ระเบยบองคการสงเคราะหทหารผานศก
วาดวยการพจารณาบาเหนจประจาป!ของพน#กงานองคการสงเคราะหทหารผานศก
พ.ศ.๒๕๔๔

เพ(อ) ดาเนนการใหเป+นไปตามขอบ#งค#บสภาทหารผานศก วาดวยพน#กงานองคการสงเคราะห
ทหารผานศก พ.ศ.๒๕๓๖ แกไขเพ)มเตมโดยขอบ#งค#บสภาทหารผานศก วาดวยพน#กงานองคการสงเคราะหทหารผานศก
(ฉบ#บท) ๕) พ.ศ.๒๕๔๔ ขอ ๒๙
อาศ#ยอานาจตามความในมาตรา ๒๗ (๒) แหงพระราชบ#ญญ#ตองคการสงเคราะหทหารผานศก
พ.ศ.๒๕๑๐ จงใหวางระเบยบไวด#งตอไปน=
ขอ ๑ ระเบยบน=เรยกวา “ระเบยบองคการสงเคราะหทหารผานศก วาดวยการพจารณาบาเหนจ
ประจาป!ของพน#กงานองคการสงเคราะหทหารผานศก พ.ศ.๒๕๔๔”
ขอ ๒ ระเบยบน=ใหใชบ#งค#บต#=งแตว#นท) ๑ เมษายน ๒๕๔๔ เป+นตนไป
ขอ ๓ บรรดาระเบยบ คาส#)งใด ๆ ในสวนท)ไดกาหนดไวแลว หร(อซ)งข#ดหร(อแยงก#บระเบยบน=
ใหใชระเบยบน=แทน
ขอ ๔ ให ผDอานวยการฝFายนโยบายและแผน ร#กษาการใหเป+นไปตามระเบยบน=
ขอ ๕ ในระเบยบน=
๕.๑ “พน#กงาน” หมายความวา บGคคลซ)งมตาแหนงหนาท)ส#งก#ดอยDในองคการสงเคราะหทหารผานศก
ร#บเงนเด(อนจากเงนงบประมาณประเภทเงนเด(อนขององคการสงเคราะหทหารผานศก
๕.๒ “ป!” หมายความวา ป!งบประมาณ
๕.๓ “คร)งป!แรก” หมายความวา ระยะเวลาต#=งแตว#นท) ๑ ตGลาคม ถงว#นท) ๓๑ มนาคม
๕.๔ “คร)งป!หล#ง” หมายความวา ระยะเวลาต#=งแตว#นท) ๑ เมษายน ถงว#นท) ๓๐ ก#นยายน
๕.๕ “คร)งป!ท)แลวมา” หมายความวา ระยะเวลาคร)งป!แรกหร(อคร)งป!หล#งท)ผานมา แลวแตกรณ
๕.๖ “การพจารณาบาเหนจประจาป!” หมายความวา การพจารณาเล()อนช#=นเงนเด(อนเป+น
บาเหนจความชอบประจาป!ตามผลการปฏบ#ตงานและผลส#มฤทธLของงาน
ขอ ๖ การพจารณาบาเหนจประจาป! ใหผDบ#งค#บบ#ญชาและหร(อผDท)ไดร#บมอบหมายนาผลการปฏบ#ตงาน
มาเป+นหล#กในการพจารณาเสนอการเล()อนช#=นเงนเด(อนป!ละสองคร#=ง
ขอ ๗ การเล()อนช#=นเงนเด(อนของพน#กงานใหเล()อนป!ละสองคร#=ง ด#งน=
๗.๑ คร#=งท)หน)งคร)งป!แรกเล()อนว#นท) ๑ เมษายนของป!ท)ไดเล()อน
๗.๒ คร)งท)สองคร)งป!หล#งเล()อนว#นท) ๑ ตGลาคมของป!ถ#ดไป

-๒ขอ ๘ ในกรณท)มเหตGซ)งจะตองวางหล#กเกณฑ และข#=นตอนวธปฏบ#ตเก)ยวก#บการพจารณาบาเหนจ
ประจาป!เพ)มเตมไปจากท)ระเบยนน=กาหนด ใหกระทาโดยออกเป+นคาส#)งองคการสงเคราะหทหารผานศก
ขอ ๙ พน#กงานท)จะไมไดร#บการเล()อนช#=นเงนเด(อนตองอยDในหล#กเกณฑ ด#งตอไปน=
๙.๑ ไมอยDในหล#กเกณฑการพจารณาไดเล()อนช#=นเงนเด(อนคร)งช#=นตามขอ ๑๐หร(อหน)งช#=น
ตามขอ ๑๑
๙.๒ มความประพฤตเป+นท)เส()อมเสยแกองคการสงเคราะหทหารผานศก หร(อหมDคณะ หร(อ
นาความเด(อดรอนยGงยากมาสDผDบ#งค#บบ#ญชา
๙.๓ มความผดถDกลงโทษต#=งแตช#=นต#ดเงนเด(อนข=นไป
๙.๔ กระทาความผดบกพรองในหนาท) หร(อมความประพฤตสอเจตนาไปในทางเกยจคราน
ซ)งผDบ#งค#บบ#ญชา หร(อคณะกรรมการพจารณาบาเหนจประจาป!เหนสมควรไมใหเล()อนช#=นเงนเด(อน
(1)
ขอ ๙/๑ การพจารณาเล()อนช#=นเงนเด(อนพน#กงานท)อยDในเกณฑ ตาม ๙.๓, ๑๐.๔,๑๐.๗ และ ๑๐.๘
ใหผDบ#งค#บบ#ญชานาผลการปฏบ#ตงานของผDน#=นมาประกอบการพจารณา แลวรายงานผลการพจารณาพรอมดวย
ขอมDลด#งกลาว เสนอตอคณะกรรมการพจารณาบาเหนจประจาป! เพ()อพจารณาเหนสมควรใหหร(อไมใหเล()อน
ช#=นเงนเด(อนพน#กงานผDน#=นกได
ขอ ๑๐ พน#กงานซ)งจะไดร#บการพจารณาเล()อนช#=นเงนเด(อนคร)งช#=นในแตละคร#ง= ตองอยDในหล#กเกณฑ
ด#งตอไปน=
๑๐.๑ ในคร)งป!ท)แลวมาไดปฏบ#ตงานตามหนาท)ของตนเองดวยความสามารถ และดวยความ
อGตสาหะจนเกดผลด หร(อความกาวหนาแกองคการสงเคราะหทหารผานศก ซ)งผDบ#งค#บบ#ญชาไดพจารณาตามขอ ๖
แลวเหนวาอยDในเกณฑท)สมควรจะไดเล()อนช#=นเงนเด(อนคร)งช#=น
๑๐.๒ ในคร)งป!ท)แลวมาจนถงว#นออกคาส#)งเล()อนช#=นเงนเด(อน ตองไมถDกส#)งลงโทษทางวน#ย
ท)หน#กกวาโทษภาคท#ณฑ หร(อไมถDกศาลพพากษาในคดอาญาใหลงโทษในความผดท)เก)ยวก#บการปฏบ#ตงาน หร(อ
ความผดท)ทาใหเส()อมเสยเกยรตศ#กดLของตาแหนงหนาท)ของตน ซ)งมใชความผดท)ไดกระทาโดยประมาทหร(อ
ความผดลหGโทษ
ในกรณท)พน#กงานผDใดอยDในหล#กเกณฑท)สมควรไดเล()อนช#=นเงนเด(อน และไดถDกงด
เล()อนช#=นเงนเด(อนเพราะถDกลงโทษทางวน#ยหร(อถDกศาลพพากษาในคดอาญาใหลงโทษในกรณน#=นมาแลว
ใหผDบ#งค#บบ#ญชาเล()อนช#=นเงนเด(อนประจาคร)งป!ตอไปใหผDน#=น ต#=งแตว#นท) ๑ เมษายน หร(อว#นท) ๑ ตGลาคมของ
คร#=งท)จะไดเล()อนเป+นตนไป
๑๐.๓ ในคร)งป!ท)แลวมาตองไมถDกส#)งพ#กงานเกนกวาสองเด(อน
๑๐.๔ ในคร)งป!ท)แลวมาตองไมขาดงานโดยไมมเหตGผลอ#นสมควร
๑๐.๕ ในคร)งป!ท)แลวมาไดร#บบรรจGเขาปฏบ#ตงานมาแลวเป+นเวลาไมนอยกวาส)เด(อน

(1) แกไขเพ)มเตมโดย ระเบยบองคการสงเคราะหทหารผานศก วาดวยการพจารณาบาเหนจประจาป!ของพน#กงาน
องคการสงเคราะหทหารผานศก (ฉบ#บท) ๒) พ.ศ.๒๕๔๘

-๓๑๐.๖ ในคร)งป!ท)แลวมาถาเป+นผDไดร#บอนGญาตใหไปศกษาในประเทศ หร(อไปศกษาฝSกอบรม
หร(อดDงาน ณ ตางประเทศ ตองไดปฏบ#ตงานในคร)งป!ท)แลวมาเป+นเวลาไมนอยกวาส)เด(อน
๑๐.๗ ในคร)งป!ท)แลวมาตองไมมาทางานสายเกน ๑๒ คร#ง=
๑๐.๘ ในคร)งป!ท)แลวมาตองมเวลาปฏบ#ตงานหกเด(อน โดยมว#นลาไมเกนย)สบสามว#น แต
ไมรวมถงว#นลาตามระเบยบองคการสงเคราะหทหารผานศก วาดวยการลาของพน#กงานองคการสงเคราะห
ทหารผานศก ด#งตอไปน=
๑๐.๘.๑ ลาอGปสมบท หร(อลาไปประกอบพธฮ#จย ณ เม(องเมกกะ ประเทศซาอGดอาระเบย
เฉพาะว#นลาท)มสทธไดร#บเงนเด(อนระหวางลาตามกฎหมายวาดวยการจายเงนเด(อน
๑๐.๘.๒ ลาคลอดบGตรไมเกนเกาสบว#น
๑๐.๘.๓ ลาปFวย ซ)งจาเป+นตองร#กษาต#วเป+นเวลานานไมวาคราวเดยวหร(อหลายคราว
รวมก#นไมเกนหกสบว#นทาการ
๑๐.๘.๔ ลาปFวยเพราะประสบอ#นตรายในขณะปฏบ#ตงานตามหนาท)หร(อในขณะเดนทาง
ไปหร(อกล#บจากปฏบ#ตงานตามหนาท)
๑๐.๘.๕ ลาพ#กผอน
๑๐.๘.๖ ลาเขาร#บการตรวจเล(อกหร(อเขาร#บการเตรยมพล
๑๐.๘.๗ ลาไปปฏบ#ตงานในองคการระหวางประเทศ
การน#บจานวนว#นลาไมเกนย)สบสามว#นสาหร#บว#นลากจสวนต#ว และว#นลาปFวยท)ไมใชว#นลาปFวย
ตามขอ ๑๐.๘.๔ ใหน#บเฉพาะว#นทาการ
ขอ ๑๑ พน#กงานซ)งจะไดร#บการพจารณาเล()อนช#=นเงนเด(อนหน)งช#=นในแตละคร#ง= ตองเป+นผDอยDใน
หล#กเกณฑท)จะไดร#บการพจารณาเล()อนช#=นเงนเด(อนคร)งช#=นตามขอ ๑๐ และอยDในหล#กเกณฑประการใดประการหน)งหร(อ
หลายประการ ด#งตอไปน=ดวย
๑๑.๑ ปฏบ#ตงานตามหนาท)ไดผลดเดน มประสทธภาพและประสทธผลอ#นกอใหเกดประโยชน
และผลดย)งตอองคการสงเคราะหทหารผานศก และส#งคมจนถ(อเป+นต#วอยางท)ดได
๑๑.๒ ปฏบ#ตงานโดยมความคดรเร)มในเร()องใดเร()องหน)ง หร(อไดคนควา หร(อประดษฐ
ส)งใดส)งหน)ง ซ)งเป+นประโยชนตอองคการสงเคราะหทหารผานศกเป+นพเศษ และองคการสงเคราะหทหารผานศก
ไดดาเนนการตามความคดรเร)ม หร(อไดร#บรองใหใชการคนควาหร(อส)งประดษฐน#=น
๑๑.๓ ปฏบ#ตงานตามหนาท)ท)มสถานการณตรากตราเส)ยงอ#นตรายมาก หร(อมการตอสDท)เส)ยง
ตอความปลอดภ#ยของชวตเป+นกรณพเศษ
๑๑.๔ ปฏบ#ตงานท)มภาระหนาท)หน#กเกนกวาระด#บตาแหนงจนเกดประโยชนตอองคการ
สงเคราะหทหารผานศกเป+นพเศษ และปฏบ#ตงานในตาแหนงหนาท)ของตนเป+นผลดดวย
๑๑.๕ ปฏบ#ตงานตามตาแหนงหนาท)ดวยความตรากตราเหนดเหน()อยยากลาบากเป+นพเศษ
และงานน#=นไดผลดย)งเป+นประโยชนตอองคการสงเคราะหทหารผานศกและส#งคม

-๔๑๑.๖ ปฏบ#ตงานท)ไดร#บมอบหมายใหกระทากจกรรมอยางใดอยางหน)งจนสาเรจเป+นผลด
ย)งแกองคการสงเคราะหทหารผานศกและประเทศชาต
ขอ ๑๒ การพจารณาเล()อนช#=นเงนเด(อนพน#กงานตามขอ ๑๐ และขอ ๑๑ ใหผDบ#งค#บบ#ญชาและหร(อ
ผDท)ไดร#บมอบหมาย นาผลการปฏบ#ตงานมาเป+นหล#กในการพจารณาเล()อนช#=นเงนเด(อนคร#=งท)หน)งและคร#=งท)สอง
โดยพจารณาประกอบก#บขอมDลการลา พฤตกรรมการมาทางาน การร#กษาวน#ย การปฏบ#ตตนเหมาะสมก#บ
การเป+นพน#กงานและขอควรพจารณาอ()น ๆ ของผDน#=นแลวรายงานผลการพจารณาน#=นพรอมดวยขอมDลด#งกลาว
ตอผDบ#งค#บบ#ญชาตามลาด#บช#=น จนถงผDมอานาจส#)งเล()อนช#=นเงนเด(อน
ในการพจารณารายงานตามวรรคหน)ง ใหผDบ#งค#บบ#ญชาตามลาด#บช#=นท)ไดร#บรายงานเสนอ
ความเหนเพ()อประกอบการพจารณาของผDมอานาจส#)งเล()อนช#=นเงนเด(อนดวย
ขอ ๑๓ การพจารณาผลการปฏบ#ตงานและผลส#มฤทธLของงาน ใหน#บชวงเวลาการปฏบ#ตงานใน
องคการระหวางประเทศตามขอ ๑๐.๘.๗ ในคร)งป!ท)แลวมาเป+นเกณฑ เวนแตผDอยDในหล#กเกณฑตามขอ ๑๐.๕
หร(อขอ ๑๐.๖ ใหน#บชวงเวลาปฏบ#ตงานไมนอยกวาส)เด(อนเป+นเกณฑพจารณา
ในกรณท)พน#กงานผDใดไดเล()อนตาแหนง ยายส#บเปล)ยนหนาท) ไปชวยปฏบ#ตงานตางหนวย
ไดร#บมอบหมายใหปฏบ#ตงานนอกเหน(อหนาท)หร(องานพเศษอ()นใด หร(อลาไปปฏบ#ตงานในองคการระหวางประเทศ
ตามขอ ๑๐.๘.๗ ในคร)งป!ท)แลวมา ใหนาผลการปฏบ#ตงานของผDน#=นทGกตาแหนงและทGกแหงมาประกอบการ
พจารณาดวย
ขอ ๑๔ ในการพจารณาเล()อนช#=นเงนเด(อนแตละคร#=งใหผDมอานาจส#)งเล()อนช#=นเงนเด(อนพจารณา
รายงานผลจากผDบ#งค#บบ#ญชาตามขอ ๑๒ ถาเหนวาพน#กงานผDใดอยDในหล#กเกณฑท)จะไดร#บการพจารณาเล()อนช#=น
เงนเด(อนคร)งช#=นตามขอ ๑๐ และปฏบ#ตตนเหมาะสมก#บการเป+นพน#กงาน ใหเล()อนช#=นเงนเด(อนใหแกผDน#=นคร)งช#=น
ถาเหนวาพน#กงานผDน#=นมผลการปฏบ#ตงานอยDในหล#กเกณฑตามขอ ๑๑ ใหเล()อนช#=นเงนเด(อนใหแกผDน#=นหน)งช#=น
ในกรณท)พน#กงานผDใดไดร#บการเล()อนช#=นเงนเด(อนคร)งป!แรกไมถงหน)งช#น= ถาในการพจารณา
เล()อนช#=นเงนเด(อนคร)งป!หล#ง ผDมอานาจส#)งเล()อนช#=นเงนเด(อนไดพจารณาผลการปฏบ#ตงานคร)งป!แรกก#บคร)งป!หล#ง
รวมก#นแลวเหนวามมาตรฐานสDงกวาการท)จะไดร#บการเล()อนช#=นเงนเด(อนหน)งช#=นสาหร#บป!น#=น ผDมอานาจส#)งเล()อน
ช#=นเงนเด(อนอาจมคาส#)งใหเล()อนช#=นเงนเด(อนรวมท#=งป!ของพน#กงานผDน#=นเป+นจานวนหน)งช#=นคร)งได แตผลการ
ปฏบ#ตงานท#=งป!ของพน#กงานผDน#=นจะตองอยDในหล#กเกณฑประการใดประการหน)ง หร(อหลายประการด#งตอไปน=ดวย
๑๔.๑ ปฏบ#ตงานตามหนาท)ไดผลด มประสทธภาพและประสทธผลอ#นกอใหเกดประโยชน
และผลดตอองคการสงเคราะหทหารผานศก และส#งคม
๑๔.๒ ปฏบ#ตงานโดยมความคดรเร)มในเร()องใดเร(อ) งหน)ง หร(อไดคนควา หร(อประดษฐ
ส)งใดส)งหน)ง ซ)งเป+นประโยชนตอองคการสงเคราะหทหารผานศก
๑๔.๓ ปฏบ#ตงานตามหนาท)ท)มสถานการณตรากตราเส)ยงอ#นตราย หร(อมการตอสDท)เส)ยง
ตอความปลอดภ#ยของชวต
๑๔.๔ ปฏบ#ตงานท)มภาระหนาท)หน#กเกนกวาระด#บตาแหนงจนเกดประโยชนตอองคการ
สงเคราะหทหารผานศก และปฏบ#ตงานในตาแหนงหนาท)ของตนเป+นผลดดวย

-๕๑๔.๕ ปฏบ#ตงานตามตาแหนงหนาท)ดวยความตรากตราเหนดเหน()อย ยากลาบาก และ
งานน#=นไดผลดเป+นประโยชนตอองคการสงเคราะหทหารผานศก และส#งคม
๑๔.๖ ปฏบ#ตงานท)ไดร#บมอบหมายใหกระทากจการอยางใดอยางหน)งจนสาเรจเป+นผลด
แกองคการสงคราะหทหารผานศก และประเทศชาต
ในกรณท)พน#กงานผDใดมผลการปฏบ#ตงานอยDในเกณฑท)ควรจะไดร#บการเล()อนช#=นเงนเด(อน
คร)งป!แรกหน)งช#=น แตไมอาจส#)งเล()อนช#=นเงนเด(อนหน)งช#=นใหได เพราะมขอจาก#ดเก)ยวก#บจานวนเงนท)จะใช
เล()อนช#=นเงนเด(อน ถาในการเล()อนช#=นเงนเด(อนคร)งป!หล#ง พน#กงานผDน#=นมผลการปฏบ#ตงานอยDในเกณฑไดร#บ
การเล()อนช#=นเงนเด(อนหน)งช#=นอก และไมมขอจาก#ดเก)ยวก#บจานวนเงนท)จะใชเล()อนช#=นเงนเด(อนในคราวน#=น
ผDมอานาจส#)งเล()อนช#=นเงนเด(อนอาจมคาส#)งใหเล()อนช#=นเงนเด(อนรวมท#=งป!ของพน#กงานผDน#=นเป+นจานวนสองช#น= ได
ขอ ๑๕ การพจารณาเล()อนช#=นเงนเด(อนคร)งป!ใหแกพน#กงาน ซ)งในคร)งป!ท)แลวมาไดร#บอนGญาตให
ลาไปปฏบ#ตงานในองคการระหวางประเทศตามขอ ๑๐.๘.๗ ใหผDมอานาจส#)งเล()อนช#=นเงนเด(อนพจารณาส#)ง
เล()อนช#=นเงนเด(อนไดคร#=งละไมเกนคร)งช#น= เม()อผDน#=นกล#บมาปฏบ#ตงาน โดยใหส#)งเล()อนยอนหล#งไปในแตละคร#ง=
ท)ควรจะไดเล()อน ท#=งน= ใหมการพจารณาผลการปฏบ#ตงานตามหล#กเกณฑและวธการท)ผDมอานาจส#)งเล()อนช#=น
เงนเด(อนกาหนด
ขอ ๑๖ ในการพจารณาเล()อนช#=นเงนเด(อนแตละคร#ง= ถาผDมอานาจส#)งเล()อนช#=นเงนเด(อนเหนสมควร
ใหพน#กงานผDใดไดเล()อนช#=นเงนเด(อน แตปรากฎวาไดมคาส#)งแตงต#=งคณะกรรมการสอบสวนพน#กงานผDน#=นวากระทาผด
วน#ยอยางรายแรงกอนมคาส#)งเล()อนช#=นเงนเด(อน ใหผDมอานาจส#)งเล()อนช#=นเงนเด(อนรอการเล()อนช#=นเงนเด(อนไวกอน
และใหก#นเงนสาหร#บเล()อนช#=นเงนเด(อนไวดวย เม()อการสอบสวนและการพจารณาแลวเสรจ ใหผDมอานาจส#)งเล()อน
ช#=นเงนเด(อนพจารณา ด#งน=
๑๖.๑ ถาผDถDกแตงต#=งคณะกรรมการสอบสวนไมมความผด หร(อจะตองถDกลงโทษภาคท#ณฑใหส#)ง
เล()อนช#=นเงนเด(อนท)รอการเล()อนไวได ถาไดรอการเล()อนช#=นเงนเด(อนไวเกนหน)งคร#=ง ใหส#)งเล()อนช#=นเงนเด(อน
ยอนหล#งไปในแตละคร#=งท)ไดรอการเล()อนช#=นเงนเด(อนไว แมวาผDน#=นจะไดออกจากงานไปแลวกตาม
๑๖.๒ ถาผDถDกแตงต#=งคณะกรรมการสอบสวนจะตองถDกลงโทษต#ดเงนเด(อน หร(อลดช#น= เงนเด(อน
ใหงดเล()อนช#=นเงนเด(อนท)รอการเล()อนไว ถาไดรอการเล()อนช#=นเงนเด(อนไวเกนหน)งคร#ง= ใหงดเล()อนช#=นเงนเด(อน
ท)รอการเล()อนไวในคร#=งท)จะถDกลงโทษ ถาผDน#=นไดออกจากงานไปแลวดวยเหตGอ()นท)มใชเพราะเหตGเกษยณอายG
ใหงดเล()อนช#=นเงนเด(อนในคร#ง= ท)จะไดเล()อนช#=นเงนเด(อนคร#ง= สGดทาย แตถาเป+นผDออกจากงานไปเพราะเหตG
เกษยณอายGใหงดเล()อนช#=นเงนเด(อนท)ไดรอการเล()อนช#=นเงนเด(อนไวในว#นท) ๓๐ ก#นยายนของคร)งป!สGดทาย
กอนท)ผDน#=นจะออกจากงาน สวนในคร#=งอ()นใหส#)งเล()อนช#=นเงนเด(อนยอนหล#งไปในแตละคร#=งท)ไดรอการเล()อนช#=น
เงนเด(อนไว
๑๖.๓ ถาผDถDกแตงต#=งคณะกรรมการสอบสวนจะตองถDกลงโทษใหออก ปลดออก หร(อ
ไลออกจากงาน หร(อจะตองถDกส#)งใหออกจากงานเพราะมมลทนหร(อม#วหมอง ใหงดเล()อนช#=นเงนเด(อนทGกคร#ง=
ท)ไดรอการเล()อนช#=นเงนเด(อนไว
การพจารณาเล()อนช#=นเงนเด(อนตามขอ ๑๖.๑, ขอ ๑๖.๒ และขอ ๑๖.๓ สาหร#บผDท)ถDก
แตงต#=งคณะกรรมการสอบสวนวากระทาผดวน#ยอยางรายแรงหลายกรณ ใหแยกพจารณาเป+นกรณ ๆ ไป

-๖ขอ ๑๗ ในการพจารณาเล()อนช#=นเงนเด(อนแตละคร#ง= ถาผDมอานาจส#)งเล()อนช#=นเงนเด(อนเหนสมควร
ใหพน#กงานผDใดไดเล()อนช#=นเงนเด(อน แตปรากฎวาผDน#=นถDกฟXองคดอาญาในความผดท)เก)ยวก#บการปฏบ#ตงาน หร(อ
ความผดท)ทาใหเส()อมเสยเกยรตศ#กดLของตาแหนงงานในหนาท)ของตน ซ)งมใชความผดท)กระทาโดยประมาท
ความผดลหGโทษ หร(อความผดท)พน#กงานอ#ยการร#บเป+นทนายแกตางให และศาลไดประท#บฟXองคดน#=นแลวกอนม
คาส#)งเล()อนช#=นเงนเด(อนใหผDมอานาจส#)งเล()อนช#=นเงนเด(อนรอการเล()อนช#=นเงนเด(อนไวกอน และใหก#นเงนสาหร#บ
เล()อนช#=นเงนเด(อนไวดวย เม()อศาลไดมคาพพากษาแลว ใหผDมอานาจส#)งเล()อนช#=นเงนเด(อนพจารณา ด#งน=
๑๗.๑ ถาศาลพพากษาวาผDน#=นไมมความผด ใหส#)งเล()อนช#=นเงนเด(อนท)รอการเล()อนไวได
ถาไดรอการเล()อนช#=นเงนเด(อนไวเกนหน)งคร#ง= ใหส#)งเล()อนช#=นเงนเด(อนยอนหล#งไปในแตละคร#=งท)ไดรอการ
เล()อนช#=นเงนเด(อนไว แมวาผDน#=นจะไดออกจากงานไปแลวกตาม
๑๗.๒ ถาศาลพพากษาใหลงโทษเบากวาโทษจาคGก ใหงดเล()อนช#=นเงนเด(อนท)รอการ
เล()อนไว ถาไดรอการเล()อนช#=นเงนเด(อนไวเกนหน)งคร#ง= ใหงดการเล()อนช#=นเงนเด(อนท)รอการเล()อนไวใน
คร#ง= ท)ศาลพพากษาใหลงโทษ ถาผDน#=นไดออกจากงานไปแลวดวยเหตGอ()นท)มใชเพราะเหตGเกษยณอายGใหงดเล()อน
ช#=นเงนเด(อนในคร#=งท)จะไดเล()อนช#=นเงนเด(อนคร#=งสGดทาย แตถาเป+นผDออกจากงานไปเหตGเพราะเกษยณอายG
ใหงดเล()อนช#=นเงนเด(อนท)ไดรอการเล()อนช#=นเงนเด(อนไว ในว#นท) ๓๐ ก#นยายนของคร)งป!สGดทาย กอนท)ผDน#=นจะพน
จากงาน สวนในคร#ง= อ()น ใหส#)งเล()อนช#=นเงนเด(อนยอนหล#งไปในแตละคร#ง= ท)ไดรอการเล()อนช#=นเงนเด(อนไว
๑๗.๓ ถาศาลพพากษาใหลงโทษจาคGก หร(อโทษหน#กกวาจาคGก ใหงดเล()อนช#=นเงนเด(อน
ทGกคร#=งท)ไดรอการเล()อนช#=นเงนเด(อนไว
การพจารณาเล()อนช#=นเงนเด(อนตามขอ ๑๗.๑, ขอ ๑๗.๒ และขอ ๑๗.๓ สาหร#บผDท)ถDก
ฟXองคดอาญาหลายคด ใหแยกพจารณาเป+นคด ๆ ไป
ขอ ๑๘ ในกรณท)ผDมอานาจส#)งเล()อนช#=นเงนเด(อนไดรอการเล()อนช#=นเงนเด(อนพน#กงานผDใดไว
เพราะเหตGถDกแตงต#=งคณะกรรมการสอบสวนตามขอ ๑๖ และเหตGถDกฟXองคดอาญาตามขอ ๑๗ ใหผDมอานาจ
ส#)งเล()อนช#=นเงนเด(อนรอการเล()อนช#=นเงนเด(อนผDน#=นไวจนกวาการสอบสวนและการพจารณาทางวน#ยแลวเสรจ
และจนกวาศาลมคาพพากษาแลว จงใหผDมอานาจส#)งเล()อนช#=นเงนเด(อนพจารณาการเล()อนช#=นเงนเด(อนตาม
ขอ ๑๖.๑, ขอ ๑๖.๒ หร(อขอ ๑๖.๓ หร(อตามขอ ๑๗.๑, ขอ ๑๗.๒ หร(อขอ ๑๗.๓ แลวแตกรณ ท#=งน=โดยถ(อ
เกณฑจานวนคร#ง= ท)จะตองงดเล()อนช#=นเงนเด(อนท)มากกวาเป+นหล#กในการพจารณา เวนแตผDน#=นไดพนจากงาน
ไปแลวตามผลของการถDกแตงต#ง= คณะกรรมการสอบสวนตามขอ ๑๖ หร(อตามผลของการถDกฟXองคดอาญา
ตามขอ ๑๗ กรณใดกรณหน)ง จงจะพจารณาการเล()อนช#=นเงนเด(อนท)รอการเล()อนไวไดตามผลของกรณน#=นโดย
ไมตองรอผลของอกกรณหน)ง
ขอ ๑๙ ในกรณท)ผDมอานาจส#)งเล()อนช#=นเงนเด(อนพจารณาเหนสมควรเล()อนช#=นเงนเด(อนใหพน#กงาน
ผDใด แตผDน#=นจะตองออกจากงานไปเพราะเกษยณอายG ใหผDมอานาจส#)งเล()อนช#=นเงนเด(อน ส#)งเล()อนช#=นเงนเด(อน
เพ()อประโยชนในการคานวณบาเหนจใหผDน#=นในว#นท) ๓๐ ก#นยายนของคร)งป!สGดทายกอนท)จะพนจากงาน

-๗ขอ ๒๐ ในกรณท)ผDมอานาจส#)งเล()อนช#=นเงนเด(อนเหนสมควรเล()อนช#=นเงนเด(อนใหพน#กงานผDใด
แตผDน#=นไดตายใน หร(อหล#งว#นท) ๑ เมษายน หร(อว#นท) ๑ ตGลาคม หร(ออกจากงานไมวาดวยเหตGใด ๆ หล#งว#นท)
๑ เมษายน หร(อว#นท) ๑ ตGลาคม แตกอนท)จะมคาส#)งเล()อนช#=นเงนเด(อนในแตละคร#=ง ผDมอานาจส#)งเล()อนช#=นเงนเด(อน
จะส#)งเล()อนช#=นเงนเด(อนใหผDน#=นยอนหล#งไปถงว#นท) ๑ เมษายน หร(อว#นท) ๑ ตGลาคมของคร)งป!ท)จะไดเล()อนน#=นกได
แตถาผDน#=นไดออกจากงานเพราะเกษยณอายGไปกอนท)จะมคาส#)งเล()อนช#=นเงนเด(อนเพ()อประโยชนในการคานวณบาเหนจ
ผDมอานาจส#)งเล()อนช#=นเงนเด(อนจะส#)งเล()อนช#=นเงนเด(อนใหผDน#=นยอนหล#งไปถงว#นท) ๓๐ ก#นยายนของคร)งป!สGดทาย
ท)จะไดเล()อนน#=นกได
ขอ ๒๑ การพจารณาเล()อนช#=นเงนเด(อนของพน#กงานท)ไปศกษาเพ)มเตมในสถานศกษาภายในประเทศ
ใหปฏบ#ต ด#งน=
๒๑.๑ พน#กงานท)องคการสงเคราะหทหารผานศกสงไปศกษา
๒๑.๑.๑ ใหพจารณาเล()อนช#=นเงนเด(อนไดไมเกนคร#=งละคร)งช#=น โดยใหนาผลการ
ศกษามาประกอบการพจารณาดวย หากสอบตกหร(อไมไดผล หร(อไมผาน หร(อพนจากการศกษากอนจบหล#กสDตร
โดยมใชความจาเป+นขององคการสงเคราะหทหารผานศก ใหพจารณาไมเล()อนช#=นเงนเด(อนในคร)งป!ท)แลวมา
๒๑.๑.๒ พน#กงานท)พนจากการศกษากอนจบหล#กสDตรหากเน()องมาจากการเจบปFวย
โดยตนเองมไดกอข=น และแพทยขององคการสงเคราะหทหารผานศกไมนอยกวาสามคน ตรวจร#บรองวาปFวย
จนไมสามารถศกษาตอไปได ใหพจารณาเล()อนช#=นเงนเด(อนไดไมเกนคร)งช#=น
๒๑.๒ พน#กงานท)ขออนGญาตลาไปศกษาในเวลาราชการใหรอการเล()อนช#=นเงนเด(อนไวกอน
จนกวาจะกล#บมาปฏบ#ตงานตอไป จงใหพจารณาเล()อนช#=นเงนเด(อนท)รอไวไมเกนคร#=งละคร)งช#น= โดยใหนาผล
การศกษามาประกอบการพจารณาดวย หากผลการศกษาในคร)งป!ใดสอบตก หร(อไมไดผล หร(อไมผาน หร(อพน
จากการศกษากอนจบหล#กสDตรโดยมใชความจาเป+นขององคการสงเคราะหทหารผานศก ใหพจารณาไมเล()อน
ช#=นเงนเด(อนในคร)งป!ท)แลวมา
ขอ ๒๒ การพจารณาเล()อนช#=นเงนเด(อนของพน#กงานท)ไปศกษาเพ)มเตมในสถานศกษาตางประเทศ
ใหปฏบ#ต ด#งน=
๒๒.๑ พน#กงานท)องคการสงเคราะหทหารผานศกสงไปศกษา
๒๒.๑.๑ ใหพจารณาเล()อนช#=นเงนเด(อนไดไมเกนคร#=งละคร)งช#=น โดยใหนาผลการ
ศกษามาประกอบการพจารณาดวย หากสอบตกหร(อไมไดผล หร(อไมผาน หร(อถอนต#วจากการศกษากอนจบหล#กสDตร
โดยมใชความจาเป+นขององคการสงเคราะหทหารผานศก ใหพจารณาไมเล()อนช#=นเงนเด(อนในคร)งป!ท)แลวมา
๒๒.๑.๒ พน#กงานท)ถอนต#วจากการศกษากอนจบหล#กสDตรหากเน()องมาจากการเจบปFวย
โดยตนเองมไดกอข=น ใหพจารณาเล()อนช#=นเงนเด(อนไดไมเกนคร)งช#=น แตตองใหแพทยตรวจและร#บรองวาปFวยจน
ไมสามารถศกษาตอได และใหผDมหนาท)ดDแลน#กเรยนในตางประเทศท)ผDไปเขาร#บการศกษาอยDน#=นเป+นผDร#บรองวา
ปFวยจนไมสามารถศกษาตอไปได

-๘๒๒.๒ พน#กงานท)ขออนGญาตลาไปศกษา ใหรอการเล()อนช#=นเงนเด(อนไวกอน จนกวาจะกล#บมา
ปฏบ#ตงานตอไป จงใหพจารณาเล()อนช#=นเงนเด(อนท)รอไวไมเกนคร#=งละคร)งช#น= หากผลการศกษาในคร)งป!ใดสอบตก
หร(อไมไดผล หร(อไมผาน หร(อถอนต#วจากการศกษากอนจบหล#กสDตร โดยมใชความจาเป+นขององคการสงเคราะห
ทหารผานศก ใหพจารณาไมเล()อนช#=นเงนเด(อนในคร)งป!ท)แลวมา
๒๒.๓ พน#กงานท)องคการสงเคราะหทหารผานศกสงไปศกษาตามขอ ๒๒.๑ และพน#กงานท)
ขออนGญาตลาไปศกษาตามขอ ๒๒.๒ ถาการศกษาไมสาเรจตามระยะเวลาท)ไดอนGม#ตไวเดมใหพจารณาไมเล()อน
ช#=นเงนเด(อนในคร)งป!ท)แลวมาของป!การศกษาสGดทาย เวนแตไดร#บอนGม#ตขยายเวลาการศกษา ใหพจารณาเล()อน
ช#=นเงนเด(อนจากผลการศกษาในแตละคร)งป!ท)ไดร#บอนGม#ตขยายระยะเวลาการศกษา
ขอ ๒๓ พน#กงานท)อยDในตาแหนงประจาองคการสงเคราะหทหารผานศก ใหพจารณาเล()อนช#=น
เงนเด(อนไดเพยงช#=นสDงสGดของระด#บเงนเด(อนท)ไดร#บในขณะน#=น โดยใหดาเนนการตามหล#กเกณฑในขอ ๙ ขอ ๑๐
ขอ ๑๑ และขอ ๑๔
ขอ ๒๔ ผDอานวยการองคการสงเคราะหทหารผานศก เป+นผDมอานาจส#)งไมเล()อนช#=นเงนเด(อน
และเล()อนช#=นเงนเด(อนใหแกพน#กงานตามระเบยบน=
ขอ ๒๕ พน#กงานผDใดถDกรอการเล()อนช#=นเงนเด(อนไวกอนระเบยบน=ไชบ#งค#บ เน()องจากอยDใน
ระหวางถDกแตงต#=งคณะกรรมการสอบสวนวากระทาผดวน#ย หร(อถDกฟXองคดอาญา ถาการสอบสวนและการพจารณา
กรณทางวน#ยเสรจส=นลง หร(อคดอาญาศาลมคาพพากษาเม()อระเบยบน=ใชบ#งค#บแลว และเป+นเวลาภายหล#งว#นท)
๓๑ มนาคม ๒๕๔๔ การพจารณาเล()อนช#=นเงนเด(อนท)รอการเล()อนไวสาหร#บผDน#=น ใหเป+นไปตามหล#กเกณฑและ
วธการท)กาหนดในระเบยบน= แตถาการสอบสวนและการพจารณากรณทางวน#ย หร(อคดอาญาน#=นเสรจส=นลงกอน
ส=นว#นท) ๓๑ มนาคม ๒๕๔๔ การพจารณาเล()อนช#=นเงนเด(อนท)รอการเล()อนไวสาหร#บผDน#=น ใหเป+นไปตามหล#กเกณฑ
และวธการท)กาหนดในขอบ#งค#บสภาทหารผานศก วาดวยพน#กงานองคการสงเคราะหทหารผานศก พ.ศ. ๒๕๓๖
ขอ ๒๖ การเล()อนช#=นเงนเด(อนในว#นท) ๑ เมษายน ๒๕๔๔ ใหนาผลการปฏบ#ตงานและขอมDล
เก)ยวก#บการลา พฤตกรรมการมาทางาน การร#กษาวน#ย การปฏบ#ตตนเหมาะสมก#บการเป+นพน#กงาน และ
ขอควรพจารณาอ()นต#=งแตว#นท) ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๓ ถงว#นท) ๓๑ มนาคม ๒๕๔๔ ท)พน#กงานผDน#=นมอยDกอนระเบยบน=
ใชบ#งค#บ และผDบ#งค#บบ#ญชาไดพจารณาไวตามขอบ#งค#บสภาทหารผานศก วาดวยพน#กงานองคการสงเคราะห
ทหารผานศก พ.ศ. ๒๕๓๖ มาประกอบการพจารณาส#)งเล()อนช#=นเงนเด(อนตามระเบยบน= ท#=งน= สาหร#บผDท)ไดร#บ
การบรรจGเขาปฏบ#ตงานใหม หร(อผDท)ไดร#บอนGญาตใหไปศกษาในประเทศ ตองไดปฏบ#ตงานในหนาท)มาแลวน#บถง
ว#นท) ๓๑ มนาคม ๒๕๔๔ เป+นเวลาไมนอยกวาส)เด(อน
ประกาศ ณ ว#นท) ๓

ก#นยายน พ.ศ. ๒๕๔๔

(ลงช()อ) พลเอก อ. เบ(=องบน
(อDด เบ(=องบน)
ผDอานวยการองคการสงเคราะหทหารผานศก

