ระเบียบสหกรณ์ ออมทรั พย์ ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด
ว่ ำด้ วย วินัย กำรสอบสวนและกำรลงโทษสำหรั บเจ้ ำหน้ ำที่และลูกจ้ ำง
พ.ศ.2554
……………………………
อาศัยอานาจตามความในข้ อบังคับของสหกรณ์ ข้ อ 78 และข้ อ 106 ที่ประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินการชุดที่ 38 ครังที
้ ่ 6 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554 ได้ กาหนดระเบียบว่าด้ วยวินัยการสอบสวน
และการลงโทษสาหรับเจ้ าหน้ าทีแ่ ละลูกจ้ างดังต่อไปนี ้
ข้ อ 1. ระเบียบนี ้เรี ยกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จากัด ว่าด้ วยวินัย
การสอบสวน และการลงโทษสาหรับเจ้ าหน้ าที่ พ.ศ. 2554”
ข้ อ 2. ให้ ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้ วยวินัย การสอบสวนและการลงโทษสาหรับเจ้ าหน้ าที่
พ.ศ.2550 และให้ ใช้ ระเบียบนี ้แทนโดยมีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2554 เป็ นต้ นไป
ข้ อ 3. เจ้ าหน้ าที่ต้องรักษาวินัยโดยเคร่ งครัดอยู่เสมอ ผู้ใดฝ่ าฝื นให้ ถือ ว่าผู้นนกระท
ั้
าความผิด จัก
ต้ องได้ รับโทษตามที่กาหนดไว้ ในระเบียบนี ้
ข้ อ 4. วินัยซึง่ เจ้ าหน้ าที่ต้องรักษามีดงั ต่อไปนี ้
( 1 ) ต้ องสนับสนุนการปกครองตามรัฐธรรมนูญด้ วยความบริ สทุ ธิ์ใจ
( 2 ) ต้ องรักษาความลับของสหกรณ์และไม่เป็ นปฏิปักษ์ ต่อขบวนการสหกรณ์
( 3 ) ต้ องให้ การต้ อนรับ คาชี ้แจง ความสะดวก ความเป็ นธรรมและความสงเคราะห์แก่
ผู้มาติดต่อในกิจการของสหกรณ์โดยมิชกั ช้ าทังต้
้ องสุภาพเรี ยบร้ อยต่อสมาชิกของสหกรณ์และประชาชน
ทัว่ ไปห้ ามมิให้ ดหู มิ่นเหยียดหยามบุคคลใด ๆ
( 4 ) ต้ องปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความซือ่ สัตย์เที่ยงธรรม และประพฤติตนอยู่ในความสุจริ ตห้ าม
มิให้ กดขี่ข่มเหงหรื อเบียดเบียนผู้ใด และห้ ามมิให้ อาศัยงานในหน้ าที่ของตน ไม่ว่าในทางตรงหรือทางอ้ อมหา
ผลประโยชน์แก่ตนหรื อผู้อื่น
( 5 ) ต้ องขวนขวายปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความอุตสาหะและรวดเร็ วให้ เกิดผลดี และ
ความก้ าวหน้ าแก่สหกรณ์และสมาชิกของสหกรณ์ ทังเอาใจใส่
้
ระมัดระวังผลประโยชน์ของสหกรณ์
( 6 ) ต้ องไม่รายงานเท็จหรือเสนอความเห็นที่ไม่สจุ ริ ตต่อผู้บงั คับบัญชา
( 7 ) ต้ องปฏิบตั ิตามข้ อบังคับ ระเบียบ คาสัง่ แบบแผนและวิธีปฏิบตั ิของสหกรณ์
( 8 ) ต้ องอุทิศเวลาของตนให้ แก่กิจการของสหกรณ์ จะละทิ ้งหรื อทอดทิ ้งหน้ าที่ไม่ได้ ทังนี
้ ้
โดยจะต้ องปฏิบตั ิหน้ าที่และดารงตาแหน่งในสหกรณ์ใดสหกรณ์หนึ่งเพียงแห่งเดียวเท่านันห้
้ ามมิให้ เป็ นตัว
กระทาการในห้ างหุ้นส่วนหรื อบริ ษัทใดๆ

-2( 9 ) ต้ องสุภาพเรี ยบร้ อย และเชื่อฟั ง และไม่แสดงความกระด้ างกระเดื่องต่อผู้บงั คับ
บัญชา ผู้อยู่ใต้ บงั คับบัญชา ต้ องปฏิบตั ิตามคาสัง่ ของผู้บงั คับบัญชา ซึง่ สัง่ ในกิจการของสหกรณ์โดยชอบใน
การปฏิบตั ิกิจของสหกรณ์ ห้ ามมิให้ กระทาการข้ ามผู้บงั คับบัญชาเหนือตน เว้ นแต่ผ้ บู งั คับบัญชาเหนือตนขึน้
ไปสัง่ ให้ กระทาหรือได้ รับอนุญาตเป็ นพิเศษเป็ นครัง้ คราว
( 10 ) ต้ องรักษาชื่อเสียงมิให้ ขนชื
ึ ้ ่อว่าประพฤติชวั่ ห้ ามมิให้ ประพฤติในทางที่อาจทาให้
เสื่อมเสียเกียรติศกั ดิ์ของตาแหน่งหน้ าที่ เช่น ประพฤติตนเป็ นคนเสเพล เสพสุราหรื อของมึนเมาอย่างอื่นจน
ไม่สามารถครองสติได้ เสพยาเสพติดให้ โทษ มีหนี ้สินรุ งรัง เล่นการพนัน การกระทาหรื อยอมให้ ผ้ อู นื่ กระทา
การอื่นใด ซึง่ อาจทาให้ เสื่อมเสียเกียรติศกั ดิ์ของตาแหน่งหน้ าที่
( 11 ) ต้ องไม่เสพสุราหรื อของเมาอย่างอื่นในเวลาปฏิบตั ิหน้ าทีอ่ ย่างเด็ดขาด
( 12 ) ต้ องร่ วมมือช่วยเหลือกันในกิจการของสหกรณ์ ต้ องรักษาความสามัคคี บรรดาผู้อยู่
ในวงงานของสหกรณ์ และต้ องไม่กระทาการใด ๆ อันอาจเป็ นเหตุก่อให้ เกิดการแตกแยกสามัคคีหรื อ
ก่อให้ เกิดความกระด้ างกระเดือ่ งในบรรดาผู้อยู่ในวงสหกรณ์
( 13 ) ต้ องร่ วมมือประสานงานด้ วยดีกบั ส่วนราชการ หรื อสถาบันอื่นที่เกี่ยวข้ องกับ
กิจการของสหกรณ์
ข้ อ 5. โทษผิดวินัยมี 5 สถานคือ
( 1 ) ไล่ออก
( 2 ) ให้ ออก
( 3 ) ลดขันเงิ
้ นเดือน
( 4 ) ตัดเงินเดือน
( 5 ) ภาคทัณฑ์
ข้ อ 6. การลงโทษไล่ออกนัน้ ให้ กระทาในกรณีเจ้ าหน้ าที่ กระทาผิดวินัยอย่างร้ ายแรงดังระบุไว้
ต่อไปนี ้
( 1 ) เปิ ดเผยความลับของทางสหกรณ์ หรื อเป็ นปฏิปักษ์ ต่อขบวนการสหกรณ์หรื อ
สหกรณ์ จนเป็ นเหตุให้ เสียหายต่อสหกรณ์
( 2 ) ทาความผิดต้ องรับโทษจาคุก โดยคาพิพากษาถึงที่สดุ ให้ จาคุก เว้ นแต่ความผิด
ลหุโทษ หรือความผิดอันได้ กระทาโดยประมาท
( 3 ) ต้ องคาพิพากษาให้ เป็ นคนต้ องล้ มละลาย
( 4 ) ทุจริ ตต่อหน้ าที่
( 5 ) จงใจไม่ปฏิบตั ิตามระเบียบข้ อบังคับของสหกรณ์ เป็ นเหตุให้ เสียหายอย่างร้ ายแรง

-3( 6 ) ขัดคาสัง่ ของผู้บงั คับบัญชาซึง่ สัง่ ในกิจการของสหกรณ์โดยชอบ และการขัดคาสัง่ นัน้
เป็ นเหตุให้ เสียหายแก่สหกรณ์อย่างร้ ายแรง
( 7 ) ละทิ ้งหน้ าที่เป็ นเหตุให้ เสียหายแก่สหกรณ์อย่างร้ ายแรง
( 8 ) ประมาทเลินเล่อในหน้ าที่ เป็ นเหตุให้ เสียหายแก่สหกรณ์อย่างร้ ายแรง
( 9 ) ประพฤติชวั่ อย่างร้ ายแรง
( 10 ) ดูหมิ่นเหยียดหยามผู้มาติดต่อในกิจการของสหกรณ์ หรื อกดขี่ข่มเหง หรื อ
เบียดเบียนสหกรณ์
( 11 ) ขาดงานติดต่อกันเกิน 15 วัน โดยไม่มีเหตุอนั ควร
ข้ อ 7. การลงโทษให้ ออกนัน้ ให้ กระทาในกรณีที่เจ้ าหน้ าที่กระทาการผิดวินัย เป็ นเหตุให้ เสียหายแก่
สหกรณ์ แต่ไม่ถงึ ขันร้
้ ายแรง ดังระบุไว้ ตอ่ ไปนี ้
( 1 ) รายงานเท็จ หรื อเสนอความคิดเห็นที่ไม่สจุ ริ ตต่อผู้บงั คับบัญชา
( 2 ) จงใจไม่ปฏิบตั ิตามระเบียบข้ อบังคับของสหกรณ์
( 3 ) ละทิ ้งหน้ าที่เนือง ๆ
( 4 ) ประมาทเลินเล่อในหน้ าที่เนือง ๆ
( 5 ) ทะเลาะวิวาทกับผู้ร่วมงานเป็ นนิจสิน
( 6 ) ประพฤติตนเป็ นที่เสื่อมเสียเกียรติศกั ดิ์ของตาแหน่งหน้ าที่
ข้ อ 8. การลงโทษไล่ออกและให้ ออกนัน้ ให้ คณะกรรมการดาเนินการ หรื อผู้บงั คับบัญชาตาแหน่ง
ผู้จดั การ ตังคณะกรรมการประกอบด้
้
วย กรรมการดาเนินการ หรือเจ้ าหน้ าที่ตาแหน่งไม่ต่ากว่าผู้ถกู กล่าว
หาอย่างน้ อยสามคนเพื่อสอบสวน
การสอบสวนนันให้
้ กระทาให้ เสร็ จโดยเร็ ว อย่างช้ าไม่เกิน 30 วัน นับแต่วนั ทีป่ ระธาน
กรรมการสอบสวนได้ รับคาสัง่ เว้ นแต่คณะกรรมการดาเนินการ จะกาหนดเป็ นอย่างอื่น ผู้ถกู กล่าวหาตาย
ก่อนการสอบสวนพิจารณาถึงที่สดุ ก็ให้ สอบสวนต่อไปจนเสร็ จ เมื่อสอบเสร็ จแล้ วให้ คณะกรรมการสอบสวน
เสนอรายงานพร้ อมทังส
้ านวนการสอบสวนต่อผู้สงั่ ตังคณะกรรมการสอบสวนเพื
้
่อพิจาณาให้ ความเห็นและ
เสนอตามลาดับถึงคณะกรรมการดาเนินการ
ข้ อ 9. ในกรณีต่อไปนี ้ให้ ถือว่าเป็ นกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ ง ให้ ลงโทษไล่ออกโดยไม่ต้องตัง้
คณะกรรมการสอบสวน
( 1 ) ทาความผิดต้ องรับโทษจาคุกโดนคาพิพากษาถึงที่สดุ ให้ จาคุก เว้ นแต่ความผิด
ลหุโทษ หรือความผิดกระทาโดยประมาท
( 2 ) ต้ องคาพิพากษาให้ เป็ นคนล้ มละลาย

-4( 3 ) ทาความผิดเกี่ยวกับทุจริ ตต่อหน้ าทีแ่ ละให้ ถ้อยคาสารภาพต่อผู้บงั คับบัญชา
เจ้ าหน้ าที่สอบสวน หรื อศาล หรือคาพิพากษาถึงที่สดุ ว่ากระทาความผิดเช่นนัน้ แม้ จะมิให้ จาคุกก็ตาม
( 4 ) ขาดงานติดต่อกันเกินกว่า 15 วัน และผู้บงั คับบัญชาได้ สอบสวนแล้ ว เห็นว่ามีเหตุอนั
สมควร
ในกรณีดงั กล่าวให้ ผ้ บู งั คับบัญชาเสนอรายงานพร้ อมหลักฐานตามลาดับ จนถึง
คณะกรรมการดาเนินการเมื่อคณะกรรมการดาเนินการเห็นว่า มีหลักฐานตามรายงานนัน้ ก็ให้ ไล่ออกได้
ข้ อ 10. เมื่อเจ้ าหน้ าที่ผ้ ใู ดถูกกล่าวหาว่ากระทาความผิดวินัยจนมีการตังคณะกรรมการสอบสวน
้
หรื อกล่าวหาว่ากระทาความผิดอาญาหรื อถูกฟ้องคดีอาญา เว้ นแต่ความผิดลหุโทษหรื อความผิดอันได้ แก่
กระทาโดยประมาท ถ้ าผู้บงั คับบัญชาเห็นว่า หากผู้นนคงอยู
ั้
่ ในหน้ าที่จะเป็ นการเสียหายแก่สหกรณ์ ก็ให้
รายงานตามลาดับจนถึงคณะกรรมการดาเนินการเพือ่ พิจารณาสัง่ เจ้ าหน้ าที่
การพักงานนัน้ ให้ พกั จนกว่าการสอบสวนพิจารณาถึงที่สดุ ถ้ าการสอบสวนพิจารณาได้
ความว่าผู้ถกู สัง่ พักงานมิได้ กระทาความผิดและไม่มีมลทินมัวหมองก็ดี หรื อผู้ถกู สัง่ พักได้ กระทาผิดวินัยไม่
ร้ ายแรงก็ดี คณะกรรมการดาเนินการต้ องสัง่ ให้ ผ้ นู นกลั
ั ้ บเข้ าทางานในตาแหน่งเดิมหรือตาแหน่งที่เทียบเท่า
ส่วนเงินเดือนหรือค่าจ้ างในระหว่างพักนันกรณี
้
แรกให้ จ่ายเต็มอัตรา ในกรณีหลังให้ จ่ายกึง่ อัตราถ้ าผู้ถกู สัง่ พัก
ตายก่อนการสอบสวนพิจารณาถึงที่สดุ ให้ จา่ ยถึงวันผู้นนตาย
ั้
ถ้ าการสอบสวนพิจารณาได้ ความเป็ นสัตย์ว่าผู้ถกู สัง่ พักได้ กระทาผิดวินัยจริ งให้ ไล่ออกตาม
ข้ อ 6 หรือออกตามข้ อ 7 ตังแต่
้ วนั พักงานหรื อแม้ จะไม่ได้ ความเป็ นสัตย์ว่าผู้ถกู สัง่ พักได้ กระทาความผิดวินัย
อย่างร้ ายแรงแต่มีมลทินหรือมัวหมองในกรณีดงั กล่าวนันอยู
้ ่ให้ เลิกจ้ างตามข้ อ 40 แห่งระเบียบว่าด้ วย
เจ้ าหน้ าที่
ข้ อ 11. ในกรณีที่เจ้ าหน้ าที่กระทาผิดวินัย แต่โทษไม่ถงึ ไล่ออกหรือให้ ออก ผู้บงั คับบัญชาจะสัง่
ลงโทษลดขันเงิ
้ นเดือนหรื อตัดเงินเดือนก็ได้ หรือถ้ าเห็นว่ามีเหตุอนั ควรลดหย่ อนหรื อเป็ นความผิดเล็กน้ อยจะ
สัง่ ลงโทษภาคทัณฑ์โดยแสดงความผิดนันให้
้ ทาทัณฑ์บนไว้ ด้วยก็ได้
การลงโทษตามวรรคแรกสาหรับเจ้ าหน้ าที่ ในตาแหน่งตังแต่
้ หวั หน้ างานลงไปให้ ผ้ จู ดั การ
หรื อผู้ช่วยผู้จดั การมีอานาจสัง่ ลงโทษได้
ในกรณีลงโทษลดขันเงิ
้ นเดือน หากต้ องลดเกินกว่าขันต
้ ่าสุดของตาแหน่งก็ให้ ลดในขัน้
เงินเดือนสาหรับตาแหน่งถัดลงไปก็ได้
โทษลดขันเงิ
้ นเดือนหรือโทษตัดเงินเดือนนันผู
้ ้ บงั คับบัญชาจะลงโทษผู้อยู่ใต้ บงั คับบัญชาที่
กระทาผิดวินัยได้ ครังหนึ
้ ่งไม่เกินอัตราต่อไปนี ้

-5ผู้บงั คับบัญชา
คณะกรรมการดาเนินการ
ผู้จดั การ
รองผู้จดั การ

ลดขันเงิ
้ นเดือน
2 ขัน้
2 ขัน้
2 ขัน้

ตัดเงินเดือน
กาหนดเวลาไม่เกิน กาหนดส่วนเงินเดือนไม่เกิน
6 เดือน
30 %
4 เดือน
20 %
3 เดือน
10 %

ข้ อ 12. ให้ ผ้ บู งั คับบัญชาแต่งตังผู
้ ้ จดั การลงไปรับผิดชอบดูและระมัดระวังเจ้ าหน้ าทีใ่ นบังคับบัญชา
ปฏิบตั ิตามวินัย
ถ้ าผู้บงั คับบัญชารู้ ว่าผู้อยู่ใต้ บงั คับบัญชากระทาผิดวินัย ผู้บงั คับบัญชาจะต้ องพิจารณาว่า
ความผิดของผู้นนอยู
ั ้ ่ในอานาจของตนจะลงโทษถ้ าเห็นว่าความผิ ดนัน้ ควรจะต้ องลงโทษมากกว่าที่ตนมี
อานาจลงโทษ ก็ให้ รายงานผู้บงั คับบัญชาเหนือขึนไป
้ เพือ่ ให้ ลงโทษตามสมควร
ผู้บงั คับบัญชาคนใดรู้ ว่าผู้อยู่ใต้ บงั คับบัญชากระทาผิดวินัย แต่ไม่จดั การลงโทษหรื อลงโทษ
ไม่เป็ นการสุจริ ตให้ ถอื ว่าผู้บงั คับบัญชานันกระท
้
าผิดวินัย
ข้ อ 13. เมื่อผู้มีอานาจลงโทษได้ สงั่ ลงโทษแล้ ว ต้ องเสนอรายงานการลงโทษนันตามล
้
าดับจนถึง
คณะกรรมการดาเนินการ
หากผู้บงั คับบัญชาเหนือผู้สงั่ ลงโทษเห็นว่าโทษที่ลงนันเบาไป
้
ให้ มอี านาจที่จะสัง่ เพิ่มโทษก็
ได้ แต่โทษที่สงั่ เพิ่มขึนรวมกั
้
บที่สงั่ ไว้ แล้ วเดิม ต้ องไม่เกินอานาจของผู้สงั่ ใหม่นนั ้
ข้ อ 14. เจ้ าหน้ าทีท่ ี่ถกู ลงโทษฐานผิดวินัย ถ้ าเห็นว่าตนไม่ได้ รับความเป็ นธรรมก็อาจอุทธรณ์ต่อ
คณะกรรมการดาเนินการได้ ภายใน 15 วัน นับตังแต่
้ วนั ทราบคาสัง่
การอุทธรณ์ไม่เป็ นเหตุให้ รอการลงโทษตามคาสัง่ ของผู้บงั คับบัญชา
เมื่อคณะกรรมการดาเนินการได้ รับและพิจารณาอุทธรณ์แล้ วจะยกโทษ ลดโทษ เพิ่มโทษ
หรื อยืนตามคาสัง่ เดิมก็ได้ ทังนี
้ ้ โดยปกติให้ กระทาให้ เสร็ จภายใน 30 วัน นับแต่วนั ได้ รับอุทธรณ์คาวินิจฉัย
อุทธรณ์แล้ วจะยกโทษ ลดโทษ เพิ่มโทษ คาวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการดาเนินการให้ เป็ นอันสิ ้นสุด
ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2554
(ลงชื่อ) พลตารวจตรี สมบัติ คงพิบูลย์
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