- 88 ระเบียบสหกรณออมทรัพยครูอุดรธานี จํากัด
วาดวยเจาหนาที่สหกรณ
พ.ศ. 2553
อาศัยอํานาจตามขอบังคับสหกรณ ขอ 67 (9) และขอ 88 (7) ในการประชุม
คณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 48 ครั้งที่ 19/2553 วันที่ 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2553
คณะกรรมการดําเนินการ จึงไดกําหนดระเบียบวาดวยเจาหนาที่สหกรณ พ.ศ. 2553 ดังตอไปนี้
ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยครูอดุ รธานี จํากัด วาดวยเจาหนาที่
สหกรณ พ.ศ. 2553”
ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบงั คับตั้งแตวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2553 เปนตนไป
ขอ 3 ใหยกเลิก ระเบียบสหกรณออมทรัพยครูอุดรธานี จํากัด วาดวยเจาหนาทีส่ หกรณ
พ.ศ. 2548 ซึ่งกําหนดไว ณ วันที่ 26 เดือน มกราคม พ.ศ. 2548 และบรรดาระเบียบ ประกาศ
คําสั่ง มติ หรือขอตกลงอื่นใดซึง่ ขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ และใหใชระเบียบนี้แทน
หมวด 1
บททั่วไป
ขอ 4 ในระเบียบนี้
“สหกรณ”
“ประธานกรรมการ”
“เจาหนาที”่
“คณะกรรมการ”

หมายถึง สหกรณออมทรัพยครูอุดรธานี จํากัด
หมายถึง ประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยครูอุดรธานี
จํากัด
หมายถึง ผูที่สหกรณจางไวปฏิบัตงิ านประจําในตําแหนง
ลูกจางประจํา เจาหนาที่ ผูชวยหัวหนาฝาย
หัวหนาฝาย รองผูจัดการ ผูจัดการ
หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพย
ครูอุดรธานี จํากัด

หมวด 2
อัตรากําลังและตําแหนงเจาหนาที่
ขอ 5 ใหสหกรณจางเจาหนาที่ ตามจํานวนที่จําเปนแกการปฏิบัติงานประจําของสหกรณ
จํานวนเจาหนาที่ตามความในวรรคกอน ควรมีอัตราเจาหนาทีห่ นึ่งคนตอสมาชิกจํานวนสี่รอยคน
เศษของสีร่ อยถาถึงครึง่ หนึ่งก็อาจจางเจาหนาทีเ่ พิ่มขึ้นไดหนึง่ คน
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(1) เจาหนาที่
(2) ผูชวยหัวหนาฝาย
(3) หัวหนาฝาย
(4) รองผูจ ัดการ
(5) ผูจัดการ
หมวด 3
อัตราเงินเดือน
ขอ 7 ใหกําหนดอัตราเงินเดือนสําหรับเจาหนาที่สหกรณ ตามประกาศทายระเบียบนี้
หากมีการปรับปรุงบัญชีเงินเดือน ใหประธานกรรมการโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการดําเนินการ ประกาศบัญชีเงินเดือนไดตามที่เห็นเหมาะสม
กรณีเจาหนาทีส่ หกรณไดรบั เงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของตําแหนง ใหเลื่อนเงินเดือนไดไมเกิน
รอยละ 4 ของขั้นสูงสุดของตําแหนงนั้นๆ โดยใหคณะกรรมการดําเนินการใหความเห็นชอบ
ผลการปฏิบัติงานเปนปๆ ไป
หมวด 4
การรับสมัคร การคัดเลือกหรือสอบคัดเลือก
การบรรจุและการแตงตั้งเจาหนาที่
ขอ 8 ผูที่จะไดรับการบรรจุ และแตงตั้งเปนเจาหนาทีส่ หกรณ ตองมีคุณสมบัติดงั ตอไปนี้
เปนอยางนอย
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบรู ณ
(3) เปนผูเ ลือ่ มใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญดวยความบริสุทธิ์ใจ
(4) ไมเปนผูม ีกายทุพพลภาพไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบทั้งไมเปน
โรคเรื้อน วัณโรคระยะอันตราย โรคเทาชางในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รงั เกียจแกสังคม โรคยาเสพติด
ใหโทษ โรคพิษสุราเรื้อรัง หรือโรคอยางอื่นตามที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด
(5) ไมเปนผูบ กพรองในศีลธรรมอันดี
(6) ไมเปนผูม ีหนีส้ ินลนพนตัว
(7) ไมเปนผูเ คยถูกลงโทษถึงตองออกจากสหกรณ หรือออกจากราชการ หรือออกจาก
องคการของรัฐบาล หรือสถาบันอื่น
(8) ไมเปนผูเคยรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตความผิดลหุโทษ
หรือความผิดอันไดกระทําโดยประมาท
ขอ 9 เมื่อสหกรณมีความจําเปนตองจางเจาหนาที่ ใหคณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจ
พิจารณากําหนดความรูพื้นฐาน ตามหลักเกณฑในขอ 16 และรับสมัครคัดเลือก หรือสอบคัดเลือก
ตามหลักเกณฑในระเบียบนี้
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ประกาศรับสมัครมีกําหนดเวลา ไมนอยกวา 15 วัน โดยปดประกาศไวที่สหกรณ
ขอ 11 ใหผูที่ประสงคจะสมัครเขารับการคัดเลือกหรือสอบคัดเลือก ยืน่ ใบสมัครตามแบบที่
สหกรณกําหนด พรอมทัง้ หลักฐานแสดงพื้นความรู สําเนาทะเบียนบาน หรือหนังสือรับรองของแพทย
แผนปจจุบนั ชั้นหนึ่ง สาขาเวชกรรม ซึ่งรับรองผูสมัครตามความในขอ 7 (4) และรับรองดวยวาผูส มัคร
เปนผูมีอนามัยสมบูรณ
ใหยื่นใบสมัครดวยตนเองตอสหกรณและตองชําระคาธรรมเนียมสมัครตามที่คณะกรรมการ
ดําเนินการกําหนด เงินคาธรรมเนียมสมัครนี้สหกรณจะไมคนื ใหไมวากรณีใดๆ เวนแตเฉพาะผูขาด
คุณสมบัติพื้นความรู
ขอ 12 ใหคณะกรรมการดําเนินการแตงตัง้ กรรมการขึ้นคณะหนึ่ง มีจํานวนไมนอยกวา 3 คน
โดยใหมีตําแหนงเปนประธานกรรมการคนหนึง่ และเลขานุการคนหนึง่ เพื่อดําเนินการคัดเลือกหรือ
สอบคัดเลือก
ขอ 13 ในการคัดเลือก ใหคณะกรรมการทดสอบผูส มัครในวิชาที่กําหนดไวในขอ 14
ตามที่เห็นสมควร
ขอ 14 ในการสอบคัดเลือก ใหคณะกรรมการจัดใหสอบในวิชาดังตอไปนี้
(1) ความรูเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ขอบังคับ ระเบียบ และวิธีปฏิบัติงานเกี่ยวกับสหกรณ
(2) ความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง
(3) สัมภาษณ
คณะกรรมการดําเนินการ อาจกําหนดเปลี่ยนแปลงวิชานอกเหนือที่กําหนดไวนี้ได
ตามความเหมาะสม
ผูสอบคัดเลือกตองไดคะแนนรายวิชาไมต่ํากวารอยละ 50 และไดคะแนนรวมไมต่ํากวา
รอยละ 60 ของคะแนนทั้งหมด จึงจะถือวาเปนผูสอบคัดเลือกได
ขอ 15 เมือ่ การคัดเลือกหรือสอบคัดเลือกเสร็จสิ้นแลว ใหประธานกรรมการคัดเลือกหรือ
สอบคัดเลือก ประกาศรายชือ่ ผูไดรบั คัดเลือก หรือ สอบคัดเลือกไดตามลําดับคะแนนไวทสี่ หกรณและ
ใหเสนอผลการคัดเลือกหรือสอบคัดเลือกตอคณะกรรมการดําเนินการโดยเร็ว
ขอ 16 ใหคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาบรรจุ และแตงตั้งผูไดรบั การคัดเลือกหรือสอบ
คัดเลือกไดเรียงตามลําดับจากคะแนนสูงมาหาต่ําเปนเจาหนาที่ของสหกรณ ถามีผูสอบคัดเลือกได
คะแนนรวมเทากันหลายคนใหถือคะแนนวิชาในขอ 14 (1) เปนเกณฑตัดสิน และถาคะแนนในวิชา
ดังกลาวยังเทากันอยูอ ีกก็ใหคณะกรรมการดําเนินการจัดใหมีการคัดเลือก โดยสอบสัมภาษณ
ขอ 17 การบรรจุและแตงตัง้ หรือเลื่อนตําแหนงเจาหนาที่ใหดํารงตําแหนงตองเปนไปตามเกณฑ
ดังตอไปนี้
(1) เจาหนาที่สหกรณ ตามขอ 6 (1) – (3) ตองเปนผูไดรบั ประกาศนียบัตรไมต่ํากวา
ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทาขึ้นไป
(2) รองผูจ ัดการ
ก. ตองไดรับปริญญาตรี หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ ซึ่งเทียบเทาไดไมต่ํากวา
ปริญญาตรีในทางทีส่ หกรณตองการ หรือ
ข. ตองดํารงตําแหนงเจาหนาทีส่ หกรณในสหกรณนี้มาแลวไมนอยกวา 3 ป
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ก. ตองมีพื้นความรูตาม (2) ก. และ
ข. ดํารงตําแหนงรองผูจ ัดการในสหกรณมาแลวไมนอยกวา 2 ป หรือตองดํารง
ตําแหนงเจาหนาทีส่ หกรณมาแลวไมนอยกวา 5 ป หรือเปนสมาชิกสหกรณมาแลวไมนอยกวา 10 ป
หรือ
ค. มีประสบการณที่เหมาะสมกับตําแหนง ตามที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด
ในกรณีที่มีเหตุยกเวนการปฏิบัติตามหลักเกณฑในขอนี้ ใหคณะกรรมการดําเนินการ
พิจารณาเปนรายๆ ไป
ขอ 18 ประธานกรรมการมีอํานาจบรรจุ และแตงตั้งหรือเลื่อนตําแหนงเจาหนาที่ใหดํารง
ตําแหนง ซึ่งต่ํากวารองผูจ ัดการไดทกุ ตําแหนง ภายในจํานวนตําแหนงที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด
ขอ 19 ในการบรรจุและแตงตั้ง หรือเลื่อนตําแหนงเจาหนาที่ใหดํารงตําแหนงรองผูจัดการหรือ
ผูจัดการ ใหประธานกรรมการพิจารณาผูท ี่มีคุณวุฒิความสามารถ ความจัดเจนและความเหมาะสม
แกตําแหนงเสนอขอรับความเห็นชอบของคณะกรรมการดําเนินการกอน เมื่อไดรับความเห็นชอบแลว
ประธานกรรมการจึงมีอํานาจบรรจุและแตงตั้ง หรือเลื่อนตําแหนงหนาที่ดังกลาวได
ขอ 20 การบรรจุและแตงตัง้ เจาหนาทีส่ หกรณ ใหบรรจุในอัตราเงินเดือนดังตอไปนี้
(1) ผูมีพื้นความรูไมต่ํากวาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ม.6 หรือ ปวช.) แผนกพณิชยการหรือเทียบเทา ใหบรรจุในอัตราเงินเดือนไมต่ํากวา 6,690.00 บาท
(2) ผูมีพื้นความรูไมต่ํากวาอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ซึ่งเทียบเทาไดไมต่ํากวาอนุปริญญา ใหบรรจุในอัตราเงินเดือนไมต่ํากวา 7,940.00 บาท
(3) ผูมีพื้นความรูไมต่ํากวาปริญญาตรี หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพซึ่งเทียบเทาได
ไมต่ํากวาปริญญาตรี ใหบรรจุในอัตราเงินเดือนไมต่ํากวา 8,600.00 บาท
(4) ผูมีพื้นความรูในระดับปริญญาโท หรือเทียบเทา ใหบรรจุในอัตราเงินเดือน
ไมต่ํากวา 10,130.00 บาท
(5) วุฒิ ที่เปนวิชาชีพเฉพาะหรือที่มีความขาดแคลน คณะกรรมการอาจกําหนดอัตรา
เงินเดือนไดตามที่เห็นเหมาะสม
ผูที่ไดรับการเลือ่ นตําแหนง รองผูจัดการ หรือผูจ ัดการ จะใหไดรับเงินเดือนสูงกวา
ขั้นต่ําสุดของตําแหนงใหม ก็ใหไดรบั ขั้นที่เทากับเงินเดือนเดิม
ขอ 21 ถาตําแหนงเจาหนาที่วางลงและยังมิไดแตงตั้งใหผูใดดํารงตําแหนงนั้น หรือผูดํารง
ตําแหนงไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดเปนครัง้ คราว ประธานกรรมการมีอํานาจสั่งใหเจาหนาทีท่ เี่ ห็นสมควร
รักษาการในตําแหนง หรือทําการแทนชั่วคราวได แตการสัง่ ใหรกั ษาการในตําแหนงผูจ ัดการตองไดรบั
ความเห็นชอบของคณะกรรมการดําเนินการกอน
หมวด 5
หลักประกันของเจาหนาที่
ขอ 22 ในการบรรจุและแตงตั้งเจาหนาที่ของสหกรณ ตองใหเจาหนาทีท่ ําหนังสือสัญญาจาง
ไวเปนหลักฐาน ตามแบบทีส่ หกรณกําหนด และใหคณะกรรมการดําเนินการกําหนดใหมหี ลักประกัน
อยางใดอยางหนึง่ หรือหลายอยางดังปรากฏขางลางนี้ เพื่อประกันความเสียหายอันหากจะเกิดขึ้นแก
สหกรณ เนื่องจากการกระทําในระหวางปฏิบัตหิ นาที่ในสหกรณ ซึ่งเจาหนาทีส่ หกรณตองรับผิด
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(2) มีบุคคลซึง่ คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรอยางนอย 2 คน เปนผูค้ําประกัน
อยางไมจํากัด
(3) มีหลักทรัพยของรัฐบาลไทย หรือหลักทรัพยอยางอื่นซึง่ คณะกรรมการดําเนินการ
เห็นสมควรจํานําตอสหกรณ
(4) มีอสังหาริมทรัพยอันปลอดจากภาระจํานองรายอื่น จํานองเปนประกัน
ตอสหกรณ
ใหคณะกรรมการดําเนินการกําหนดจํานวนรวมแหงมูลคาของทรัพยสิน ที่ใชเปน
หลักประกันตามทีเ่ ห็นสมควรแกลักษณะ และปริมาณของงานในความรับผิดชอบของเจาหนาที่สหกรณ
แตละคนเพื่อใหคุมแกความเสียหายอันจะเกิดมีขึ้น
ขอ 23 คณะกรรมการดําเนินการ อาจพิจารณาอนุญาตใหเจาหนาทีส่ หกรณถอนหลักประกัน
อยางใดอยางหนึง่ หรือทั้งหมดไดตามทีเ่ ห็นสมควร เมื่อเจาหนาที่สหกรณมีเงินสะสมรวมทัง้ ดอกเบี้ย
ตามความในหมวด 7 คุมจํานวนเงินหรือมูลคาแหงหลักประกันนั้นๆ
หมวด 6
การเลื่อนเงินเดือน
ขอ 24 สหกรณยอมพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของเจาหนาทีส่ หกรณปล ะ 2 ครั้ง ตามผลการ
ประเมินการปฏิบัตงิ านครั้งแรกในวันที่ 1 เมษายน และครั้งที่ 2 ในวันที่ 1 ตุลาคม ของทุกป
เจาหนาที่สหกรณ ซึ่งมีเวลาทํางานในสหกรณครบรอบปการเงินของสหกรณจงึ มีสทิ ธิ์ไดรับการพิจารณา
เลื่อนเงินเดือน ในกรณีที่เจาหนาที่ไดรับการบรรจุใหม ถามีเวลาการทํางานครบ 4 เดือน ก็ใหมีสทิ ธิ์
ไดรับการพิจารณาเลือ่ นเงินเดือนดวย
ในกรณีเจาหนาที่ไมไดเลื่อนเงินเดือน ใหผูมีอํานาจเลื่อนเงินเดือนแจงสาเหตุที่ไมไดเลื่อน
เงินเดือนใหเจาตัวทราบ
ขอ 25 ในการเลื่อนเงินเดือนของเจาหนาที่ใหพิจารณาถึงความสามารถ การริเริ่ม ความอุตสาหะ
ความรับผิดชอบ คุณภาพและปริมาณงานในหนาที่ ตลอดจนความประพฤติและประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการปฏิบัตงิ าน ทั้งนี้ ตองอยูในวงเงินประมาณการรายจายสําหรับเลื่อนเงินเดือนประจําป
ขอ 26 คณะกรรมการอํานวยการ มีอํานาจเลื่อนเงินเดือนของเจาหนาที่ตําแหนงต่ํากวาผูจ ัดการ
ในปหนึ่งๆ ไดไมเกินสองขั้น ถาเกินกวานั้นตองไดรับความเห็นชอบของคณะกรรมการดําเนินการ
ขอ 27 ประธานกรรมการจะเลื่อนเงินเดือนของผูจ ัดการไดดวยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ดําเนินการ
ขอ 28 เจาหนาทีส่ หกรณที่ถูกลงโทษทางวินัย ตั้งแตลดขัน้ เงินเดือน ไมใหไดรับการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือนประจําป
หมวด 7
เงินสะสมของเจาหนาที่สหกรณ
ขอ 29 เจาหนาทีส่ หกรณอาจยินยอมใหสหกรณหักเงินเดือน ณ ที่จาย เพื่อนําเขาบัญชีเงิน
สะสมของเจาหนาทีส่ หกรณรายคนทุกเดือน จนถึงเดือนออกจากงานก็ได
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ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นแกสหกรณ โดยการกระทําหรืองดเวนการกระทําของเจาหนาทีส่ หกรณดวย
หมวด 8
การจายเงินโบนัส ภาษีเงินได บําเหน็จ
คาเลาเรียนบุตร คารักษาพยาบาล และเงินชวยทําศพ
ขอ 31 เมือ่ สิ้นปการเงินหนึ่งๆ สหกรณอาจจัดสรรกําไรเปนโบนัสแกเจาหนาทีส่ หกรณได
ตามขอบังคับของสหกรณ
ใหคณะกรรมการดําเนินการ กําหนดจํานวนเงินโบนัสทีจ่ ะจายใหแกเจาหนาทีส่ หกรณ
ตามสวนแหงอัตราเงินเดือนของแตละคน แตอยางสูงไมเกินสี่เทาของเงินเดือน ซึ่งไดรบั ในเดือนสุดทาย
ของปทางบัญชีนั้นๆ
เจาหนาทีส่ หกรณผูใดมีเวลาทํางานไมเต็มปการเงินใด ใหไดรับโบนัสลดลงตามสวนแหง
เวลาทํางานในปนั้น
ขอ 32 คณะกรรมการดําเนินการอาจไมจายเงินโบนัส ไมวาทั้งหมดหรือบางสวนใหแกเจาหนาที่
สหกรณคนใดก็ได หากปรากฏวาเจาหนาที่สหกรณคนนั้น ปฏิบัติหนาทีผ่ ิดพลาดหรือบกพรองอยูเ ปนนิจ
ทั้งไมขวนขวายแกไขขอผิดพลาดหรือขอบกพรองของตน หรือหากเจาหนาทีส่ งเสริมสหกรณ ไดให
ความเห็นแนะนําเชนวานั้น
ขอ 33 เจาหนาทีส่ หกรณคนใด ซึ่งมีเงินไดเขาเกณฑที่ตองเสียภาษีเงินไดตามประมวลรัษฎากร
จะตองเปนผูเสียภาษีเงินไดสําหรับเงินเดือนที่ไดรับจากสหกรณนี้ดวยตัวเอง
ในการนี้ ใหสหกรณหักภาษีเงินไดพึงประเมินไว ณ ที่จายเปนรายเดือน แลวนําสง
สํานักงานสรรพากรจังหวัดภายใน 7 วัน นับแตวันที่จายเงินเดือน
ขอ 34 เจาหนาทีส่ หกรณคนใดทํางานในสหกรณนี้ดวยความเรียบรอยเปนเวลาติดตอกันมา
ไมนอยกวา 5 ปบริบรู ณ มีสิทธิ์ไดรบั เงินบําเหน็จเมื่อออกจากตําแหนงตามขอ 49 (1), (2), (3) และ (4)
เงินบําเหน็จนั้นใหไดรบั คราวเดียวมีจํานวนเทากับเงินเดือนเต็มครัง้ สุดทายคูณจํานวนป
แหงเวลาทํางาน เศษของปถาถึงครึ่งหนึ่งใหนบั เปนปเต็ม
ขอ 35 เจาหนาทีส่ หกรณซงึ่ ออกจากตําแหนงเพราะตาย สหกรณจะจายเงินบําเหน็จใหแก
ทายาทหรือผูร ับโอนประโยชนที่ตงั้ ไว
ขอ 36 เพื่อประโยชนแกการจายเงินบําเหน็จแกเจาหนาที่สหกรณ ใหสหกรณตั้ง “เงินสํารอง
จายเงินบําเหน็จ” ไวโดยตัดจายเปนคาใชจายประจําปตามจํานวนที่คณะกรรมการดําเนินการพิจารณา
เห็นสมควร
ขอ 37 เจาหนาทีส่ หกรณคนใดตายในระหวางอยูในตําแหนง ใหทายาท หรือผูจ ัดการทําศพ
มีสิทธิ์ไดรบั “เงินชวยทําศพ” จากสหกรณ
เงินชวยทําศพใหไดรับคราวเดียว มีจํานวนเทากับเงินเดือนเต็มครั้งสุดทายสามเดือน
รวมกัน
“เงินเดือนเต็มครัง้ สุดทาย” ตามความในวรรคกอน หมายความวาเงินเดือนเต็ม
ซึ่งสหกรณตองจายสําหรับการทํางานในเดือนที่เจาหนาที่สหกรณถึงแกกรรม
ขอ 38 การชวยเหลือในเรื่องคาเลาเรียนบุตรและการรักษาพยาบาลแกเจาหนาทีส่ หกรณหรือ
คนในครอบครัว ใหเปนไปตามระเบียบการซึ่งคณะกรรมการดําเนินการจะไดกําหนดขึ้น
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วินัย การสอบสวนและการลงโทษสําหรับเจาหนาที่
ขอ 39 โทษทางวินัย สหกรณกําหนดโทษสําหรับเจาหนาที่ ที่ฝาฝนระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง
หรือกระทําความผิดไว ดังนี้
(1) ภาคทัณฑ
(2) ตัดเงินเดือน
(3) ลดขั้นเงินเดือน
(4) เลิกจาง
(5) ไลออก
สหกรณสงวนสิทธิ์ทจี่ ะลงโทษเจาหนาที่ตามความรายแรงของการกระทําความผิด
โดยไมจําเปนตองเปนไปตามลําดับขางตนแตประการใด
ขอ 40 การลงโทษไลออกนั้น ใหกระทําในกรณีที่เจาหนาทีห่ รือลูกจางกระทําผิดวินัย
อยางรายแรงดังระบุไวตอไปนี้
(1) เปดเผยความลับของสหกรณ เปนเหตุใหเสียหายแกสหกรณ
(2) ทําความผิดตองรับโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตความผิด ลหุ
โทษหรือความผิดอันไดกระทําโดยประมาท
(3) ตองคําพิพากษาใหเปนคนลมละลายหรือเปนผูมหี นี้สินลนพนตัว
(4) ทุจริตตอหนาที่
(5) จงใจไมปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของสหกรณ เปนเหตุใหเสียหายแกสหกรณ
อยางรายแรง
(6) ขัดคําสั่งผูบงั คับบัญชา ซึ่งสัง่ ในกิจการของสหกรณโดยชอบและการขัดคําสั่งนั้น
เปนเหตุใหเสียหายแกสหกรณอยางรายแรง
(7) ละทิ้งหนาที่ เปนเหตุใหเสียหายแกสหกรณอยางรายแรง
(8) ประมาทเลินเลอในหนาที่ เปนเหตุใหเสียหายแกสหกรณอยางรายแรง
(9) ประพฤติชั่วอยางรายแรง
(10) ขาดงานติดตอกันเกิน 15 วันโดยไมมีเหตุอันสมควร
ขอ 41 การลงโทษเลิกจางนั้น ใหกระทําในกรณีเจาหนาทีส่ หกรณกระทําผิดวินัยเปนเหตุให
เสียหายแกสหกรณไมถึงรายแรง ดังระบุไวตอไปนี้
(1) รายงานเท็จหรือเสนอความคิดเห็นที่ไมสจุ ริตตอผูบงั คับบัญชา
(2) ละทิ้งหนาที่ติดตอกัน 3 วัน โดยไมมีเหตุอันสมควร
(3) จงใจไมปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับของสหกรณหรือคําสั่งอันชอบดวยกฎหมาย
ซึ่งสหกรณไดเตือนเปนหนังสือแลว
(4) ประมาทเลินเลอในหนาที่เนืองๆ
(5) ทะเลาะวิวาทกับผูร วมงานเปนนิจสิน
(6) ประพฤติตนเปนทีเ่ สื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่
(7) ดูหมิ่นเหยียดหยามผูมาติดตอในกิจการสหกรณ หรือกดขี่ขมเหงหรือเบียดเบียน
สมาชิกสหกรณ หรือทําการในลักษณะแขงขันกับสหกรณ

- 95 (8) เมื่อมีเหตุอันสมควรซึ่งประธานกรรมการเสนอความเห็นวาผูนั้นหยอนสมรรถภาพ
ในการปฏิบัตงิ าน หรือมีความบกพรองในการปฏิบัตงิ านอยูเ นืองๆ หรือไมอาจไววางใจผูนั้นในการปฏิบัต
หนาที่ในตําแหนงนั้นตอไป
(9) เมื่อสหกรณยุบตําแหนงหนาที่ผูนั้นดํารงอยู
(10) เลิกจางตามสัญญาจาง
(11) ขาดคุณสมบัติตามขอ 8
ขอ 42 การลงโทษไลออก และเลิกจาง ใหประธานกรรมการของสหกรณตั้งคณะกรรมการ
อยางนอย 3 คน เพื่อสอบสวน
การสอบสวนนั้น ใหกระทําใหเสร็จโดยเร็วอยางชาไมเกิน 30 วัน นับแตวันที่ประธาน
คณะกรรมการสอบสวนไดรับคําสั่ง เวนแตประธานกรรมการจะกําหนดเปนอยางอื่น แมผูถูกกลาวหา
ตายกอนการสอบสวนพิจารณาถึงทีส่ ุดก็ใหสอบสวนตอไปจนเสร็จ เมื่อสอบสวนเสร็จแลวใหคณะกรรมการ
สอบสวนเสนอรายงาน พรอมทั้งสํานวนการสอบสวนตอประธานกรรมการสหกรณเพื่อนําเสนอตอที่ประชุม
คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาตอไป
ขอ 43 เมือ่ เจาหนาทีส่ หกรณผูใดถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัย จนมีการตั้งคณะกรรมการ
เพื่อสอบสวน หรือกลาวหาวากระทําผิดอาญา หรือถูกฟองคดีอาญา เวนแตความผิดลหุโทษ หรือ
ความผิดอันไดกระทําโดยประมาท ถาผูบังคับบัญชาเห็นวาหากใหผูนั้นคงอยูในหนาทีจ่ ะเปนการเสียหาย
ตอสหกรณก็ใหรายงานตามลําดับจนถึงประธานกรรมการเพือ่ พิจารณาสั่งพักงาน
ประธานกรรมการมีอํานาจสัง่ ใหเจาหนาที่สหกรณพกั งานได ถาผูถูกสั่งพักงานเปน
ผูจัดการหรือ รองผูจ ัดการ ใหประธานกรรมการเสนอคณะกรรมการดําเนินการ เปนผูพจิ ารณาสั่งพักงาน
ผูถูกสัง่ พักงานอาจอุทธรณคําสั่งตอคณะกรรมการดําเนินการได และเมื่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการมีมติอยางใดใหถือวาสิ้นสุด
การพักงาน ใหพักจนกวาการสอบสวนพิจารณาถึงที่สุด
ถาการสอบสวนพิจารณาไดความวาผูถูกสั่งพักงานไดกระทําความผิดวินัยแตไมรายแรง
ถึงขัน้ ไลออก หรือเลิกจางก็ดี ประธานกรรมการตองสั่งใหผูนั้นกลับเขามาทํางานในตําแหนงเดิม หรือ
ตําแหนงทีเ่ ทียบเทา สวนเงินเดือนหรือคาจางในระหวางพักงานนั้นใหจายตัง้ แตวันที่สั่งพักงานตามอัตรา
คาจางที่ไดรบั กอนวันถูกสัง่ พักงาน ถาผูถูกสั่งพักงานตายกอนการสอบสวนพิจารณาถึงทีส่ ุด ใหจายถึง
วันที่ผูนั้นตาย
การสั่งใหผูถูกสัง่ พักงานกลับเขาทํางานดังกลาวนี้ ถาผูนั้นเปนเจาหนาที่ตําแหนงผูจัดการ
หรือ รองผูจัดการ ใหประธานกรรมการเสนอทีป่ ระชุมคณะกรรมการดําเนินการพิจารณามีมติ
ถาการสอบสวนพิจารณาไดรบั ความเปนสัตยวาผูถูกสั่งพักงานไดกระทําผิดวินัยจริง
ใหไลออกตามขอ 40 หรือเลิกจางตามขอ 41 ตั้งแตวันสัง่ พักงาน
ขอ 44 ในกรณีเจาหนาที่กระทําผิดวินัย แตโทษไมถึงไลออกหรือเลิกจาง ผูบงั คับบัญชาจะสั่ง
ลงโทษลดตําแหนง ลดขั้นเงินเดือน หรือตัดเงินเดือนก็ได หรือถาเห็นวามีเหตุอันควรลดหยอน หรือ
เปนความผิดเล็กนอย จะสัง่ ลงโทษภาคทัณฑโดยแสดงความผิดของผูนั้นใหปรากฏเปนหนังสือและ
ใหทําทัณฑบนไวดวยก็ได ประธานกรรมการมีอํานาจสั่งลดตําแหนงเจาหนาทีส่ หกรณโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการดําเนินการ
ในกรณีลดตําแหนง ถาเงินเดือนเดิมสูงกวาตําแหนงที่ไดรับใหม ก็ใหไดรบั ไมเกิน
ขั้นสูงสุดของตําแหนงใหม

- 96 ในกรณีลดขั้นเงินเดือน หากตองลดเกินกวาขั้นต่ําสุดของตําแหนง ก็ใหลดในขั้น
เงินเดือนสําหรับตําแหนงถัดลงไปได
โทษลดขั้นเงินเดือนหรือโทษตัดเงินเดือนนั้น ผูมีอาํ นาจจะลงโทษผูทกี่ ระทําผิดวินัย
ไดครั้งหนึ่ง ไมเกินอัตราตอไปนี้
ผูมีอํานาจ
คณะกรรมการดําเนินการ
ประธานกรรมการ

ลดขั้นเงินเดือนไมเกิน
2 ขั้น
1 ขั้น

ขอ 45 ในการสัง่ ลงโทษผิดวินัยนั้น ถาผูที่จะตองรับโทษเปนเจาหนาที่ตําแหนงผูจ ัดการ
ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดําเนินการกอน ประธานกรรมการจึงสัง่ ได
ขอ 46 ใหผูบังคับบัญชารับผิดชอบดูแล ระมัดระวัง เจาหนาที่สหกรณในบังคับบัญชา
ใหปฏิบัติตามวินัย
ถาผูบังคับบัญชารูวาผูอ ยูใตบังคับบัญชากระทําผิดวินัย ผูบังคับบัญชาตองพิจารณา
วาความผิดของผูนั้นอยูในอํานาจของตนทีจ่ ะลงโทษหรือไม ถาอยูในอํานาจของตนที่จะลงโทษไดก็ใหสั่ง
ลงโทษ ถาเห็นวาความผิดนั้นควรจะตองลงโทษมากไปกวาที่ตนมีอํานาจลงโทษ ก็ใหรายงานตอผูมอี ํานาจ
เหนือขึ้นไปเพื่อใหลงโทษตามสมควร
ผูบังคับบัญชาคนใดรูวาผูอยูใตบังคับบัญชากระทําผิดวินัย แตไมจัดการลงโทษ หรือ
ลงโทษ ไมเปนการสุจริต ใหถือวาผูบงั คับบัญชานั้นกระทําผิดวินัย
ขอ 47 เมือ่ ผูมอี ํานาจลงโทษไดสั่งลงโทษแลว ตองเสนอรายงานการลงโทษนั้นตามลําดับ
จนถึงคณะกรรมการดําเนินการ หากคณะกรรมการดําเนินการเห็นวาโทษทีล่ งนั้นเบาไป ก็ใหผูมีอํานาจ
ที่จะสั่งเพิ่มโทษได
ขอ 48 เจาหนาทีห่ รือลูกจางที่ถูกลงโทษฐานผิดวินัย ถาเห็นวาไมไดรบั ความเปนธรรม
ก็อาจอุทธรณตอคณะกรรมการดําเนินการได โดยทําเปนหนังสือยื่นตอคณะกรรมการดําเนินการได
ภายใน 15 วัน นับแตวันทราบคําสั่ง
การอุทธรณไมเปนเหตุใหรอการลงโทษ ตามคําสั่งของผูม ีอํานาจ
เมื่อคณะกรรมการดําเนินการไดรับและพิจารณาอุทธรณแลว จะยกโทษ ลดโทษ
เพิ่มโทษ หรือยืนคําสัง่ เดิมก็ได ทั้งนี้โดยปกติใหกระทําใหเสร็จภายใน 30 วัน นับแตวันไดรับอุทธรณ
มติของคณะกรรมการดําเนินการในการวินิจฉัยอุทธรณนั้นถือเปนอันสิ้นสุด
หมวด 10
การถอดถอน
ขอ 49 เจาหนาทีส่ หกรณออกจากงานเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) เกษียณอายุตามที่กําหนดไวในขอ 51
(4) เลิกจาง
(5) ไลออก

- 97 ขอ 50 เจาหนาทีส่ หกรณผูใดประสงคจะลาออกจากงาน ก็ยอมทําได โดยปฏิบัติตามระเบียบ
ของสหกรณวาดวยขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน ขอ 28
ขอ 51 เจาหนาทีส่ หกรณซงึ่ ขาดคุณสมบัติตามขอ 8 นั้น ใหถือวาออกจากงานตั้งแตวันที่
ประธานกรรมการสั่ง
ขอ 52 เจาหนาทีส่ หกรณคนใดมีอายุครบ 60 ปบริบรู ณ ใหเปนอันออกจากงานเมื่อสิ้นป
ทางบัญชี ซึ่งเปนปทผี่ ูนั้นมีอายุครบ 60 ปบริบรู ณ ปทางบัญชีที่วานี้หมายความถึงปบัญชีของสหกรณ
ขอ 53 การไลออกและการเลิกจางนั้น ใหเปนไปตามหมวด 9 วาดวยวินัยการสอบสวน
การลงโทษ
ขอ 54 การไลออกและการเลิกจาง ตองไดรับความเห็นชอบของคณะกรรมการดําเนินการ
กอนประธานกรรมการจึงสัง่ ได
หมวด 11
บทเฉพาะกาล
ขอ 55 ผูทสี่ หกรณไดจางไวกอนวันใชระเบียบนี้ ใหถือวาเปนเจาหนาทีส่ หกรณมสี ิทธิ์และหนาที่
ตามระเบียบนีท้ ุกประการ
ใหประธานกรรมการเปนผูร ักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 25 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2553

(ลงชื่อ)
(นายประเวศ รัตนวงศ)
ประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยครูอุดรธานี จํากัด

