
ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสขุจังหวัดฉะเชิงเทรา  จํากัด 
วาดวยวินยั การสอบสวน และการลงโทษสําหรับเจาหนาที่และลูกจาง 

พ.ศ. 2549 
******************** 

 อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับของสหกรณ  ขอ  92., 100.  และขอ  107.  ที่ประชุม

คณะกรรมการดําเนินการ  ชุดที่  16  คร้ังที่  2  เมื่อวนัที ่ 27  มกราคม  2549  ไดกําหนดระเบียบ     

วาดวยวนิัย  การสอบสวน  และการลงโทษสําหรับเจาหนาที่และลูกจาง  ดังตอไปนี ้

ขอ  1.  ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา  

จํากัด วาดวยวินัย  การสอบสวน  และการลงโทษสําหรับเจาหนาที่และลูกจาง  พ.ศ. 2549”    

ขอ  2.  ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันที่  28  มกราคม  2549  เปนตนไป 

ขอ  3.  ใหยกเลิกระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา  จํากัด  วา

ดวยวนิัย  การสอบสวน  และการลงโทษสําหรับเจาหนาที่และลูกจาง  พ.ศ. 2546  และบรรดา

ระเบียบ  ประกาศ  คําส่ัง  มติ  หรือขอตกลงอ่ืนใดซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี ้ และใหใชระเบียบนี้

แทน 

ขอ  4.  เจาหนาที่และลูกจางตองรักษาวินยัโดยเครงครัดอยูเสมอ  ผูใดฝาฝนถือวาผูนัน้

กระทาํผิดวินยั  จะตองไดรับโทษตามทีก่ําหนดไวในระเบียบนี ้

ขอ  5.   วินยัซ่ึงเจาหนาที่และลูกจางตองรักษา  มีดังตอไปนี ้

 (1)  ตองสนับสนุนการปกครองตามรัฐธรรมนูญดวยความบริสุทธิ์ใจ 

 (2)  ตองรักษาความลับของสหกรณ  และไมเปนปฏิปกษตอขบวนการสหกรณ 

                     (3)  ตองใหการตอนรับ  ชี้แจง  ใหความสะดวก  ความเปนธรรม  และใหการ

สงเคราะหแกผูมาติดตอในกิจการของสหกรณโดยมิชักชา  ทัง้ตองสุภาพเรียบรอยตอสมาชิกของ

สหกรณและประชาชนทั่วไป  หามมิใหดูหมิ่นเหยียดหยามบุคคลใด ๆ 

               (4)  ตองปฏิบัติหนาที่ดวยความซ่ือสัตยเทีย่งธรรม  และประพฤติตนอยูในความ

สุจริต  หามมิใหกดข่ีขมเหงหรือเบียดเบียนผูใด  และหามมิใหอาศัยงานในหนาที่ของตนไมวาใน

ทางตรงหรือทางออม  หาผลประโยชนแกตนหรือผูอ่ืน 

 (5)  ตองขวนขวายปฏิบัติหนาที่ดวยความอุตสาหะและรวดเร็ว  ใหเกิดผลดีและ

ความกาวหนาแกสหกรณและสมาชิกของสหกรณ  ทัง้เอาใจใสระมัดระวังผลประโยชนของสหกรณ 

 (6)  ตองไมรายงานเท็จหรือเสนอความเหน็ที่ไมสุจริตตอผูบังคับบัญชา 

                          (7)  ตองปฏิบัติตามขอบังคับ  ระเบียบ  คําส่ังแบบแผนและวิธีปฏิบัติของ

สหกรณ 



              (8)  ตองอุทิศเวลาของตนใหแกกจิการของสหกรณ  จะละทิ้งหรือทอดทิง้หนาที่

ไมได ทั้งนี ้ โดยจะตองปฏิบัติหนาที่และดํารงตําแหนงในสหกรณใดสหกรณหนึ่งเพยีงแหงเดียว

เทานัน้  หามมิใหเปนตัวกระทําการในหางหุนสวนหรือบริษัทใด ๆ 

              (9)  ตองสุภาพเรียบรอย  เชื่อฟง  และไมแสดงความกระดางกระเด่ืองตอ

ผูบังคับบัญชา  ผูอยูใตบังคับบัญชาตองปฏิบัติตามคําส่ังของผูบังคับบัญชา  ซึ่งส่ังในกิจการของ

สหกรณโดยชอบ  และในการปฏิบัติกิจการของสหกรณ  หามมิใหกระทําการขามผูบังคับบัญชา

เหนือตน  เวนแตผูบังคับบัญชาเหนือตนข้ึนไปส่ังใหกระทําหรือไดรับอนุญาตเปนพเิศษเปนคร้ัง

คราว 

                         (10)  ตองรักษาช่ือเสียงมใิหข้ึนช่ือวาประพฤติชัว่  หามมิใหประพฤติในทางที่อาจ

ทําใหเส่ือมเสียเกียรติศักด์ิของตําแหนงหนาที ่ เชน  ประพฤติเปนคนเสเพล  เสพสุราหรือของเมา

อยางอ่ืนจนไมสามารถครองสติได  เสพยาเสพติดใหโทษ  มหีนี้สินรุงรัง  เลนการพนนั  กระทําหรือ

ยอมใหผูอ่ืนกระทําการอ่ืนใด  ซึ่งอาจทาํใหเส่ือมเสียเกยีรติศักด์ิของตําแหนงหนาที ่

                         (11)  ตองไมเสพสุราหรือของเมาอยางอ่ืนในเวลาปฏิบัติหนาที่เปนอันขาด 

                         (12)  ตองรวมมือชวยเหลือกันในกิจการของสหกรณ  ตองรักษาความสามัคคีใน

บรรดาผูอยูในวงงานของสหกรณ  และตองไมกระทาํการใด ๆ  อันอาจเปนเหตุกอใหเกิดการ

แตกแยกสามัคคี  หรือกอใหเกิดความกระดางกระเด่ืองในบรรดาผูอยูในวงงานสหกรณ 

                         (13)  ตองรวมมือประสานงานดวยดีกบัสวนราชการ  หรือสถาบันอ่ืนที่เกี่ยวของ

กับกิจการสหกรณ 

ขอ  6.  โทษผิดวินัยมี  5  สถาน  คือ 

(1)  ภาคทัณฑ 

(2)  ตัดเงินเดือน 

(3)  ลดข้ันเงนิเดือน 

(4)  ปลดออก 

(5)  ไลออก 

ขอ  7.  การลงโทษไลออกนัน้  ใหกระทําในกรณีเจาหนาทีห่รือลูกจางกระทาํผิดวินยัอยาง

รายแรงดังระบุไวตอไปนี้ 

(1)  เปดเผยความลับของสหกรณ  หรือเปนปฏิปกษตอขบวนการสหกรณ หรือ

สหกรณ จนเปนเหตุใหเสียหายแกสหกรณ 



(2)  ทําความผิดตองรับโทษจําคุกโดยคําพพิากษาถึงที่สุดใหจําคุก  เวนแต

ความผิดลหโุทษ  หรือความผิดอันไดกระทําโดยประมาท 

(3)  ตองคําพพิากษาใหเปนคนลมละลาย 

(4)  ทุจริตตอหนาที ่

(5)  จงใจไมปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของสหกรณ  เปนเหตุใหเสียหายแก

สหกรณอยางรายแรง 

(6)  ขัดคําส่ังผูบังคับบัญชาซึ่งส่ังในกิจการของสหกรณโดยชอบ  และการขัดคําส่ัง

นั้นเปนเหตุใหเสียหายแกสหกรณอยางรายแรง 

(7)  ละทิง้หนาที ่เปนเหตุใหเสียหายแกสหกรณอยางรายแรง 

(8)  ประมาทเลินเลอในหนาที ่ เปนเหตุใหเสียหายแกสหกรณอยางรายแรง 

(9)  ประพฤติชั่วอยางรายแรง 

                       (10)  ดูหมิ่นเหยียดหยามผูมาติดตอในกิจการของสหกรณ  หรือกดข่ีขมเหงหรือ

เบียดเบียนสมาชิกสหกรณ 

                       (11)  ขาดงานติดตอกันเกนิกวา  15  วัน  โดยไมมเีหตุอันควร 

ขอ  8.  การลงโทษใหออกนัน้  ใหกระทําในกรณีที่เจาหนาที่หรือลูกจางกระทาํผิดวนิัยเปน

เหตุใหเสียหายแกสหกรณ  แตไมถึงข้ันรายแรง  ดังระบุไวดังตอไปนี ้

(1)   รายงานเท็จ  หรือเสนอความคิดเหน็ที่ไมสุจริตตอผูบังคับบัญชา 

(2)   จงใจไมปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของสหกรณ 

(3)   ละทิ้งหนาที่เนือง ๆ 

(4)   ประมาทเลินเลอในหนาที่เนือง ๆ 

(5)   ทะเลาะววิาทกับผูรวมงานเปนนิจสิน 

(6)   ประพฤติตนเปนที่เส่ือมเสียเกียรติศักด์ิของตําแหนงหนาที ่

ขอ  9.  การลงโทษไลออกและใหออกนั้น  ใหคณะกรรมการดําเนนิการ  หรือ

ผูบังคับบัญชาตําแหนงผูจัดการ  ต้ังคณะกรรมการประกอบดวยกรรมการดําเนนิการ  หรือ

เจาหนาที่ตําแหนงไมตํ่ากวาผูถูกกลาวหาอยางนอยสามคน  เพื่อสอบสวน 

  การสอบสวนนั้นใหกระทําใหเสร็จโดยเร็ว  อยางชาไมเกนิสามสิบวนั  นับต้ังแต

วันที่ประธานกรรมการสอบสวนไดทราบคําส่ัง  เวนแตคณะกรรมการดําเนนิการจะกําหนดเปน

อยางอ่ืน  แมผูถูกกลาวหาตายกอนการสอบสวนพิจารณาถึงที่สุด  ก็ใหสอบสวนตอไปจนเสร็จ  

เมื่อสอบสวนเสร็จแลว  ใหคณะกรรมการสอบสวนเสนอรายงานพรอมทั้งสํานวนการสอบสวนตอผู



ส่ังต้ังคณะกรรมการสอบสวนเพื่อพิจารณาใหความเห็น  และเสนอตามลําดับจนถึงคณะกรรมการ

ดําเนนิการ 

ขอ  10.  ในกรณีตอไปนี้ใหถอืวาเปนกรณคีวามผิดทีป่รากฏชัดแจง  ใหลงโทษไลออกโดย

ไมตองต้ังคณะกรรมการสอบสวน 

(1) ทําความผิดตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก  เวนแต

ความผิดลหโุทษ  หรือความผิดอันกระทาํโดยประมาท 

(2) ตองคําพพิากษาใหเปนคนลมละลาย 

(3) ทําความผิดเกีย่วกับทุจริตตอหนาที่และใหถอยคําสารภาพตอ

ผูบังคับบัญชา พนักงานสอบสวน  หรือศาล  หรือมีคําพิพากษาถึงทีสุ่ดวา  ทาํความผิดเชนนัน้แม

จะมิใหจาํคุกกต็าม 

(4) ขาดงานติดตอกันเกนิกวา  15  วนั  และผูบังคับบัญชาไดสอบสวนแลวเหน็

วาไมมีเหตุอันสมควร  ในกรณีดังกลาวใหผูบังคับบัญชาเสนอรายงานพรอมดวยหลักฐาน

ตามลําดับจนถึงคณะกรรมการดําเนินการ  เมื่อคณะกรรมการดําเนินการเหน็วามหีลักฐานฟงได

ตามรายงานนัน้ ก็ใหไลออกได 

 ขอ  11.  เมื่อเจาหนาทีห่รือลูกจางผูใดถูกกลาวหาวากระทําผิดวินยัจนมีการต้ัง

คณะกรรมการสอบสวน  หรือถูกกลาวหาวากระทําผิดอาญา  หรือถูกฟองคดีอาญา  เวนแต

ความผิดลหโุทษหรือความผิดอันไดกระทาํโดยประมาท  ถาผูบังคับบัญชาเหน็วา  หากผูนัน้คงอยู

ในหนาที่จะเปนการเสียหายแกสหกรณ  กใ็หรายงานตามลําดับจนถึงคณะกรรมการดําเนินการ

เพื่อพิจารณาสั่งพักงาน 

  การพกังานนัน้  ใหพักจนกวาการสอบสวนพิจารณาถงึที่สุด  ถาการสอบสวน

พิจารณาไดความวา  ผูถูกส่ังพักมิไดกระทาํความผิดและไมมีมลทนิมวัหมองก็ดี  หรือผูถูกส่ังพักได

กระทาํผิดวินยัไมรายแรงก็ดี  คณะกรรมการดําเนินการตองส่ังใหผูนัน้กลับเขาทาํงานในตําแหนง

เดิม หรือตําแหนงทีเ่ทยีบเทา  สวนเงนิเดือนหรือคาจางในระหวางพกังานนัน้  ในกรณีแรกใหจาย

เต็มอัตรา ในกรณีหลังใหจายกึ่งอัตรา  ถาผูถูกส่ังพักตายกอนการสอบสวนพิจารณาถึงที่สุด  ให

จายถงึวนัที่ผูนั้นตาย 

  ถาการสอบสวนพิจารณาไดความเปนสัตยวา  ผูถูกส่ังพักไดกระทาํผิดวินัยจริงให

ไลออกตามขอ  7.  หรือใหออกตามขอ  8.  ต้ังแตวนัพกังาน  หรือแมจะไมไดความเปนสัตยวาผูถกู

ส่ังพักไดกระทาํผิดวินยัอยางรายแรงแตมีมลทินหรือมัวหมองในกรณีดังกลาวนัน้อยู  ใหเลิกจาง

ตามขอ  39.(3)  แหงระเบียบวาดวยเจาหนาที่และลูกจาง 



ขอ  12.  ในกรณีที่เจาหนาทีห่รือลูกจางกระทําผิดวินยั  แตโทษไมถงึไลออก  หรือใหออก 

ผูบังคับบัญชาจะส่ังลงโทษลดข้ันเงินเดือนหรือตัดเงินเดือนก็ได  หรือถาเหน็วามีเหตุอันควร

ลดหยอนหรือเปนความผิดเล็กนอยจะส่ังลงโทษภาคทณัฑ  โดยแสดงความผิดนัน้ใหปรากฏเปน

หนงัสือ  และจะใหทาํทัณฑบนไวดวยก็ได 

  การลงโทษตามวรรคแรก  สําหรับเจาหนาที่หรือลูกจางในตําแหนงต้ังแตหัวหนา

ฝายลงไป  ใหผูจัดการ  หรือผูชวยผูจัดการ  หรือรองผูจัดการ  มีอํานาจส่ังลงโทษได 

  ในกรณีลงโทษลดข้ันเงนิเดือน  หากตองลดเกินกวาข้ันตํ่าสุดของตําแหนง  ก็ให

ลดในข้ันเงนิเดือนสําหรับตําแหนงถัดลงไปได 

โทษลดข้ันเงนิเดือนหรือโทษตัดเงินเดือนนัน้  ผูบังคับบัญชาจะลงโทษผูอยูใต

บังคับบัญชาทีก่ระทาํผิดวินยัไดคร้ังหนึ่ง  ไมเกินอัตราตอไปนี้ 

ตัดเงินเดือน         

         ผูบังคับบัญชา 

 

ลดขั้นเงินเดือน 

ไมเกิน 
 

กําหนดเวลาไมเกิน 
 

กําหนดสวนเงินเดือนไมเกิน 

 

คณะกรรมการดําเนินการ 

ผูจัดการ 

ผูชวยผูจัดการ/รองผูจัดการ 

 

  

2   ข้ัน 

2   ข้ัน 

1   ข้ัน 

 

6   เดือน 

4   เดือน 

3   เดือน 

 

30 % 

20 % 

10 % 

ขอ  13.  ใหผูบังคับบัญชาต้ังแตผูจัดการลงไป  รับผิดชอบดูแลระมัดระวังเจาหนาที่และ

ลูกจางในบังคับบัญชาใหปฏิบัติตามวนิัย 

  ถาผูบังคับบัญชารูวาผูอยูใตบังคับบัญชากระทําผิดวนิัย  ผูบังคับบัญชาจะตอง

พิจารณาวาความผิดของผูนั้นอยูในอํานาจของตนที่จะลงโทษ  ถาเหน็วาความผิดนั้น  ควรจะตอง

ลงโทษมากไปกวาที่ตนมีอํานาจลงโทษ  ก็ใหรายงานตอผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไป  เพื่อใหลงโทษ

ตามสมควร 

  ถาผูบังคับบัญชาคนใดรูวาผูอยูใตบังคับบัญชากระทําผิดวินัย  แตไมจัดการ

ลงโทษหรือลงโทษไมเปนการสุจริต  ใหถือวาผูบังคับบัญชานัน้กระทําผิดวินัย 

ขอ  14.  เมื่อผูมีอํานาจลงโทษไดส่ังลงโทษแลว  ตองเสนอรายงานลงโทษนั้นตามลําดับ

จนถงึคณะกรรมการดําเนินการ 



       หากผูบังคับบัญชาหรือผูส่ังลงโทษเหน็วาโทษที่ลงนั้นเบาไป  ใหมีอํานาจที่จะส่ังเพิม่

โทษได  แตโทษที่ส่ังเพิ่มข้ึนรวมกับที่ส่ังไวแลวเดิม  ตองไมเกินอํานาจของผูส่ังใหมนัน้ 

ขอ  15.  เจาหนาที่หรือลูกจางที่ถูกลงโทษฐานผิดวินัย  ถาเห็นวาตนไมไดรับความเปน

ธรรมก็อาจอุทธรณตอคณะกรรมการดําเนินการไดภายใน  15  วัน  นับต้ังแตวันทราบคําส่ัง 

        การอุทธรณไมเปนเหตุใหรอการลงโทษตามคําส่ังของผูบังคับบัญชาเมื่อ

คณะกรรมการดําเนินการไดรับและพิจารณาอุทธรณแลว  จะยกโทษ  ลดโทษ  เพิ่มโทษ  หรือยนื

ตามคําส่ังเดิมก็ได  ทัง้นี ้ โดยปกติใหกระทําใหเสร็จภายในสามสิบวนั  นับแตวนัไดรับอุทธรณ คํา

วินิจฉัยอุทธรณของคณะกรรมการดําเนินการใหเปนอันส้ินสุด  

ขอ  16.  ใหประธานกรรมการเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ 

      

ประกาศ  ณ  วันที ่ 27  มกราคม  พ.ศ. 2549 

บุญลือ บุญศิริ 

(นายบุญลือ  บุญศิริ) 

ประธานกรรมการ 

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา  จํากดั 

 

 

 

 

 
 

 


