอจนเปนเหตุใหกองทุนไดรับความเสียหายอยางรายแรง

  (๖) ละทิ้งหรือทอดทิ้งการปฏิบัติงานเปนเวลาติดตอกันเกินกวา ๗ วัน สำหรับตำแหนงที่กองทุน 

กำหนดเวลาการมาปฏิบัติงาน

  (๗) ละทิ้งหรือทอดทิ้งการทำงานจนทำใหงานไมแลวเสร็จตามระยะเวลาและเปาหมายที่กำหนด 

จนเปนเหตุใหกองทุนไดรับความเสียหายอยางรายแรง สำหรับตำแหนงที่กองทุนกำหนดการปฏิบัติงานตามเปาหมาย

  (๘) ประพฤติชั่วอยางรายแรง หรือกระทำความผิดอาญาโดยมีคำพิพากษาถึงที่สุดใหจำคุก 

หรือหนักกวาโทษจำคุก

  (๙) การกระทำอื่นใดที่ผูบริหารกองทุนกำหนดวาเปนความผิดวินัยอยางรายแรง

 ขอ ๔๐ กรณีที่พนักงานกองทุนถูกกลาวหาวากระทำผิดวินัยอยางรายแรง ใหผูบริหารกองทุนแตงตั้ง 

คณะกรรมการเพื่อดำเนินการสอบสวนโดยเร็ว และตองใหโอกาสผูถูกกลาวหาชี้แจงและแสดงพยานหลักฐานในกรณีที่ 

ผลการสอบสวนปรากฎวากระทำความผิดวินัยอยางรายแรง ใหผูบริหารกองทุนโดยความเห็นชอบ จากคณะกรรมการ 

มีคำสั่งใหยกเลิกสัญญาจาง แตถาไมมีมูลกระทำความผิดใหสั่งยุติเรื่อง ทั้งนี้ หลักเกณฑและวิธีการสอบสวนพนักงาน  

ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกำหนด หรือตามหลักเกณฑและวิธีการที่ระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงาน 

ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกไขเพิ่มเติม กำหนดโดยอนุโลม

 ขอ ๔๑ พนักงานกองทุนผูใดถูกฟองคดีอาญา หรือถูกกลาวหาวากระทำความผิดอาญา เวนแตเปนความผิด 

ที่ไดกระทำโดยประมาท หรือความผิดโดยลหุโทษ หรือถูกกลาวหาวากระทำผิดวินัยอยางรายแรงจนถูกตั้งกรรมการ 

สอบสวน ถาการใหผูนั ้นอยูปฏิบัติงานตอไปจะเปนการเสียหายแกกองทุน ผูบริหารกองทุนจะสั่งใหพักงาน 

โดยงดจายคาตอบแทน รวมทั้งระงับสิทธิประโยชนและสวัสดิการตาง ๆ สำหรับพนักงานกองทุนนั้นตั้งแตวันที่ถูกสั่ง 

พักงาน เปนตนไปก็ได

 เมื่อปรากฏวาความผิดที่ถูกฟองหรือถูกกลาวหาในคดีอาญาถึงที่สุด หรือถูกกลาวหาวากระทำผิดวินัย 

อยางรายแรงตามวรรคหน่ึง มีผลเปนประการใดใหพิจารณาลงโทษตามควรแกกรณี ถาปรากฎวามิไดกระทำผิดและไมมี 

มลทินมัวหมอง ก็ใหสั่งใหผูนั้นกลับเขามาทำงานตามเดิมและใหไดรับคาตอบแทนสิทธิประโยชนและสวัสดิการตาง ๆ 

ยอนหลังนับตั้งแตวันที่มีคำสั่งพักงานจนถึงวันที่มีคำสั่งใหกลับเขาทำงาน ทั้งนี้ตองไมเกินวันสิ้นสุดสัญญาจางที่ระบุ 

ไวในสัญญาจาง

จำนวน ๘ เทาของอัตราคาตอบแทนที่ไดรับอยูกอนวันออกจากงาน

   (จ) พนักงานกองทุนท่ีปฏิบัติงานติดตอกันครบ ๑๐ ปข้ึนไป ใหจายคาตอบแทนจำนวน ๑๐ เทา 

ของอัตราคาตอบแทนที่ไดรับอยูกอนวันออกจากงาน

  (๖) เงินทดแทนกรณีประสบอันตราย เจ็บปวย เนื่องจากการทำงานใหกองทุน ใหพนักงานกองทุน 

มีสิทธิไดรับเงินทดแทนตามหลักเกณฑ วิธีการ และอัตราการจายเงินทดแทนที่กำหนดในกฎหมายวาดวยเงินทดแทน 

และใหนำกฎหมายวาดวยการสงเคราะหขาราชการผูไดรับอันตรายหรือการเจ็บปวย เพราะเหตุปฎิบัติราชการเฉพาะ 

ในสวนที่เกี่ยวของกับการลามาใชบังคับกับพนักงานกองทุนโดยอนุโลม
 

สวนที่ ๔

การประเมินผลการปฏิบัติงาน

 

 ขอ ๓๓ ผูบริหารกองทุนหรือผูที่ไดรับมอบอำนาจมีหนาที่ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 

กองทุน โดยพิจารณาจากคุณภาพและปริมาณงาน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานที่ไดปฏิบัติมา ความสามารถ 

ความอุตสาหะ และการอุทิศเวลาในการปฏิบัติงาน ตลอดจนการรักษาวินัยการปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเปนผูปฏิบัติงาน 

ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ผูบริหารกองทุนกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

 ขอ ๓๔ การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานกองทุน ใหกระทำไดดังนี้

  (๑) การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำป

  (๒) การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อตอสัญญาจาง หรือเลื่อนเงินเดือน คาตอบแทน

สวนที่ ๕

วินัยและการรักษาวินัย

 

 ขอ ๓๕ พนักงานกองทุนมีหนาที่ตองปฏิบัติงานตามที่กำหนดในระเบียบนี้ และตามเงื่อนไขที่กำหนดไว 

ในสัญญาจาง และมีหนาที่ตองปฏิบัติตามคำสั่งของผูบังคับบัญชา ซึ่งสั่งในหนาที่โดยชอบดวยกฎหมาย กฎระเบียบ 

ขอบังคับของกองทุน

 ขอ ๓๖ พนักงานกองทุนตองรักษาวินัยโดยเครงครัดตามที่กำหนดไวเปนขอหามและขอปฏิบัติที่ผูบริหาร 

กองทุนกำหนด

 พนักงานกองทุนผูใดฝาฝนขอหามหรือไมปฏิบัติตามขอปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง พนักงานกองทุนผูนั้น 

เปนผูกระทำผิดวินัยอยางไมรายแรง และผูบริหารกองทุนมีอำนาจลงโทษ

 ขอ ๓๗ โทษทางวินัย ไดแก โทษทางวินัยไมรายแรง และโทษทางวินัยอยางรายแรง

 ขอ ๓๘ ในกรณีที่ปรากฏวาพนักงานกองทุนกระทำความผิดวินัยไมรายแรงตามขอ ๓๕ หรือขอ ๓๖ 

แลวแตกรณี ใหผูบริหารกองทุนสั่งลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือนตามควรแกกรณีใหเหมาะสม 

แกความผิด

ซึ่งไดรับเงินคาตอบแทนปหนึ่งไมเกิน ๑๐ วันทำการ และเมื่อไดรับอนุญาตแลวจึงจะหยุดปฏิบัติงานไดเวนแตมีเหตุจำเปน 

ไมสามารถรอรับอนุญาตไดทัน จะเสนอหรือจัดสงใบลาพรอมระบุเหตุจำเปนไวแลวหยุดปฏิบัติงานกอนก็ได 

แตตองชี้แจงเหตุผลใหผูมีอำนาจอนุญาตทราบโดยเร็ว

 ในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไมอาจเสนอหรือจัดสงใบลากอนตามวรรคหนึ่งได ใหเสนอหรือจัดสงใบลา 

พรอมทั้งเหตุผลความจำเปนตอผูบังคับบัญชาตามลำดับจนถึงผูมีอำนาจอนุญาตทันทีในวันแรกที่มาปฏิบัติงาน

 ขอ ๒๒ การลาพักผอนประจำป ใหมีสิทธิลาพักผอนประจำปในปงบประมาณไดเมื่อปฏิบัติงานมาแลว 

ไมนอยกวา ๖ เดือน ซึ่งมีสิทธิลาพักผอนประจำปไดปละ ๑๐ วันทำการ โดยตองยื่นใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลำดับ 

จนถึงผูมีอำนาจอนุญาต และเมื่อไดรับอนุญาตแลวจึงจะหยุดปฏิบัติงานได

 พนักงานกองทุนผูใดทำงานครบ ๑ ปขึ้นไป และในปที่ผานมาพนักงานกองทุนผูนั้นมิไดลาพักผอนประจำป 

หรือลาพักผอนประจำปแลวแตไมครบ ๑๐ วันทำการ ใหสามารถนำวันลาพักผอนที่เหลือที่ยังมิไดลามาสะสมได 

แตวันลาพักผอนที่นำมาสะสมตองไมเกิน ๕ วันทำการ โดยเมื่อรวมกับวันลาพักผอนในปปจจุบันจะตองไมเกิน 

๑๕ วันทำการ

 การอนุญาตใหลาพักผอนจะอนุญาตใหลาครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ได โดยมิใหเสียหายแกงานเมื่อไดรับ 

อนุญาตแลว จึงจะหยุดงานได

 ในระหวางที่พนักงานไดรับอนุญาตใหลาพักผอนประจำป และยังไมครบกำหนด หากมีกรณีจำเปนที่จะตอง 

ปฏิบัติงาน ผูบริหารกองทุนจะสั่งระงับการลาและเรียกตัวกลับมาปฏิบัติงานก็ได

 ขอ ๒๓ การลาคลอดบุตร ใหมีสิทธิลาคลอดบุตร ซึ่งไดรับเงินคาตอบแทนครั้งละไมเกิน ๙๐ วัน โดยตอง 

ยื่นใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลำดับจนถึงผูมีอำนาจอนุญาตกอนหรือในวันลา เวนแตจะไมสามารถจะลงชื่อในใบลาได 

จะใหผูอื่นลาแทนก็ได แตเมื่อสามารถลงชื่อไดแลว ใหเสนอหรือจัดสงใบลาโดยเร็ว โดยไมตองมีใบรับรองของแพทย

 การลาคลอดบุตรจะลาในวันที่คลอด กอนหรือหลังวันที่คลอดบุตรก็ได แตเมื่อรวมวันลาแลวตองไมเกิน 

๙๐ วัน

 พนักงานที่ไดรับอนุญาตใหลาคลอดบุตรและไดหยุดปฏิบัติงานไปแลว แตไมไดคลอดบุตรตามกำหนด 

หากประสงคจะขอยกเลิกวันลาคลอดบุตรที่หยุดไป ใหผูมีอำนาจอนุญาตใหยกเลิกวันลาคลอดบุตรได โดยใหถือวา 

วันที่หยุดปฏิบัติงานไปแลวเปนวันลากิจสวนตัว

 การลาคลอดบุตรคาบเกี่ยวกับการลาประเภทใดซึ่งยังไมครบกำหนดวันลาของการลาประเภทนั้นใหถือวา 

การลาประเภทนั้นสิ้นสุดลง และใหนับเปนการลาคลอดบุตรตั้งแตวันเริ่มวันลาคลอดบุตร

 ขอ ๒๔ การลาอุปสมบทในพระพุทธศาสนาหรือการลาไปประกอบพิธีฮ ัจย  ณ  เมืองเมกกะ 

ประเทศซาอุดิอาระเบียในศาสนาอิสลาม ใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลำดับจนถึงผูมีอำนาจพิจารณา 

หรืออนุญาต ซึ่งมีสิทธิลาเพื่อไปอุปสมบท หรือไปประกอบพิธีฮัจยไดตลอดชวงเวลาของการมีสถานภาพเปนพนักงาน 

กองทุน โดยการลาอุปสมบทมีสิทธิลาไดไมเกิน ๑๒๐ วัน และไปประกอบพิธีฮัจยก็มีสิทธิลาไดไมเกิน ๑๒๐ วัน 

ตามระยะเวลาที่ใชในการประกอบศาสนกิจตามหลักการของศาสนาอิสลาม

 ในกรณีมีเหตุพิเศษท่ีไมอาจเสนอหรือจัดสงใบลากอนตามวรรคหน่ึง ใหช้ีแจงเหตุผลความจำเปน ประกอบการลา 

อาจสั่งใหพนักงานกองทุนไปปฏิบัติงานนอกเหนือจากเงื่อนไขตามที่กำหนดไวในสัญญาจางไดโดยไมเปนเหตุใหพนักงาน

กองทุนเรียกรองประโยชนตอบแทนใด ๆ ได

สวนที่ ๒

วันเวลาทำงาน วันหยุด และการลา

 

 ขอ ๑๖ วันทำงานใหกำหนดสัปดาหละ ๕ วัน มีกำหนดเวลาทำงาน รวมสัปดาหละไมเกิน ๔๐ ชั่วโมง ดังน้ี

  (๑) วันทำงาน ไดแก วันจันทรถึงวันศุกร เวนวันหยุดตามประเพณี

  (๒) เวลาทำงานปกติ เวลา ๐๘.๓๐ นาิกา ถึง ๑๖.๓๐ นาิกา

 กรณีที่พนักงานกองทุนมาทำงานสายกวาเวลาทำงานปกติ แตไมเกิน ๑๕ นาที และไดปฏิบัติงานชดเชย 

ในเวลาทำงานจนครบ ๘ ชั่วโมง ถือวาไดปฏิบัติงานครบตามเวลาทำงานปกติ

 ขอ ๑๗ ใหพนักงานกองทุนตองบันทึกเวลาทำงานดวยตนเอง เวนแตไดรับอนุญาตจากผูบริหารกองทุน 

ใหไมตองบันทึกเวลาทำงาน ทั้งนี้ การบันทึกเวลาทำงานใหใชวิธีที่ผูบริหารกองทุนกำหนด

 ขอ ๑๘ วันหยุดของพนักงานแบงออกเปน ๒ ประเภท ดังนี้

  (๑) วันหยุดประจำสัปดาห ไดแก วันเสารและวันอาทิตย

  (๒) วันหยุดตามประเพณี ใหเปนไปตามระเบียบของทางราชการและมติคณะรัฐมนตรีโดยอนุโลม 

ทั้งนี้ ในกรณีที่วันหยุดตามประเพณีวันใดของวันหยุดประจำสัปดาห ใหวันทำงานถัดไปเปนวันหยุดทดแทนวันหยุด 

ประจำประเพณีนั้น

 ขอ ๑๙ การลาแบงออกเปน ๖ ประเภท ดังนี้

  (๑) การลาปวย

  (๒) การลากิจ

  (๓) การลาคลอดบุตร

  (๔) การลาพักผอน

  (๕) การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย

  (๖) การลาเพื่อเขารับราชการทหาร

 ขอ ๒๐ การลาปวย ใหมิสิทธิลาปวยไดเทาที่ปวยจริงโดยตองยื่นใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลำดับจนถึง 

ผูมีอำนาจอนุญาตกอนหรือในวันที่ลา เวนแตในกรณีจำเปนใหสงใบลาในวันแรกที่มาปฏิบัติงานก็ได

 ในกรณีที่พนักงานกองทุนผูลามีอาการปวยจนไมสามารถจะลงชื่อในใบลาได จะใหผูอื่นลาแทนก็ได 

แตเมื่อสามารถลงชื่อไดแลว ใหเสนอหรือจัดสงใบลาโดยเร็ว

 ทั้งนี้ การลาปวยตั้งแต ๓ วันทำการขึ้นไป ตองมีใบรับรองแพทยซึ่งเปนผูที่ไดขึ้นทะเบียนและไดรับอนุญาต 

เปนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมแนบไปกับใบลาดวย

 ขอ ๒๑ การลากิจใหมีสิทธิลากิจโดยตองยื่นใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลำดับจนถึงผูมีอำนาจอนุญาต 

  (๗) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ

  (๘) ไมเปนขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอื่นของรัฐ 

รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการทองถิ่น

  (๙) คุณสมบัติหรือลักษณะตองหามอื่นตามที่ผูบริหารกองทุนกำหนดไวในประกาศ การสรรหา 

เพื่อจางเปนพนักงานกองทุน

 ในกรณีที่เห็นสมควรผูบริหารกองทุนอาจประกาศกำหนดคุณสมบัติหรือลักษณะตองหามเพิ่มขึ้น หรือ 

กำหนดแนวทางปฏิบัติของกองทุนในการจางพนักงานกองทุน ทั้งนี้ ตองเปนไปเพื่อความจำเปนหรือเหมาะสมกับภารกิจ 

ของกองทุน

 ขอ ๑๒ การจางพนักงานกองทุนใหกระทำเปนสัญญาจาง โดยผูบริหารกองทุนอาจกำหนดเวลาเริ่มตน 

และเวลาสิ้นสุดก็ได และอาจใหมีการตอสัญญาจางได ทั้งนี้ตามความเหมาะสมและความจำเปนของกองทุน 

แบบสัญญาจางใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกำหนด

 การทำสัญญาตามวรรคหนึ่ง ใหระยะเวลาการจางไมเกินคราวละ ๔ ป และผูบริหารกองทุนหรือผูที่ 

ไดรับมอบหมาย เปนผูลงนามในสัญญาจาง

 วันเริ่มดำรงตำแหนง ใหเปนไปตามวันที่กำหนดในสัญญาจางเปนตนไป

 ขอ ๑๓ บุคคลผูไดรับการจางใหเปนพนักงานกองทุน ใหทดลองปฏิบัติหนาที่ในตำแหนงนั้นเปนระยะเวลา 

ไมนอยกวา ๙๐ วัน นับแตวันที่เขาปฏิบัติงาน โดยอยูในความดูแลของผูบังคับบัญชาหรือผูที่ไดรับมอบหมาย

 เมื่อครบกำหนดระยะเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่ง แตยังเห็นสมควรใหผูนั้นทดลองปฏิบัติหนาที่ 

ตอไปอีก ใหผูบังคับบัญชาหรือผูที่ไดรับมอบหมายในการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่สั่งใหผูนั้นทดลอง 

ปฏิบัติหนาที่ตอไป โดยมีกำหนดเวลาตามที่เห็นสมควร แตทั้งนี้ระยะเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่รวมทั้งสิ้นตองไมเกิน 

๑๘๐ วัน

 ในระหวางเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ ถาผูบังคับบัญชาหรือผูที่ไดรับมอบหมายในการประเมินผลการทดลอง 

ปฏิบัติหนาที่เห็นวา ผูทดลองปฏิบัติหนาที่ผูนั้นมีความประพฤติไมเหมาะสมหรือไมมีความรูความสามารถที่เหมาะสม 

ที่จะปฏิบัติหนาที่ในตำแหนงที่ไดรับการจาง ใหรายงานผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ใหผูบริหารกองทุนทราบและพิจารณา 

เลิกจางตอไป

 เมื่อผูบริหารกองทุนเห็นชอบการเลิกจางแลว ใหผูทดลองปฎิบัติหนาที่พนจากการเปนพนักงานกองทุน 

และใหถือวาสัญญาจางของผูนั้นสิ้นสุดลง

 ผูซึ่งถูกเลิกจางเพราะไมผานการทดลองปฏิบัติหนาที่  ใหถือวาไมเคยเปนบุคลากรของกองทุน แตทั้งนี้ 

ไมกระทบถึงการปฏิบัติหนาที่ หรือการรับคาจางหรือผลประโยชนอื่นใดที่ผูนั้นพึงไดรับในระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่

 ขอ ๑๔ ในกรณีที่มีการตอสัญญาจางพนักงานกองทุนในตำแหนงเดิม ใหผูนั้นไมตองทดลองปฏิบัติหนาที่ 

ในตำแหนงนั้นอีก เวนแตไดรับการจางในตำแหนงใหมใหผูนั้นทดลองปฏิบัติหนาที่ในตำแหนงใหมนั้นตามหลักเกณฑ 

ในขอ ๑๓

 ขอ ๑๕ เพ่ือประโยชนของกองทุน ผูบังคับบัญชาหรือผูท่ีไดรับมอบหมายโดยความเห็นชอบของผูบริหารกองทุน 

  (๒) พนักงานกองทุน

 ขอ ๖ การกำหนดโครงสราง กรอบอัตรากำลัง และมาตรฐานกำหนดตำแหนงใหเปนไปตามที่ 

คณะกรรมการกำหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง

 ขอ ๗ ในการบริหารงานบุคคล ใหผูบริหารกองทุนมีอำนาจหนาที่ดังตอไปนี้

  (๑) กำกับดูแลการบริหารงานบุคคลของกองทุนใหเปนไปตามกฎหมาย และระเบียบของคณะกรรมการ

  (๒) บรรจุ แตงตั้ง เลื่อนหรือลดคาตอบแทน ลงโทษทางวินัย ตลอดจนใหผูปฏิบัติงานลาออกจากงาน

  (๓) กำหนดวันเวลาปฏิบัติงาน และวันหยุดงานตามประเพณีหรือวันหยุดนักขัตฤกษประจำป

  (๔) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

 ขอ ๘ เจาหนาที่ของสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ที่ไดรับมอบหมาย 

ใหมาปฏิบัติภารกิจของกองทุนตามขอ ๕ (๑) ใหไดรับเงินเดือน คาจาง คาตอบแทน สิทธิประโยชน หรือสวัสดิการตาง ๆ 

ตามสิทธิของขาราชการ หรือลูกจางของทางราชการที่ตนดำรงตำแหนงอยู

หมวด ๒

พนักงานกองทุน

 

สวนที่ ๑

การบรรจุ การแตงตั้ง และการจาง

 

 ขอ ๙ การจางบุคคลเพ่ือเปนพนักงานกองทุนใหเปนไปตามกรอบอัตรากำลัง และมาตรฐานกำหนดตำแหนง 

ที่กระทรวงการคลังใหความเห็นชอบ

 ขอ ๑๐ การเลือกสรรบุคคลใหเปนพนักงานกองทุนเพื่อบรรจุและแตงตั้งใหดำรงตำแหนงใดใหบรรจุ 

และแตงตั้งจากผูผานการคัดเลือกไดในตำแหนงนั้น ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ผูบริหารกองทุนกำหนด

 ขอ ๑๑ บุคคลที่จะไดรับการบรรจุหรือแตงตั้งหรือจางใหเปนพนักงานกองทุน จะตองมีคุณสมบัติ 

และไมมีลักษณะตองหามดังนี้

  (๑) มีสัญชาติไทย

  (๒) มีอายุไมต่ำกวา ๑๘ ปบริบูรณ

  (๓) ไมเปนบุคคลลมละลาย

  (๔) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอน 

ไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กำหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน

  (๕) ไมเปนผูดำรงตำแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่พรรคการเมือง

  (๖) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดใหจำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา 

เวนแตเปนโทษสำหรับความผิดที่ไดกระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

๑๐

 ขอ ๔๒ การยกเลิกสัญญาจาง ของพนักงานกองทุนใหเปนอำนาจของผูบริหารกองทุน

 การยกเลิกคำสั่งลดคาตอบแทน ตัดคาตอบแทน ภาคทัณฑ และคำสั่งพักงานของพนักงานกองทุน ใหเปน 

อำนาจของผูบริหารกองทุน โดยความเห็นชอบของผูบริหารกองทุน

 ทั้งนี้ การดำเนินการตามวรรคหนึ่ง และวรรคสอง ใหกระทำเปนหนังสือ

หมวด ๓

การอุทธรณ และการรองทุกข

 

 ขอ ๔๓ การอุทธรณคำสั่งโทษทางวินัยตามระเบียบนี้ใหอุทธรณตอผูบริหารกองทุนภายใน ๓๐ วัน 

นับแตวันทราบคำสั่ง ใหผูบริหารกองทุนพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่ไดรับอุทธรณ 

เวนแตมีเหตุขัดของที่ทำใหการพิจารณาไมแลวเสร็จภายในระยะเวลาดังกลาว ก็ใหขยายระยะเวลาไดอีกไมเกิน ๓๐ วัน 

และใหบันทึกเหตุขัดของใหปรากฎไวดวย

 หากผูบริหารกองทุนพิจารณาแลวไมเห็นดวยใหทำการแกไขคำสั่งลงโทษทางวินัยนั้นหรือหากพิจารณาแลว 

มีความเห็นยืนตามคำสั่งลงโทษทางวินัย ใหคำสั่งการพิจารณาอุทธรณของผูบริหารกองทุนเปนที่สุด

 ขอ ๔๔ พนักงานกองทุนมีสิทธิรองทุกข กรณีไมไดรับความเปนธรรม หรือเมื่อเห็นวาผูบังคับบัญชาใชอำนาจ 

หนาที่ปฏิบัติหรือไมปฏิบัติตอตนใหถูกตองตามกฎหมายระเบียบ หรือแบบธรรมเนียมของกองทุน หรือมีความคับของใจ 

อันเกิดจากการปฏิบัติหรือไมปฏิบัติตอตนของผูบังคับบัญชา ใหผูนั้นมีสิทธิรองทุกขโดยทำเปนหนังสือชี้แจงแสดงเหตุผล 

พรอมพยานหลักฐานตอผูบริหารกองทุนภายใน ๓๐ วัน นับแตทราบเหตุแหงการรองทุกข

  ในการพิจารณาดำเนินการ ใหผูบริหารกองทุนพิจารณาวินิจฉัย และแจงผลเปนหนังสือใหผูรองทุกข 

ทราบ ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ไดรับคำรองทุกข เวนแตมีเหตุขัดของที่ทำใหการพิจารณาไมแลวเสร็จภายใน 

ระยะเวลาดังกลาว ก็ใหขยายระยะเวลาไดอีกไมเกิน ๓๐ วัน และใหบันทึกเหตุขัดของใหปรากฏไวดวย

 ขอ ๔๕ นอกเหนือจากที่ไดกำหนดไวในระเบียบนี้ หลักเกณฑ และวิธีการในการสอบสวนการกระความผิด 

ทางวินัย และการอุทธรณทางคำสั่งลงโทษทางวินัย ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี 

วาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกไขเพิ่มเติม กำหนดโดยอนุโลม

หมวด ๔

การสิ้นสุดสัญญาจาง

 

 ขอ ๔๖ สัญญาจางพนักงานกองทุนสิ้นสุดลงเมื่อ

  (๑) ครบกำหนดตามสัญญาจาง

  (๒) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามระเบียบนี้

  (๓) ตาย

  (๔) ไดรับอนุมัติใหลาออก

  (๕) ไมผานการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามขอ ๓๔

  (๖) ถูกใหเลิกสัญญาจางเพราะกระทำความผิดวินัยอยางรายแรง

  (๗) เหตุอื่นตามสัญญาจาง

 ขอ ๔๗ ในระหวางสัญญาจาง พนักงานกองทุนผูใดประสงคจะลาออกจากกการปฏิบัติงาน ใหยื่นหนังสือ 

ขอลาออกตอผูบริหารกองทุนลวงหนาอยางนอย ๗ วัน และเมื่อผูบริหารกองทุนพิจารณาอนุมัติแลวจึงใหออกจากงานได

 เวนแตผูบริหารกองทุนเห็นวามีความจำเปนเพื่อประโยชนของกองทุนจะยับยั้งการลาออกไดเปนเวลาไมเกิน 

๗ วันนับตั้งแตวันที่ประสงคจะลาออก

 ขอ ๔๘ ในกรณีที่บุคคลใดพนจากการเปนพนักงานกองทุนแลว หามมิใหบุคคลนั้นเปดเผยขอมูล 

ที่เปนความลับของกองทุน หรือขอมูล หรือเอกสารใด ๆ ไมวาจะเปนบันทึก หรือจัดเก็บในรูปแบบใดของกองทุน 

ที่บุคคลนั้น ไดรับหรือรับทราบจากการปฏิบัติงาน หรือนำไปใชโดยทุจริตเพื่อประโยชนไมวาจะโดยทางตรงหรือทางออม 

แกตนเองหรือผูอื่น อันเปนเหตุที่ทำใหเกิดความเสียหายแกกองทุน

 ในกรณีที่มีการกระทำอันเปนการฝาฝนตามวรรคหนึ่ง ใหบุคคลดังกลาวตองรับผิดชอบในความเสียหาย 

ที่เกิดขึ้น เวนแตความเสียหายนั้นเกิดจากเหตุสุดวิสัย ในกรณีนี้กองทุนอาจหักคาตอบแทนหรือเงินอื่นใดที่บุคคลนั้น 

จะไดรับจากกองทุนเพื่อไวชำระคาเสียหายดังกลาวก็ได

                                               ประกาศวันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

 

                                                      พลเอก

                                                  (ประวิตร วงษสุวรรณ)

                                                         รองนายกรัฐมนตรี

                                   ประธานกรรมการกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

 โดยที่เปนการสมควรกำหนดใหมีระเบียบวาดวยการบริหารงานบุคคลกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ 

และสังคม เพื่อใหไดบุคคลที่มีความรู ความสามารถในการปฏิบัติงาน และใหผูปฏิบัติงานมีหลักประกัน รวมทั้งไดรับ 

สิทธิประโยชนที่เปนธรรม ในการปฏิบัติงาน อันจะสงผลใหการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตอการปฏิบัติงาน

 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๘ (๓) แหงพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบกับมาตรา ๒๑ (๒) แหงพระราชบัญญัติการบริหารกองทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ และประกาศ 

คณะกรรมการ นโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนวาดวยมาตรฐานการบริหารงานบุคคลของทุนหมุนเวียน ลงวันที่

๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จึงออกระเบียบ 

ไวดังตอไปนี้

 ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

วาดวยการบริหารงานบุคคล กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๔”

 ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันประกาศเปนตนไป

 ขอ ๓ ในระเบียบนี้

 “คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

 “กองทุน” หมายความวา กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

 “ผูบริหารกองทุน” หมายความวา ผูบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

 “ปงบประมาณ” หมายความวา ระยะเวลาต้ังแตวันท่ี ๑ ตุลาคมของปหน่ึงถึงวันท่ี ๓๐ กันยายนของปถัดไป 

และใหใชป พ.ศ. ที่ถัดไปนั้นมาเปนชื่อสำหรับปงบประมาณรายจายประจำปนั้น

 ขอ ๔ เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ 

และมีอำนาจวินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ และคำวินิจฉัยถือเปนที่สิ้นสุด

หมวด ๑

บททั่วไป

 ขอ ๕ ผูปฏิบัติงานในกองทุน แบงออกเปน ๒ ประเภท ไดแก

  (๑) เจาหนาที่ของสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติที่ไดรับมอบหมาย 

ใหมาปฏิบัติภารกิจของกองทุน



  (๓) ลากิจสวนตัว ใหไดรับคาตอบแทนระหวางลาไดปหนึ่งไมเกิน ๑๐ วัน

  (๔) การลาพักผอนประจำป ใหไดรับคาตอบแทนระหวางลาไดปหนึ่งไมเกิน ๑๐ วัน

  (๕) การลาเพื่อรับราชการทหารในการเขารับการเตรียมพล ใหไดรับคาตอบแทนระหวางลาไดปหนึ่ง 

ไมเกิน ๖๐ วัน

  (๖) การลาเพื่อไปอุปสมบท หรือการลาไปประกอบพิธีฮัจยใหไดรับคาตอบแทนระหวางลาไดไมเกิน 

๑๒๐ วัน

 ขอ ๓๒ ใหพนักงานกองทุนไดรับสิทธิประโยชนอื่น ดังนี้

  (๑) คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาทำงาน

   พนักงานกองทุนที่ไดรับอนุมัติใหอยูปฏิบัติงานนอกเวลาทำงานปกติ หรืออยูปฏิบัติงาน 

ในวันหยุดสุดสัปดาห หรือในวันหยุดพิเศษ ใหมีสิทธิไดรับคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาทำงานตามกฎหมาย 

และระเบียบของทางราชการ

  (๒) คาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติงานนอกที่ตั้งกองทุน

   พนักงานกองทุนที่ไดรับคำสั่งจากผูมีอำนาจอนุญาตใหเดินทางไปปฏิบัติงาน มีสิทธิเบิกคาใชจาย 

ในการเดินทางไปปฏิบัติงานตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ

  (๓) คาเบี้ยประชุม

   พนักงานกองทุนที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการในคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ 

หรือคณะทำงาน หรือเปนเลขานุการหรือผูชวยเลขานุการในคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงาน 

แลวแตกรณีมีสิทธิไดรับเบี้ยประชุมตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ

  (๔) คาใชจายในการฝกอบรม

   ในกรณีท่ีกองทุนมีความประสงคท่ีจะใหพนักงานกองทุนเขารับการฝกอบรม สัมมนาทางวิชาการ 

เพื่อพัฒนาหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย ใหมีสิทธิเบิกคาใชจายในการฝกอบรม 

ตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ

  (๕) คาชดเชยการออกจากงานโดยไมมีความผิด

   ในกรณีที่กองทุนบอกเลิกสัญญาจางกับพนักงานกองทุนผูใดกอนครบกำหนดเวลาจางเนื่องจาก 

มีการปรับโครงสรางองคกรหรือเหตุอื่นใด จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายอันมีผลกระทบตอการปฏิบัติงานของพนักงาน 

กองทุน ใหพนักงานกองทุนผูนั้นไดรับคาชดเชยการออกจากงาน ดังนี้

   (ก) พนักงานกองทุนที่ปฏิบัติงานติดตอกันครบ ๔ เดือน แตไมครบ ๑ ป ใหจายคาตอบแทน 

เทากับอัตราคาตอบแทนที่ไดรับอยูกอนวันออกจากงาน

   (ข) พนักงานกองทุนที่ปฏิบัติงานติดตอกันครบ ๑ ปแตไมครบ ๓ ป ใหจายคาตอบแทน 

จำนวน ๓ เทาของอัตราคาตอบแทนที่ไดรับอยูกอนวันออกจากงาน

   (ค) พนักงานกองทุนที่ปฏิบัติงานติดตอกันครบ ๓ ปแตไมครบ ๖ ป ใหจายคาตอบแทน 

จำนวน ๖ เทาของอัตราคาตอบแทนที่ไดรับอยูกอนวันออกจากงาน

   (ง) พนักงานกองทุนที่ปฏิบัติงานติดตอกันครบ ๖ ปแตไมครบ ๑๐ ป ใหจายคาตอบแทน 

และใหอยูในดุลพินิจของผูมีอำนาจพิจารณาหรืออนุญาตที่จะพิจารณาใหลาหรือไมก็ได

 ขอ ๒๕ การลาเพื่อรับราชการทหารเพื่อเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพล ใหมีสิทธิลาได 

ตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร และเมื่อพนจากการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพลแลวใหรายงานตัว 

กลับเขาปฏิบัติงานภายใน ๗ วัน 

สวนที่ ๓

คาตอบแทน และสิทธิประโยชน

 

 ขอ ๒๖ อัตราคาตอบแทน สิทธิประโยชน และสวัสดิการของพนักงานกองทุน ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการ 

กำหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง

 พนักงานกองทุนที่มีประสบการณและความสามารถพิเศษอาจไดรับคาตอบแทนในอัตราที่สูงกวาอัตราขั้นต่ำ 

ของตำแหนงที่ไดรับการจางก็ได ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ ที่คณะกรรมการกำหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง

 ขอ ๒๗ การเลื ่อนคาตอบแทนประจำปของพนักงานกองทุน ใหพิจารณาเลื ่อนคาตอบแทนตาม 

ผลการประเมินการปฏิบัติงาน โดยแจงใหพนักงานกองทุนทราบเปนรายบุคคลโดยไมตองประกาศเปนการทั่วไป 

และใหถือวาอัตรา การเลื่อนคาตอบแทนของพนักงานกองทุนแตละคนเปนความลับมิอาจเปดเผยได

 ขอ ๒๘ การเลื่อนคาตอบแทนประจำปของพนักงานกองทุน ใหผูบริหารกองทุนปรับไดภายในวงเงิน 

รวมไมเกินรอยละ ๖ ของวงเงินรวมคาตอบแทนของผูมีสิทธิไดรับการเลื่อนคาตอบแทน ณ วันที่ ๑ กันยายนของทุกป 

ทั้งนี้มิใหมีการเลื่อนคาตอบแทนสำหรับพนักงานกองทุนที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานในรอบปงบประมาณที่แลวมา 

นอยกวา ๘ เดือน

 ขอ ๒๙ พนักงานกองทุนอาจไมไดรับการพิจารณาใหเลื่อนคาตอบแทน ในกรณีดังตอไปนี้

  (๑) อยูในชวงระยะเวลาทดลองการปฏิบัติหนาที่

  (๒) ผลการปฏิบัติงานในรอบปที่ผานมาอยูในเกณฑที่ไมไดรับการเลื่อนคาตอบแทน ตามที่ผูบริหาร 

กองทุนกำหนด

  (๓) ถูกลงโทษทางวินัย หรืออยูระหวางการลงโทษทางวินัย จนกระทั่งถึงวันที่จะเลื่อนคาตอบแทน

  (๔) ไดรับคาตอบแทน ณ จุดสูงสุดตามโครงสรางคาตอบแทนของตำแหนง

 ขอ ๓๐ ใหพนักงานกองทุนไดรับสิทธิประโยชนและมีหนาที่ตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการประกันสังคม

 ขอ ๓๑ พนักงานกองทุนมีสิทธิไดรับคาตอบแทนระหวางลา ดังนี้

  (๑) ลาปวย ใหไดรับคาตอบแทนระหวางลาไดปหนึ่งไมเกิน ๓๐ วัน สวนที่เกิน ๓๐ วัน 

มีสิทธิไดรับเงินทดแทนการขาดรายไดจากกองทุนประกันสังคม ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขตามกฎหมาย วาดวย 

การประกันสังคม

  (๒) ลาคลอดบุตร ใหไดรับคาตอบแทนระหวางลาไดไมเกิน ๔๕ วัน และมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะห 

การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรจากกองทุนประกันสังคม   ทั้งนี้   ตามหลักเกณฑและเงื ่อนไขตามกฎหมาย 

วาดวยการประกันสังคม

 ในการพิจารณาตามวรรคหนึ่ง ใหผูบริหารกองทุนพิจารณาสอบสวนใหไดความจริงและยุติธรรมตามวิธีการ 

ที่เห็นสมควร หรืออาจตั้งกรรมการสอบสวน ขึ้นสอบสวนการกระทำผิดวินัยดังกลาวได

 ขอ ๓๙ พนักงานผูกระทำความผิดดังตอไปนี้ ถือวาเปนความผิดวินัยอยางรายแรง

  (๑) กระทำความผิดฐานทุจริตในหนาที่

  (๒) จงใจไมปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือเงื่อนไขที่กองทุนกำหนดใหปฏิบัติ 

จนเปนเหตุใหกองทุนไดรับความเสียหายอยางรายแรง

  (๓) ปฏิบัติหนาที่โดยประมาทเลินเลอจนเปนเหตุใหกองทุนไดรับความเสียหายอยางรายแรง

  (๔) ไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาจาง หรือขัดคำสั่งหรือหลีกเลี่ยงไมปฏิบัติตามคำสั่ง 

ของผูบังคับบัญชาตามขอ ๓๕ จนเปนเหตุใหกองทุนไดรับความเสียหายอยางรายแรง

  (๕) ประมาทเลินเลอจนเปนเหตุใหกองทุนไดรับความเสียหายอยางรายแรง

  (๖) ละทิ้งหรือทอดทิ้งการปฏิบัติงานเปนเวลาติดตอกันเกินกวา ๗ วัน สำหรับตำแหนงที่กองทุน 

กำหนดเวลาการมาปฏิบัติงาน

  (๗) ละทิ้งหรือทอดทิ้งการทำงานจนทำใหงานไมแลวเสร็จตามระยะเวลาและเปาหมายที่กำหนด 

จนเปนเหตุใหกองทุนไดรับความเสียหายอยางรายแรง สำหรับตำแหนงที่กองทุนกำหนดการปฏิบัติงานตามเปาหมาย

  (๘) ประพฤติชั่วอยางรายแรง หรือกระทำความผิดอาญาโดยมีคำพิพากษาถึงที่สุดใหจำคุก 

หรือหนักกวาโทษจำคุก

  (๙) การกระทำอื่นใดที่ผูบริหารกองทุนกำหนดวาเปนความผิดวินัยอยางรายแรง

 ขอ ๔๐ กรณีที่พนักงานกองทุนถูกกลาวหาวากระทำผิดวินัยอยางรายแรง ใหผูบริหารกองทุนแตงตั้ง 

คณะกรรมการเพื่อดำเนินการสอบสวนโดยเร็ว และตองใหโอกาสผูถูกกลาวหาชี้แจงและแสดงพยานหลักฐานในกรณีที่ 

ผลการสอบสวนปรากฎวากระทำความผิดวินัยอยางรายแรง ใหผูบริหารกองทุนโดยความเห็นชอบ จากคณะกรรมการ 

มีคำสั่งใหยกเลิกสัญญาจาง แตถาไมมีมูลกระทำความผิดใหสั่งยุติเรื่อง ทั้งนี้ หลักเกณฑและวิธีการสอบสวนพนักงาน  

ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกำหนด หรือตามหลักเกณฑและวิธีการที่ระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงาน 

ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกไขเพิ่มเติม กำหนดโดยอนุโลม

 ขอ ๔๑ พนักงานกองทุนผูใดถูกฟองคดีอาญา หรือถูกกลาวหาวากระทำความผิดอาญา เวนแตเปนความผิด 

ที่ไดกระทำโดยประมาท หรือความผิดโดยลหุโทษ หรือถูกกลาวหาวากระทำผิดวินัยอยางรายแรงจนถูกตั้งกรรมการ 

สอบสวน ถาการใหผูนั ้นอยูปฏิบัติงานตอไปจะเปนการเสียหายแกกองทุน ผูบริหารกองทุนจะสั่งใหพักงาน 

โดยงดจายคาตอบแทน รวมทั้งระงับสิทธิประโยชนและสวัสดิการตาง ๆ สำหรับพนักงานกองทุนนั้นตั้งแตวันที่ถูกสั่ง 

พักงาน เปนตนไปก็ได

 เมื่อปรากฏวาความผิดที่ถูกฟองหรือถูกกลาวหาในคดีอาญาถึงที่สุด หรือถูกกลาวหาวากระทำผิดวินัย 

อยางรายแรงตามวรรคหน่ึง มีผลเปนประการใดใหพิจารณาลงโทษตามควรแกกรณี ถาปรากฎวามิไดกระทำผิดและไมมี 

มลทินมัวหมอง ก็ใหสั่งใหผูนั้นกลับเขามาทำงานตามเดิมและใหไดรับคาตอบแทนสิทธิประโยชนและสวัสดิการตาง ๆ 

ยอนหลังนับตั้งแตวันที่มีคำสั่งพักงานจนถึงวันที่มีคำสั่งใหกลับเขาทำงาน ทั้งนี้ตองไมเกินวันสิ้นสุดสัญญาจางที่ระบุ 

ไวในสัญญาจาง

จำนวน ๘ เทาของอัตราคาตอบแทนที่ไดรับอยูกอนวันออกจากงาน

   (จ) พนักงานกองทุนท่ีปฏิบัติงานติดตอกันครบ ๑๐ ปข้ึนไป ใหจายคาตอบแทนจำนวน ๑๐ เทา 

ของอัตราคาตอบแทนที่ไดรับอยูกอนวันออกจากงาน

  (๖) เงินทดแทนกรณีประสบอันตราย เจ็บปวย เนื่องจากการทำงานใหกองทุน ใหพนักงานกองทุน 

มีสิทธิไดรับเงินทดแทนตามหลักเกณฑ วิธีการ และอัตราการจายเงินทดแทนที่กำหนดในกฎหมายวาดวยเงินทดแทน 

และใหนำกฎหมายวาดวยการสงเคราะหขาราชการผูไดรับอันตรายหรือการเจ็บปวย เพราะเหตุปฎิบัติราชการเฉพาะ 

ในสวนที่เกี่ยวของกับการลามาใชบังคับกับพนักงานกองทุนโดยอนุโลม
 

สวนที่ ๔

การประเมินผลการปฏิบัติงาน

 

 ขอ ๓๓ ผูบริหารกองทุนหรือผูที่ไดรับมอบอำนาจมีหนาที่ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 

กองทุน โดยพิจารณาจากคุณภาพและปริมาณงาน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานที่ไดปฏิบัติมา ความสามารถ 

ความอุตสาหะ และการอุทิศเวลาในการปฏิบัติงาน ตลอดจนการรักษาวินัยการปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเปนผูปฏิบัติงาน 

ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ผูบริหารกองทุนกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

 ขอ ๓๔ การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานกองทุน ใหกระทำไดดังนี้

  (๑) การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำป

  (๒) การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อตอสัญญาจาง หรือเลื่อนเงินเดือน คาตอบแทน

สวนที่ ๕

วินัยและการรักษาวินัย

 

 ขอ ๓๕ พนักงานกองทุนมีหนาที่ตองปฏิบัติงานตามที่กำหนดในระเบียบนี้ และตามเงื่อนไขที่กำหนดไว 

ในสัญญาจาง และมีหนาที่ตองปฏิบัติตามคำสั่งของผูบังคับบัญชา ซึ่งสั่งในหนาที่โดยชอบดวยกฎหมาย กฎระเบียบ 

ขอบังคับของกองทุน

 ขอ ๓๖ พนักงานกองทุนตองรักษาวินัยโดยเครงครัดตามที่กำหนดไวเปนขอหามและขอปฏิบัติที่ผูบริหาร 

กองทุนกำหนด

 พนักงานกองทุนผูใดฝาฝนขอหามหรือไมปฏิบัติตามขอปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง พนักงานกองทุนผูนั้น 

เปนผูกระทำผิดวินัยอยางไมรายแรง และผูบริหารกองทุนมีอำนาจลงโทษ

 ขอ ๓๗ โทษทางวินัย ไดแก โทษทางวินัยไมรายแรง และโทษทางวินัยอยางรายแรง

 ขอ ๓๘ ในกรณีที่ปรากฏวาพนักงานกองทุนกระทำความผิดวินัยไมรายแรงตามขอ ๓๕ หรือขอ ๓๖ 

แลวแตกรณี ใหผูบริหารกองทุนสั่งลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือนตามควรแกกรณีใหเหมาะสม 

แกความผิด

ซึ่งไดรับเงินคาตอบแทนปหนึ่งไมเกิน ๑๐ วันทำการ และเมื่อไดรับอนุญาตแลวจึงจะหยุดปฏิบัติงานไดเวนแตมีเหตุจำเปน 

ไมสามารถรอรับอนุญาตไดทัน จะเสนอหรือจัดสงใบลาพรอมระบุเหตุจำเปนไวแลวหยุดปฏิบัติงานกอนก็ได 

แตตองชี้แจงเหตุผลใหผูมีอำนาจอนุญาตทราบโดยเร็ว

 ในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไมอาจเสนอหรือจัดสงใบลากอนตามวรรคหนึ่งได ใหเสนอหรือจัดสงใบลา 

พรอมทั้งเหตุผลความจำเปนตอผูบังคับบัญชาตามลำดับจนถึงผูมีอำนาจอนุญาตทันทีในวันแรกที่มาปฏิบัติงาน

 ขอ ๒๒ การลาพักผอนประจำป ใหมีสิทธิลาพักผอนประจำปในปงบประมาณไดเมื่อปฏิบัติงานมาแลว 

ไมนอยกวา ๖ เดือน ซึ่งมีสิทธิลาพักผอนประจำปไดปละ ๑๐ วันทำการ โดยตองยื่นใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลำดับ 

จนถึงผูมีอำนาจอนุญาต และเมื่อไดรับอนุญาตแลวจึงจะหยุดปฏิบัติงานได

 พนักงานกองทุนผูใดทำงานครบ ๑ ปขึ้นไป และในปที่ผานมาพนักงานกองทุนผูนั้นมิไดลาพักผอนประจำป 

หรือลาพักผอนประจำปแลวแตไมครบ ๑๐ วันทำการ ใหสามารถนำวันลาพักผอนที่เหลือที่ยังมิไดลามาสะสมได 

แตวันลาพักผอนที่นำมาสะสมตองไมเกิน ๕ วันทำการ โดยเมื่อรวมกับวันลาพักผอนในปปจจุบันจะตองไมเกิน 

๑๕ วันทำการ

 การอนุญาตใหลาพักผอนจะอนุญาตใหลาครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ได โดยมิใหเสียหายแกงานเมื่อไดรับ 

อนุญาตแลว จึงจะหยุดงานได

 ในระหวางที่พนักงานไดรับอนุญาตใหลาพักผอนประจำป และยังไมครบกำหนด หากมีกรณีจำเปนที่จะตอง 

ปฏิบัติงาน ผูบริหารกองทุนจะสั่งระงับการลาและเรียกตัวกลับมาปฏิบัติงานก็ได

 ขอ ๒๓ การลาคลอดบุตร ใหมีสิทธิลาคลอดบุตร ซึ่งไดรับเงินคาตอบแทนครั้งละไมเกิน ๙๐ วัน โดยตอง 

ยื่นใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลำดับจนถึงผูมีอำนาจอนุญาตกอนหรือในวันลา เวนแตจะไมสามารถจะลงชื่อในใบลาได 

จะใหผูอื่นลาแทนก็ได แตเมื่อสามารถลงชื่อไดแลว ใหเสนอหรือจัดสงใบลาโดยเร็ว โดยไมตองมีใบรับรองของแพทย

 การลาคลอดบุตรจะลาในวันที่คลอด กอนหรือหลังวันที่คลอดบุตรก็ได แตเมื่อรวมวันลาแลวตองไมเกิน 

๙๐ วัน

 พนักงานที่ไดรับอนุญาตใหลาคลอดบุตรและไดหยุดปฏิบัติงานไปแลว แตไมไดคลอดบุตรตามกำหนด 

หากประสงคจะขอยกเลิกวันลาคลอดบุตรที่หยุดไป ใหผูมีอำนาจอนุญาตใหยกเลิกวันลาคลอดบุตรได โดยใหถือวา 

วันที่หยุดปฏิบัติงานไปแลวเปนวันลากิจสวนตัว

 การลาคลอดบุตรคาบเกี่ยวกับการลาประเภทใดซึ่งยังไมครบกำหนดวันลาของการลาประเภทนั้นใหถือวา 

การลาประเภทนั้นสิ้นสุดลง และใหนับเปนการลาคลอดบุตรตั้งแตวันเริ่มวันลาคลอดบุตร

 ขอ ๒๔ การลาอุปสมบทในพระพุทธศาสนาหรือการลาไปประกอบพิธีฮ ัจย  ณ  เมืองเมกกะ 

ประเทศซาอุดิอาระเบียในศาสนาอิสลาม ใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลำดับจนถึงผูมีอำนาจพิจารณา 

หรืออนุญาต ซึ่งมีสิทธิลาเพื่อไปอุปสมบท หรือไปประกอบพิธีฮัจยไดตลอดชวงเวลาของการมีสถานภาพเปนพนักงาน 

กองทุน โดยการลาอุปสมบทมีสิทธิลาไดไมเกิน ๑๒๐ วัน และไปประกอบพิธีฮัจยก็มีสิทธิลาไดไมเกิน ๑๒๐ วัน 

ตามระยะเวลาที่ใชในการประกอบศาสนกิจตามหลักการของศาสนาอิสลาม

 ในกรณีมีเหตุพิเศษท่ีไมอาจเสนอหรือจัดสงใบลากอนตามวรรคหน่ึง ใหช้ีแจงเหตุผลความจำเปน ประกอบการลา 

อาจสั่งใหพนักงานกองทุนไปปฏิบัติงานนอกเหนือจากเงื่อนไขตามที่กำหนดไวในสัญญาจางไดโดยไมเปนเหตุใหพนักงาน

กองทุนเรียกรองประโยชนตอบแทนใด ๆ ได

สวนที่ ๒

วันเวลาทำงาน วันหยุด และการลา

 

 ขอ ๑๖ วันทำงานใหกำหนดสัปดาหละ ๕ วัน มีกำหนดเวลาทำงาน รวมสัปดาหละไมเกิน ๔๐ ชั่วโมง ดังน้ี

  (๑) วันทำงาน ไดแก วันจันทรถึงวันศุกร เวนวันหยุดตามประเพณี

  (๒) เวลาทำงานปกติ เวลา ๐๘.๓๐ นาิกา ถึง ๑๖.๓๐ นาิกา

 กรณีที่พนักงานกองทุนมาทำงานสายกวาเวลาทำงานปกติ แตไมเกิน ๑๕ นาที และไดปฏิบัติงานชดเชย 

ในเวลาทำงานจนครบ ๘ ชั่วโมง ถือวาไดปฏิบัติงานครบตามเวลาทำงานปกติ

 ขอ ๑๗ ใหพนักงานกองทุนตองบันทึกเวลาทำงานดวยตนเอง เวนแตไดรับอนุญาตจากผูบริหารกองทุน 

ใหไมตองบันทึกเวลาทำงาน ทั้งนี้ การบันทึกเวลาทำงานใหใชวิธีที่ผูบริหารกองทุนกำหนด

 ขอ ๑๘ วันหยุดของพนักงานแบงออกเปน ๒ ประเภท ดังนี้

  (๑) วันหยุดประจำสัปดาห ไดแก วันเสารและวันอาทิตย

  (๒) วันหยุดตามประเพณี ใหเปนไปตามระเบียบของทางราชการและมติคณะรัฐมนตรีโดยอนุโลม 

ทั้งนี้ ในกรณีที่วันหยุดตามประเพณีวันใดของวันหยุดประจำสัปดาห ใหวันทำงานถัดไปเปนวันหยุดทดแทนวันหยุด 

ประจำประเพณีนั้น

 ขอ ๑๙ การลาแบงออกเปน ๖ ประเภท ดังนี้

  (๑) การลาปวย

  (๒) การลากิจ

  (๓) การลาคลอดบุตร

  (๔) การลาพักผอน

  (๕) การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย

  (๖) การลาเพื่อเขารับราชการทหาร

 ขอ ๒๐ การลาปวย ใหมิสิทธิลาปวยไดเทาที่ปวยจริงโดยตองยื่นใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลำดับจนถึง 

ผูมีอำนาจอนุญาตกอนหรือในวันที่ลา เวนแตในกรณีจำเปนใหสงใบลาในวันแรกที่มาปฏิบัติงานก็ได

 ในกรณีที่พนักงานกองทุนผูลามีอาการปวยจนไมสามารถจะลงชื่อในใบลาได จะใหผูอื่นลาแทนก็ได 

แตเมื่อสามารถลงชื่อไดแลว ใหเสนอหรือจัดสงใบลาโดยเร็ว

 ทั้งนี้ การลาปวยตั้งแต ๓ วันทำการขึ้นไป ตองมีใบรับรองแพทยซึ่งเปนผูที่ไดขึ้นทะเบียนและไดรับอนุญาต 

เปนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมแนบไปกับใบลาดวย

 ขอ ๒๑ การลากิจใหมีสิทธิลากิจโดยตองยื่นใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลำดับจนถึงผูมีอำนาจอนุญาต 

  (๗) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ

  (๘) ไมเปนขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอื่นของรัฐ 

รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการทองถิ่น

  (๙) คุณสมบัติหรือลักษณะตองหามอื่นตามที่ผูบริหารกองทุนกำหนดไวในประกาศ การสรรหา 

เพื่อจางเปนพนักงานกองทุน

 ในกรณีที่เห็นสมควรผูบริหารกองทุนอาจประกาศกำหนดคุณสมบัติหรือลักษณะตองหามเพิ่มขึ้น หรือ 

กำหนดแนวทางปฏิบัติของกองทุนในการจางพนักงานกองทุน ทั้งนี้ ตองเปนไปเพื่อความจำเปนหรือเหมาะสมกับภารกิจ 

ของกองทุน

 ขอ ๑๒ การจางพนักงานกองทุนใหกระทำเปนสัญญาจาง โดยผูบริหารกองทุนอาจกำหนดเวลาเริ่มตน 

และเวลาสิ้นสุดก็ได และอาจใหมีการตอสัญญาจางได ทั้งนี้ตามความเหมาะสมและความจำเปนของกองทุน 

แบบสัญญาจางใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกำหนด

 การทำสัญญาตามวรรคหนึ่ง ใหระยะเวลาการจางไมเกินคราวละ ๔ ป และผูบริหารกองทุนหรือผูที่ 

ไดรับมอบหมาย เปนผูลงนามในสัญญาจาง

 วันเริ่มดำรงตำแหนง ใหเปนไปตามวันที่กำหนดในสัญญาจางเปนตนไป

 ขอ ๑๓ บุคคลผูไดรับการจางใหเปนพนักงานกองทุน ใหทดลองปฏิบัติหนาที่ในตำแหนงนั้นเปนระยะเวลา 

ไมนอยกวา ๙๐ วัน นับแตวันที่เขาปฏิบัติงาน โดยอยูในความดูแลของผูบังคับบัญชาหรือผูที่ไดรับมอบหมาย

 เมื่อครบกำหนดระยะเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่ง แตยังเห็นสมควรใหผูนั้นทดลองปฏิบัติหนาที่ 

ตอไปอีก ใหผูบังคับบัญชาหรือผูที่ไดรับมอบหมายในการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่สั่งใหผูนั้นทดลอง 

ปฏิบัติหนาที่ตอไป โดยมีกำหนดเวลาตามที่เห็นสมควร แตทั้งนี้ระยะเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่รวมทั้งสิ้นตองไมเกิน 

๑๘๐ วัน

 ในระหวางเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ ถาผูบังคับบัญชาหรือผูที่ไดรับมอบหมายในการประเมินผลการทดลอง 

ปฏิบัติหนาที่เห็นวา ผูทดลองปฏิบัติหนาที่ผูนั้นมีความประพฤติไมเหมาะสมหรือไมมีความรูความสามารถที่เหมาะสม 

ที่จะปฏิบัติหนาที่ในตำแหนงที่ไดรับการจาง ใหรายงานผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ใหผูบริหารกองทุนทราบและพิจารณา 

เลิกจางตอไป

 เมื่อผูบริหารกองทุนเห็นชอบการเลิกจางแลว ใหผูทดลองปฎิบัติหนาที่พนจากการเปนพนักงานกองทุน 

และใหถือวาสัญญาจางของผูนั้นสิ้นสุดลง

 ผูซึ่งถูกเลิกจางเพราะไมผานการทดลองปฏิบัติหนาที่  ใหถือวาไมเคยเปนบุคลากรของกองทุน แตทั้งนี้ 

ไมกระทบถึงการปฏิบัติหนาที่ หรือการรับคาจางหรือผลประโยชนอื่นใดที่ผูนั้นพึงไดรับในระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่

 ขอ ๑๔ ในกรณีที่มีการตอสัญญาจางพนักงานกองทุนในตำแหนงเดิม ใหผูนั้นไมตองทดลองปฏิบัติหนาที่ 

ในตำแหนงนั้นอีก เวนแตไดรับการจางในตำแหนงใหมใหผูนั้นทดลองปฏิบัติหนาที่ในตำแหนงใหมนั้นตามหลักเกณฑ 

ในขอ ๑๓

 ขอ ๑๕ เพ่ือประโยชนของกองทุน ผูบังคับบัญชาหรือผูท่ีไดรับมอบหมายโดยความเห็นชอบของผูบริหารกองทุน 

  (๒) พนักงานกองทุน

 ขอ ๖ การกำหนดโครงสราง กรอบอัตรากำลัง และมาตรฐานกำหนดตำแหนงใหเปนไปตามที่ 

คณะกรรมการกำหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง

 ขอ ๗ ในการบริหารงานบุคคล ใหผูบริหารกองทุนมีอำนาจหนาที่ดังตอไปนี้

  (๑) กำกับดูแลการบริหารงานบุคคลของกองทุนใหเปนไปตามกฎหมาย และระเบียบของคณะกรรมการ

  (๒) บรรจุ แตงตั้ง เลื่อนหรือลดคาตอบแทน ลงโทษทางวินัย ตลอดจนใหผูปฏิบัติงานลาออกจากงาน

  (๓) กำหนดวันเวลาปฏิบัติงาน และวันหยุดงานตามประเพณีหรือวันหยุดนักขัตฤกษประจำป

  (๔) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

 ขอ ๘ เจาหนาที่ของสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ที่ไดรับมอบหมาย 

ใหมาปฏิบัติภารกิจของกองทุนตามขอ ๕ (๑) ใหไดรับเงินเดือน คาจาง คาตอบแทน สิทธิประโยชน หรือสวัสดิการตาง ๆ 

ตามสิทธิของขาราชการ หรือลูกจางของทางราชการที่ตนดำรงตำแหนงอยู

หมวด ๒

พนักงานกองทุน

 

สวนที่ ๑

การบรรจุ การแตงตั้ง และการจาง

 

 ขอ ๙ การจางบุคคลเพ่ือเปนพนักงานกองทุนใหเปนไปตามกรอบอัตรากำลัง และมาตรฐานกำหนดตำแหนง 

ที่กระทรวงการคลังใหความเห็นชอบ

 ขอ ๑๐ การเลือกสรรบุคคลใหเปนพนักงานกองทุนเพื่อบรรจุและแตงตั้งใหดำรงตำแหนงใดใหบรรจุ 

และแตงตั้งจากผูผานการคัดเลือกไดในตำแหนงนั้น ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ผูบริหารกองทุนกำหนด

 ขอ ๑๑ บุคคลที่จะไดรับการบรรจุหรือแตงตั้งหรือจางใหเปนพนักงานกองทุน จะตองมีคุณสมบัติ 

และไมมีลักษณะตองหามดังนี้

  (๑) มีสัญชาติไทย

  (๒) มีอายุไมต่ำกวา ๑๘ ปบริบูรณ

  (๓) ไมเปนบุคคลลมละลาย

  (๔) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอน 

ไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กำหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน

  (๕) ไมเปนผูดำรงตำแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่พรรคการเมือง

  (๖) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดใหจำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา 

เวนแตเปนโทษสำหรับความผิดที่ไดกระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

 ขอ ๔๒ การยกเลิกสัญญาจาง ของพนักงานกองทุนใหเปนอำนาจของผูบริหารกองทุน

 การยกเลิกคำสั่งลดคาตอบแทน ตัดคาตอบแทน ภาคทัณฑ และคำสั่งพักงานของพนักงานกองทุน ใหเปน 

อำนาจของผูบริหารกองทุน โดยความเห็นชอบของผูบริหารกองทุน

 ทั้งนี้ การดำเนินการตามวรรคหนึ่ง และวรรคสอง ใหกระทำเปนหนังสือ

หมวด ๓

การอุทธรณ และการรองทุกข

 

 ขอ ๔๓ การอุทธรณคำสั่งโทษทางวินัยตามระเบียบนี้ใหอุทธรณตอผูบริหารกองทุนภายใน ๓๐ วัน 

นับแตวันทราบคำสั่ง ใหผูบริหารกองทุนพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่ไดรับอุทธรณ 

เวนแตมีเหตุขัดของที่ทำใหการพิจารณาไมแลวเสร็จภายในระยะเวลาดังกลาว ก็ใหขยายระยะเวลาไดอีกไมเกิน ๓๐ วัน 

และใหบันทึกเหตุขัดของใหปรากฎไวดวย

 หากผูบริหารกองทุนพิจารณาแลวไมเห็นดวยใหทำการแกไขคำสั่งลงโทษทางวินัยนั้นหรือหากพิจารณาแลว 

มีความเห็นยืนตามคำสั่งลงโทษทางวินัย ใหคำสั่งการพิจารณาอุทธรณของผูบริหารกองทุนเปนที่สุด

 ขอ ๔๔ พนักงานกองทุนมีสิทธิรองทุกข กรณีไมไดรับความเปนธรรม หรือเมื่อเห็นวาผูบังคับบัญชาใชอำนาจ 

หนาที่ปฏิบัติหรือไมปฏิบัติตอตนใหถูกตองตามกฎหมายระเบียบ หรือแบบธรรมเนียมของกองทุน หรือมีความคับของใจ 

อันเกิดจากการปฏิบัติหรือไมปฏิบัติตอตนของผูบังคับบัญชา ใหผูนั้นมีสิทธิรองทุกขโดยทำเปนหนังสือชี้แจงแสดงเหตุผล 

พรอมพยานหลักฐานตอผูบริหารกองทุนภายใน ๓๐ วัน นับแตทราบเหตุแหงการรองทุกข

  ในการพิจารณาดำเนินการ ใหผูบริหารกองทุนพิจารณาวินิจฉัย และแจงผลเปนหนังสือใหผูรองทุกข 

ทราบ ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ไดรับคำรองทุกข เวนแตมีเหตุขัดของที่ทำใหการพิจารณาไมแลวเสร็จภายใน 

ระยะเวลาดังกลาว ก็ใหขยายระยะเวลาไดอีกไมเกิน ๓๐ วัน และใหบันทึกเหตุขัดของใหปรากฏไวดวย

 ขอ ๔๕ นอกเหนือจากที่ไดกำหนดไวในระเบียบนี้ หลักเกณฑ และวิธีการในการสอบสวนการกระความผิด 

ทางวินัย และการอุทธรณทางคำสั่งลงโทษทางวินัย ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี 

วาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกไขเพิ่มเติม กำหนดโดยอนุโลม

หมวด ๔

การสิ้นสุดสัญญาจาง

 

 ขอ ๔๖ สัญญาจางพนักงานกองทุนสิ้นสุดลงเมื่อ

  (๑) ครบกำหนดตามสัญญาจาง

  (๒) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามระเบียบนี้

  (๓) ตาย

  (๔) ไดรับอนุมัติใหลาออก

๑๑

  (๕) ไมผานการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามขอ ๓๔

  (๖) ถูกใหเลิกสัญญาจางเพราะกระทำความผิดวินัยอยางรายแรง

  (๗) เหตุอื่นตามสัญญาจาง

 ขอ ๔๗ ในระหวางสัญญาจาง พนักงานกองทุนผูใดประสงคจะลาออกจากกการปฏิบัติงาน ใหยื่นหนังสือ 

ขอลาออกตอผูบริหารกองทุนลวงหนาอยางนอย ๗ วัน และเมื่อผูบริหารกองทุนพิจารณาอนุมัติแลวจึงใหออกจากงานได

 เวนแตผูบริหารกองทุนเห็นวามีความจำเปนเพื่อประโยชนของกองทุนจะยับยั้งการลาออกไดเปนเวลาไมเกิน 

๗ วันนับตั้งแตวันที่ประสงคจะลาออก

 ขอ ๔๘ ในกรณีที่บุคคลใดพนจากการเปนพนักงานกองทุนแลว หามมิใหบุคคลนั้นเปดเผยขอมูล 

ที่เปนความลับของกองทุน หรือขอมูล หรือเอกสารใด ๆ ไมวาจะเปนบันทึก หรือจัดเก็บในรูปแบบใดของกองทุน 

ที่บุคคลนั้น ไดรับหรือรับทราบจากการปฏิบัติงาน หรือนำไปใชโดยทุจริตเพื่อประโยชนไมวาจะโดยทางตรงหรือทางออม 

แกตนเองหรือผูอื่น อันเปนเหตุที่ทำใหเกิดความเสียหายแกกองทุน

 ในกรณีที่มีการกระทำอันเปนการฝาฝนตามวรรคหนึ่ง ใหบุคคลดังกลาวตองรับผิดชอบในความเสียหาย 

ที่เกิดขึ้น เวนแตความเสียหายนั้นเกิดจากเหตุสุดวิสัย ในกรณีนี้กองทุนอาจหักคาตอบแทนหรือเงินอื่นใดที่บุคคลนั้น 

จะไดรับจากกองทุนเพื่อไวชำระคาเสียหายดังกลาวก็ได

                                               ประกาศวันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

 

                                                      พลเอก

                                                  (ประวิตร วงษสุวรรณ)

                                                         รองนายกรัฐมนตรี

                                   ประธานกรรมการกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

 โดยที่เปนการสมควรกำหนดใหมีระเบียบวาดวยการบริหารงานบุคคลกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ 

และสังคม เพื่อใหไดบุคคลที่มีความรู ความสามารถในการปฏิบัติงาน และใหผูปฏิบัติงานมีหลักประกัน รวมทั้งไดรับ 

สิทธิประโยชนที่เปนธรรม ในการปฏิบัติงาน อันจะสงผลใหการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตอการปฏิบัติงาน

 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๘ (๓) แหงพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบกับมาตรา ๒๑ (๒) แหงพระราชบัญญัติการบริหารกองทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ และประกาศ 

คณะกรรมการ นโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนวาดวยมาตรฐานการบริหารงานบุคคลของทุนหมุนเวียน ลงวันที่

๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จึงออกระเบียบ 

ไวดังตอไปนี้

 ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

วาดวยการบริหารงานบุคคล กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๔”

 ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันประกาศเปนตนไป

 ขอ ๓ ในระเบียบนี้

 “คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

 “กองทุน” หมายความวา กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

 “ผูบริหารกองทุน” หมายความวา ผูบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

 “ปงบประมาณ” หมายความวา ระยะเวลาต้ังแตวันท่ี ๑ ตุลาคมของปหน่ึงถึงวันท่ี ๓๐ กันยายนของปถัดไป 

และใหใชป พ.ศ. ที่ถัดไปนั้นมาเปนชื่อสำหรับปงบประมาณรายจายประจำปนั้น

 ขอ ๔ เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ 

และมีอำนาจวินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ และคำวินิจฉัยถือเปนที่สิ้นสุด

หมวด ๑

บททั่วไป

 ขอ ๕ ผูปฏิบัติงานในกองทุน แบงออกเปน ๒ ประเภท ไดแก

  (๑) เจาหนาที่ของสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติที่ไดรับมอบหมาย 

ใหมาปฏิบัติภารกิจของกองทุน



๑๒

อัตราคาตอบแทนของพนักงานกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

แนบทาย ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

วาดวยการบริหารงานบุคคลกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๔

 ๑. กำหนดอัตราคาตอบแทนแรกบรรจุของพนักงานกองทุนฯ ดังนี้

๑ ปริญญาโททั่วไป หรือเทียบเทา วิชาชีพเฉพาะ ๒๒,๗๕๐

๒ ปริญญาโททั่วไป หรือเทียบเทา บริหารทั่วไป ๒๑,๐๐๐

๓ ปริญญาตรีที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา ๔ ป วิชาชีพเฉพาะ ๑๙,๕๐๐
 ตอจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา

๔ ปริญญาตรีที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา ๔ ป บริหารทั่วไป ๑๘,๐๐๐
 ตอจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา

๕ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหรือ บริการ/เทคนิค ๑๓,๘๐๐
 ประกาศนียบัตรของสวนราชการตาง ๆ ที่มีหลักสูตรกำหนด
 ระยะเวลาการศึกษาไวไมนอยกวา ๓ ป ตอจากวุฒิประกาศนียบัตร
 มัธยมศึกษาตอนปลาย

๖ - ไมต่ำกวาปริญญาตรี และมีประสบการณในงานที่ปฏิบัติมาแลว เทคนิคพิเศษ ๒๓,๑๑๐
  ไมนอยกวา ๘ ป หรือ
 - ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร
  ๓ ป ตอจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย
  หรือเทียบเทา และมีประสบการณในงานที่ปฏิบัติมาแลว
  ไมนอยกวา ๑๐ ป หรือ
 - ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร
  ๒ ป ตอจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย
  หรือเทียบเทา และมีประสบการณในงานที่ปฏิบัติมาแลว

  ไมนอยกวา ๑๑ ป

ลำดับ คุณวุฒิ กลุมงาน อัตราคาตอบแทน
   แรกบรรจุ (บาท) *

 ๒. ใหพนักงานกองทุนฯ ยกเวนกลุมงานเทคนิคพิเศษ ซึ่งมีประสบการณตรงตามลักษณะงานในตำแหนงที่ไดรับ

  การวาจาง ไดรับการปรับอัตราคาตอบแทนเพิ่มขึ้นรอยละ ๕ ตอทุกประสบการณ ๒ ป แตใหไดรับอัตรา

  คาตอบแทนเพิ่มขึ้นสูงสุดไมเกิน ๕ ชวง ทั้งนี้ จะตองมีการกำหนดไวในประกาศรับสมัครสรรหาตั้งแตแรก

  และตองมีหลักฐานประสบการณที่นาเชื่อถือประกอบการพิจารณาดวย **

 * ตามหนังสือ นร ๑๐๐๘.๕/๑๕๓ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศคณะกรรมการบริการพนักงาน

  ราชการ เรื่อง คาตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๙)

 ** ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง คาตอบแทนพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔



กองบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
๑๒๐ หมู ๓ ชั้น ๖ อาคารรัฐประศาสนภักดี
ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐
โทรศัพท : ๐๒-๑๔๒-๗๕๗๕
เว็บไซต :  https://defund.onde.go.th

กองทุนพัฒนาดิจ ิท ัลเพื ่อเศรษฐกิจและสังคม




