


 

 

การ฿ห้คุณ฿ห้ทษละการสร้างขวัญก าลัง฿จ 

ดยป็นเปตามความ฿นระบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูละพัฒนากษตรกร  
วาดຌวย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๎๑๑๐ ละพ.ศ. ๎๑๑๒ ิฉบับที่ ๎ี ละพ.ศ.๎๑๒๏ ิฉบับที่ ๏ี  

หมวด ๐ การพ่ิมพูนประสิทธิภาพลຌวสริมสรຌางรงจูง฿จ฿นการปฏิบัติงาน ขຌอ ๐๎ ถึง ขຌอ ๐๑  
หมวด ๓ วินัยละการรัษาวินัย ขຌอ ๒์ ถึงขຌอ ๒๒ ละหมวด ๔ การด านินการทางวินัย ขຌอ ๒๓ ถึง ๓๐ 

 

หมวด ๔ การพิ่มพูนประสิทธิภาพล้วสริมสร้างรงจูง฿จ฿นการปฏิบัติงาน 

 แ. ขຌอ ไ๎ ฿หຌส ำนักงำนมีหนຌำทีได ำนินกำร฿หຌมีกำรพิไมพูนประสิทธิภำพละสริมสรຌำงรงจูง฿จกพนักงำน 
พืไอ฿หຌผูຌปฏิบัติงำนมีคุณภำพ คุณธรรม จริยธรรม คุณภำพชีวิต มีขวัญละก ำลัง฿จ ฿นกำรปฏิบัติงำน฿หຌกิดผลสัมฤทธิ์ 
ตอภำรกิจของส ำนักงำน  
    ฿นกรณีทีไหในสมควรละพืไอกำรประหยัด ส ำนักงำนจะจัด฿หຌมีกำรพิไมพูนประสิทธิภำพละสริมสรຌำง
รงจูง฿จกใเดຌ 
 โ. ขຌอ ไใ ผูຌบังคับบัญชำตຌองปฏิบัติตนตอผูຌอยู฿ตຌบังคับบัญชำอยำงมีคุณธรรมละทีไยงธรรมละสริมสรຌำง
รงจูง฿จ฿หຌผูຌอยู฿ตຌบังคับบัญชำด ำรงตนป็นผูຌปฏิบัติงำนทีไดี 
 ใ. ขຌอ ไไ พนักงำนผูຌ฿ดประพฤติตนอยู฿นจรรยำละระบียบวินัยละปฏิบัติงำนอยำงมีประสิทธิภำพละ
กิดผลสัมฤทธิ์ตอภำรกิจกองทุน ฿หຌผูຌบังคับบัญชำพิจำรณำลืไอนงินดือน฿หຌตำมควรกกรณี 
 ไ. ขຌอ ไ5 กำร฿หຌพนักงำนเปศึกษำพิไมติม ฝึกอบรม ดูงำน หรือปฏิบัติกำรวิจัย฿นประทศหรือตำงประทศ   
฿หຌป็นเปตำมหลักกณฑ์ วิธีกำร ละงืไอนเขทีไคณะกรรมกำรบริหำรก ำหนด 
 

หมวด ๓ วินัยละการรักษาวินัย 

 ํ. ขຌอ ๒์ พนักงำนตຌองรักษำวินัยดยกระท ำกำรหรือเมกระท ำกำรตำมทีไบัญญัติเวຌ฿นหมวดนีๅดยครงครัด 

 ๎. ขຌอ ๒ํ พนักงำนตຌองถือปฏิบัติดังตอเปนีๅ 
     (ํี สนับสนุนกำรปกครองระบอบประชำธิปเตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงป็นประมุขดຌวยควำม
บริสุทธิ์฿จ 

      ิ๎ี ปฏิบัติหนຌำทีไ฿หຌป็นเปตำมกฎหมำย ระบียบ ขຌอบังคับ ละประกำศ รวมทัๅงมติคณะกรรมกำร 
มติคณะกรรมกำรบริหำร ละมติคณะกรรมกำรจัดกำรหนีๅของกษตรกร 

     ิ๏ี ปฏิบัติหนຌำทีไดຌวยควำมซืไอสัตย์ สุจริต ทีไยงธรรม วิริยะอุตสำหะ อำ฿จ฿ส ละรักษำประยชน์
ของกองทุน 

     ิ๐ี ปฏิบัติตำมค ำสัไงของผูຌบังคับบัญชำซึไงสัไงกำร฿นหนຌำทีไดยชอบดຌวยกฎหมำยละเมรำยงำนทใจ
ตอผูຌบังคับบัญชำ 
     ิ๑ี อุทิศวลำของตน฿หຌกกิจกำรของกองทุน จะละทิๅงหรือทอดทิๅงหนຌำทีไเมเดຌ 
     ิ๒ี รักษำควำมลับของกองทุนละเมป็นปฏิปักษ์ตอกองทุน 

     ิ๓ี เมอำศัยต ำหนงหนຌำทีไหรือยอม฿หຌผูຌอืไนอำศัยต ำหนงหนຌำทีไของตนหำประยชน์฿หຌกตนอง
หรือผูຌอืไน 



   ิ๔ี เมกระท ำกำรหรือยอม฿หຌผูຌอืไนกระท ำกำรหำผลประยชน์อันอำจท ำ฿หຌสียควำมทีไยงธรรมหรือ
สืไอมสียกียรติศักดิ์ตอต ำหนงหนຌำทีไของตน 

    ิ๕ี ฿หຌกำรตຌอนรับ ชีๅจง อ ำนวยควำมสะดวกดยมิชักชຌำ ฿หຌควำมป็นธรรม เมดูหมิไน หยียดหยำม 
หรือขมหงตอกษตรกร ละผูຌมำติดตอ฿นกิจกำรของกองทุน 

    ิํ์ี สุภำพ รียบรຌอย ชืไอฟังละเมสดงควำมกระดຌำงกระดืไองตอผูຌบังคับบัญชำละผูຌอยู฿ตຌ
บังคับบัญชำ 
    ิํํี รักษำชืไอสียงมิ฿หຌขึๅนชืไอวำป็นผูຌประพฤติชัไวละหຌำมกระท ำหรือ฿หຌผูຌอืไนกระท ำกำรอืไน฿ด
฿นทำงทีไอำจท ำ฿หຌสืไอมสียกียรติศักดิ์ของต ำหนงหนຌำทีไ 
    ิํ๎ี เมสพสุรำหรือของมำอยำงอืไน฿นวลำปฏิบัติหนຌำทีไละนอกวลำปฏิบัติหนຌำทีไดยมีอำกำร
มึนมำตอนืไองมำ฿นวลำปฏิบัติหนຌำทีไ 
    ิํ๏ี รักษำควำมสำมัคคีของหมูคณะ ละเมกระท ำกำร฿ดโ อันป็นหตุกอ฿หຌกิดกำรตกยก
ควำมสำมัคคี 

 ๏. ขຌอ ๒๎ พนักงำนตຌองเมกระท ำกำร฿ดอันป็นขຌอหຌำม ดังตอเปนีๅ 
    ิํี ตຌองเมรำยงำนทใจตอผูຌบังคับบัญชำ กำรรำยงำนดยปกปิดขຌอควำมซึไงควรตຌองจຌงถือวำป็นกำร
รำยงำนทใจดຌวย 

     ิ๎ี ตຌองเมปฏิบัติงำนอันป็นกำรกระท ำกำรขຌำมผูຌบังคับบัญชำหนือตน วຌนตผูຌบังคับบัญชำ
หนือตนขึๅนเปป็นผูຌสัไง฿หຌกระท ำหรือเดຌรับอนุญำตป็นพิศษชัไวครัๅงครำว 

     ิ๏ี ตຌองเมประมำทลินลอ฿นหนຌำทีไ 
     ิ๐ี ตຌองเมกระท ำกำรหรือยอม฿หຌผูຌอืไนกระท ำกำรหำผลประยชน์อันอำจท ำ฿หຌสียควำมทีไยง
ธรรมหรือสืไอมสียกียรติศักดิ์ของต ำหนงหนຌำทีไของตน 

      ิ๑ี ตຌองเมป็นกรรมกำรผูຌจัดกำร ผูຌจัดกำร หรือด ำรงต ำหนงอืไน฿ดทีไมีลักษณะงำนคลຌำยคลึงกัน
นัๅน฿นหຌำงหุຌนสวนหรือบริษัท 

    ิ๒ี ตຌองเมกระท ำกำรอยำง฿ดทีไป็นกำรกลัไนกลຌง กดขีไ หรือขมหงกัน฿นกำรปฏิบัติงำน 

     ิ๓ี ตຌองเมกระท ำกำรทรกซงกิจกำรภำย฿นละท ำ฿หຌกิดควำมสียหำยตอองค์กรกษตรกร 

     ิ๔ี ตຌองเมกระท ำกำรอันป็นกำรลวงละมิดหรือคุกคำมทำงพศ 

 ๐. ขຌอ ๒๏ พนักงำนผูຌ฿ดเมปฏิบัติตำมขຌอปฏิบัติตำมขຌอ ๒ํ หรือขຌอ ๒๎ ผูຌนัๅนป็นผูຌกระท ำผิดวินัย กำรกระท ำ
ผิดวินัยตำมวรรคหนึไง หำกท ำ฿หຌกองทุนสียหำยอยำงรຌำยรง ป็นควำมผิดวินัยรຌำยรง 
 ๑. ขຌอ ๒๐ กำรกระท ำวินัย฿นลักษณะดังตอเปนีๅ ป็นควำมผิดวินัยอยำงรຌำยรง 
   ิํี ปฏิบัติหรือละวຌนกำรปฏิบัติหนຌำทีไดยมิชอบพืไอ฿หຌกิดควำมสียหำยกผูຌหนึไงผูຌ฿ด หรือปฏิบัติ
หรือละวຌนกำรปฏิบัติหนຌำทีไดยทุจริต 

   ิ๎ี ละทิๅงหนຌำทีไติดตอ฿นครำวดียวกันป็นวลำกินสิบหຌำวันดยเมมีหตุอันสมควร หรือดยมี
พฤติกำรณ์อันสดงถึงควำมจง฿จเมปฏิบัติตำมระบียบของส ำนักงำน 

   ิ๏ี กระท ำกำรอันเดຌชืไอวำป็นผูຌประพฤติชัไวอยำงรຌำยรง 
   ิ๐ี กระท ำควำมผิดอำญำจนเดຌรับทษจ ำคุก ดยค ำพิพำกษำถึงทีไสุด฿หຌจ ำคุก วຌนตป็นทษ
ส ำหรับควำมผิดทีไเดຌกระท ำดยประมำทหรือควำมผิดลหุทษ 
 

 ๒. ขຌอ ๒๑ พนักงำนผูຌ฿ดกระท ำผิดวินัย จะตຌองเดຌรับทษทำงวินัย 

   ทษทำงวินัยมี ๑ สถำน ดังตอเปนีๅ 
   ิํี ภำคทัณฑ์ 

   ิ๎ี ตัดงินดือน 

   ิ๏ี ลดงินดือน 



   ิ๐ี ปลดออก 

   ิ๑ี เลออก 

 ๓. ขຌอ ๒๒ กำรลงทษพนักงำน฿หຌท ำป็นค ำสัไง ผูຌสัไงลงทษตຌองสัไงลงทษ฿หຌหมำะสมกับควำมผิดละตຌอง
ป็นเปดຌวยควำมยุติธรรมละดยปรำศจำกอคติ ดย฿นค ำสัไงลงทษ฿หຌสดงวำผูຌถูกลงทษกระท ำผิดวินัย฿นกรณี฿ด
ละตำมขຌอ฿ด 
 

หมวด ๔ การด านินการทางวินัย  
 ํ. ขຌอ ๒๓ มืไอมีกรณีกำรกระท ำผิดวินัยอยำงชัดจຌง หรือมีกำรกลำวหำ หรือมีกรณีป็นทีไสงสัยวำกระท ำ
ผิดวินัย ฿หຌผูຌบังคับบัญชำชัๅนตຌนมีหนຌำทีไตຌองรำยงำน฿หຌลขำธิกำรทรำบดยรใว ละ฿หຌด ำนินกำรตำมระบียบนีๅ 
ดยรใวดຌวยควำมยุติธรรมละดยปรำศจำกอคติ 
 ๎. ขຌอ ๒๔ มืไอเดຌรับรำยงำนตำมขຌอ ๒๓ ฿หຌลขำธิกำรด ำนินกำรหรือสัไง฿หຌด ำนินกำรสืบสวนหรือพิจำรณำ
฿นบืๅองตຌนวำกรณีมีมูลทีไควรกลำวหำวำผูຌนัๅนกระท ำผิดวินัยหรือเม ถຌำกรณีทีไหในวำเมมูลตำมทีไกลำวหำกใ฿หຌยุติรืไองเดຌ 
฿นกรณีทีไหในวำมีมูลทีไควรกลำวหำวำพนักงำนผูຌ฿ดกระท ำผิดวินัย หรือลขำธิกำรพบหในกำรกระท ำควำมผิดทำงวินัย
ดยตรง ฿หຌด ำนินกำรตอเปตำมขຌอ ๒๕ 

 ๏. ขຌอ ๒๕ ฿นกรณีทีไผลกำรสืบสวนหรือพิจำรณำตำมขຌอ ๒๔ มิ฿ชป็นควำมผิดวินัยอยำงรຌำยรง ละเดຌจຌง  
ขຌอกลำวหำละสรุปพยำนหลักฐำน฿หຌผูຌถูกกลำวหำทรำบ พรຌอมทัๅงรับฟังค ำชีๅจงของผูຌถูกกลำวหำลຌว ลขำธิกำรหในวำ
ผูຌถูกกลำวหำเดຌกระท ำผิดตำมขຌอกลำวหำ฿หຌลขำธิกำรสัไงลงทษตำมควรกกรณีดยเมตัๅงคณะกรรมกำรสอบสวนกใเดຌ  
฿นกรณีตำมวรรคหนึไง ถຌำลขำธิกำรหในวำผูຌถูกลำวหำเมเดຌกระท ำผิดตำมขຌอกลำวหำ฿หຌสัไงยุติรืไอง 
 ๐. ขຌอ ๓์ ฿นกรณีทีไผลกำรสืบสวนหรือพิจำรณำตำมขຌอ ๒๔ ป็นควำมผิดวินัยอยำงรຌำยรง ฿หຌลขำธิกำร
ตงตัๅงคณะกรรมกำรสอบสวน ฿นกำรสอบสวนตຌองจຌงขຌอกลำวหำ ละสรุปพยำนหลักฐำน฿หຌผูຌถูกกลำวหำทรำบ
พรຌอมทัๅงรับฟังค ำชีๅจงของผูຌถูกกลำวหำมืไอคณะกรรมกำรสอบสวนด ำนินกำรสรใจ฿หຌรำยงำนผลกำรสอบสวนละ
ควำมหในตอลขำธิกำร ถຌำลขำธิกำรหในวำผูຌถูกกลำวหำเมเดຌกระท ำผิดตำมขຌอกลำวหำ฿หຌสัไงยุติรืไอง ตถຌำหในวำผูຌ
ถูกกลำวหำเดຌกระท ำผิดตำมขຌอกลำวหำ ฿หຌด ำนินกำรตอเปตำมควำม฿นวรรคหนึไง หรือขຌอ ๒๕ ลຌวตกรณี 
 ๑. ขຌอ ๓ํ พนักงำนผูຌ฿ดกระท ำผิดวินัยอยำงเมรຌำยรง ฿หຌลขำธิกำรสัไงลงทษภำคทัณฑ์ตัดงินดือนหรือลด
งินดือนตำมควรกกรณี฿หຌหมำะสมกับควำมผิด  
 ฿นกรณีมีหตุอันควรลดหยอน จะน ำมำประกอบกำรพิจำรณำลดทษกใเดຌ ตส ำหรับกำรลงทษภำคทัณฑ์฿หຌ฿ชຌ
ฉพำะกรณีกระท ำผิดวินัยลใกนຌอย 

 ฿นกรณีกระท ำผิดวินัยลใกนຌอยละมีหตุอันควรงดทษ จะงดทษ฿หຌดย฿หຌท ำทัณฑ์บนป็นหนังสือหรือกลำว
ตักตือนกใเดຌ 
 ๒. ขຌอ ๓๎ พนักงำนผูຌ฿ดกระท ำผิดวินัยอยำงรຌำยรง฿หຌลงทษปลดออกหรือเลออกตำมควำมรຌำยรงหงกรณี 
ถຌำมีหตุอันควรลดหยอนจะน ำมำประกอบกำรพิจำรณำลดทษกใเดຌ ตหຌำมมิ฿หຌลดทษลงตไ ำกวำปลดออก 

 ๓. ขຌอ ๓๏ พนักงำนผูຌ฿ดมีกรณีถูกกลำวหำวำกระท ำผิดวินัยอยำงรຌำยรงจนถูกตัๅงกรรมกำรสอบสวน หรือถูก
ฟ้องคดีอำญำ หรือตຌองหำวำกระท ำควำมผิดอำญำ วຌนตป็นควำมผิดทีไเดຌกระท ำดยประมำทหรือควำมผิดลหุทษ 
ลขำธิกำรมีอ ำนำจสัไงพักงำนหรือสัไง฿หຌออกจำกงำนเวຌกอนพืไอรอฟังผลกำรสอบสวนหรือพิจำรณำหรือผลหงคดีเดຌ 
 ถຌำภำยหลังปรำกฎผลกำรสอบสวนหรือพิจำรณำวำผูຌนัๅนมิเดຌกระท ำผิดหรือกระท ำผิดเมถึงกับจะถูกลงทษปลด
ออกหรือเลออก ละเมมีกรณีทีไจะตຌองออกจำกงำนดຌวยหตุอืไน กใ฿หຌลขำธิกำรสัไง฿หຌผูຌนัๅนกลับขຌำปฏิบัติงำนหรือกลับขຌำ
ป็นพนักงำน฿นต ำหนงตำมดิมหรือต ำหนงอืไน฿นประภทดียวกันละระดับดียวกัน 

 ๔. ขຌอ ๓๐ ฿นกรณีลขำธิกำรจะสัไงลงทษพนักงำนผูຌ฿ด ทีไป็นทษปลดออกหรือเลออก จะตຌองเดຌรับ   
ควำมหในชอบจำกคณะกรรมกำรบริหำรกอน 

 


