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ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด 

วาดวย เจาหนาที่ของสหกรณ พ.ศ. 2554 

………………………………………………. 

อาศัยอํานาจตามขอบังคับสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด ขอ 79(8),  ขอ 92, ขอ 

93, ขอ 94,  ขอ 95, ขอ 96,  ขอ 97, ขอ 98, ขอ 99, ขอ100  ขอ 107(8) และตาม พ.ร.บ.คุมครองแรงงาน พ.ศ. 

2541 คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด ชุดที่ 24 ในคราวประชุม

คร้ังที่  5/2554  เมื่อวันที่ 12  พฤษภาคม  2554  จึงกําหนดระเบียบไว ดังน้ี 

ขอ 1   ระเบียบน้ีเรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด วาดวย 

เจาหนาที่ของสหกรณ  พ.ศ. 2554” 

ขอ 2   ระเบียบน้ีใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 

ขอ 3   ใหยกเลิก 

3.1 ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด วาดวย เจาหนาที่สหกรณ 

พ.ศ.  2543   

3.2 ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด วาดวย สวัสดิการเจาหนาที่ 

สหกรณ พ.ศ.  2543  และ ฉบับแกไข 

ระเบียบ หลักเกณฑ ประกาศ หรือมติอ่ืน ที่ขัดหรือแยงกับระเบียบน้ี ใหใชระเบียบน้ีแทน 

ขอ 4   ใหประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด รักษาการใหเปนไป

ตามระเบียบน้ี 

หมวด 1 

บททั่วไป 

ขอ 5   ในระเบียบน้ี 

“สหกรณ” หมายถึง สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด ซึ่งมีฐานะเปน

นายจาง โดยมีคณะกรรมการดําเนินการสหกรณเปนตัวแทน 

“นายจาง” หมายถึง สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด 

“เจาหนาที่” หมายถึง ผูปฏิบัติงานของสหกรณทุกระดับที่ทําหนาที่ตาง ๆ ในฐานะลูกจาง

ของสหกรณ 

“ผูจัดการ” หมายถึง ผูจัดการสหกรณ 

“ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ 

“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ 
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“ป” หมายถึง ปบัญชีสหกรณ 

“สมาชิก” หมายถึง สมาชิกสหกรณ 

“ผูบังคับบัญชา” หมายถึง ประธานกรรมการ กรรมการ ผูจัดการ หรือผูไดรับมอบหมายจาก

บุคคลดังกลาว ใหปฏิบัติหนาที่กํากับดูแลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ 

ขอ 6 สหกรณมีนโยบายแรงงานสัมพันธ เพื่อใหเจาหนาที่ไดยึดถือปฏิบัติใหเปนไปในแนวทาง 

เดียวกันดังน้ี 

6.1 สหกรณจะดูแลประโยชนตอบแทนใหเจาหนาที่ทุกคนอยางเหมาะสม เปนธรรมโดย 

ไมจําเปนตองเรียกรอง 

6.2 สหกรณ ถือเสมอวา เจาหนาที่ทุกคนเปนเสมือนคนในครอบครัวเดียวกัน 

6.3 สหกรณไมเลือกปฏิบัติ ขณะเดียวกันจะปฏิบัติตอเจาหนาที่โดยเทาเทียมกัน 

6.4 สหกรณมอบหมายใหผูบังคับบัญชาตามสายงานทุกระดับเปนที่พึ่ง และใหการ 

ปรึกษาหารือกับเจาหนาที่ เมื่อมีขอคับของใจ โดยสหกรณเปนที่พึ่ง และใหการปรึกษาหารือกับ

เจาหนาที่ 

6.5 สหกรณ จะธํารงไวซึ่งระบบการแรงงานสัมพันธ เชิงทวิภาคี พรอมกับระบบการบริหาร 

จัดการโดยใหเจาหนาที่มีสวนรวมอยางเสมอภาค 

ขอ 7 สหกรณมีนโยบายการบริหารงานบุคคล ดังน้ี 

7.1 สหกรณจะพัฒนาใหความรู ความเขาใจ เสริมสรางทักษะ และเพิ่มพูนทัศนคติอยาง 

เหมาะสมตามความจําเปน ซึ่งสหกรณถือวาเจาหนาที่ทุกคนเปนทรัพยากรที่ทรงคุณคา 

7.2 เจาหนาที่ทุกคนยอมมีสวนรวมในการบริหารจัดการตามความจําเปน โดยสหกรณ 

ตระหนักในการพัฒนาความกาวหนาทางวิชาชีพ และงานที่เจาหนาที่ปฏิบัติอยู 

7.3 สหกรณคํานึงถึงความรอบคอบในการกําหนดเงื่อนไข หรือสภาพการจางอยาง 

เปนธรรม ปราศจากอคติใด ๆ โดยมุงแสวงหาสันติสุขรวมกัน และมุงเสริมบทบาท ระหวางสหกรณ 

กับเจาหนาที่โดยเคารพระบบทวิภาคีเปนสําคัญ 

7.4 สหกรณ คํานึงถึง ความปลอดภัย สุขภาพอนามัย สภาพการทํางาน และสภาพแวดลอม 

ในการปฏิบัติงาน 

7.5 สหกรณ กําหนดวินัย มาตรการ และบทกําหนดโทษขึ้นตามความเหมาะสมอยาง 

เปนธรรม 

7.6 สหกรณจะใหการยอมรับตอสัญญา และขอตกลงใดที่มีขึ้นระหวางสหกรณกับเจาหนาที่ 

ที่เปนลายลักษณอักษรเทาน้ัน 

7.7 สหกรณ จะปฏิบัติตามกฎหมายอันเกี่ยวกับแรงงานทุกฉบับ ที่บัญญัติขึ้นในปจจุบันและ 

ที่จะมีขึ้นในอนาคต 

7.8 สหกรณ กําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของเจาหนาที่ไวในคําสั่งมอบหมายหนาที่งาน 
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เพื่อใหเจาหนาที่ไดปฏิบัติงานใหตรงตามที่สหกรณกําหนด 

7.9 สหกรณมีหลักในการบริหารงานดานทรัพยากรบุคคลอยางมีระบบและเปนธรรม 

หากเจาหนาที่มีขอคับของใจ ใหเสนอมายังสหกรณ ตามแนวทางที่กําหนดไวในระเบียบน้ี 

7.10 สหกรณจะจัดสรรประโยชนสวัสดิการใหเจาหนาที่อยางเสมอภาค ตามสถานการณ 

และความจําเปนของสหกรณ บนพื้นฐานของการมีสวนรวม และแบงปนประโยชนสวัสดิการ 

อยางเปนธรรม 

ขอ 8 หนาท่ีของเจาหนาท่ี 

8.1 เจาหนาที่ ตองใหความรวมมือกับการพัฒนาฝกอบรม การมีสวนรวมในการบริหารจัดการ  

และกิจกรรมตามที่ไดรับมอบหมาย 

8.2 เจาหนาที่ตองเคารพผูบังคับบัญชาและปฏิบัติตามขอบังคับ ระเบียบ นโยบาย ประกาศ 

คําสั่ง มติ ของสหกรณ 

8.3 เจาหนาที่ ตองใหการยอมรับ และเคารพตอระบบทวิภาคีเพื่อมุงแสวงหาสันติสุขใน 

การอยูรวมกัน 

8.4 เจาหนาที่ตองปฏิบัติตามวินัยของสหกรณที่ไดกําหนดขึ้น รวมถึงปฏิบัติตามหนาที่ 

ความรับผิดชอบและคําสั่งมอบหมายหนาที่การงานอยางเครงครัดและเต็มกําลังความสามารถ 

8.5 เจาหนาที่ จักตองระมัดระวังและรักษาความลับในธุรกิจของสหกรณ 

8.6 เจาหนาที่ตองปฏิบัติดวยความระมัดระวังมิใหเกิดความเสียหายแกธุรกิจสหกรณ 

8.7 เจาหนาที่ตองปฏิบัติงานดวยใจบริการและตระหนักเปนอยางดีวาการดําเนินธุรกิจของ 

สหกรณ เจาหนาที่มีสวนรวมอยางกระตือรือรน และพรอมที่จะรณรงค ใหความรวมมือ

ประชาสัมพันธกิจกรรมตาง ๆ ของสหกรณ 

 

หมวด 2 

การบรรจุแตงตั้ง เล่ือนตําแหนงเจาหนาที่ 

ขอ 9 สหกรณกําหนดประเภทเจาหนาท่ีไว 3 ประเภท ดังน้ี 

9.1 เจาหนาที่ทดลองงาน หมายถึง เจาหนาที่ที่สหกรณจางไวทํางาน โดยกําหนดใหทดลอง 

ปฏิบัติงานเปนระยะเวลาหกเดือน และในระหวางน้ันจะตองประเมินผลการปฏิบัติงานจํานวน 2 คร้ัง 

โดยกรรมการประเมินผลที่ไดรับการแตงต้ังจากผูมีอํานาจ ทั้งน้ีจะแจงใหเจาหนาที่ทราบเปน

หนังสือเมื่อเร่ิมการจางงาน 

ในกรณีเจาหนาที่ไมผานการทดลองงาน สหกรณมีสิทธิเลิกจางโดยถือวาเจาหนาที่ไดรับทราบ

เงื่อนไขการทดลองงานแลวตามวรรคกอน และมีสิทธิ์ไดรับเงินคาชดเชยการเลิกจางตามที่กฎหมายกําหนด 

9.2 เจาหนาที่ประจํา หมายถึง เจาหนาที่ที่ผานการทดลองปฏิบัติงานแลว และสหกรณ 
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บรรจุใหปฏิบัติงานเปนการประจําตลอดไปจนกวาการจางจะสิ้นสุดลงหรือเกษียณอายุ สวนอายุงาน

ใหนับต้ังแตวันแรกที่เขาทํางานเปนเจาหนาที่ทดลองงาน 

9.3 เจาหนาที่ชั่วคราว หมายถึง เจาหนาที่ที่สหกรณตกลงจางไวโดยมีกําหนดระยะเวลา 

การจางแนนอน และเลิกจางตามกําหนดระยะเวลาดังกลาว 

ขอ 10 ผูท่ีจะไดรับการบรรจุเปนเจาหนาท่ีตองมีคุณสมบัติท่ัวไป ดังตอไปน้ี 

10.1 มีสัญชาติไทย 

10.2 มีอายุไมตํ่ากวายี่สิบปบริบูรณ 

10.3 มีรางกายสมบูรณและสุขภาพแข็งแรงสมประกอบ ไมทุพพลภาพ ไมเปนโรคติดตอ 

อันตรายและโรคอันสังคมรังเกียจ ไมเปนโรคพิษสุราเร้ือรังโรคยาเสพติดใหโทษ และตอง 

มีสติสัมปชัญญะปกติไมฟนเฟอน 

10.4 มีความประพฤติดี มีทวงทีกิริยาวาจาสุภาพ มีใจบริการ และคุณภาพในเชิงสรางสรรค 

และทัศนคติที่ดี 

10.5 ไมเคยถูกจําคุก โดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนความ ผิดลหุโทษ  

หรือความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท ไมเปนบุคคลที่หลบหนีคดีอาญา หรือหลบหนีที่คุมขังและ 

ไมมีประวัติเสื่อมเสีย 

10.6 ตองไมเปนหรือถูกศาลสั่งใหเปนบุคคลลมละลายหรือหน้ีสินลนพนตัว 

10.7 ผูชาย จะตองเปนผูซึ่งเคยไดรับราชการทหาร หรือไดรับการยกเวนการเปนทหารมาแลว 

10.8 ไมเปนผูเคยถูกลงโทษถึงตองออกจากสหกรณ ออกจากราชการ องคกรหรือหนวยงาน 

ของรัฐ หรือเอกชน ฐานทุจริตตอหนาที่ 

ขอ 11 การกําหนดอัตรากําลังของเจาหนาท่ี สหกรณจะกําหนดตามความเหมาะสมของงาน 

 ขอ 12.  การกําหนดตําแหนงของเจาหนาท่ีสหกรณใหกําหนด ชื่อตําแหนงตาง ๆ ดังน้ี 

12.1  ผูจัดการ  มีวุฒิการศึกษาไมตํ่ากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา มีความรูความสามารถ

เหมาะสมกับตําแหนง และ 

12.1.1  มีประสบการณปฏิบัติงานในตําแหนงผูชวยผูจัดการหรือผูจัดการสาขา 

หรือผูจัดการมาแลวไมนอยกวา 3 ป หรือ 

12.1.2  มีประสบการณปฏิบัติงานดานการบริหารงานในสหกรณหรือสหกรณอ่ืน 

หรือธุรกิจการเงินหรือการบริหารงานในองคกรอ่ืนมาแลวไมนอยกวา 5 ป 

12.2  รองผูจัดการ ผูชวยผูจัดการ หัวหนาฝาย มีวุฒิการศึกษาไมตํ่ากวาปริญญาตรีหรือ

เทียบเทาในสาขาวิชาที่ตรงกับลักษณะงานของตําแหนง และมีความรูความสามารถเหมาะสมกับ

ตําแหนง และ 
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12.2.1  มีประสบการณปฏิบัติงานในตําแหนงหัวหนาฝายในสหกรณมาแลว       

ไมนอยกวา 3 ป หรือ 

12.2.2  มีประสบการณปฏิบัติงานในสหกรณหรือสหกรณอ่ืน หรือธุรกิจการเงิน

หรือการบริหารงานในองคกรอ่ืนมาแลวไมนอยกวา 5 ป 

12.3  เจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน ประกอบดวย เจาหนาที่บัญชี , เจาหนาที่การเงิน , เจาหนาที่

สินเชื่อ , เจาหนาที่ไอที , เจาหนาที่ธุรการ , เจาหนาที่พัสดุ 

12.4  สหกรณอาจกําหนดชื่อหรือตําแหนงอ่ืนใหตามสมควร และใหถือวาเปนเจาหนาที่ตาม

ระเบียบน้ี 

*ขอ 12 ยกเลิก โดยระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร  จํากัด วาดวยเจาหนาที่

สหกรณ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 

ขอ 13 คุณสมบัติของผูท่ีจะไดรับการบรรจุแตงตั้ง หรือเลื่อนตําแหนงเจาหนาที่ใหดํารงตําแหนง

สูงขึ้น 

13.1 เจาหนาที่ระดับตน มีวุฒิการศึกษาไมตํ่ากวาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา 

ในสาขาวิชาที่ตรงกับลักษณะงานของตําแหนงและมีความรูความสามารถเหมาะสมกับตําแหนง 

13.2 เจาหนาที่ระดับกลาง มีวุฒิการศึกษาไมตํ่ากวาระดับอนุปริญญา หรือเทียบเทาใน 

สาขาที่ตรงกับลักษณะงานของตําแหนง และมีความรูความสามารถเหมาะสมกับตําแหนง และ 

13.2.1 มีประสบการณปฏิบัติงานในตําแหนงเจาหนาที่ในสหกรณมาแลวไมนอย 

กวาหาป หรือ 

13.2.2 มีเงินเดือนเทากับอัตราสูงสุดของเจาหนาที่ระดับตน หรือ 

13.2.3 มีประสบการณปฏิบัติงานในสหกรณหรือสหกรณอ่ืนหรือธุรกิจการเงินหรือ 

การบริหารงานในองคกรอ่ืนมาแลวไมนอยกวาหาป 

13.3 เจาหนาที่ชํานาญการ มีวุฒิการศึกษาไมตํ่ากวาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเทาใน 

สาขาที่ตรงกับลักษณะงานของตําแหนง และมีความรูความสามารถเหมาะสมกับตําแหนง และ 

13.3.1 มีประสบการณปฏิบัติงานในตําแหนงเจาหนาที่ระดับกลางมาแลวไมนอย 

กวาสามป หรือ 

13.3.2 มีเงินเดือนเทากับอัตราสูงสุดของเจาหนาที่ระดับกลาง หรือ 

13.3.3 มีประสบการณปฏิบัติงานในสหกรณ หรือสหกรณอ่ืน หรือธุรกิจการเงิน 

หรือองคกรอ่ืนมาแลวไมนอยกวาหาป 

13.4 ผูชวยหัวหนาฝาย มีวุฒิการศึกษาไมตํ่ากวาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเทาในสาขา 

ที่ตรงกับลักษณะงานของตําแหนง และมีความรูความสามารถเหมาะสมกับตําแหนง และ 
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13.4.1 มีประสบการณปฏิบัติงานในตําแหนงเจาหนาที่ในสหกรณมาแลวไมนอย 

กวาสามป หรือ 

13.4.2 มีประสบการณปฏิบัติงานในสหกรณ หรือสหกรณอ่ืน หรือธุรกิจการเงิน 

หรือการบริหารงานในองคกรอ่ืนมาแลวไมนอยกวาหาป 

13.5 หัวหนาฝาย มีวุฒิการศึกษาไมตํ่ากวาปริญญาตรี หรือเทียบเทาในสาขาวิชาที่ตรงกับ 

ลักษณะงานของตําแหนงและมีความรูความสามารถเหมาะสมกับตําแหนง และ 

13.5.1 มีประสบการณปฏิบัติงานในตําแหนงเจาหนาที่ในสหกรณมาแลวไมนอย 

กวาสามป หรือ 

13.5.2 มีประสบการณปฏิบัติงานในสหกรณหรือสหกรณอ่ืน หรือธุรกิจการเงิน 

หรือการบริหารงานในองคกรอ่ืนมาแลวไมนอยกวาหาป 

13.6 ผูจัดการสาขา ผูชวยผูจัดการ รองผูจัดการ มีวุฒิการศึกษาไมตํ่ากวาปริญญาตรีหรือ 

เทียบเทาในสาขาวิชาที่ตรงกับลักษณะงานของตําแหนง และความรูความสามารถเหมาะสม 

กับตําแหนงและ 

13.6.1 มีประสบการณปฏิบัติงานในตําแหนงหัวหนาฝายในสหกรณมาแลว 

ไมนอยกวาสามป หรือ 

13.6.2 มีประสบการณปฏิบัติงานในสหกรณหรือสหกรณอ่ืน หรือธุรกิจการเงิน 

หรือการบริหารงานในองคกรอ่ืนมาแลวไมนอยกวาหาป 

13.7 ผูจัดการ มีวุฒิการศึกษาไมตํ่ากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา มีความรูความสามารถ 

เหมาะสมกับตําแหนง และ 

13.7.1 มีประสบการณปฏิบัติงานในตําแหนงผูชวยผูจัดการหรือผูจัดการสาขา หรือ  

รองผูจัดการมาแลวไมนอยกวาสามป หรือ 

13.7.2 มีประสบการณปฏิบัติงานดานการบริหารงานในสหกรณหรือสหกรณอ่ืน 

หรือธุรกิจการเงินหรือการบริหารงานในองคกรอ่ืนมาแลวไมนอยกวาหาป 

ขอ 14 วิธีการสรรหาเจาหนาท่ี การสรรหาเจาหนาที่มี 2 วิธีคือ การคัดเลือก และการสอบคัดเลือก

การจะใชวิธีใดในการสรรหาใหคณะกรรมการเปนผูกําหนด รายละเอียดวิธีการมีดังน้ี 

14.1 การคัดเลือก ดําเนินการดังน้ี 

14.1.1 ตําแหนงผูจัดการ ใหคณะกรรมการแตงต้ัง “กรรมการคัดเลือก” จํานวนไมนอย

กวา 5 คน และไมเกิน 7 คน มีหนาที่ดําเนินการสรรหา และคัดเลือกบุคคลที่มีความรู

ความสามารถ คุณวุฒิ และคุณสมบัติเหมาะสมกับตําแหนง แลวเสนอผลการคัดเลือก          

ตอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ และสั่งบรรจุแตงต้ังตอไป 

14.1.2 ตําแหนงเจาหนาที่อ่ืน ใหประธานกรรมการแตงต้ัง “กรรมการคัดเลือก” 
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จํานวนไมนอยกวา 5 คนและไมเกิน 7 คน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ มีหนาที่

ดําเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีความรูความสามารถ และคุณสมบัติ เหมาะสมกับ

ตําแหนงเจาหนาที่ที่ตองการ แลวเสนอผลการคัดเลือกตอประธานกรรมการ เพื่อขอความ

เห็นชอบและสั่งบรรจุแตงต้ังตอไป 

14.2 การสอบคัดเลือก ดําเนินการดังน้ี 

14.2.1ตําแหนงผูจัดการ ใหคณะกรรมการประกาศการรับสมัครและแตงต้ังกรรมการ 

สอบคัดเลือกตามที่เห็นสมควร การสอบคัดเลือกใหพิจารณาจากคุณวุฒิการศึกษา           

การทดสอบการสอบสัมภาษณ ประสบการณ และความสามารถพิเศษ แลวเสนอผลการ

สอบคัดเลือกเรียงตามลําดับคะแนนตอคณะกรรมการเพื่อขอความเห็นชอบและสั่งบรรจุ

แตงต้ังตอไป 

14.2.2 ตําแหนงเจาหนาที่อ่ืน ใหประธานกรรมการประกาศรับสมัครและแตงต้ัง

กรรมการสอบคัดเลือกตามที่เห็นสมควร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ การสอบ

คัดเลือกใหพิจารณาจากคุณวุฒิการศึกษา การทดสอบ การสอบสัมภาษณ ประสบการณและ

ความสามารถพิเศษ แลวเสนอผลการสอบคัดเลือกเรียงตามลําดับคะแนนตอประธาน

กรรมการ เพื่อขอความเห็นชอบและสั่งบรรจุแตงต้ังตอไป 

ขอ 15 การเลื่อนตําแหนงเจาหนาท่ีสหกรณใหดํารงตําแหนงผูจัดการ ใหดําเนินการตามวิธีการ 

สรรหาเจาหนาที่ตามขอ 14.1.1 

ขอ 16 การเลื่อนตําแหนงเจาหนาท่ีสหกรณใหดํารงตําแหนงซึ่งไมสูงกวาผูจัดการ ใหประธาน

กรรมการมีอํานาจเลื่อนตําแหนงเจาหนาที่ไดทุกตําแหนงในจํานวนอัตรากําลังเจาหนาที่ที่คณะกรรมการ

ดําเนินการกําหนด ใหประธานกรรมการแตงต้ัง “กรรมการเลื่อนตําแหนงเจาหนาที่” จํานวนไมนอยกวา        

5 คนและไมเกิน 7 คน เพื่อพิจารณากําหนดวิธีการในการเลื่อนตําแหนงเจาหนาที่ และพิจารณาการเลื่อน

ตําแหนงเจาหนาที่ที่มีความรูความสามารถ และคุณสมบัติ เหมาะสมกับตําแหนงเจาหนาที่ที่ตองการ         

แลวเสนอผลการพิจารณาตอประธานกรรมการ เพื่อขอความเห็นชอบและสั่งเลื่อนตําแหนงตอไป 

 

หมวด 3 

วัน เวลาทํางานปกต ิเวลาพักและวันหยุด 

ขอ 17 วันทํางานปกติ สหกรณกําหนดวันทํางานปกติไวสัปดาหละหาวัน ต้ังแตวันจันทรถึงวันศุกร 

ขอ 18 เวลาทํางาน ใหเจาหนาที่ทํางานวันละแปดชั่วโมงโดยเร่ิมต้ังแต  08.00 ถึง 17.00 น.           

ทั้งน้ีหลังจากเลิกเวลาทํางานใหสหกรณมอบหมายใหเจาหนาที่ประจําวันมีหนาที่ดูแลความเรียบรอย        

ของทรัพยสินและอุปกรณตาง ๆ ภายในอาคารที่ทําการโดยไมถือวาเปนการทํางานลวงเวลา 
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 กรณีเจาหนาที่ที่มีไดรับการมอบหมาย  สมัครใจทํางานตอ  เน่ืองจากงานในหนาที่ยังไมแลวเสร็จ 

ใหสหกรณจัดใหลงชื่อในสมุดทําการประจําวันและใหถือวาเจาหนาที่รายน้ันเปนผูรับผิดชอบกุญแจประตู

เขาออกอาคารที่ทําการ 

*ขอ 18 ยกเลิก โดยระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด วาดวยเจาหนาที่

สหกรณ  แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 

ขอ 19 การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน เจาหนาที่ทุกคน จะตองบันทึกเวลาทุกคร้ังที่มาปฏิบัติงาน และเลิก

ปฏิบัติงาน ไมวาจะเปนการมาทํางานในวันทํางานปกติ หรือในวันหยุด  การไมบันทึกเวลาไมวากรณีใด 

สหกรณถือวาผูน้ันขาดงาน 

การลืมบันทึกเวลาหากไดมาปฏิบัติงานจริง ผูบังคับบัญชาจะพิจารณาใหเปนกรณี ๆ ไป แตการ 

ลืมบันทึกเวลาเมื่อมีการทํางานลวงเวลา การทํางานในวันหยุด ไมวากรณีใด ๆ ผูบังคับบัญชาจะไม 

พิจารณาให เพราะถือวาเปนภาระและความรับผิดชอบที่เจาหนาที่จะตองบันทึกเวลาโดยเครงครัด 

ขอ 20 เวลาพัก สหกรณกําหนดใหเจาหนาที่หยุดพักกลางวัน วันละหน่ึงชั่วโมง ในกรณีที่ เจาหนาที่

ระดับบังคับบัญชา และระดับปฏิบัติการ ตกลงกันกําหนดเวลาพักระหวางการทํางานตามวรรคตนเปนอยาง

อ่ืนก็ยอมกระทําได ทั้งน้ีเพื่อใหเกิดความราบร่ืนและอํานวยความสะดวกแกสมาชิกที่มาใชบริการ 

ขอ 21 วันหยุดประจําสัปดาห สหกรณกําหนดใหเจาหนาที่หยุดประจําสัปดาห สัปดาหละสองวัน 

ไดแก วันเสาร และวันอาทิตย 

ขอ 22 วันหยุดตามประเพณี สหกรณกําหนดใหเจาหนาที่หยุดตามประเพณีปละไมนอยกวาสิบสาม

วัน โดยนับรวมวันแรงงานแหงชาติ สหกรณจะประกาศลวงหนาใหทราบเปนคราว ๆ ไป หากวันหยุดตาม

ประเพณีวันใดตรงกับวันหยุดประจําสัปดาห สหกรณจะชดเชยและเลื่อนการหยุดตามประเพณีวันน้ันไปหยุด

ในวันทํางานปกติถัดไป 

ขอ 23 วันหยุดพักผอนประจําป สหกรณกําหนดใหมีวันหยุดพักผอนประจําปตามหลักเกณฑ

ตอไปน้ี 

23.1 เจาหนาที่ซึ่งไดปฏิบัติงานติดตอกันครบหน่ึงปบริบูรณ สามารถหยุดพักผอนประจําป

ไดจํานวนหกวันทํางาน 

23.2 เจาหนาที่ซึ่งไดปฏิบัติงานติดตอกันครบสิบปบริบูรณขึ้นไป สามารถหยุดพักผอน 

ประจําปไดจํานวนสิบวันทํางาน 

23.3 การหยุดพักผอนประจําป เจาหนาที่จะตองไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชาหรือผู 

ไดรับมอบหมายกอนจึงจะหยุดงานได มิฉะน้ัน จะถือวาเจาหนาที่ผูน้ันขาดงาน 

23.4 การหยุดพักผอนประจําป เจาหนาที่สามารถหยุดติดตอกันคร้ังเดียวทั้งหมด หรือ 

แบงหยุดเปนวัน ๆ ไปก็ได 

23.5 การสะสมหรือเลื่อนวันหยุดพักผอนประจําป เพื่อไปรวมหยุดในปอ่ืน เจาหนาที่ 
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สามารถกระทําได โดยสะสมจํานวนวันหยุดพักผอนของเจาหนาที่ไว รวมหยุดพักผอนในปถัดไป

ได ไมเกินยี่สิบวันทํางาน 

 

หมวด 4 

คาจางและคาตอบแทน 

ขอ 24 การกําหนดอัตราคาจางเร่ิมตน สหกรณตองกําหนดไมตํ่ากวาประกาศของกระทรวงแรงงาน

และประกาศของสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด ประกอบตารางสําหรับการเพิ่มหรือ

เลื่อนเงินเดือนเจาหนาที่ ดังน้ี 

ประเภท/ตําแหนง ชวงเงินเดือน หมายเหตุ/ความหมาย ลักษณะชื่อตําแหนง 

กลุมทั่วไป ประกอบดวย 

ธุรการ/พัสดุ 

ขั้นเร่ิมตนการจาง      9,000  บาท 

ขั้นสูง                     30,000  บาท 

จนท.ธุรการ,พัสดุ,ทั่วไป หรือตําแหนงอ่ืนใด

ที่สหกรณกําหนด รวมถึงลูกจาง จนท.ที่

ไดรับเงินเดือนขั้นสูงแลว ไมมีสิทธิเพิ่มหรือ

เลื่อนเงินเดือนอีก แตจะไดรับคาตอบแทน

รายเดือน ๆ ละ 1,000 บาท 

กลุมพั ฒนา ธุรกิ จ /บ ริกา ร 

ประกอบดวย การเงิน ,การ

บัญชี,สินเชื่อ, จนท.หนวย

ธุรกิจ,จนท.ไอที 

ขั้นเร่ิมตนการจาง      9,000  บาท 

ขั้นสูง                     35,000  บาท 

จนท.การเงิน ,การบัญชี,สินเชื่อ หรือ จนท. 

อ่ืนใดที่สหกรณอาจกําหนดเพิ่ม เ ติมใน

ภายหลัง จนท.ที่ไดรับเงินเดือนขั้นสูงแลว 

ไมมีสิทธิเพิ่มหรือเลื่อนเงินเดือนอีก แตจะ

ไดรับคาตอบแทนรายเดือน ๆ ละ 1,500 บาท 

ก ลุ ม อํ า น ว ย ก า ร / บ ริ ห า ร 

ประกอบดวย รองผูจัดการ , 

ผูชวยผูจัดการ ,หัวหนาฝาย 

ขั้นเร่ิมตนการจาง    12,000  บาท 

ขั้นสูง                    40,000  บาท 

ใชเฉพาะตําแหนงหัวหนาฝาย ,ผูชวยผูจัดการ 

,รองผูจัดการและเมื่อไดรับเงินเดือนขั้นสูง

แลว ไมมีสิทธิเพิ่มหรือเลื่อนเงินเดือนอีก แต

จะไดรับคาตอบแทนรายเดือน ๆ ละ 2,000 

บาท 

กลุมบริหาร/สั่งการ หมายถึง 

ผูจัดการ 

ขั้นเร่ิมตนการจาง    15,000  บาท 

ขั้นสูง                    45,000  บาท 

ใชจัดจางเฉพาะตําแหนงผูจัดการ และเมื่อ

ไดรับเงินเดือนขั้นสูงแลว ไมมีสิทธิเพิ่มหรือ

เลื่อนเงินเดือนอีก แตจะไดรับคาตอบแทน

รายเดือน ๆ ละ 2,500 บาท 
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*ขอ 24  ยกเลิก โดยระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด วาดวยเจาหนาที่

สหกรณ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 

ขอ 25 การเพิ่มหรือเลื่อนตําแหนงคาจาง ใหคณะกรรมการพิจารณาเพิ่มหรือเลื่อนเงินเดือนเจาหนาที่ 

หรือลูกจางประจําป โดยคํานวณจากเงินไดรายเดือน เดือนสุดทายที่ไดรับ ไมเกินรอยละ 8 

*ขอ 25  ยกเลิก โดยระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด วาดวยเจาหนาที่

สหกรณ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 

ขอ 26 ใหคณะกรรมการดําเนินการแตงตั้งอนุกรรมการ จํานวน 5 คน ประกอบดวย ประธานหน่ึง

คน เลขานุการหน่ึงคน ที่เหลือเปนกรรมการ มีอํานาจหนาที่ในการกําหนดรูปแบบลักษณะการประเมิน 

ผลงานของเจาหนาที่ และเสนอแนะการเพิ่มหรือเลื่อนเงินเดือนใหคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ 

*ขอ 26  ยกเลิก โดยระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด วาดวยเจาหนาที่

สหกรณ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 

ขอ 27 การเพิ่มหรือเลื่อนเงินเดือนเจาหนาท่ี จะตองไมเกินวงเงินงบประมาณที่ที่ประชุมใหญอนุมัติ

แผนงบประมาณการจายหมวดเงินเดือนของเจาหนาที่และลูกจางของสหกรณ 

*ขอ 27  ยกเลิก โดยระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด วาดวยเจาหนาที่

สหกรณ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 

ขอ 28 สหกรณจะจายคาจางและคาตอบแทนใหเจาหนาท่ีเดือนละหน่ึงคร้ัง ภายในไมเกินวันทําการ

สุดทายของเดือนน้ัน ๆ โดยจายเขาบัญชีเงินฝากของเจาหนาที่ที่ฝากอยูในสหกรณ 

 

หมวด 5 

ภาษีเงินได และเงินประกัน 

ขอ 29 ภาษีเงินได เจาหนาที่เปนผูจายภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาสําหรับเงินไดที่ไดรับจากสหกรณ 

ขอ 30 เงินประกันหรือหลักประกัน ในการบรรจุและแตงต้ังเจาหนาที่ตองทําหนังสือสัญญาจาง 

ไวเปนหลักฐานตามแบบที่สหกรณกําหนด ตองมีเงินประกันหรือหลักประกันตามหลักเกณฑ ดังน้ี 

30.1 สหกรณเรียกเงินประกันการทํางาน ไมเกินหกสิบเทาของอัตราคาจางรายวัน โดยเฉลี่ย

ในวันทําสัญญาจาง 

30.2 ในกรณีที่เงินประกันตามที่สหกรณรับไวลดลงเน่ืองจากนําไปชดใชคา เสียหายใหแก 

สหกรณ สหกรณจะเรียกหรือรับเงินประกันเพิ่มไดไมเกินจํานวนที่กําหนดตามขอ 30.1 

30.3 ใหสหกรณจัดใหมีบัญชีเงินฝาก เงินประกันของเจาหนาที่แตละคน โดยแจงเลขที่บัญชี 

ใหเจาหนาที่ทราบและใหสหกรณจายดอกเบี้ยเงินฝากใหตามที่กําหนดไวในระเบียบ วาดวย การรับ

เงินฝาก 

30.4 ในกรณีที่เจาหนาที่ไมสามารถใชเงินประกันได สามารถใชหลักประกันอ่ืนไดดังน้ี 
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30.4.1 พันธบัตรที่มีมูลคาไมนอยกวาอัตราที่กําหนดไวในขอ 30.1 

30.4.2 อสังหาริมทรัพยซึ่งปลอดจํานอง และมีมูลคาตามราคาประเมินของ 

กรมที่ดิน ไมนอยกวาสองเทาของอัตราที่กําหนดไวในขอ 30.1 จํานองเปนประกันกับสหกรณ 

30.5 นอกจากหลักประกันที่กําหนดไวขางตนแลว สหกรณอาจกําหนดใหมีบุคคลค้ํา 

ประกันอีกโสดหน่ึงดวย คุณสมบัติของผูค้ําประกันใหเปนไปตามที่ผูมีอํานาจบรรจุแตงต้ังกําหนด 

 

หมวด 6 

เบ้ียเล้ียง และคาใชจายในการเดินทาง 

ขอ 31 เจาหนาท่ีซึ่งเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสํานักงานที่ปฏิบัติงานปกติ สหกรณจะชวยเหลือ 

คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก คาพาหนะเดินทางและคาใชจายอ่ืนๆที่จําเปน ตามระเบียบสหกรณ วาดวย 

เงินคาตอบแทน และคาใชจายในธุรกิจสหกรณ และระเบียบอ่ืนที่เกี่ยวของ 

 

หมวด 7 

การทํางานลวงเวลา การทํางานในวันหยุด และหลักเกณฑการทํางาน 

ขอ 32 การทํางานลวงเวลาในวันทํางานปกติ สหกรณจะคํานวณจายคาลวงเวลาใหกับเจาหนาที่ 

จํานวนหน่ึงเทาคร่ึง ของอัตราคาจางตอชั่วโมง สําหรับชั่วโมงที่ทําลวงหรือเกินไปจากเวลาทํางานปกติ 

ขอ 33 การทํางานลวงเวลาในวันหยุดประจําสัปดาห วันหยุดตามประเพณี หรือวันหยุดพักผอน 

สหกรณจะคํานวณจายคาลวงเวลาใหกับเจาหนาที่จํานวนสามเทาของอัตราคาจางตอชั่วโมง สําหรับชั่วโมง 

ที่ทําลวงเวลาหรือเกินไปจากเวลาทํางานปกติ 

ขอ 34 การทํางานในวันหยุดประจําสัปดาห วันหยุดตามประเพณี หรือวันหยุดพักผอน สหกรณ 

จะคํานวณจายใหเพิ่มขึ้นอีกจํานวนหน่ึงเทาของอัตราคาจางตอชั่วโมงในเวลาทํางานปกติสําหรับจํานวน 

ชั่วโมงที่ทําในวันหยุดประจําสัปดาห 

ขอ 35 อัตราคาจางหน่ึงชั่วโมงทํางานปกติของเจาหนาที่เทากับอัตราคาจางหรือเงินเดือนปกติ 

หารดวยสองรอยสิบชั่วโมง 

ขอ 36 หลักเกณฑและวิธีการ 

36.1 การทํางานลวงเวลาและการทํางานในวันหยุดประจําสัปดาห วันหยุดตามประเพณี 

หรือวันหยุดพักผอน ใหเจาหนาที่ขออนุญาตเปนการลวงหนาตอผูบังคับบัญชาหรือผูไดรับ

มอบหมาย หรือเมื่อไดรับคําสั่งจากผูมีอํานาจใหปฏิบัติงาน ในกรณีที่มีความจําเปนเรงดวนฉุกเฉิน 

หรือเปนงานที่มีลักษณะตองทําติดตอกัน 
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36.2 กรณีเจาหนาที่พนสภาพจากการเปนเจาหนาที่ ไมวากรณีถึงแกกรรม ลาออก

เกษียณอายุ ปลดออก ไลออก หากมีคาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุดอยูกอนหนาวันที่มีผลเปนการ

พนสภาพจากการเปนเจาหนาที่ สหกรณจะดําเนินการจายใหโดยเร็ว 

36.3 การทํางานลวงเวลาและหรือการทํางานในวันหยุดที่ตรวจสอบแลวเห็นวามิไดปฏิบัติ 

ใหถูกตองตามหลักเกณฑดังกลาว สหกรณถือวาไมสมบูรณและจะไมนํามาคํานวณจายเงินให 

36.4 สหกรณจะไมจายคาลวงเวลาและหรือการทํางานในวันหยุดใหแกเจาหนาที่ 

ที่ปฏิบัติงานในลักษณะตอไปน้ี 

36.4.1 เจาหนาที่ที่ถูกกําหนดใหทํางานที่มีลักษณะหรือสภาพที่ตองออกไปทํางาน

นอกสถานที่และโดยลักษณะหรือสภาพของงาน ไมอาจกําหนดเวลาทํางานที่แนนอนได 

36.4.2 เจาหนาที่ที่ถูกกําหนดใหอยูเวรเฝาดูแลสถานที่หรือทรัพยสินเปนคร้ังคราว 

ขอ 37 การจายคาจาง คาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุดและคาลวงเวลาในวันหยุด 

37.1 สหกรณไดจายคาจางในวันหยุดประจําสัปดาห วันหยุดตามประเพณี และวันหยุด

พักผอนประจําป ใหแกเจาหนาที่ โดยจายรวมอยูในคาจางรายเดือนแลว 

37.2 กําหนดการจายเงินคาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุด คาลวงเวลาในวันหยุดและเงินอ่ืน

ใหแกเจาหนาที่ตามที่ไดตกลงกัน 

 

หมวด 8 

การลาหยุด และหลักเกณฑการลา 

ขอ 38 การลาปวย ในรอบป สหกรณอนุญาตใหเจาหนาที่ลาปวยได ตามหลักเกณฑ ดังน้ี 

38.1 เจาหนาที่สามารถลาปวยโดยไดรับคาจางในวันลาตลอดระยะเวลาที่ปวยจริง แตไมเกิน

ปละสี่สิบหาวันทํางานปกติ การลาปวยใหลาปวยไดเทาที่ปวยจริงเทาน้ัน 

38.2 การลาปวย เจาหนาที่ตองแจงและขออนุญาตตอผูบังคับบัญชาในวันน้ันหรืออยางชา

ในวันทําการถัดไปจากวันปวย 

38.3 การลาปวยต้ังแตสามวันทํางานขึ้นไป ใหเจาหนาที่แสดงใบรับรองแพทยแผนปจจุบัน 

ชั้นหน่ึงหรือสถานพยาบาลของทางราชการประกอบการลาปวย หากไมอาจแสดงใบรับรองแพทย

ไดใหชี้แจงใหผูมีอํานาจอนุญาตพิจารณา 

38.4 กรณีเปนโรคปจจุบัน หรือฉุกเฉินเรงดวนอันจําเปนตองไปรับหรือไปอยูรับการ

รักษาพยาบาลในสถานพยาบาลอ่ืนใดโดยรีบดวน ใหเจาหนาที่หรือบุคคลในครอบครัวติดตอแจง

การลาปวยใหผูบังคับบัญชาทราบในโอกาสแรกที่จะทําไดโดยไมชักชา 

ขอ 39 การลากิจ ในรอบป สหกรณอนุญาตใหเจาหนาที่ลากิจไดตามหลักเกณฑ ดังน้ี 

39.1 เจาหนาที่สามารถขอลากิจได ตามที่ผูบังคับบัญชาจะพิจารณาเห็นเปนการสมควรและ 

อนุมัติใหเปนคราว ๆ ไปโดยไดรับคาจางในวันลาแตไมเกินปละสี่สิบหาวันทํางาน 
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39.2 การขอลากิจ เจาหนาที่ตองยื่นใบลาตอผูจัดการลวงหนาไมนอยกวาหน่ึงวันเมื่อ 

ไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรแลวจึงจะหยุดงานได 

กรณีไมอาจยื่นใบลาตามวรรคหน่ึงได ใหยื่นใบลาในเวลาเร่ิมเปดทํางานของวันน้ัน และเมื่อไดรับ

อนุญาตแลว จึงจะหยุดงานและถือวาเปนการลากิจที่ถูกตอง 

39.3 การอนุมัติใหลากิจ ใหอยูในดุลยพินิจของผูบังคับบัญชาโดยพิจารณาถึงความจําเปน 

และความเหมาะสมเปนราย ๆ ไป 

ขอ 40 การลาเพื่อการคลอดบุตร สหกรณอนุญาตใหเจาหนาที่ลาเพื่อการคลอดบุตรไดตาม 

หลักเกณฑดังน้ี 

40.1 เจาหนาที่หญิงซึ่งมีครรภ สามารถลาเพื่อการคลอดบุตรไดไมเกินปละเกาสิบวัน แต 

ไดรับคาจางไมเกินสี่สิบหาวัน 

40.2 การลาหยุดเพื่อเตรียมตัวคลอดบุตร เจาหนาที่ตองยื่นใบลากอนวันหยุดงาน ไมนอย 

กวาหน่ึงวัน เมื่อไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชาเปนลายลักษณอักษรแลวจึงจะหยุดงานได 

40.3 กรณีจําเปนตองหยุดงาน เน่ืองจากการคลอดบุตรโดยฉุกเฉินซึ่งไมอาจขออนุญาตลา 

หยุดในวันน้ันได ใหเจาหนาที่หรือบุคคลในครอบครัว ติดตอแจงการลาเพื่อการคลอดบุตรให

ผูบังคับบัญชาทราบในโอกาสแรกที่จะกระทําไดโดยไมชักชา 

40.4 การลาหยุดเพื่อการคลอดบุตรใหนับรวมวันหยุดที่อยูในระหวางวันลาดวย 

ขอ 41 การลาเพื่อทําหมัน สหกรณอนุญาตใหเจาหนาที่ลาเพื่อทําหมันได อันเปนการสงเสริมการ 

วางแผนครอบครัวตามนโยบายของรัฐ ตามหลักเกณฑ ดังน้ี 

41.1 เจาหนาที่สามารถขอลาเพื่อทําหมันและลาเน่ืองจากการทําหมันได ตามที่บังคับบัญชา

จะพิจารณาเห็นสมควร โดยไดรับคาจางเทากับอัตราคาจางตอชั่วโมงในเวลาทํางานปกติของวัน

ทํางานปกติตลอดระยะเวลาที่ลาตามที่ระบุไวในใบรับรองแพทยแผนปจจุบันชั้นหน่ึง โดยใหลาได

เพียงคร้ังเดียวตลอดระยะเวลาที่เปนเจาหนาที่ของสหกรณ 

41.2 การลาเพื่อทําหมัน เจาหนาที่ตองยื่นใบลาพรอมกับแจงและขออนุญาตตอ

ผูบังคับบัญชาลวงหนาไมนอยกวาหน่ึงวัน เมื่อไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจากผูบังคับบัญชา

แลวจึงจะหยุดงานได 

41.3 เมื่อทําหมันแลว เจาหนาที่จะตองนําหลักฐานแสดงการทําหมันมาแสดงตอสหกรณ 

ภายในเจ็ดวัน นับแตวันเร่ิมกลับมาปฏิบัติงานตามปกติ 

41.4 การทําหมันซึ่งไมไดขออนุญาตลาเพื่อทําหมันตามที่กําหนดไวน้ี แตไดขออนุญาต 

เปนการลาหยุดงานประเภทอ่ืน สหกรณถือวาเจาหนาที่ไมไดลาเพื่อทําหมัน และไมสามารถขอลา

เพื่อทําหมันตามที่กําหนดไวน้ีไดอีก 

ขอ 42 การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย สหกรณอาจอนุญาตใหเจาหนาที่ลาเพื่อการ 

อุปสมบทหรือไปประกอบพิธีฮัจยไดตามหลักเกณฑ ดังน้ี 
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42.1 เจาหนาที่สามารถลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัจยได โดยไดรับคาจางในวัน 

ลา แตไมเกินปละหน่ึงรอยยี่สิบวัน และสามารถลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจยไดเพียงคร้ัง

เดียวตลอดระยะเวลาที่เปนเจาหนาที่ 

42.2 การลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจย เจาหนาที่ตองยื่นใบลาตอผูบังคับบัญชา 

ไมนอยกวาสามสิบวันเมื่อไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรแลวจึงจะหยุดงานได 

42.3 เมื่อลาสิกขาบทหรือกลับจากประกอบพิธีฮัจยแลว เจาหนาที่จะตองนําหลักฐานแสดง 

การอุปสมบทหรือไปประกอบพิธีฮัจยแลวแตกรณีแสดงตอผูบังคับบัญชาภายในเจ็ดวัน นับแตวัน

เร่ิมกลับมาปฏิบัติงานปกติ 

ขอ 43 การลาเพื่อรับราชการทหาร สหกรณอนุญาตใหเจาหนาที่ลาเพื่อรับราชการทหารไดตาม

หลักเกณฑ ดังน้ี 

43.1 เจาหนาที่สามารถขอลาเพื่อรับราชการทหารในการเรียกพลเพื่อตรวจสอบ เพื่อฝกวิชา 

ทหาร หรือเพื่อทดลองความพร่ังพรอม ตามกฎหมายวาดวย การรับราชการทหาร โดยไดรับคาจาง

ในวันลา แตไมเกินปละหกสิบวัน 

43.2 เจาหนาที่ที่ถูกราชการเรียกระดมพลหรือเพื่อรับราชการทหาร ตองรายงานให

ผูบังคับบัญชาทราบโดยเร็ว นับแตวันไดรับหมายเรียก เปนตนไป 

43.3 การขอลาเพื่อรับราชการทหาร เจาหนาที่ตองยื่นใบลา พรอมกับแจงและขออนุญาต  

ตอผูบังคับบัญชา ลวงหนาไมนอยกวาหาวัน เมื่อไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรแลวจึงจะหยุด

งานได 

43.4 เมื่อกลับจากการไปรับราชการทหารแลว เจาหนาที่จะตองนําหลักฐานแสดงการไป 

รับราชการทหารมามอบตอสหกรณภายในเจ็ดวัน นับแตวันเร่ิมกลับมาปฏิบัติงานปกติ 

ขอ 44 การลาเพื่อพัฒนาและเรียนรู สหกรณอนุญาตใหเจาหนาที่ลาเพื่อพัฒนา และเรียนรูไดตาม 

หลักเกณฑ ดังน้ี 

44.1 เจาหนาที่สามารถขอลา เพื่อพัฒนาและเรียนรูตามที่ผูบังคับบัญชา จะพิจารณาเห็น 

เปนการสมควร และอนุมัติเปนคราว ๆ ไป โดยไดรับคาจางในวันลา แตไมเกินปละสามสิบวัน 

44.2 เจาหนาที่สามารถขอลาเพื่อพัฒนาและเรียนรูกรณีตอไปน้ี 

44.2.1 การแรงงานและสวัสดิการสังคม รวมทั้งการฝกอบรมหรือพัฒนาเกี่ยวกับ 

ทักษะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ซึ่งตองมีหลักสูตรและชวงเวลาจัดที่แนนอนหรือ 

44.2.2 การสอบวัดผลทางการศึกษา ที่ทางราชการจัดหรืออนุญาตใหจัด 
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หมวด 9 

สวัสดิการเงินชวยเหลือเจาหนาที่ 

ขอ 45 สวัสดิการเงินชวยเหลือ สําหรับเจาหนาที่ทดลองงานและเจาหนาที่ประจํา แบงออกไดเปน 

กรณีตาง ๆ ดังตอไปน้ี 

45.1 เงินชวยเหลือคาครองชีพ 

45.2 เงินชวยเหลือบุตร 

45.3 เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 

45.4 เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล 

45.5 เงินชวยเหลือคาเคร่ืองแบบพนักงาน 

45.6 เงินชวยเหลือเบี้ยประกันชีวิตประเภทสะสมทรัพย 

45.7 เงินชวยเหลือการศึกษาหรืออบรม 

45.8 เงินชดเชย 

45.9 เงินสมนาคุณพิเศษ 

45.10 เงินชดเชยพิเศษ 

ขอ 46 เงินชวยเหลือคาครองชีพ สหกรณชวยเหลือเงินคาครองชีพใหแกพนักงานเปนรายเดือน โดย 

จะจายใหพรอมกับคาจางและหรือคาตอบแทน อัตราเงินชวยเหลือคาครองชีพใหเปนไปตามที่คณะกรรมการ

กําหนด 

ขอ 47 เงินชวยเหลือบุตร สหกรณชวยเหลือตามหลักเกณฑ ดังน้ี 

47.1 การจายเงินชวยเหลือบุตรเจาหนาที่ ใหจายสําหรับบุตรคนที่หน่ึงถึงคนที่สามนับเรียง

ตามลําดับกอนหลัง ทั้งน้ี ไมรวมบุตรซึ่งมิไดอยูในอํานาจการปกครองของตน บุตรอายุเกินสิบแปด

ปบริบูรณ และบุตรที่มีอายุไมครบสิบแปดปบริบูรณแตเปนผูบรรลุนิติภาวะโดยการสมรส บุตร     

คนใดในจํานวนสามคน ถึงแกกรรมลงกอนอายุครบสิบแปดปบริบูรณ ใหมีสิทธิ์ไดรับเงินชวยเหลือ

บุตรสําหรับคนถัดไปแทนได และกรณีมีบุตรแฝดใหนับเปนหน่ึงลําดับที่ 

47.2 ใหสหกรณจายเงินชวยเหลือบุตรเจาหนาที่เปนรายเดือน เดือนละหน่ึงรอยบาทตอบุตร

หน่ึงคน โดยจายพรอมกับเงินเดือน 

ขอ 48 เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร สหกรณชวยเหลือตามหลักเกณฑ ดังน้ี 

48.1 เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ไดแก เงินบํารุงการศึกษาหรือเงินคาเลาเรียนในโรงเรียน 

รัฐบาลหรือโรงเรียนเอกชนทั้งน้ีบุตรที่ขอรับเงินชวยเหลือการศึกษาจะตองมีอายุไมเกินยี่สิบหาป

บริบูรณ 

48.2 เงินคาบํารุงการศึกษา หมายถึง เงินที่โรงเรียนรัฐบาลเรียกเก็บในปการศึกษาเปนคา

สมัครเขาเรียน คาบํารุงหองสมุด หรือบํารุงสุขภาพ หรือหองพยาบาล คาภาคปฏิบัติ หรือวัสดุฝกหัด 

หรือ อุปกรณการศึกษา คาหองทดลอง คาลงทะเบียนรายวิชา คาสอบแกตัว 
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48.3 เงินคาเลาเรียน หมายถึง เงินคาเลาเรียนที่โรงเรียนเอกชนเรียกเก็บไมเกินอัตราที่ทาง 

ราชการกําหนดใหเรียกเก็บในปการศึกษา และใหหมายความรวมถึง เงินบํารุงการศึกษาตามขอ  

48.2 ดวย 

48.4 โรงเรียนรัฐบาล หมายถึง สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เทศบาล 

กรุงเทพมหานคร หรือสังกัดสวนราชการที่ ก.พ. รับรองวุฒิ 

48.5 โรงเรียนเอกชน หมายถึง สถานศึกษาที่จัดต้ังขึ้นถูกตองตามกฎหมายวาดวยโรงเรียน 

ราษฎร 

48.6 เจาหนาที่จะขอรับเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรไดเพียง บุตรลําดับที่หน่ึงถึงลําดับที่ 3 

ทั้งน้ี ไมวาเปนบุตรที่เกิดจากการสมรสคร้ังใด หรืออยูในอํานาจการปกครองของตนหรือไม กรณี

บุตรแฝดใหนับเปนหน่ึงลําดับที่  เจาหนาที่คนใดมีบุตรเกินสามคน และตอมาบุตรคนหน่ึงคนใดใน

จํานวนสามคนตามวรรคหน่ึงน้ันถึงแกกรรมลงกอนมีอายุครบยี่สิบหาปบริบูรณ ก็ใหผูน้ันมีสิทธิ

ไดรับเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรเพิ่มขึ้นอีกเทาจํานวนบุตรที่ถึงแกกรรมน้ัน โดยใหนับบุตรคนที่อยู

ในลําดับถัดไปตามลําดับ 

48.7 การจายเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหเปนไปตามอัตราที่คณะกรรมการกําหนด 

โดยอาศัยอัตราตามที่กระทรวงการคลังกําหนด 

48.8 เจาหนาที่ผูใดมีสิทธิไดรับเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรจากหนวยงานอ่ืน ไมมีสิทธิ

ไดรับเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรตามระเบียบน้ี เวนแตสิทธิที่ไดรับน้ันตํ่ากวาที่พึงจะไดตาม

ระเบียบน้ี ก็ใหมีสิทธิเบิกเพิ่มไดเทาจํานวนที่ยังขาดอยู 

48.9 เจาหนาที่ผูใดมีคูสมรสที่มีสิทธิเบิก ใหเบิกจายจากหนวยงานคูสมรสเวนแตสิทธิที่ 

คูสมรสไดรับน้ันตํ่ากวาที่พึงจะไดรับตามระเบียบน้ี ก็ใหมีสิทธิเบิกเพิ่มไดเทาจํานวนที่ยังขาดอยู 

48.10 ในกรณีที่เจาหนาที่ผูใดมีคูสมรสเปนเจาหนาที่ดวยกัน ใหคูสมรสที่มีรายไดสูงกวา 

เปนผูมีสิทธิเบิก ถามีรายไดเทากันใหสามีเปนผูเบิก 

48.11 ในกรณีที่เจาหนาที่ใชสิทธิเบิกเงินกับสหกรณ ใหนําสําเนาหรือใบเสร็จรับเงินบํารุง 

การศึกษา หรือคาเลาเรียนบุตรที่เบิกไดตามระเบียบน้ีมาขอเบิกจากสหกรณ 

ขอ 49 เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล สหกรณชวยเหลือตามหลักเกณฑ ดังน้ี 

49.1 ใหเจาหนาที่มีสิทธิไดรับการชวยเหลือคารักษาพยาบาลคาหองและคาอาหารสําหรับ 

ตนเอง บิดามารดา คูสมรสและบุตรตามหลักเกณฑแหงระเบียบน้ี 

49.2 ใหเจาหนาที่สหกรณตรวจสุขภาพประจําป ปละหน่ึงคร้ัง วันเวลาใดแลวแตความ 

สะดวกของแตละคน ใหเปนการตรวจสุขภาพทั่วไปตามความเหมาะสมของอายุและความเห็น     

ของแพทยโดยใหเบิกเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลเพื่อการตรวจสุขภาพจากสหกรณไมเกินจํานวน

ตามที่คณะกรรมการกําหนด 
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49.3 สถานพยาบาลของทางราชการ หมายถึง สถานพยาบาลตามกฎหมาย วาดวยสถาน 

พยาบาล ซึ่งเปนของรัฐ องคกรของรัฐบาล หนวยงานของรัฐ ราชการสวนทองถิ่น สภากาชาดไทย 

หรือคุรุสภา 

49.4 สถานพยาบาลของเอกชน หมายถึง สถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

ซึ่งเปนของเอกชนที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด 

49.5 คารักษาพยาบาล หมายถึง คาใชจาย ตอไปน้ี 

49.5.1 เงินที่สถานพยาบาลของทางราชการหรือเอกชนเรียกเก็บเปนคายาคาเลือด 

คานํ้าเกลือ คาออกซิเจน และอ่ืนๆ ที่ใชในการบําบัดและรักษาโรค 

49.5.2 เงินที่สถานพยาบาลของทางราชการหรือเอกชนเรียกเก็บเปนคาบริการทาง

แพทยคาตรวจ คาวิเคราะหโรคและคาอวัยวะเทียม แตไมรวมถึงคาจางพยาบาลพิเศษ 

คาธรรมเนียมและคาบริการอยางอ่ืน หรือซึ่งเรียกชื่อวาเปนอยางอ่ืนที่มีสถานะเปนเงิน

คาตอบแทน 

49.6 คารักษาพยาบาล คาหองและคาอาหารของสถานพยาบาลของทางราชการ ใหเบิกได

ทั้งประเภทคนไขในและคนไขนอก แตถาเปนสถานพยาบาลของเอกชน ใหเบิกไดเฉพาะประเภท

คนไขในกรณีประสบอุบัติเหตุ อุบัติภัย หรือมีความจําเปนเรงดวน ซึ่งถามิไดรับการรักษาพยาบาล

ในทันทีทันใดอาจเปนอันตรายถึงชีวิต โดยใหเบิกไดคร่ึงหน่ึงของจํานวนที่จายจริง คร้ังละไมเกิน

สามสิบวันและไมเกินหน่ึงหมื่นบาท 

49.7 คาอวัยวะเทียมใหเบิกได ดังน้ีคือ แขนเทียม ขาเทียม ตาเทียม ไตเทียม ลิ้นหัวใจเทียม 

เคร่ืองชวยเตนหัวใจ วัตถุชนิดพิเศษตาง ๆ ที่นํามาใชเฉพาะรางกายตามวิธีผาตัดตามกระดูก เลนส

แกวตาเทียม มือเทียม น้ิวเทียม ขอเทียม เสนเอ็นเทียม หลอดเลือดเทียม คาซอมอวัยวะเทียม 

49.8 เจาหนาที่ที่มีสิทธิในการรักษาพยาบาลตนเองจากสิทธิในการประกันตนจากสํานักงาน

ประกันสังคมและหรือเจาหนาที่ผูใดมีสิทธิไดรับเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลจากหนวยงานอ่ืน  

ไมมีสิทธิไดรับเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลตามระเบียบน้ี เวนแตสิทธิที่ไดรับน้ันตํ่ากวา ใหมีสิทธิ

เบิกเพิ่มไดเทาจํานวนที่ขาดอยู 

49.9 เจาหนาที่ผูใดมีคูสมรสที่มีสิทธิเบิก ใหเบิกจายจากหนวยงานคูสมรส เวนแตสิทธิที่ 

คูสมรสไดรับน้ันตํ่ากวาพึงจะไดตามระเบียบน้ี ก็ใหมีสิทธิเบิกเพิ่มไดเทาจํานวนที่ยังขาดอยู 

49.10 ในกรณีที่เจาหนาที่ผูใดมีคูสมรสเปนเจาหนาที่ดวยกัน ใหคูสมรสที่มีรายไดสูงกวา

เปนผูมีสิทธิเบิก ถามีรายไดเทากันใหสามีเปนผูเบิก 

49.11 ในกรณีที่เจาหนาที่ใชสิทธิเบิกเงินกับสหกรณใหนําสําเนาหรือใบเสร็จรับเงิน 

คารักษาพยาบาล คาหองและคาอาหารที่เบิกไดตามระเบียบน้ีมาขอเบิกจากสหกรณ 

49.12 คารักษาพยาบาลตอไปน้ี จะเบิกเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลจากสหกรณไมได 
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49.12.1 คารักษาพยาบาลของคูสมรสและหรือบุตรที่สามารถเบิกจายจากหนวยงาน

ของคูสมรสได 

49.12.2 คารักษาพยาบาลของบิดา และหรือมารดาที่สามารถเบิกจายจากหนวยงาน

ของบิดาและหรือมารดาเองหรือพี่ หรือนองของเจาหนาที่ได 

49.13 หากเจาหนาที่ไมอยูในฐานะที่จะจายคารักษาพยาบาลไปกอนได สหกรณอาจ

พิจารณาใหเบิกเงินยืมทดรองจายได ทั้งน้ีการขอเบิกเงินยืมทดรองจายคราวหน่ึงๆจะตองไมนอยกวา 

5,000.-บาท 

49.14 กรณีมีปญหาในการตีความการเบิกจายเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล ในวงเงิน 

ไมเกิน 5,000.-บาท ใหประธานกรรมการเปนผูวินิจฉัย ในกรณีที่เกินใหคณะกรรมการอํานวยการ

เปนผูวินิจฉัย 

ขอ 50 เงินชวยเหลือคาเคร่ืองแบบเจาหนาท่ี สหกรณกําหนดใหเจาหนาที่แตงเคร่ืองแบบ และให 

เงินชวยเหลือ โดยมีหลักเกณฑ ดังน้ี 

50.1 เจาหนาที่หญิง ใหตกลงกันกําหนดสีของเคร่ืองแบบและใหแตงเคร่ืองแบบดวย เสื้อ 

กระโปรง หรือกางเกงใชสีที่สุภาพ โดยสวมรองเทาหุมสนหรือรัดสน 

50.2 เจาหนาที่ชาย ใหแตงเคร่ืองแบบดวยเสื้อคอปก แขนสั้นหรือแขนยาว กางเกงขายาว 

ผูกเน็คไท ดวยแบบและสีสุภาพตามความเหมาะสมหรือแตงกายชุดซาฟารี ดวยแบบและสีสุภาพ

ตามความเหมาะสม โดยสวมรองเทาหุมสน 

50.3 เจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการ

ทํางาน กรณีเปนเจาหนาที่สุภาพสตรี ใหแตงเคร่ืองแบบตามสีที่กําหนดดวยเสื้อ กระโปรงหรือ

กางเกงขายาว ตามแบบและสีที่สุภาพ หากเปนเจาหนาที่สุภาพบุรุษใหแตงเคร่ืองแบบดวยเสื้อคอปก

แขนสั้นหรือแขนยาว ไมผูกเน็คไท หรือชุดซาฟารี และกางเกงขายาวดวยแบบและสีที่สุภาพ  

โดยสวมรองเทาหุมสนหรือรัดสน 

50.4 สหกรณจะจายเงินชวยเหลือคาเคร่ืองแบบ จํานวนตามที่คณะกรรมการกําหนด  

การเบิกจายใหเบิกจายภายในปบัญชีของสหกรณ 

ขอ 51 เงินชวยเหลือเบี้ยประกันชีวิตประเภทสะสมทรัพย สหกรณชวยเหลือการซื้อประกันชีวิต

ประเภทสะสมทรัพยโดยไมเปนการบังคับ เจาหนาที่ผูใดจะขอรับเงินชวยเหลือหรือไมก็ได ตามหลักเกณฑ 

ดังน้ี 

51.1 สหกรณจายเบี้ยประกันแกเจาหนาที่ในอัตราคร่ึงหน่ึงของเบี้ยประกันรายป ในแต 

ละกรมธรรมและจะรวมกันกี่กรมธรรมก็ได แตเงินชวยเหลือรวมกันแลวตองไมเกินอัตรา 

ที่คณะกรรมการกําหนด 

51.2 เจาหนาที่ผูที่ไดรับเงินสวัสดิการดังกลาว จะตองผานการทดลองงานและไดรับบรรจุ 

เขาทํางานสหกรณเปนที่เรียบรอยแลว 
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51.3 กรณีเจาหนาที่พนสภาพการเปนเจาหนาที่และการเลิกจาง สวัสดิการดังกลาวถือเปน 

ที่สิ้นสุด ณ วันที่ออกน้ัน โดยไมมีพันธะขอผูกพันใด ๆ ทั้งสิ้นกับสหกรณ 

51.4 การเบิกจายใหใชใบเสร็จหรือสําเนาใบเสร็จหรือหนังสือรับรองการชําระเบี้ยประกัน 

จากผูรับประกัน ขอรับเงินชวยเหลือเบี้ยประกันในชวงเวลาใดก็ไดในปที่จาย หากไมเบิกจายในป 

ที่จายก็ใหเบิกจายไดในปถัดไปเทาน้ัน 

ขอ 52 เงินชวยเหลือคาศึกษาหรืออบรม สหกรณจะชวยเหลือตามหลักเกณฑ ดังน้ี 

52.1 เจาหนาที่ที่สามารถขอรับการชวยเหลือการศึกษาหรืออบรม มีดังน้ี 

52.1.1 ตองเปนเจาหนาที่ที่ไดรับการบรรจุแตงต้ังมาแลวไมนอยกวาสามป และ 

52.1.2 ตองมีความมุงมั่นพัฒนาตนและพัฒนาสหกรณ และ 

52.1.3 ผูบังคับบัญชาเห็นสมควรใหเขารับการศึกษาหรืออบรม 

52.2 สหกรณจะใหการชวยเหลือ ดังน้ี 

52.2.1 คาหนวยกิตตลอดหลักสูตร 

52.2.2 คาลงทะเบียน หรือคาธรรมเนียมทั้งหมด หรือบางสวนเปนกรณีๆไป 

52.2.3 คาเบี้ยเลี้ยงเหมาจายตลอดหลักสูตร เฉพาะหลักสูตรที่มีระยะเวลาไมเกิน 

หกเดือน 

52.3 เจาหนาที่ผูขอรับการชวยเหลือตามระเบียบน้ีจะตอง 

52.3.1 ไมเปนเหตุใหสหกรณขาดแคลนบุคลากรชวงที่เขาศึกษาหรืออบรม 

52.3.2 เปนผูมีความมุงมั่นนําความรูมาพัฒนางานในความรับผิดชอบใหดีขึ้น 

52.3.3 เมื่อจบหลักสูตรการศึกษาหรืออบรม ตองกลับมาปฏิบัติงานในสหกรณ 

ไมนอยกวาสองเทาของเวลาที่ใชในการเขาศึกษาหรืออบรม 

52.4 ใหคณะกรรมการอํานวยการเปนผูมีอํานาจวินิจฉัยในการอนุมัติใหการสนับสนุนเงิน 

ชวยเหลือการศึกษาหรืออบรม 

ขอ 53 เงินชดเชย สหกรณจะจายเงินชดเชยใหเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานในสหกรณตามเงื่อนไขดังน้ี 

53.1 เจาหนาที่สหกรณที่ปฏิบัติงานในสหกรณมาแลวไมนอยกวา 120 วัน และไมครบ 

5 ป หากถูกสหกรณเลิกจาง จะไดรับเงินชดเชยตาม ขอ 53.3 

53.2 เจาหนาที่สหกรณที่ปฏิบัติงานในสหกรณมาแลวไมนอยกวา 5 ป จะไดรับเงินชดเชย 

ตามตารางการจายเงินชดเชยในขอ 53.3 หากออกจากงานเน่ืองจากสาเหตุตอไปน้ี 

53.2.1 ถูกสหกรณเลิกจาง 

53.2.2 ลาออก 

53.2.3 เกษียณอายุ 

53.2.4 ทุพพลภาพซึ่งแพทยไดตรวจ และแสดงความเห็นวาไมสามารถปฏิบัติงาน 

ในตําแหนงหนาที่ซึ่งปฏิบัติงานอยูน้ันได 



 หนา 20 

 

53.2.5 มีคําสั่งใหออกโดยไมมีความผิด 

53.2.6 ถึงแกกรรม 

53.2.7 เมื่อตองรับโทษจําคุกตามคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกโดยมิใหรอลงอาญา 

สําหรับความผิดลหุโทษหรือความผิดอันไดกระทําโดยประมาท 

53.3 การจายเงินชดเชย และสูตรการคํานวณเงินชดเชย 

 53.3.1 ทํางานครบ 120 วัน แตไมครบ 1 ป  จายเทากับคาจาง 30 วัน 

 53.3.2 ทํางานครบ 1 ป แตไมครบ 3 ป  จายเทากับคาจาง 90 วัน 

 53.3.3 ทํางานครบ 3 ป แตไมครบ 6 ป  จายเทากับคาจาง 180 วัน 

 53.3.4 ทํางานครบ 6 ป แตไมครบ 10 ป  จายเทากับคาจาง 240 วัน 

 53.3.5 ทํางานครบ 10 ปขึ้นไป   ใหจายเทากับคาจาง 300 วัน  

โดยระยะเวลาทํางานมากกวาหน่ึงรอยแปดสิบวันใหนับเปนการทํางานครบหน่ึงป 

การคํานวณเงินชดเชย = (เงินเดือนเดือนสุดทาย ÷ 30 วัน) × (จํานวนวันจายคาชดเชย) 

53.4 ขอยกเวนการจายเงินชดเชย สหกรณจะไมจายเงินชดเชย ใหแกเจาหนาที่สหกรณ 

ที่ถูกเลิกจางกรณีหน่ึงกรณีใด ดังตอไปน้ี 

53.4.1 ทุจริตตอหนาที่หรือกระทําความผิดอาญาโดยเจตนาแกสหกรณ 

53.4.2 จงใจทําใหสหกรณไดรับความเสียหาย 

53.4.3 ประมาทเลินเลอเปนเหตุใหสหกรณไดรับความเสียหายอยางรายแรง 

53.4.4 ฝาฝนขอบังคับระเบียบ หรือคําสั่ง อันชอบดวยกฎหมาย และเปนธรรม และ 

สหกรณไดตักเตือนเปนหนังสือแลว ไมเกินหน่ึงปนับแตวันที่เจาหนาที่ไดกระทําความผิด 

เวนแตกรณีรายแรง สหกรณไมจําเปนตองตักเตือนเปนหนังสือ 

53.4.5 ละทิ้งหนาที่เปนเวลาสิบหาวันทํางานติดตอกันโดยไมมีเหตุผลอันสมควร 

53.4.6 ไดรับโทษจําคุกตามคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ 

ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 

53.5 สหกรณจะไมจายเงินชดเชย ใหแกลูกจางที่สหกรณจางไวโดยมีกําหนดระยะเวลาการ 

จางแนนอนตามสัญญาจาง และถูกเลิกจางตามกําหนดระยะเวลาของสัญญาจางน้ัน ซึ่งมีลักษณะงาน

เปนโครงการเฉพาะ และงานน้ันจะตองแลวเสร็จภายในระยะเวลาสองป 

54. เจาหนาท่ีหรือลูกจางของสหกรณคนใดทํางานในสหกรณน้ีดวยความเรียบรอยเปนเวลา

ติดตอกันไมนอยกวาสิบปข้ึนไป มีสิทธิรับเงินบําเหน็จเมื่อออกจากตําแหนง เวนแตการออกเพราะถูกลงโทษ

ไลออกหรือเลิกจางและมีสิทธิไดรับเงินชดเชยตามที่กฎหมายและระเบียบกําหนดแลว 

 การคํานวณเงินบําเหน็จใหเอาเงินเดือนสุดทายต้ังคูณดวยจํานวนปที่ทํางานในสหกรณโดย 

ใหนับต้ังแตวันที่เร่ิมปฏิบัติงาน เศษของปถาถึง 240 วันใหนับเปนหน่ึงป ถาตํ่ากวาน้ีใหปดทิ้ง 

 ในกรณีที่คํานวณบําเหน็จตามระเบียบน้ีมีจํานวนมากกวาเงินชดเชยที่เจาหนาที่หรือลูกจาง 
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พึงไดรับ ใหสหกรณจายเงินเพิ่มไดเฉพาะสวนที่เกินกวาเงินชดเชยเทาน้ัน 

 เจาหนาที่หรือลูกจางซึ่งออกจากตําแหนงเพราะตายสหกรณจะจายใหแกทายาทหรือผูที่ไดรับ

แตงต้ังเปนผูรับผลประโยชนไว 

*ขอ 54  ยกเลิก โดยระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด วาดวยเจาหนาที่

สหกรณ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559 

ขอ 55 คาชดเชยพิเศษ หมายถึง เงินที่สหกรณจายใหกับเจาหนาที่เมื่อสัญญาจางสิ้นสุดลงเพราะ 

เหตุยายสํานักงาน หรือเหตุปรับปรุงองคกรหรือกระบวนการ 

55.1 เหตุยายที่ต้ังสํานักงาน หมายถึง สหกรณยายสถานประกอบกิจการไป ณ สถานที่อ่ืน 

อันมีผลตอการดํารงชีวิตปกติของเจาหนาที่หรือครอบครัว สหกรณจะดําเนินการ ดังน้ี 

55.1.1 แจงใหเจาหนาที่ทราบลวงหนาสามสิบวันกอนวันยายสถานประกอบ 

กิจการ 

55.1.2 กรณีเจาหนาที่ไมประสงคจะไปปฏิบัติงานดวย ใหเจาหนาที่มีสิทธิบอก 

เลิกสัญญาจางได และสหกรณตองจาย “คาชดเชยพิเศษ” ใหเจาหนาที่รอยละหาสิบ 

ของอัตราคาชดเชยที่เจาหนาที่พึงมีสิทธิไดรับตามขอ 53 

55.1.3 หากสหกรณไมแจงใหเจาหนาที่ทราบลวงหนาตามขอ 55.1.1 สหกรณ 

ตองจาย“คาชดเชยพิเศษแทนการบอกกลาวลวงหนา”ใหกับเจาหนาที่เทากับคาจาง 

อัตราสุดทายสามสิบวัน 

55.1.4 การบอกเลิกสัญญาจางน้ี เจาหนาที่ตองดําเนินการภายในสามสิบวัน นับ 

แตวันที่สหกรณยายสถานประกอบกิจการ 

55.2 เหตุปรับปรุงองคกร หรือกระบวนการ หมายถึง สหกรณมีความจําเปนตองเลิกจาง 

เจาหนาที่ เน่ืองจากสหกรณปรับปรุงหนวยงาน ระบบการทํางานหรือการบริหาร และเปนสาเหตุ

จําเปนอยางยิ่งที่จะตองลดเจาหนาที่ลง สหกรณจะดําเนินการ ดังน้ี 

55.2.1 สหกรณจะแจงใหทราบถึง วัน เดือน ป ที่จะเลิกจาง เหตุผลของการเลิกจาง 

และรายชื่อเจาหนาที่ดังกลาวตอพนักงานตรวจแรงงานและเจาหนาที่ที่จะถูกเลิกจาง 

ใหรับทราบลวงหนาไมนอยกวาหกสิบวันกอนวันที่จะเลิกจาง 

55.2.2 หากสหกรณไมแจงใหเจาหนาที่ทราบลวงหนา ตามขอ 55.2.1 หรือแจง 

ลวงหนาแตนอยกวาระยะเวลาหกสิบวัน สหกรณจายคาชดเชย และคาชดเชยพิเศษ แทนการ

บอกกลาวลวงหนาเทากับคาจางอัตราสุดทายหกสิบวัน 

55.2.3 เมื่อจายคาชดเชยพิเศษแทนการบอกกลาวลวงหนาแลว สหกรณถือวา 

ไดจายสินจางแทนการบอกกลาวลวงหนาตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยแลว 

55.2.4 คาชดเชยพิเศษ เพิ่มจากคาชดเชยตามขอ 53 ในกรณีเลิกจางตามขอ 55.2  
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สหกรณจะจายใหตอเมื่อเจาหนาที่ไดทํางานติดตอกันเกินหกปขึ้นไปตามหลักเกณฑ 

ตอไปน้ี 

55.2.4.1 ใหไดรับไมนอยกวาคาจางอัตราสุดทาย สิบหาวันตอการทํางาน 

ครบหน่ึงป 

55.2.4.2 รวมคาชดเชยพิเศษตามขอน้ีตองไมเกินคาจางอัตราสุดทาย 

สามรอยหกสิบวัน 

55.2.4.3 กรณีระยะเวลาทํางานไมครบหน่ึงป ถาเศษของระยะเวลางาน 

มากกวาหน่ึงรอยแปดสิบวันใหนับเปนการทํางานครบหน่ึงป 

ขอ 56 ใหผูจัดการ หรือผูปฎิบัติหนาท่ีแทนผูจัดการ หรือผูท่ีผูจัดการมอบหมายเปนผูมีอํานาจอนุมัติ 

เบิกจายเงินสวัสดิการในขอ 45.1 ถึง 45.7 ประธานกรรมการมีอํานาจอนุมัติเบิกจายเงินสวัสดิการบําเหน็จขอ 

45.8 ถึง 45.10 

 

หมวด 10 

เงินโบนัสเจาหนาที ่

ขอ 57 สหกรณจะจายเงินโบนัสใหแกเจาหนาที่ที่ไดปฏิบัติงานมาดวยดีและประพฤติตนเหมาะสม 

ขอ 58 อัตราเงินโบนัส คํานวณเทียบกับคาจางปกติ เจาหนาที่ผูใดมีเวลาทํางานไมเต็มป เน่ืองจาก 

เขาทํางานหรือลาออกระหวางป ใหไดรับเงินโบนัสลดลงตามสวนแหงเวลาทํางานในปน้ัน การคํานวณ

ระยะเวลาหากถึงสิบหาวันใหคํานวณเปนหน่ึงเดือน 

ขอ 59 อัตราเงินโบนัส และการจายเงินโบนัสใหเปนไปตามที่สหกรณกําหนด สหกรณอาจไมจายเงิน

โบนัส ไมวาทั้งหมดหรือบางสวนใหแกเจาหนาที่คนใด ก็ไดหากปรากฏวาเจาหนาที่ผูน้ันปฏิบัติงานผิดพลาด 

หรือบกพรองอยูเปนนิจ ทั้งไมพยายามแกไขขอผิดพลาด ขอบกพรองของตนและมีความประพฤติ 

ไมเหมาะสมหรือถูกลงโทษทางวินัย 

ขอ 60 ใหประธานกรรมการเปนผูมีอํานาจอนุมัติเบิกจายเงินโบนัส 

 

หมวด 11 

สวัสดิการเงินชวยเหลือเจาหนาที่ช่ัวคราว 

ขอ 61 สวัสดิการเงินชวยเหลือเจาหนาท่ีชั่วคราว มีดังน้ี 

61.1 เจาหนาที่ชั่วคราว ที่สหกรณจางเปนรายป ใหมีสิทธิไดรับสวัสดิการ ดังน้ี 

61.1.1 เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลเชนเดียวกับเจาหนาที่ประจํา เฉพาะตนเอง 

และตองเปนการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของรัฐเทาน้ัน 
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61.1.2 เงินโบนัสใหไดรับเชนเดียวกับเจาหนาที่ประจํา แตตองปฏิบัติอยู ณ          

วันที่จายเงินโบนัส 

61.1.3 เงินชวยเหลือคาเคร่ืองแบบเจาหนาที่ ใหไดรับเชนเดียวกับเจาหนาที่ประจํา 

61.2 เจาหนาที่ชั่วคราว ที่สหกรณจางเปนรายเดือน ใหมีสิทธิไดรับสวัสดิการเงินชวยเหลือ 

คารักษาพยาบาลเชนเดียวกับเจาหนาที่ประจําเฉพาะตนเองและตองเปนการรักษาพยาบาล             

ในสถานพยาบาลของรัฐเทาน้ัน 

 

หมวด 12 

วินัย มาตรการและบทกําหนดโทษทางวินัย 

ขอ 62 วินัยเจาหนาท่ี สหกรณไดกําหนดวินัยเจาหนาที่โดยถือวาการกระทําดังตอไปน้ี เปนการ

กระทําความผิดทางวินัยและจะตองไดรับการพิจารณาความผิดลงโทษทางวินัย 

62.1 ฝาฝน หลีกเลี่ยง ขัดขืน ไมปฏิบัติและหรือละเลย เพิกเฉยตอการอบรมประชุมสัมมนา 

ที่สหกรณกําหนด โดยมิไดแจงใหทราบลวงหนาหรือเหตุผลอันสมควร 

62.2 ฝาฝน หลีกเลี่ยง ขัดขืน ไมปฏิบัติ และหรือละเลยเพิกเฉย ตอจรรยาบรรณของสหกรณ  

ตามที่สหกรณกําหนดไวในระเบียบน้ี 

62.3 มาปฏิบัติงานสายกลับกอนเวลาเลิกงาน โดยที่ผูบังคับบัญชาหรือผูไดรับมอบหมาย 

ยังไมอนุญาต 

62.4 นอนหรือหลับในเวลาทํางานปกติหรือในระยะเวลาที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงาน 

ในวันหรือนอกวันทํางานปกติ 

62.5 เจตนาหรือจงใจปฏิบัติงานใหลาชาหรือประวิงหนวงเหน่ียวการปฏิบัติงานและหรือ 

คําสั่งผูบังคับบัญชา 

62.6 ขาดงาน ละทิ้งหนาที่ ละทิ้งงาน ทอดทิ้งงานหรือหลีกเลี่ยงการทํางาน 

62.7 นํา หรือพกพาอาวุธใด ๆ เขามาในสหกรณ เวนแตบุคคลผูมีหนาที่ดังกลาว และไดรับ 

อนุมัติจากสหกรณ 

62.8 แสดงกิริยาใชวาจา หรือขีดเขียน ขอความหยาบคาย กาวราว ดูหมิ่น ลวงเกิน หมิ่น 

ประมาทหรือเหยียดหยามบุคคลใด ๆ ภายในสํานักงาน 

62.9 แพรขาวอกุศล ใหรายปายสีบุคคลอ่ืนและหรือกอใหเกิดความแตกแยกความสามัคคี 

ในระหวางเจาหนาที่ดวยกันเอง 

62.10 แจงหรือรายงานเท็จ หรือทํา หรือนําเอกสารหลักฐานอันเปนเท็จแสดงตอ 

ผูบังคับบัญชา 

62.11 ด่ืมสุราหรือของมึนเมา ในสํานักงานในเวลาทํางานปกติหรือในระยะเวลาที่ไดรับ 

มอบหมายใหมาปฏิบัติงานในวันหรือนอกวันทํางานปกติ 
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62.12 เลนการพนัน รวมในวงการพนัน ทุกประเภท หรือเลนหวย เปยแชร ภายในสํานักงาน 

62.13 นําเคร่ืองมือ เคร่ืองใช อุปกรณ หรือทรัพยสินอ่ืนใดของสหกรณไปเพื่อประโยชน 

สวนตนหรือผูอ่ืน อันเปนการแสวงหาประโยชนที่ไมควรไดโดยชอบ 

62.14 ทําลาย ทําใหเสียหาย สูญหาย ซึ่งเคร่ืองมือ เคร่ืองใช อุปกรณ หรือทรัพยสินอ่ืนใด 

ของสหกรณ 

62.15 ฝาฝน หลีกเลี่ยง ขัดขืน ไมปฏิบัติและหรือละเลย เพิกเฉยตอกฎ ระเบียบ นโยบาย 

ประกาศ คําสั่ง หลักเกณฑ มติ แนวปฏิบัติของสหกรณ รวมทั้งคําสั่งอันชอบดวยกฎหมาย หรือชอบ

ดวยหนาที่ของผูบังคับบัญชา 

62.16 ประพฤติตนเสื่อมทรามหรือประพฤติตนจนเปนที่นารังเกียจของสังคม ประพฤติตน 

เปนอันธพาล หรือเสเพล หรือกระทําการอ่ืนใด อันสอแสดงใหเห็นวาเสื่อมเสีย หรือขัดตอความ

เรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 

62.17 ตองรับโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนความผิดลหุโทษหรือ 

ความผิดอันกระทําโดยประมาท 

62.18 เปนบุคคลที่มีหน้ีสินลนพนตัว 

62.19 เรียก รับ ยอมรับ หรือยอมจะรับเงินหรือประโยชนอ่ืนใดจากสมาชิกเพื่อตนเองหรือ 

ผูอ่ืน อันใหเสียความเที่ยงธรรมในหนาที่รับผิดชอบ หรือปฏิบัติอยู 

62.20 กระทําการทุจริตตอหนาที่ 

62.21 ทะเลาะวิวาท ทํารายรางกายซึ่งกันและกัน หรือตอบุคคลอ่ืนในสํานักงาน รวมถึงการ 

กระทํานอกสํานักงาน อันเปนทางทําใหสหกรณเสื่อมเสียชื่อเสียง หรือภาพลักษณ 

62.22 กระทําการใด ๆ โดยจงใจอันอาจเปนเหตุ ใหสหกรณไดรับความเสียหาย เสื่อมเสีย 

ชื่อเสียงหรือภาพลักษณ 

62.23 เปดเผย เอกสาร ขอความหรือสิ่งของทรัพยสินใด ๆ ตอบุคคลอ่ืนหรือบุคคลที่สาม 

อันเปนเร่ืองปกปดหรือเปนความลับเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ 

ขอ 63 การพิจารณาความผิด และมาตรการลงโทษทางวินัย ผูบังคับบัญชาเปนผูพิจารณาความผิด

และลงโทษเจาหนาที่ที่กระทําความผิด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ หากมีความจําเปนและเห็นเปน

การสมควร ก็อาจใหต้ังกรรมการพิจารณาสอบสวนขอเท็จจริง และไตสวนทางวินัย ขึ้นมาคณะหน่ึงเปน 

ผูพิจารณาความผิดและลงโทษทางวินัยเจาหนาที่ บรรดาโทษที่จะลงกับเจาหนาที่ผูกระทําความผิดทางวินัย 

อาจพิจารณาลงโทษอยางใดอยางหน่ึง หรือหลายอยางรวมกัน ทั้งไมจําเปนตองลงโทษตามลําดับแหง

ลักษณะประเภทของโทษทางวินัย ดังตอไปน้ีก็ได โดยขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูบังคับบัญชาหรือ

คณะกรรมการ 

63.1 การลงโทษโดยการตักเตือนดวยวาจาและหรือลายลักษณอักษร จะกระทําตอเมื่อ

เจาหนาที่ไดกระทําความผิดวินัยเปนคร้ังแรก และหรือความผิดน้ันไมเปนเร่ืองรายแรงและมีเหตุ   
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อันควรปราณี ใหผูบังคับบัญชาตักเตือนเจาหนาที่น้ันดวยวาจา และหรือลายลักษณอักษรตามควรแก

กรณี 

63.2 การลงโทษโดยการลดระดับขั้นคาจางและหรือลดตําแหนงงาน จะกระทําตอเมื่อ 

เจาหนาที่ไดกระทําความผิดทางวินัยน้ันยังไมถึงขนาดปลดออกใหผูบังคับบัญชาและหรือสหกรณ

สั่งลดระดับขั้นคาจางและหรือลดตําแหนงงานของเจาหนาที่ผูน้ันได 

การลดระดับขั้นคาจาง หมายถึง การลดขั้นคาจางจากกระบอกโครงสรางคาจางที่เจาหนาที่ 

ดํารงตําแหนงตามระดับตําแหนงจากเดิมลงมาตามจํานวนขั้นในหน่ึงกระบอกคาจาง หรือการลดอัตราคาจาง

เปนรอยละของคาจางตามสถานะของเจาหนาที่ 

63.3 การลงโทษโดยการใหพักงาน จะกระทําเมื่อเจาหนาที่ไดกระทําความผิดทางวินัยและ 

ความผิดน้ันยังไมถึงขนาดปลดออกเรียกวา “พักงานเพื่อลงโทษ ” ใหผูบังคับบัญชา หรือ สหกรณ 

สั่งพักงานได โดยไมไดรับคาจางระหวางพักงาน 

กรณีเพื่อสอบขอเท็จจริง หรือสอบสวนเกี่ยวกับการกระทําความผิดทางวินัยของเจาหนาที่ ซึ่งการ

สอบสวนน้ันกระทําตอเจาหนาที่ ซึ่งถูกกลาวหาวากระทําผิด จึงพักการปฏิบัติงานในระหวางการสอบสวน

น้ัน เรียกวา “พักงานเพื่อสอบขอเท็จจริงทางวินัย” ใหผูบังคับบัญชาหรือ สหกรณสั่งพักงานได โดยสหกรณ

จะแจงเปนหนังสือสั่งพักงานเพื่อสอบขอเท็จจริงทางวินัยเจาหนาที่ผูน้ัน ในระยะเวลาไมเกินเจ็ดวัน โดยให

ไดรับคาจางระหวางพักงานรอยละหาสิบของอัตราคาจาง และคําสั่งพักงานใหทําเปนหนังสือโดยระบุ        

ขอกลาวหาการกระทําความผิด พรอมกําหนดระยะเวลาการพักงานเพื่อสอบขอเท็จจริงใหเจาหนาที่ทราบ

กอนการพักงาน ภายหลังการสอบขอเท็จจริงทางวินัยแลวเสร็จ หากปรากฏวาเจาหนาที่ไมมีความผิด หรือ    

ไมเกี่ยวของกับการกระทําความผิดดังกลาว สหกรณจะจายคาจางใหปกติต้ังแตวันถูกสั่งพักงาน หากการ

สอบสวนขอเท็จจริงทางวินัยพบวาเจาหนาที่มีความผิดจริงก็ใหพิจารณา ความผิดตามควรแกกรณี 

63.4 การลงโทษโดยการพิจารณาไมขึ้นหรือปรับคาจาง จะกระทําตอเมื่อเจาหนาที่             

ไดกระทําความผิดทางวินัยและความผิดน้ันยังไมถึงขนาดปลดออก ใหผูบังคับบัญชาและหรือ 

สหกรณสั่งไมขึ้นหรือปรับคาจางเจาหนาที่ผูน้ัน 

63.5 การลงโทษโดยการปลดออก จะกระทําตอเมื่อเจาหนาที่ไดกระทําความผิดทางวินัย 

ยังไมถึงขนาดไลออก แตสหกรณพิจารณาเห็นวาไมเปนการสมควรที่จะใหเจาหนาที่ผูน้ันปฏิบัติงาน

กับสหกรณอีกตอไป จึงลงโทษใหปลดออกจากงาน 

63.6 การลงโทษโดยการไลออก จะกระทําตอเมื่อเจาหนาที่ไดกระทําความผิดทางวินัย  

อยางรายแรงดังระบุไว ดังตอไปน้ี อยางหน่ึงอยางใดหรือหลายอยางรวมกัน 

63.6.1 กระทําการทุจริตตอหนาที่หรือตอสหกรณ 

63.6.2 กระทําความผิดอาญาโดยเจตนาตอสหกรณหรือตอผูบังคับบัญชา 

63.6.3 กระทําโดยจงใจอันอาจทําใหสหกรณไดรับความเสียหาย 

63.6.4 ฝาฝน หลีกเลี่ยง ขัดขืน ไมปฏิบัติและหรือละเลยเพิกเฉยตอขอบังคับ 
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นโยบาย ประกาศ คําสั่ง ระเบียบ แนวปฏิบัติของสหกรณ หรือคําสั่งอันชอบดวยกฎหมาย 

หรือชอบดวยหนาที่ของผูบังคับบัญชาในกรณีรายแรง 

63.6.5 ขาดงาน ละทิ้งหนาที่ ละทิ้งการงานหรือหลีกเลี่ยงการทํางานเปนเวลา 

สิบหาวันทํางานปกติติดตอกันโดยไมมีเหตุผลอันสมควร 

63.6.6 ประมาทเลินเลอเปนเหตุใหสหกรณเสียหายอยางรายแรง 

63.6.7 ตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ 

ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

63.6.8 กระทําความผิดทางวินัยและสหกรณไดลงโทษตักเตือนเปนลายลักษณ 

อักษรแลวและปรากฏวาเจาหนาที่ไดกระทําความผิดวินัยซ้ํา การเตือนอีกในระยะเวลา     

ไมเกินหน่ึงป นับแตวันที่เจาหนาที่ไดรับทราบคําสั่งตักเตือน 

ขอ 64 การลงโทษทางวินัยกรณีปลดออกและไลออก ใหสหกรณต้ังกรรมการสอบขอเท็จจริงและ 

ไตสวนทางวินัย แลวเสนอคณะกรรมการพิจารณาตามที่เห็นสมควรแกกรณี 

ขอ 65 การอุทธรณการลงโทษ ในกรณีที่เจาหนาที่ผูถูกลงโทษเห็นวาตนไมไดรับความเปนธรรม  

อาจอุทธรณการลงโทษน้ันตอคณะกรรมการกรณีผูบังคับบัญชาสั่งลงโทษกรณีคณะกรรมการเปนผูลงโทษ

เจาหนาที่ผูถูกลงโทษจะอุทธรณการลงโทษน้ันไมไดอีก 

ขอ 66 การย่ืนเร่ืองราวรองทุกข 

66.1 ขอรองทุกข เมื่อเจาหนาที่ผูใดมีขอคับของใจวาตนไมไดรับการปฏิบัติอยางถูกตอง 

ตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ สัญญาจาง ประกาศ คําสั่งของสหกรณ ซึ่งตองเปนเร่ืองเกี่ยวกับ

ความคิดเห็นหรือขอขัดแยงวาดวยระบบหรือวิธีปฏิบัติงานสิทธิประโยชนตามสัญญาหรือสภาพการ

จางตามกฎหมาย ความประพฤติ และความเปนธรรม โดยขอรองทุกขตองไมใชเร่ืองสวนบุคคล

เจาหนาที่จะตองนําขอคับของใจของตน ไปปรึกษาหารือตอผูบังคับบัญชาโดยตรงภายในสามสิบวัน 

นับแตวันซึ่งอันเปนเหตุคับของใจของเจาหนาที่ผูน้ันเกิดขึ้น เมื่อผูบังคับบัญชาไดรับแจงขอคับของ

ใจแลว ใหดําเนินการตอบขอปรึกษาหารือใหเจาหนาที่ไดรับทราบดวยขอมูลที่ถูกตองเปนจริง

ภายในเจ็ดวันทํางานปกตินับแตวันที่ไดรับแจงขอคับของใจ หากเจาหนาที่มิไดรับคําตอบภายใน

กําหนดระยะเวลาดังกลาว หรือไดรับคําตอบแลวยังไมเปนที่นาพอใจใหถือวา “ขอรองทุกข” เกิดขึ้น

แลวขอคับของใจจะดําเนินการดวยวาจาหรือเปนลายลักษณอักษรก็ได 

66.2 การรองทุกขและแนวปฏิบัติ เจาหนาที่ที่มีขอรองทุกขใหดําเนินการรองทุกข ตามที่ 

สหกรณกําหนด ดังน้ี 

66.2.1 ใหเจาหนาที่ยื่นหนังสือรองทุกข โดยระบุถึงเหตุแหงการรองทุกขยื่นตอ 

คณะกรรมการภายในสิบหาวันนับแตวันที่ขอรองทุกขไดเกิดขึ้นคณะกรรมการ จะตอง

ดําเนินการเพื่อหาทางยุติขอรองทุกข และคําตอบตอเจาหนาที่ผูรองทุกขภายในสิบหาวัน

ทํางานปกตินับแตวันที่ไดรับขอรองทุกข 
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66.2.2 กรณีผลการพิจารณาขอรองทุกข ยังไมเปนที่นาพอใจของเจาหนาที ่ที่มี 

ขอรองทุกขก็อาจเสนอใหสหกรณแตง ต้ังคณะบุคคลขึ้นคณะหน่ึงทําหนาที่  เปน 

“คณะกรรมการวินิจฉัยขอรองทุกข” ประกอบดวยกรรมการและเจาหนาที่โดยสหกรณแตงต้ังได

ตามความเหมาะสมเพื่อสอบขอเท็จจริงและพิจารณาขอรองทุกขน้ัน ทั้งน้ีใหผลการวินิจฉัยของ

คณะกรรมการวินิจฉัยขอรองทุกขถือเปนที่สุด 

66.2.3 ในกรณีเจาหนาที่ไมดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนดไว ใหถือวา 

ไมมีขอรองทุกขเกิดขึ้นหรือขอรองทุกขน้ันเปนอันสิ้นสุดแลวแตกรณี 

66.2.4 การคุมครองระหวางการรองทุกข 

66.2.4.1 ขอรองทุกขใดๆ ที่เกิดขึ้น สหกรณจะพิจารณาดวยความเปน 

ธรรม เสมอภาค ละเอียดรอบคอบ 

66.2.4.2 เจาหนาที่ผูรองทุกขโดยเจตนาสุจริตจะไดรับการปฏิบัติโดยไม 

ถูกกลั่นแกลง โยกยายหนาที่การงาน หรือลงโทษวินัยอยางใด ๆ 

66.2.4.3 เจาหนาที่ซึ่งใหการเปนพยาน หรือใหความรวมมือในการสอบ 

ขอเท็จจริง จะไดรับการคุมครอง เวนแตจะกระทําโดยอคติ เปนเท็จใสความ ใหราย

หรือไมใหความรวมมือตอการสอบขอเท็จจริงตามความสัตย 

66.2.5 หนังสือรองทุกขตองลงลายมือชื่อและตําแหนงหนาที่ปฏิบัติของเจาหนาที่  

ผูรองทุกขซึ่งตองประกอบดวยสาระสําคัญที่แสดงขอเท็จจริงปญหาของเร่ือง สาเหตุ ทั้งน้ี 

อาจมีขอเสนอแนะเปนแนวทางใหสหกรณไดพิจารณาขอรองทุกขไวดวยก็ได 

ขอ 67 จรรยาบรรณสําหรับเจาหนาท่ี เพื่อใหบรรลุเจตนารมณในการดําเนินกิจการในกรอบแหง 

วัตถุประสงคของสหกรณจึงกําหนดขอพึงปฏิบัติใหเจาหนาที่ยึดถือเปนหลักและเปนคุณธรรมประจําใจใน 

การปฏิบัติงานใหกับสหกรณ ดังตอไปน้ี 

67.1 การรักษาทรัพยสินของสหกรณ ทรัพยสินของสหกรณหมายถึง สังหาริมทรัพย 

อสังหาริมทรัพย รวมถึงเทคโนโลยี ขอมูล เอกสารสิทธิ์ และความลับของสหกรณ เจาหนาที่พึงมี

หนาที่และความรับผิดชอบที่จะใชทรัพยสินของสหกรณ ใหไดประโยชนอยางเต็มที่ และดูแลมิให

เสื่อมสลาย สูญหาย อีกทั้งไมใชทรัพยสินของสหกรณโดยไมเกิดประโยชนแกสหกรณ และไม

นําไปใชเพื่อประโยชนของตนเองหรือผูอ่ืนเจาหนาที่ยอมไมเปดเผยความลับหรือขอความอันเปน

เร่ืองปกปดที่ยังไมตองการเปดเผยในขณะน้ัน ๆ ดวย 

67.2 ขอพึงปฏิบัติในเร่ืองสวนบุคคล เจาหนาที่ยอมมีสิทธิเสรีภาพในการประพฤติปฏิบัติ 

ในเร่ืองสวนบุคคล แตโดยที่บางเร่ืองอาจกระทบกระเทือนตอสหกรณได ดังน้ัน จึงพึงหลีกเลี่ยง 

หากเปนทางอันอาจสงผลกระทบกระเทือนถึงชื่อเสียงภาพลักษณหรืออาจเปนปญหาแกสหกรณ 

เชน 
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67.2.1 การวางตัวในสังคม เจาหนาที่พึงรักษาเกียรติตนเองใหเปนที่ยอมรับนับถือ 

ในสังคมและรักษาภาพลักษณของสหกรณโดยตลอด 

67.2.2 การรับประโยชนและการเกี่ยวของทางการเงินกับสมาชิก เจาหนาที่ยอม    

ไมเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพยหรือประโยชนอ่ืนใดจากสมาชิกและเจาหนาที่ไมพึงเขาไป

เกี่ยวของทางการเงิน เชน ใหกูยืมเงิน หรือกอภาระผูกพันทางการเงินใด ๆ กับสมาชิกดวย

ประการทั้งปวง 

67.2.3 การทํางานอ่ืนนอกเหนือไปจากงานสหกรณ เจาหนาที่ตองอุทิศตนและ 

เวลาใหแกกิจกรรมของสหกรณอยางเต็มที่ กรณีที่เจาหนาที่มีความจําเปนตองทํางานอ่ืนเพื่อ

เพิ่มพูนรายไดหรือเพื่อวัตถุประสงคอ่ืนงานน้ันจะตองอยูในลักษณะ ตอไปน้ี 

67.2.3.1 ไมฝาฝนกฎหมายหรือขัดตอความสงบเรียบรอยหรือหนาที่ 

ศีลธรรมอันดีของประชาชน 

67.2.3.2 ไมมีผลเสียหายตอชื่อเสียง ภาพลักษณหรือกิจการของสหกรณ 

67.2.3.3 ไมเปนการกระทบกระเทือนตองานในหนาที่ของตนเองที่

รับผิดชอบ 

67.3 ขอพึงปฏิบัติตอเจาหนาที่ดวยกันเอง 

67.3.1 การใหและการรับของขวัญ แมจะมีประเพณีการใหของขวัญซึ่งกันและกัน 

ในโอกาสตางๆ แตเจาหนาที่ก็พึงหลีกเลี่ยงการใหของขวัญแกผูบังคับบัญชา หรือ            

รับของขวัญจากผูบังคับบัญชา 

67.3.2 การปฏิบัติตนและการปฏิบัติตอผูบังคับบัญชา เจาหนาที่ที่เปนผูบังคับบัญชา

พึงปฏิบัติตนใหเปนที่เคารพนับถือของเจาหนาที่และเจาหนาที่ก็เชนกันไมพึงกระทําการ

ใดๆอันเปนการไมเคารพนับถือผูบังคับบัญชา ทั้งตอหนาและลับหลัง 

67.4 ความมีวินัยปจจัยสําคัญที่ทําใหคนจํานวนหมูมากมารวมกันปฏิบัติงานไดอยาง 

มีประสิทธิภาพคือความมีวินัย ไดแก การประพฤติปฏิบัติตน ตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ และ

ประเพณีอันดีงามอยางถูกตองตามควร และมีจิตสํานึกที่จะประพฤติปฏิบัติเชนน้ันตลอดเวลา

เจาหนาที่ของสหกรณตองมีวินัย สหกรณจึงจะสามารถดําเนินกิจการใหเปนไปตามเจตนารมณได

ดวยดี 

 

หมวด 13 

การพนสภาพการเปนเจาหนาที่และการเลิกจาง 

ขอ 68 ถึงแกกรรม หมายถึง เจาหนาที่ถึงแกความตายไมวาจะดวยเหตุใด ๆ ก็ตามและรวมถึงการที่ 

ศาลไดมีคําสั่งใหเปนคนสาบสูญในกรณีเจาหนาที่พนสภาพจากการเปนเจาหนาที่เน่ืองจากถึงแกกรรม        

ถาเปนการถึงแกกรรมในขณะปฏิบัติหนาที่ ซึ่งการถึงแกกรรมน้ันมิไดเกิดจากความประมาทเลินเลอ        
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อยางรายแรง หรือจากความผิดของตนเอง ใหไดรับการเลื่อนขั้นเงินเดือน และอัตราเงินเดือนกรณีพิเศษ     

เพื่อนําไปคํานวณเงินบําเหน็จ ดังน้ี 

68.1 เจาหนาที่ซึ่งปฏิบัติหนาที่ในลักษณะเปนการเสี่ยงอันตรายตอชีวิต ไดรับอันตรายถึง 

แกกรรมเน่ืองจากปฏิบัติหนาที่ของสหกรณ เลื่อนไดไมเกิน 7 ขั้น 

68.2 เจาหนาที่ซึ่งถูกประทุษราย และไดรับอันตรายถึงแกกรรมเพราะเหตุปฏิบัติหนาที่ของ 

สหกรณ เลื่อนไดไมเกิน 5 ขั้น 

68.3 เจาหนาที่ซึ่งประสบอุบัติเหตุถึงแกกรรม เน่ืองจากปฏิบัติหนาที่ของสหกรณเลื่อนได 

ไมเกิน 3 ขั้น 

ขอ 69 ลาออก หมายถึง เจาหนาที่แสดงเจตนาหรือขอลาออกจากการเปนเจาหนาที่ของ สหกรณ    

ซึ่งเจาหนาที่ตองยื่นแสดงความจํานงเปนลายลักษณอักษรตอประธานกรรมการภายในกําหนดระยะเวลา    

ไมนอยกวาสามสิบวัน กอนถึงวันที่เจาหนาที่ประสงคจะลาออก เมื่อไดรับอนุมัติและถึงกําหนดเวลา            

ที่ขอลาออกจึงจะถือวาพนสภาพจากการเปนเจาหนาที่ 

ขอ 70 เกษียณอายุ หมายถึง สหกรณใหเจาหนาที่พนสภาพจากการเปนเจาหนาที่ ซึ่งถือเปนการ    

“เลิกสัญญาจาง” โดยมีหลักเกณฑ ดังน้ี 

70.1 เจาหนาที่ครบเกษียณอายุเมื่ออายุครบหาสิบหาปบริบูรณ 

70.2 เจาหนาที่ที่ครบเกษียณอายุตามขอ 70.1 ในปใด สหกรณจะใหเจาหนาที่ผูน้ันพนสภาพ

จากการเปนเจาหนาที่นับแตวันที่ 1 มกราคมของปถัดไป 

70.3 การขอขยายหรือตออายุงานภายหลังเกษียณอายุ สหกรณจะพิจารณาตามความ

เหมาะสม 

ขอ 71 การปรับปรุงองคกร หรือกระบวนการ และเปนสาเหตุจําเปนอยางยิ่งที่สหกรณจะตองลด

เจาหนาที่ลง 

ขอ 72 ปลดออก หมายถึง สหกรณใหเจาหนาที่พนสภาพจากการเปนเจาหนาที่ ซึ่งถือเปนการเลิกจาง

เน่ืองจากกรณีหน่ึงกรณีใด ดังน้ี 

72.1 ลาหยุดงานนานเกินกําหนด หรือมีปญหา หรืออุปสรรค อันเกี่ยวกับสุขภาพของตนเอง 

อันอาจกระทบกระเทือนตองานที่ปฏิบัติ 

72.2 ถูกลงโทษทางวินัย 

72.3 หยอนสมรรถภาพ คือ ผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ผูน้ันไมเปนไปตามที่กําหนดไว 

ในคําสั่งมอบหมายหนาที่งาน หรือตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมายไมวาดานคุณภาพหรือปริมาณงาน

ก็ตามทั้งน้ี โดยผูบังคับบัญชา ไดเคยชี้แจงตักเตือนดวยวาจาและหรือดวยลายลักษณอักษรมากอน

แลว แตยังปรากฏวาไมไดปรับปรุงตนเองใหดีขึ้นภายในระยะเวลาอันสมควร 

ขอ 73 ไลออก หมายถึง เจาหนาที่ถูกลงโทษฐานกระทําความผิดทางวินัยอยางรายแรง ซึ่งถือเปน 

การเลิกจางตามที่กําหนดไวในขอ 63.6 
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หมวด 14 

บทภาชน 

ขอ 74 สหกรณกําหนดระเบียบวาดวยเจาหนาท่ีของสหกรณน้ีข้ึน เพื่อใหเจาหนาท่ีทุกคนไดรับทราบ

และถือปฏิบัติอยางเครงครัดท่ัวถึงกัน 

ขอ 75 กรณีมีการแกไข เปล่ียนแปลง เพิ่มเติม ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร 

จํากัด  วาดวย  เจาหนาที่ของสหกรณ  พ.ศ. 2554 ก็ใหใชฉบับใหมที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมน้ันแทน 

โดยสหกรณจะแจงใหทราบทุกคร้ัง และหากการแกไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม ยกเลิก ทําใหสภาพการจาง

เปลี่ยนแปลงไปสหกรณจะขอความยินยอมจากเจาหนาที่ทุกคนเพื่อใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยแรงงาน 

หากการยกเลิกอันเกิดจากกฎหมายวาดวย แรงงานหรือกฎหมายใดๆก็ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยกรณีเชน

วาน้ันไปพลางกอนจนกวาสหกรณจะทําการปรับปรุงใหสอดคลองตองกันในภายหลัง 

ขอ 76 บรรดาขอความ ประโยค ถอยคํา ท่ีกําหนดไวในระเบียบน้ี หากมีการคั่นประโยค หรือ

ขอความใด ๆ ไวดวยคําสันธานหรือเปนขอควรตีความเพื่อประโยชนในการพิจารณาตีความใหกระทําไดเปน

ลําดับ กลาวคือ ตีความตามเจตนารมณ ตีความตามตัวอักษร 

 

บทเฉพาะกาล 

ขอ 77 ใหบรรดา หลักเกณฑ ประกาศ คําสั่ง หรือมติ ท่ีใชบังคับอยูในวันท่ีระเบียบน้ีใชบังคับยังคงใช

บังคับตอไปเทาท่ีไมขัดหรือแยงกับระเบียบน้ีจนกวาจะมีหลักเกณฑ ประกาศ คําสั่งหรือมติ ท่ีออกตาม

ระเบียบน้ี 

ประกาศ ณ วันที่ 12  พฤษภาคม  2554  

 

 

(นายสมชัย  ชูชาติ) 

      ประธานกรรมการดําเนินการ 

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด 
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร  จํากัด 

วาดวยเจาหนาที่สหกรณแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 

............................................................... 

 อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับของสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด ขอ 79 (8) 

ขอ 92,93,94,95,96,97,98,99  และขอ 107 (8) และมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 26  คร้ังที่ 

6/2556  วันที่  14  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2556  ไดกําหนดระเบียบวาดวยเจาหนาที่สหกรณ ดังน้ี 

 ขอ 1.  ระเบียบน้ีเรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด  วาดวย

เจาหนาที่สหกรณ  แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556” 

 ขอ 2.  ระเบียบน้ีใหใชบังคับตั้งแตวันท่ี  1  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2556  เปนตนไป 

 ขอ 3.  ใหยกเลิกความในระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร  จํากัด  วาดวย

เจาหนาท่ีสหกรณ  พ.ศ.2554  ขอ 12  เสียท้ังสิ้นแลวใหใชขอความตอไปน้ีแทน 

 ขอ 12.  การกําหนดตําแหนงของเจาหนาท่ีสหกรณใหกําหนด ชื่อตําแหนงตาง ๆ ดังน้ี 

12.1  ผูจัดการ  มีวุฒิการศึกษาไมตํ่ากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา มีความรูความสามารถ

เหมาะสมกับตําแหนง และ 

12.1.1  มีประสบการณปฏิบัติงานในตําแหนงผูชวยผูจัดการหรือผูจัดการสาขา 

หรือผูจัดการมาแลวไมนอยกวา 3 ป หรือ 

12.1.2  มีประสบการณปฏิบัติงานดานการบริหารงานในสหกรณหรือสหกรณอ่ืน 

หรือธุรกิจการเงินหรือการบริหารงานในองคกรอ่ืนมาแลวไมนอยกวา 5 ป 

12.2  รองผูจัดการ ผูชวยผูจัดการ หัวหนาฝาย มีวุฒิการศึกษาไมตํ่ากวาปริญญาตรีหรือ

เทียบเทาในสาขาวิชาที่ตรงกับลักษณะงานของตําแหนง และมีความรูความสามารถเหมาะสมกับ

ตําแหนง และ 

12.2.1  มีประสบการณปฏิบัติงานในตําแหนงหัวหนาฝายในสหกรณมาแลวไม

นอยกวา 3 ป หรือ 

12.2.2  มีประสบการณปฏิบัติงานในสหกรณหรือสหกรณอ่ืน หรือธุรกิจการเงิน

หรือการบริหารงานในองคกรอ่ืนมาแลวไมนอยกวา 5 ป 

12.3  เจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน ประกอบดวย เจาหนาที่บัญชี , เจาหนาที่การเงิน , เจาหนาที่

สินเชื่อ , เจาหนาที่ไอที , เจาหนาที่ธุรการ , เจาหนาที่พัสดุ 
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12.4  สหกรณอาจกําหนดชื่อหรือตําแหนงอ่ืนใหตามสมควร และใหถือวาเปนเจาหนาที่ตาม

ระเบียบน้ี 

ขอ 4.  ใหยกเลิกความในระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร  จํากัด  วาดวย

เจาหนาท่ีสหกรณ  พ.ศ.2554  ขอ 24  เสียท้ังสิ้นแลวใหใชขอความตอไปน้ีแทน 

ขอ 24.   การกําหนดอัตราคาจางขั้นเร่ิมตน สหกรณตองกําหนดไมตํ่ากวาประกาศของกระทรวง

แรงงานและประกาศของสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด ประกอบตารางสําหรับการเพิ่ม

หรือเลื่อนเงินเดือนเจาหนาที่ ดังน้ี 

ประเภท/ตําแหนง ชวงเงินเดือน หมายเหตุ/ความหมาย ลักษณะชื่อตําแหนง 

กลุมทั่วไป ประกอบดวย 

ธุรการ/พัสดุ 

ขั้นเร่ิมตนการจาง      9,000  บาท 

ขั้นสูง                     30,000  บาท 

จนท.ธุรการ,พัสดุ,ทั่วไป หรือตําแหนงอ่ืนใด

ที่สหกรณกําหนด รวมถึงลูกจาง จนท.ที่

ไดรับเงินเดือนขั้นสูงแลว ไมมีสิทธิเพิ่มหรือ

เลื่อนเงินเดือนอีก แตจะไดรับคาตอบแทน

รายเดือน ๆ ละ 1,000 บาท 

กลุมพั ฒนา ธุรกิ จ /บ ริกา ร 

ประกอบดวย การเงิน ,การ

บัญชี,สินเชื่อ, จนท.หนวย

ธุรกิจ,จนท.ไอที 

ขั้นเร่ิมตนการจาง      9,000  บาท 

ขั้นสูง                     35,000  บาท 

จนท.การเงิน ,การบัญชี,สินเชื่อ หรือ จนท. 

อ่ืนใดที่สหกรณอาจกําหนดเพิ่ม เ ติมใน

ภายหลัง จนท.ที่ไดรับเงินเดือนขั้นสูงแลว 

ไมมีสิทธิเพิ่มหรือเลื่อนเงินเดือนอีก แตจะ

ไดรับคาตอบแทนรายเดือน ๆ ละ 1,500 บาท 

ก ลุ ม อํ า น ว ย ก า ร / บ ริ ห า ร 

ประกอบดวย รองผูจัดการ , 

ผูชวยผูจัดการ ,หัวหนาฝาย 

ขั้นเร่ิมตนการจาง    12,000  บาท 

ขั้นสูง                    40,000  บาท 

ใชเฉพาะตําแหนงหัวหนาฝาย ,ผูชวยผูจัดการ 

,รองผูจัดการและเมื่อไดรับเงินเดือนขั้นสูง

แลว ไมมีสิทธิเพิ่มหรือเลื่อนเงินเดือนอีก แต

จะไดรับคาตอบแทนรายเดือน ๆ ละ 2,000 

บาท 

กลุมบริหาร/สั่งการ หมายถึง 

ผูจัดการ 

ขั้นเร่ิมตนการจาง    15,000  บาท 

ขั้นสูง                    45,000  บาท 

ใชจัดจางเฉพาะตําแหนงผูจัดการ และเมื่อ

ไดรับเงินเดือนขั้นสูงแลว ไมมีสิทธิเพิ่มหรือ

เลื่อนเงินเดือนอีก แตจะไดรับคาตอบแทน

รายเดือน ๆ ละ 2,500 บาท 

 



 หนา 33 

 

ขอ 5.  ใหยกเลิกความในระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร  จํากัด  วาดวย

เจาหนาท่ีสหกรณ  พ.ศ.2554  ขอ 25  เสียท้ังสิ้นแลวใหใชขอความตอไปน้ีแทน 

ขอ 25.  การเพิ่มหรือเลื่อนตําแหนงคาจาง ใหคณะกรรมการพิจารณาเพิ่มหรือเลื่อนเงินเดือน

เจาหนาท่ี หรือลูกจางประจําป โดยคํานวณจากเงินไดรายเดือน เดือนสุดทายท่ีไดรับ ไมเกินรอยละ 8 

ขอ 6.  ใหยกเลิกความในระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร  จํากัด  วาดวย

เจาหนาท่ีสหกรณ  พ.ศ.2554  ขอ 26  เสียท้ังสิ้นแลวใหใชขอความตอไปน้ีแทน 

ขอ 26.  ใหคณะกรรมการดําเนินการแตงตั้งอนุกรรมการ จํานวน 5 คน ประกอบดวย ประธานหน่ึง

คน เลขานุการหน่ึงคน ท่ีเหลือเปนกรรมการ มีอํานาจหนาท่ีในการกําหนดรูปแบบลักษณะการประเมินผล

งานของเจาหนาท่ี และเสนอแนะการเพิ่มหรือเลื่อนเงินเดือนใหคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ 

ขอ 7.  ใหยกเลิกความในระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร  จํากัด  วาดวย

เจาหนาท่ีสหกรณ  พ.ศ.2554  ขอ 27  เสียท้ังสิ้นแลวใหใชขอความตอไปน้ีแทน 

ขอ 27.  การเพิ่มหรือเลื่อนเงินเดือนเจาหนาท่ี จะตองไมเกินวงเงินงบประมาณท่ีท่ีประชุมใหญอนุมัติ

แผนงบประมาณการจายหมวดเงินเดือนของเจาหนาท่ีและลูกจางของสหกรณ 

 

บทเฉพาะกาล 

ขอ 8 .  ในวาระเร่ิมแรกหลังจากระเบียบน้ีถือใช ใหคณะกรรมการดําเนินการเปนผูพิจารณาอนุมัติ

การเพิ่มหรือเลื่อนเงินเดือน โดยมิตองนําความในขอ 26 มาบังคับใชก็ได 

 

ประกาศ ณ วันที่ 14  เดือน มิถุนายน พ.ศ.  2556  

 

 

     (นายวิชาญ  ไชยแขวง) 

            ประธานกรรมการดําเนินการ 

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด 

 

 

 

 



 หนา 34 

 

ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร  จํากัด 

วาดวยเจาหนาที่สหกรณ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558    

......................................................................... 

 ตามที่สหกรณไดดําเนินการจัดซื้ออาคารเพื่อใชเปนที่ทําการสํานักงานของสหกรณ  เพื่อใหการดูแล

ทรัพยสินและการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ  คณะกรรมการไดพิจารณาแลว

เห็นสมควรปรับปรุงแกไขระเบียบ  เพื่อใหเจาหนาที่และคณะกรรมการสามารถถือปฏิบัติไดอยางชัดเจนและ

ถูกตอง 

 ฉะน้ันอาศัยอํานาจตามความในขอบังคับของสหกรณขอ 79 (8) ขอ 92,93,94,95,96,97,98, 99,100  

และขอ 107 (8) มติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 28  คร้ังที่ 6/2558  วันที่  19  เดือน พฤษภาคม  

พ.ศ. 2558  ไดกําหนดระเบียบวาดวยเจาหนาที่สหกรณ ดังตอไปน้ี 

 ขอ 1.  ระเบียบน้ีเรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด  วาดวย

เจาหนาที่สหกรณ  แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 ” 

 ขอ 2.  ระเบียบน้ีใหใชขอบังคับตั้งแตวันท่ี  8  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2558  เปนตนไป 

 ขอ 3.  ใหยกเลิกระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร  จํากัด  วาดวยเจาหนาท่ี

สหกรณ  พ.ศ.2554  ขอ 18  เสียท้ังสิ้นและใหใชความตอไปน้ีแทน 

 ขอ 18.  เวลาทํางานใหเจาหนาที่ทํางานวันละแปดชั่วโมงโดยเร่ิมต้ังแต  08.00 ถึง 17.00 น. ทั้งน้ี

หลังจากเลิกเวลาทํางานใหสหกรณมอบหมายใหเจาหนาที่ประจําวันมีหนาที่ดูแลความเรียบรอยของ

ทรัพยสินและอุปกรณตาง ๆ ภายในอาคารที่ทําการโดยไมถือวาเปนการทํางานลวงเวลา 

 กรณีเจาหนาที่ที่มีไดรับการมอบหมาย  สมัครใจทํางานตอ  เน่ืองจากงานในหนาที่ยังไมแลวเสร็จ 

ใหสหกรณจัดใหลงชื่อในสมุดทําการประจําวันและใหถือวาเจาหนาที่รายน้ันเปนผูรับผิดชอบกุญแจประตู

เขาออกอาคารที่ทําการ 

 ขอ 4. ใหประธานกรรมการมีอํานาจจัดทําคําสั่งสหกรณตามระเบียบน้ี 

 ประกาศ  ณ   วันที่  19  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2558 

 

                                                 (นายสุธรรม ลิมปธนกุลชัย) 

                                                ประธานกรรมการดําเนินการ 

              สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร  จํากัด 



 หนา 35 

 

ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร  จํากัด 

วาดวยเจาหนาที่สหกรณ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559 

........................................................ 

 ดวยคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร ใหมีการปรับปรุงแกไขระเบียบ เพื่อใหเจาหนาที่ ลูกจาง 

มีขวัญกําลังใจ มีความมั่นคงในอาชีพ และเกิดประโยชนกับการดําเนินงานของสหกรณ ฉะน้ันอาศัยอํานาจ

ตามความในขอบังคับสหกรณ ขอ 79(8) ขอ 92-100 และขอ 107 (8) มติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ 

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ 2559 ไดกําหนดระเบียบ ดังตอไปน้ี  

 ขอ 1 ระเบียบน้ีเรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด  วาดวย 

เจาหนาที่สหกรณ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2559”  

 ขอ 2 ระเบียบน้ีใหบังคับใชตั้งแตวันท่ี 16 กุมภาพันธ 2559 เปนตนไป 

 ขอ 3 ใหยกเลิก ความตามระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด  วาดวย        

เจาหนาที่สหกรณ พ.ศ. 2554 ถือใชเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2554  ขอ 54 เสียทั้งสิ้นและใหใชขอความตอไปน้ี

แทน 

 ขอ 54 เจาหนาที่หรือลูกจางของสหกรณคนใดทํางานในสหกรณน้ีดวยความเรียบรอยเปนเวลา

ติดตอกันไมนอยกวาสิบปขึ้นไป มีสิทธิรับเงินบําเหน็จเมื่อออกจากตําแหนง เวนแตการออกเพราะถูกลงโทษ

ไลออกหรือเลิกจางและมีสิทธิไดรับเงินชดเชยตามที่กฎหมายและระเบียบกําหนดแลว 

 การคํานวณเงินบําเหน็จใหเอาเงินเดือนสุดทายต้ังคูณดวยจํานวนปที่ทํางานในสหกรณโดยให

นับต้ังแตวันที่เร่ิมปฏิบัติงาน เศษของปถาถึง 240 วันใหนับเปนหน่ึงป ถาตํ่ากวาน้ีใหปดทิ้ง 

 ในกรณีที่คํานวณบําเหน็จตามระเบียบน้ีมีจํานวนมากกวาเงินชดเชยที่เจาหนาที่หรือลูกจางพึง

ไดรับ ใหสหกรณจายเงินเพิ่มไดเฉพาะสวนที่เกินกวาเงินชดเชยเทาน้ัน 

 เจาหนาที่หรือลูกจางซึ่งออกจากตําแหนงเพราะตายสหกรณจะจายใหแกทายาทหรือผูที่ไดรับ

แตงต้ังเปนผูรับผลประโยชนไว 

    ประกาศ  ณ  วันที่ 15 เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2559                                             

   

       (นายสุธรรม ลิมปธนกุลชัย) 

                                                 ประธานกรรมการดําเนินการ 

                                            สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด 


