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ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช  จํากัด 
วาดวย  วินัย  การสอบสวนและการลงโทษสําหรับเจาหนาที่และลูกจาง พ.ศ. 2544 

 
 

 อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับของสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช  จํากัด  
พ.ศ. 2544 ขอ 79(8) และ ขอ107(11)  ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 20 ครั้งที่ 11/2544  วันที่      
27 กันยายน 2544  ไดกําหนดระเบียบวาดวยวินัย การสอบสวนและการลงโทษสําหรับเจาหนาที่และลูกจาง 
พ.ศ. 2544  ไวดังตอไปน้ี 
 ขอ 1. ระเบียบน้ีเรียกวา  “ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด       
วาดวยวินัย  การสอบสวนและการลงโทษสําหรับเจาหนาที่และลูกจาง  พ.ศ. 2544 ” 
 ขอ 2. ระเบียบน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม 2544  เปนตนไป 

ขอ 3. ใหยกเลิก ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด วาดวยวินัยการ
สอบสวนและการลงโทษสําหรับเจาหนาที่และลูกจาง พ.ศ. 2538 และบรรดาประกาศ  มติที่ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการ  ระเบียบอื่นใดที่มีอยูกอนวันใชระเบียบน้ี  ซึ่งมีขอกําหนดขัดแยงกับระเบียบน้ีทั้งสิ้น ใหใชระเบียบน้ีแทน 
 ขอ 4. เจาหนาที่และลูกจางตองรักษาวินัยโดยเครงครัดอยูเสมอ  ผูใดฝาฝนใหถือวาผูน้ันกระทําผิด
วินัยจักตองไดรับโทษตามที่กําหนดไวในระเบียบน้ี 
 ขอ 5. วินัยซึ่งเจาหนาที่และลูกจางตองรักษามีดังตอไปน้ี 

(1) ตองสนับสนุนการปกครองตามรัฐธรรมนูญดวยความบริสุทธ์ิใจ 
(2) ตองรักษาความลับของสหกรณและไมเปนปฏิปกษตอขบวนการสหกรณ 
(3) ตองใหการตอนรับ  คําช้ีแจง  ความสะดวก  ความเปนธรรม  และความสงเคราะหแกผูมา

ติดตอในกิจการของสหกรณโดยมิชักชา  ทั้งตองสุภาพ  เรียบรอยตอสมาชิกของ สหกรณและประชาชนทั่วไป  
หามมิใหดูหมิ่นเหยียดหยามบุคคลใดๆ 

(4) ตองปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยเที่ยงธรรมและประพฤติตนอยูในความสุจริต  หามมิให
กดข่ีขมเหงหรือเบียดเบียนผูใด  และหามมิใหอาศัยงานในหนาที่ของตน  ไมวาในทางตรงหรือทางออมหา
ผลประโยชนแกตนหรือผูอื่น 

(5) ตองขวนขวายปฏิบัติหนาที่ดวยความอุตสาหะและรวดเร็วใหเกิดผลดีและความกาวหนาแก  
สหกรณและสมาชิกของสหกรณ ทั้งเอาใจใสระมัดระวังผลประโยชนของสหกรณ 

(6) ตองไมรายงานเท็จหรือเสนอความเห็นที่ไมสุจริตตอผูบังคับบัญชา 
(7) ตองปฏิบัติตามขอบังคับ  ระเบียบ  คําสั่ง  แบบแผนและวิธีปฏิบัติของสหกรณ 
(8) ตองอุทิศเวลาของตนใหแกกิจการของสหกรณ  จะละทิ้งหรือทอดทิ้งหนาที่ไมได ทั้งน้ี     

โดยจะตองปฏิบัติหนาที่และดํารงตําแหนงในสหกรณใดสหกรณหน่ึงเพียงแหงเดียวเทาน้ันหามมิใหเปนตัว
กระทําการในหางหุนสวนหรือบริษัทใดๆ 

(9) ตองสุภาพเรียบรอย  เช่ือฟง  และไมแสดงความกระดางกระเด่ืองตอผูบังคับบัญชา  ผูอยู
ใตบังคับบัญชาตองปฏิบัติตามคําสั่งของผูบังคับบัญชา  ซึ่งสั่งในกิจการของสหกรณโดยชอบ  ในการปฏิบัติ
กิจการของสหกรณ  หามมิใหกระทําการขามผูบังคับบัญชาเหนือตน  เวนแตผูบังคับบัญชาเหนือตนข้ึนไปสั่งให
กระทําหรือไดรับอนุญาตเปนพิเศษเปนครั้งคราว 
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(10) ตองรักษาช่ือเสียงมิใหข้ึนช่ือวาประพฤติช่ัว  หามมิใหประพฤติในทางที่อาจทําใหเสื่อม
เสียเกียรติศักด์ิของตําแหนงหนาที่  เชน  ประพฤติตนเปนคนเสเพล  เสพสุราหรือของมึนเมาอยางอื่นจนไม
สามารถครองสติได  เสพยาเสพติดใหโทษ มีหน้ีสินรุงรัง เลนการพนัน กระทําหรือยอมใหผูอื่นกระทําการอื่นใด        
ซึ่งอาจทําใหเสื่อมเสียเกียรติศักด์ิของตําแหนงหนาที่ 

(11) ตองไมเสพสุราหรือของเมาอยางอื่นในเวลาปฏิบัติหนาที่อันขาด 
(12) ตองรวมมือชวยเหลือกันในกิจการของสหกรณ  ตองรักษาความสามัคคี  บรรดาผูอยูใน

วงงานของสหกรณ  และตองไมกระทําการใดๆ  อันอาจเปนเหตุผลกอใหเกิดความกระดางกระเด่ืองในบรรดาผู
อยูในวงงานสหกรณ 

(13) ตองรวมมือประสานงานดวยดีกับสวนราชการ หรือสถาบันอื่นที่เกี่ยวของกับกิจการสหกรณ 
ขอ 6. โทษผิดวินัย  5  สถาน  คือ 

(1) ไลออก 
(2) ใหออก 
(3) ลดข้ันเงินเดือน 
(4) ตัดเงินเดือน 
(5) ภาคทัณฑ 

ขอ 7. การลงโทษไลออกน้ัน  ใหกระทําในกรณีเจาหนาที่หรือลูกจางกระทําผิดวินัยอยางรายแรง     
ดังระบุไวตอไปน้ี 

(1) เปดเผยความลับของสหกรณ  หรือเปนปฏิปกษตอขบวนการสหกรณ  หรือสหกรณจน
เปนเหตุใหเสียหายแกสหกรณ 

(2) ทําความผิดตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก  เวนแตความผิดลหุโทษ  
หรือความผิดอันไดกระทําโดยประมาท 

(3) ตองคําพิพากษาใหเปนคนลมละลาย 
(4) ทุจริตตอหนาที ่
(5) จงใจไมปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของสหกรณ  เปนเหตุใหเสียหายแก สหกรณอยางรายแรง 
(6) ขัดคําสั่งผูบังคับบัญชาซึ่งสั่งในกิจการของสหกรณโดยชอบ  และการขัดคําสั่งน้ัน  เปนเหตุ

ใหเสียหายแกสหกรณอยางรายแรง 
(7) ละทิ้งหนาที่เปนเหตุใหเสียหายแกสหกรณอยางรายแรง 
(8) ประมาทเลินเลอในหนาที่  เปนเหตุใหเสียหายแกสหกรณอยางรายแรง 
(9) ประพฤติช่ัวอยางรายแรง 
(10) ดูหมิ่นเหยียดหยามผูมาติดตอในกิจการสหกรณหรือกดข่ีขมเหงหรือเบียดเบียนสมาชิกสหกรณ 
(11) ขาดงานติดตอกันเกินกวา 15 วัน  โดยไมมีเหตุอันควร 

ขอ 8. การลงโทษใหออกน้ัน  ใหกระทําในกรณีที่เจาหนาที่หรือลูกจางกระทําผิดวินัย  เปนเหตุให
เสียหายแกสหกรณ  แตไมถึงข้ันราย  ดังระบุไวดังตอไปน้ี 

(1) รายงานเท็จ หรอืเสนอความคิดเห็นไมสุจริตตอผูบังคับบัญชา 
(2) จงใจไมปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของสหกรณ 
(3) ละทิ้งหนาที่เนือง  ๆ 
(4) ประมาทเลินเลอในหนาที่เนือง  ๆ
(5) ทะเลาะวิวาทกับผูรวมงานเปนนิจสิน 
(6) ประพฤติเปนที่เสื่อมเสียเกียรติศักด์ิของตําแหนงหนาที ่
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ขอ 9. การลงโทษไลออกและใหออกน้ัน  ใหคณะกรรมการดําเนินการ  หรือผูบังคับบัญชาตําแหนง
ผูจัดการต้ังคณะกรรมการประกอบดวย  กรรมการดําเนินการหรือเจาหนาที่ตําแหนงไมตํ่ากวาผูถูกกลาวหาอยางนอย  
สามคนเพื่อสอบสวน 

การสอบสวนน้ันใหกระทําใหเสร็จโดยเร็ว  อยางชาไมเกินสามสิบวัน  นับแตวันที่ประธานกรรมการ
สอบสวนไดทราบคําสั่ง  เวนแตคณะกรรมการดําเนินการจะกําหนดเปนอยางอื่น  แมผูถูกกลาวหาตายกอนการ
สอบสวนพิจารณาถึงที่สุด  ก็ใหสอบสวนตอไปจนเสร็จ  เมื่อสอบสวนเสร็จแลว  ใหคณะกรรมการสอบสวน
เสนอรายงานพรอมทั้งสํานวนการสอบสวนตอผูสั่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนเพื่อพิจารณาใหความเห็น  และ
เสนอตามลําดับจนถึงคณะกรรมการดําเนินการ 

ขอ 10. ในกรณีตอไปน้ีใหถือวาเปนกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจง  ใหลงโทษไลออกโดยไมตองต้ัง
คณะกรรมการสอบสวน 

(1) ทําความผิดตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก  เวนแตความผิดลหุโทษหรือ
ความผิดอันกระทําโดยประมาท 

(2) ตองคําพิพากษาใหเปนคนลมละลาย 
(3) ทําความผิดเกี่ยวกับทุจริตตอหนาที่และถอยคําสารภาพตอผูบังคับบัญชา  พนักงาน

สอบสวนหรือศาล หรือคําพิพากษาถึงที่สุดวาทําความผิดเชนน้ัน  แมจะมิใหจําคุกก็ตาม 
(4) ขาดงานติดตอกันเกิน 15 วัน  และผูบังคับบัญชาไดสอบสวนแลวเห็นวาไมมีเหตุอัน

สมควรในกรณีดังกลาวใหผูบังคับบัญชาเสนอรายงานพรอมดวยหลักฐานตามลําดับ  จนถึงคณะกรรมการ
ดําเนินการเมื่อคณะกรรมการดําเนินการเห็นวามีหลักฐานฟงไดตามรายงานน้ัน ก็ใหไลออกได 

ขอ 11. เมื่อเจาหนาที่หรือลูกจางผูใดถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยจนมีการต้ังคณะกรรมการสอบสวน
หรือถูกกลาวหา  วากระทําผิดอาญา  หรือถูกฟองคดีอาญา เวนแตความผิดลหุโทษหรือความผิดอันไดกระทํา
โดยประมาท  ถาผูบังคับบัญชาเห็นวา หากผูน้ันคงอยูในหนาที่จะเปนการเสียหายแกสหกรณ  ก็ใหรายงาน
ตามลําดับจนถึงคณะกรรมการดําเนินการเพื่อพิจารณาสั่งพักงาน 

การพักงานน้ันใหพักจนกวาการสอบสวนพิจารณาถึงที่สุด  ถาการสอบสวนพิจารณาไดความวาผูถูกสั่ง
พักมิไดกระทําความผิดและไมมีมลทินมัวหมองก็ดี  หรือผูถูกสั่งพักไดกระทําผิดวินัยไมรายแรงก็ดี  คณะกรรมการ
ดําเนินการตองสั่งใหผูน้ันกลับเขาทํางานในตําแหนงเดิมหรือตําแหนงที่เทียบเทา  สวนเงินเดือนหรือคาจางใน
ระหวางพักงานน้ัน  ในกรณีแรกใหจายเต็มอัตรา  ในกรณีหลังใหจายกึ่งอัตรา  ถาผูถูกสั่งพักตายกอนการ
สอบสวนพิจารณาถึงที่สุด  ใหจายถึงวันที่ผูน้ันตาย 

ถาการสอบสวนพิจารณาไดความเปนสัตยวา ผูถูกสั่งพักไดกระทําผิดวินัยจริงใหไลออกตาม ขอ7  หรือ
ออกตาม ขอ 8 ต้ังแตวันพักงานหรือแมจะไมไดความเปนสัตยวาผูถูกสั่งพักไดกระทําผิดวินัยอยางรายแรงแตมี
มลทินหรือมัวหมองในกรณีดังกลาวน้ันอยู ใหเลิกจางตาม ขอ41  แหงระเบียบวาดวยเจาหนาที่และลูกจาง 

ขอ 12. ในกรณีที่เจาหนาที่หรือลูกจางกระทําผิดวินัย แตโทษไมถึงไลออกหรือใหออก  ผูบังคับบัญชา
จะสั่งลงโทษลดข้ันเงินเดือนหรือตัดเงินเดือนก็ได  หรือถาเห็นวามีเหตุอันควรลดหยอนหรือเปนความผิด
เล็กนอย  จะสั่งลงโทษภาคทัณฑโดยแสดงความผิดน้ันใหปรากฏเปนหนังสือและจะใหทําทัณฑบนไวดวยก็ได 

การลงโทษตามวรรคแรก  สําหรับเจาหนาที่หรือลูกจางในตําแหนงต้ังแตหัวหนางานลงไปใหผูจัดการ
หรือรองผูจัดการมีอํานาจสั่งลงโทษได 

การลงโทษผูจัดการและรองผูจัดการใหเปนอํานาจของคณะกรรมการ 
ในกรณีลงโทษลดข้ันเงินเดือน  หากตองลดเกินกวาข้ันตํ่าสุดของตําแหนง  ก็ใหลดในข้ันเงินเดือน

สําหรับตําแหนงถัดลงไปได 
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โทษลดข้ันเงินเดือนหรือโทษตัดเงินเดือนน้ัน  ผูบังคับบัญชาจะลงโทษผูอยูใตบังคับบัญชาที่กระทําผิด
วินัยครั้งหน่ึงไมเกินอัตราตอไปน้ี 
 ลดข้ันเงินเดือน ตัดเงินเดือน 
ผูบังคับบัญชา ไมเกิน กําหนดสวนเงินเดือนไมเกิน กําหนดเวลาไมเกิน 
คณะกรรมการดําเนินการ 2 ข้ัน 10  % 2  เดือน 
ผูจัดการ                                    -   5  % 1  เดือน  

ขอ 13. ใหผูบังคับบัญชาต้ังแตผูจัดการลงไปรับผิดชอบดูแลระมัดระวังเจาหนาที่และลูกจางในบังคับ
บัญชาใหปฏิบัติตามวินัย 

ถาผูบังคับบัญชารูวาผูอยูใตบังคับบัญชากระทําผิดวินัย  ผูบังคับบัญชาจะตองพิจารณาวาความผิดของ
ผูน้ันอยูในอํานาจของตนที่จะลงโทษ  ถาเห็นวาความผิดน้ันควรจะตองลงโทษมากไปกวาที่ตนมีอํานาจลงโทษ     
ก็ใหรายงานตอผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไป  เพื่อใหลงโทษตามสมควร 
 ถาผูบังคับบัญชาคนใดรูวาผูอยูใตบังคับบัญชากระทําผิดวินัย  แตไมจัดการลงโทษหรือลงโทษไมเปน
การสุจริต  ใหถือวาผูบังคับบัญชาน้ันกระทําผิดวินัย 

ขอ 14. เมื่อผูมีอํานาจลงโทษไดสั่งลงโทษแลว  ตองเสนอรายงานการลงโทษน้ันตามลําดับจนถึง
คณะกรรมการดําเนินการ 

หากผูบังคับบัญชาเหนือผูสั่งลงโทษเห็นวาโทษที่ลงน้ันเบาไปใหมีอํานาจที่จะสั่งเพิ่มโทษได  แตโทษที่
สั่งเพิ่มข้ึนรวมกับสั่งไวแลวเดิม  ตองไมเกินอํานาจของผูสั่งใหมน้ัน 

ขอ 15. เจาหนาที่หรือลูกจางที่ถูกลงโทษฐานผิดวินัย ถาเห็นวาตนไมไดรับความเปนธรรมก็อาจ
อุทธรณตอคณะกรรมการดําเนินการไดภายใน 15 วัน  นับต้ังแตวันทราบคําสั่ง 

การอุทธรณไมเปนเหตุใหรอการลงโทษตามคําสั่งของผูบังคับบัญชา 
เมื่อคณะกรรมการดําเนินการไดรับพิจารณาอุทธรณแลวจะยกโทษ  ลดโทษ  เพิ่มโทษ  หรือยืนตาม

คําสั่งเดิมก็ได  ทั้งน้ี  โดยปกติใหกระทําใหเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับอุทธรณ  คําวินัจฉัยอุทธรณของ
คณะกรรมการดําเนินการใหเปนอันสิ้นสุด 
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