ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตร จํากัด
ว่าด้วย เจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์
พ.ศ. 2555
อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตร จํากัด พ.ศ. 2555
ข้อ 78 (9) ข้อ 103 (9) และมติคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 54 ครั้งที่ 3/2555
เมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2555 ได้กําหนดระเบียบว่าด้วย เจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ ดังนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตร จํากัด ว่าด้วยเจ้าหน้าที่
และลูกจ้างสหกรณ์ พ.ศ. 2555”
ข้อ 2 ให้ใช้ระเบียบนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันวันที่ประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิก
(1) ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตร จํากัด ว่าด้วยเจ้าหน้าที่และข้อบังคับเกี่ยวกับ
การทํางาน พ.ศ. 2551 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552
(2) ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตร จํากัด ว่าด้วยอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของผู้จัดการ เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง พ.ศ. 2549
(3) ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตร จํากัด ว่าด้วยลูกจ้างชั่วคราว พ.ศ. 2550
บรรดาระเบียบ คําสั่ง ประกาศและมติอื่นใด ซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้
ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
“สหกรณ์”
หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตร จํากัด
“คณะกรรมการดําเนินการ” หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
พิจิตร จํากัด
“ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตร จํากัด
“เจ้าหน้าที่”
หมายถึง บุคคลซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามระเบียบนี้
โดยให้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างจากงบประมาณหมวดเงินเดือนหรือค่าจ้าง จากงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์
“ลูกจ้าง”
หมายถึง บุคคลที่สหกรณ์จ้างไว้เพื่อปฏิบัติงานทีเ่ ป็นลักษณะ
ประจําหรือชั่วคราวตามอัตราและจํานวนที่กําหนดไว้ตามระเบียบนี้ โดยให้ได้รับค่าจ้างจาก
งบประมาณรายจ่ายประจําปีที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์

“เงินเดือน”
หมายถึง เงินได้รายเดือนของเจ้าหน้าที่ และหมายความ
รวมถึง เงินค่าจ้างของลูกจ้างด้วย
“เงินบําเหน็จ”
หมายถึง เงินตอบแทนความชอบที่ได้ปฏิบัติงานมาที่สหกรณ์
จ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่ โดยจ่ายให้ครั้งเดียวเมื่อเจ้าหน้าที่ออกจากงานตามระเบียบที่สหกรณ์กําหนด
“เงินชดเชย”
หมายถึง เงินที่สหกรณ์จ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่ เมื่อสัญญาจ้าง
สิ้นสุดลง นอกเหนือจากเงินประเภทอื่น ซึ่งสหกรณ์ตกลงจ่ายให้เจ้าหน้าที่ ที่ไม่มีความผิด
“เงินโบนัส”
หมายถึง ค่าตอบแทนที่สหกรณ์จ่ายให้แก่ เจ้าหน้าที่และ
ลูกจ้าง ตามผลการปฏิบัติงานเมื่อสิ้นปีบัญชีของแต่ละปี
ข้อ 5 ภายใต้ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตร จํากัด ผู้ซึ่งจะได้รับบรรจุและแต่งตั้ง
เป็นเจ้าหน้าที่ และลูกจ้างของสหกรณ์ จะต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ดังต่อไปนี้
(1) มีสัญชาติไทยและศรัทธาในอุดมการณ์ของสหกรณ์
(2) มีอายุไม่ต่ํากว่า สิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 55 ปีบริบูรณ์
(3) เป็นผู้เลื่อมใส ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็น
ประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(4) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่
คณะกรรมการกําหนด
(5) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
(6) ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
(7) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(8) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ หรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐ หรือเอกชน หรือสถาบันอื่น หรือองค์การระหว่างประเทศ
(9) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงที่สุด ให้จําคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษ
หรือความผิดอันได้กระทําโดยประมาท
(10) ไม่เคยถูกให้ออกจากสหกรณ์ ฐานกระทําผิดวินัย ซึ่งอาจได้รับโทษไล่ออกหรือ
ปลดออก
(11) ไม่เคยถูกถอดถอนจากตําแหน่งกรรมการ ตามมติทปี่ ระชุมใหญ่ หรือเคยถูกให้พ้น
จากตําแหน่งกรรมการ โดยคําวินิจฉัยเป็นที่สุด ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์
(12) ไม่เป็นผู้เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้ารับปฏิบัติงานใน
หน่วยงานอื่นใด
(13) ไม่เป็นผู้มีตําแหน่งหน้าที่ทางการเมืองทุกระดับ
ข้อ 6 อัตราเงินเดือน ของเจ้าหน้าที่และเงินค่าจ้างของลูกจ้าง ให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการดําเนินการกําหนดท้ายระเบียบนี้ โดยนํากฎหมายว่าด้วยแรงงาน มาใช้โดยอนุโลม

ข้อ 7 เจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ อาจได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ตามภาวะ
เศรษฐกิจ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด
ข้อ 8 วัน เวลา ทํางาน วันหยุดตามประเพณี วันหยุดประจําปี และการลาหยุดของ
เจ้าหน้าที่และลูกจ้างให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด
ข้อ 9 เงินบําเหน็จ เงินชดเชย และเงินโบนัสเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ ให้เป็นไป
ตามที่คณะกรรมการกําหนด
ข้อ 10 ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ มี 3 ประเภท ดังนี้
(1) ตําแหน่ง ซึ่งมีหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสหกรณ์ ได้แก่ตําแหน่ง ดังต่อไปนี้
(ก) หัวหน้าฝ่ายการเงิน
(ข) หัวหน้าฝ่ายบัญชี
(ค) หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
(ง) หัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ
(จ) หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการและสารสนเทศ
(ฉ) เจ้าหน้าที่อื่น ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
(2) ตําแหน่ง ผู้บริหาร งานสหกรณ์ ได้แก่ตําแหน่ง ดังต่อไปนี้
(ก) รองผู้จัดการ
(ข) ผู้จัดการ
(3) ตําแหน่ง ผู้สนับสนุนงานสหกรณ์ ได้แก่ตําแหน่ง ต่อไปนี้
(ก) พนักงานบริการ
(ข) พนักงานขับรถยนต์
(ค) นักการภารโรง
(ง) แม่บ้าน
(จ) ยาม
ข้อ 11 ตําแหน่งเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ จะมีจํานวนเท่าใด และต้องใช้
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งใด ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด
ท้ายระเบียบนี้
ข้อ 12 ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งใด ให้ได้รับเงินเดือนในขัน้ ต่ําของอันดับใน
ตําแหน่งนั้น ในกรณีที่จะได้รับเงินเดือนสูงกว่า หรือต่ํากว่าขั้นต่ํา ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ
ดําเนินการกําหนด ตามความเหมาะสมกับตําแหน่ง ทักษะ ประสบการณ์ของผู้ได้รับแต่งตั้ง และ
ผลประโยชน์ต่อสหกรณ์อันจะพึงได้เป็นหลัก
ข้อ 13 การสรรหาบุคคลเข้าเป็น เจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ เพื่อแต่งตั้งให้ดํารง
ตําแหน่ง ทุกตําแหน่ง ให้สรรหาโดยวิธีการสอบแข่งขัน

ข้อ 14 ผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์
ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 5 และต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามมาตรฐาน
ตําแหน่งตามข้อ 11
ข้อ 15 ให้คณะกรรมการดําเนินการเป็นผู้ดําเนินการสอบแข่งขัน เพื่อสรรหาบุคคลเข้า
ปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์
หลักสูตร วิธีการที่เกี่ยวกับการสอบแข่งขัน ตลอดจนเกณฑ์การตัดสิน การขึ้นบัญชีผู้
สอบแข่งขันได้ และการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการดําเนินการ
กําหนดท้ายระเบียบนี้
ข้อ 16 ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ หากภายหลัง
ปรากฏว่า ผู้นั้นขาดคุณสมบัติทั่วไปหรือขาดคุณสมบัตเิ ฉพาะตามมาตรฐานตําแหน่ง อยู่ก่อนก็ดี
หรือมีกรณีต้องหาอยู่ก่อนก็ดี และภายหลังปรากฏว่าขาดคุณสมบัติ เนื่องจากกรณีต้องหานั้นก็ดี
ให้ผู้มีอํานาจตามข้อ 20 สั่งให้ออกจากงานโดยพลัน แต่ทั้งนี้ไม่กระทบกระเทือนถึงการใดที่ผู้นั้น
ได้ปฏิบัติไปตามอํานาจหน้าที่ และการรับเงินเดือนหรือผลประโยชน์อื่นใด ที่ได้รับหรือสิทธิ
จะได้จากทางสหกรณ์ ก่อนมีคําสั่งให้ออกจากงานนั้น
ข้อ 17 ในกรณีที่มเี หตุผลจําเป็นพิเศษ ทีไม่สามารถดําเนินการสอบแข่งขันหรือการ
สอบแข่งขันอาจทําให้ได้บุคคล ที่ไม่พึงประสงค์ อาจสรรหาและบรรจุแต่งตั้งเจ้าที่และลูกจ้างโดย
วิธีอื่นได้ตามที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร
ข้อ 18 กรณี มีเหตุผลและความจําเป็นอย่างยิ่ง จะต้องบรรจุและแต่งตั้งบุคคลซึ่งมี
ความรู้ ความสามารถ ทีม่ ีความชํานาญ หรือเชียวชาญ เป็นพิเศษ เข้าเป็นผู้จัดการ ให้ขอความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการดําเนินการ พิจารณาอนุมัติสั่งให้สรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ตามที่
คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร โดยมิต้องดําเนินการตามข้อ 13 ได้
ข้อ 19 นอกจากการบรรจุและแต่งตั้งเพื่อให้บุคคลเข้าปฏิบัติงานแล้ว คณะกรรมการ
ดําเนินการอาจกําหนดให้ตําแหน่งเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์บางตําแหน่งเป็นสัญญาจ้าง
ปฏิบัติงานรายปี โดยกําหนดเป็นลูกจ้างชั่วคราวได้โดยไม่ต้องบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่หรือ
ลูกจ้าง
กรณีที่ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวให้ผู้นั้นมีสิทธิหน้าที่และได้รับสิทธิ
ประโยชน์อื่นๆ เช่นเดียวกับลูกจ้างตามระเบียบนี้
ให้นําบทบัญญัติในเรื่องคุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง การสรรหาและ
การบรรจุและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ บังคับใช้กับผู้ดํารงตําแหน่งลูกจ้างชั่วคราว
โดยอนุโลม

ข้อ 20 การบรรจุและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ ผู้มีอํานาจดังต่อไปนี้เป็นผู้มี
อํานาจบรรจุและแต่งตั้ง
(1) การบรรจุและแต่งตั้ง ให้ดํารงตําแหน่ง ผู้จัดการ ให้ประธานกรรมการเป็นผู้มีอํานาจ
สั่งบรรจุและแต่งตั้งโดยอนุมัติของคณะกรรมการดําเนินการ
(2) การบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งรองผู้จัดการ ให้ประธานกรรมการผู้มีอํานาจ
สั่งบรรจุและแต่งตั้งโดยอนุมัติของคณะกรรมการดําเนินการ
(3) การบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์อนื่ เว้นตาม (1)
และ (2) ให้ประธานกรรมการเป็นมีอํานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง แล้วรายงานให้คณะกรรมการ
ดําเนินการทราบ
ข้อ 21 ผู้ได้รับบรรจุและแต่งตั้ง ให้ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ให้ทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งนั้นเป็นเวลาหกเดือนตามหลักเกณฑ์วิธีการทีค่ ณะกรรมการดําเนินการ
กําหนด
ถ้าในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ ผู้มีอํานาจตามข้อ 20 พิจารณาเห็นว่าเจ้าหน้าที่และ
ลูกจ้างสหกรณ์ผู้ใด มีความประพฤติไม่ดี หรือไม่มีความรู้ หรือไม่มีความเหมาะสม หรือมีผลการ
ประเมินทดลองการปฏิบัติหน้าที่ต่ํากว่าเกณฑ์กําหนด โดยไม่สมควรให้ปฏิบัติงานต่อ ก็ให้สั่งให้
ผู้นั้นออกจากงานได้
ข้อ 22 การเลื่อนเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ เพื่อให้ได้รับเงินเดือนในระดับที่สูงขึ้น
หรือเปลี่ยนตําแหน่งให้กระทําได้ โดยการสอบคัดเลือก คัดเลือก หรือวิธีการอื่นที่คณะกรรมการ
ดําเนินการเห็นสมควร
ข้อ 23 การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ ตามข้อ 20 สําหรับผู้แข่งขันได้
ให้แต่งตั้งตามลําดับที่บัญชีผู้สอบแข่งขันได้
สําหรับการสอบคัดเลือกได้หรือได้รับการคัดเลือก ให้แต่งตั้งตามความเหมาะสม โดย
คํานึงถึงความประพฤติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความชํานาญการ ความเชี่ยวชาญ
ในงาน คุณภาพของผลงานที่ปฏิบัติและประวัติการทํางาน
ข้อ 24 เจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ผู้ใดได้รับการแต่งตั้งให้เลื่อนตําแหน่ง โดย
ไม่เข้าเกณฑ์มาตรฐานตําแหน่งหรือไม่ผ่านกระบวนการเลื่อนตําแหน่ง ตามระเบียบ กฎหมาย
หลักเกณฑ์และวิธีการ หรือผู้สั่ง สั่งไม่ถูกต้อง หรือไม่มีอํานาจสั่ง ให้ผู้มีอํานาจตามข้อ 20 สั่งให้
ผู้นั้นกลับไปดํารงตําแหน่งเดิมโดยพลัน ในกรณีเช่นนี้ มิให้กระทบกระเทือนถึงการใด ที่ผู้นั้นได้
ปฏิบัติตามอํานาจหน้าที่และการรับเงินเดือน หรือประโยชน์อื่นใดที่ผู้นั้นปฏิบัติตามอํานาจหน้าที่
โดยสุจริตไปแล้ว
ข้อ 25 ในการจ้างหรือแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ และลูกจ้างของสหกรณ์ ต้องทําสัญญาจ้างและมี
หลักประกันไว้เป็นหลักฐานตามที่สหกรณ์และกฎหมายแรงงานกําหนด

ข้อ 26 ถ้าตําแหน่งเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ ตามข้อ 10 (2) (ก) – (ข) ว่างลง หรือ
ผู้ดํารงตําแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้มีอํานาจตามข้อ 20 สั่งให้กรรมการ หรือ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ รักษาการในตําแหน่งนั้นได้ โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการดําเนินการ
การรักษาการในตําแหน่งตามวรรคหนึ่ง ให้มีอํานาจหน้าที่ตามตําแหน่งที่รักษาการนั้น
ในกรณีที่มีกฎหมายอื่น ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะกรรมการดําเนินการแต่งตัง้ ให้ผู้ดํารง
ตําแหน่งนั้น เป็นกรรมการหรือมีอํานาจหน้าที่ใด ก็ให้ผู้รักษาการในตําแหน่ง ทําหน้าที่กรรมการ
หรือมีอํานาจหน้าที่อย่างนั้นในระหว่างรักษาการในตําแหน่งคงเดิมไว้ด้วย แล้วแต่กรณี
ข้อ 27 การเลื่อนเงินเดือนหรือค่าจ้าง ของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ให้ยึดหลักการ
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมีผลงานด้านการให้บริการสมาชิก ด้านการเงิน
งบประมาณ ด้านกระบวนการทํางานและเสริมสร้างองค์ความรู้เป็นที่ประจักษ์ ถือว่าผู้นั้นมี
ความชอบสมควรได้รับบําเหน็จความชอบ ทั้งนี้คณะกรรมการดําเนินการอาจกําหนดรายละเอียด
เพิ่มเติมได้
ข้อ 28 ผู้มีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงาน มีดังนี้
(1) ให้ผู้จัดการ มีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์
ทุกคน
(2) ให้ประธานกรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายมีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผู้จัดการ โดยยึดหลักการ และผลการปฏิบัตงิ านตามความใน ข้อ 27
ข้อ 29 ให้คณะกรรมการดําเนินการ แต่งตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่งขึ้นพิจารณา
กลั่นกรองคุณสมบัติ ผลการปฏิบัติงาน และวงเงินการเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยยึดหลักคุณธรรม
เที่ยงธรรม เปิดเผย โปร่งใส และผลการปฏิบัติงานเป็นหลัก
ข้อ 30 ให้คณะกรรมการดําเนินการ มีหน้าที่จัดสวัสดิการให้แก่เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง
สหกรณ์ ตามความเหมาะสมของฐานะของสังคม และวิชาชีพ เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจ
ให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อ 31 ให้คณะกรรมการดําเนินการ มีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาเจ้าหน้าที่และ
ลูกจ้างสหกรณ์ โดยการให้ไปศึกษาอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัย และพัฒนาตามที่เห็นสมควร
ข้อ 32 เจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ ต้องรักษาวินัยที่บัญญัติไว้เป็นข้อห้าม
และข้อปฏิบัติ โดยเคร่งครัดอยู่เสมอ
ข้อ 33 วินัยของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์มีดังนี้
(1) ต้องสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
(2) ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสมอภาค และเที่ยงธรรม มีความวิริยะ
อุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร ดูแลเอาใจใส่รักษาผลประโยชน์ของสหกรณ์

ห้ามมิให้อาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยอํานาจหน้าที่ของตน ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม
เพื่อหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น
การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่น ได้รับประโยชน์
ที่มิควรได้เป็นเหตุทุจริตต่อหน้าที่ เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
(3) ต้องปฏิบัติหน้าที่ ให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบและมติของคณะกรรมการ
ดําเนินการ โดยถือประโยชน์สูงสุดของสมาชิก และไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางสหกรณ์
(4) ต้องตรงต่อเวลา อุทิศเวลาของตน ให้แก่สหกรณ์และสมาชิก จะละทิ้งหรือทอดทิ้ง
หน้าที่ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรมิได้
การละทิ้งหน้าที่หรือทอดทิ้งหน้าที่ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรเป็นเหตุให้สหกรณ์เสียหาย
อย่างร้ายแรงหรือละทิ้งหน้าที่ติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวัน โดยไม่มีเหตุผล
อันสมควรหรือโดยมีพฤติกรรมอันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ มติของ
คณะกรรมการดําเนินการเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
(5) ต้องปฏิบัตติ นเป็นแบบอย่างที่ดี ต่อสมาชิก มีความสุภาพเรียบร้อย รักษา
ความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลต่อสมาชิกและระหว่างเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ด้วยกันหรือ
ผู้ร่วมปฏิบัติงาน และผู้มาติดต่อทั่วไป ด้วยการต้อนรับให้ความสะดวก ให้ความเป็นธรรม
แก่สมาชิกและผู้มาติดต่อ
การกลั่นแกล้ง ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่หรือข่มเหงสมาชิกหรือผู้มาติดต่อ อย่างร้ายแรง
เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
(6) ต้องไม่กระทําหรือยอมให้ผู้อื่นกระทําการหาประโยชน์อันอาจทําให้เสื่อมเสีย
ความเที่ยงธรรมหรือเสือ่ มเสียเกียรติศักดิ์ในตําแหน่งหน้าที่ของตน
การกระทําตามวรรคหนึ่ง ถ้าเป็นการกระทําโดยมีความมุ่งหมายจะให้เป็นการซื้อขาย
หรือเป็นการกระทําอันมีลักษณะเป็นการให้ หรือได้มาซึ่งทรัพย์สินหรือสิทธิประโยชน์อื่น เพื่อให้
ตนเองหรือผู้อื่นได้รับ ทรัพย์สินหรือสิทธิประโยชน์อนื่ โดยมิชอบหรือเสื่อมเสียความเที่ยงธรรม
เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
(7) ต้องปฏิบัติหน้าที่หรือดํารงตําแหน่งในสหกรณ์ใดสหกรณ์หนึ่งเพียงแห่งเดียว จะเป็น
เจ้าหน้าที่หรือกรรมการผู้จัดการ หรือผู้จัดการ หรือดํารงตําแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
นั้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท หรือนิติบุคคลอื่นใดมิได้
(8) เจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ต้องรักษาชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของตําแหน่งหน้าที่
ของตน มิให้เสื่อมเสียโดยไม่กระทําการใด ๆ อันได้ชื่อว่าประพฤติชั่ว
(9) ต้องรักษาความลับของสหกรณ์ และไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อขบวนการสหกรณ์
(10) ต้องไม่รายงานเท็จหรือเสนอความเห็นที่ไม่สุจริตต่อผู้บังคับบัญชา
(11) ต้องเชื่อฟังคําสั่งผู้บังคับบัญชาที่สั่งโดยชอบ

ห้ามมิให้กระทําการข้ามผู้บังคับบัญชาเหนือตน เว้นแต่ผู้บังคับบัญชาเหนือต้นขึ้นไป สั่ง
ให้ทําหรือได้รับอนุญาตเป็นพิเศษเป็นครั้งคราว
การกระทําความผิดอาญาจนได้รับโทษจําคุก หรือโทษที่หนักกว่าจําคุก โดยคําพิพากษา
ถึงที่สุด ให้จําคุกหรือรับโทษที่หนักกว่าจําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิด ที่ได้กระทําโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษหรือกระทําการอื่นใดอันได้ชื่อว่าประพฤตผิดอย่างร้ายแรง เป็น
ความผิดวินัยอย่างแรง
เจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ที่เสพยาเสพติดหรือสนับสนุนให้ผู้อื่นเสพยาเสพติด
เล่นการพนันเป็นการอาจิณหรือกระทําผิดศีลธรรมจรรยาบรรณแห่งวิญญูชนเป็นความผิดวินัย
อย่างร้ายแรง
ข้อ 34 ให้คณะกรรมการดําเนินการ ผู้จัดการ มีหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนาให้เจ้าหน้าที่
และลูกจ้างสหกรณ์มีวินัย ป้องกันมิให้เจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ กระทําผิดวินัย และ
ดําเนินการทางวินัยแก่ผู้กระทําการ ซึ่งปรากฏกรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัย
การป้องกันมิให้เจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์กระทําผิดวินัย ให้กระทําการโดยการเอา
ใจใส่ สังเกตการณ์และขจัดเหตุที่อาจก่อให้เกิดการกระทําผิดวินัย ในเรื่องอันอยู่ในวิสัยที่จะ
ดําเนินการป้องกันตามอันควรแก่กรณีได้
เมื่อปรากฏกรณีมีมูลที่ควรกล่าวหา ว่าเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ผู้ใดกระทําผิดวินัย
โดยมีพยานหลักฐานในเบื้องต้นอยู่แล้ว ให้ประธานกรรมการ หรือผู้จัดการดําเนินการทางวินัย
ทันที
เมื่อมีการกล่าวหา โดยปรากฏตัวผู้กล่าวหาหรือกรณีเป็นที่สงสัยว่าเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง
สหกรณ์ผู้ใดกระทําผิดวินัยโดยยังไม่มีพยานหลักฐานให้ประธานกรรมการ หรือ ผู้จัดการ
รีบดําเนินการสืบสวนหรือพิจารณาในเบื้องต้นว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทําผิดวินยั
หรือไม่ ถ้าเห็นว่ากรณีไม่มีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยจึงจะยุติเรื่องได้ ถ้าเห็นว่ากรณีมีมูล
ที่ควรกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยก็ให้ดําเนินการทางวินัยทันที
การดําเนินการทางวินัยแก่เจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ ซึ่งมีกรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่า
กระทําผิดวินัยให้ดําเนินการตามข้อ 37
ประธานกรรมการ หรือผู้จัดการ ละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคสองถึงวรรคห้า และข้อ
37 หรือมีพฤติกรรมปกป้อง ช่วยเหลือ เพื่อมิให้เจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ ถูกลงโทษทางวินัย
หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวโดยไม่สุจริต ให้ถือว่าผู้นั้นกระทําผิดวินัย
ข้อ 35 เจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ผู้ใด ฝ่าฝืนข้อห้ามหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับทาง
วินัยตามที่กําหนดตามระเบียบนี้ ผู้นั้นเป็นผู้กระทําผิดวินัย จักต้องได้รับโทษทางวินัย เว้นแต่มี
เหตุอันสมควรลดโทษ

โทษทางวินัยตามที่กําหนดไว้ มี 5 สถาน คือ
(1) ภาคทัณฑ์
(2) พักงาน โดยไม่จ่ายค่าจ้างหรือเงินเดือน
(3) ลดค่าจ้างหรือเงินเดือน
(4) ปลดออก
(5) ไล่ออก
ผู้ใดถูกลงโทษปลดออก ให้ผู้นั้นมีสิทธิได้รับเงินบําเหน็จเสมือนว่าเป็นผู้นั้นลาออกจาก
สหกรณ์
ข้อ 36 การลงโทษเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ ให้ทําเป็นคําสั่ง วิธีการออกคําสั่ง
เกี่ยวกับการลงโทษ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด
ผู้สั่งลงโทษ ต้องสั่งลงโทษ ให้เหมาะสมกับความผิดและมิให้เป็นไปโดยพยาบาท โดย
อคติ หรือโดยโทสจริต หรือลงโทษผู้ที่ไม่มีความผิด ในคําสั่งลงโทษ ให้แสดงว่า ผู้ถูกลงโทษได้
กระทําผิดวินัยในกรณีใด ตามข้อใดและมีเหตุผลอย่างใดในการกําหนดโทษเช่นนั้น
ข้อ 37 การดําเนินการทางวินัย แก่เจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ ซึ่งมีกรณีอันมีมูลที่ควร
กล่าวหาว่ากระทําผิดวินัย ให้ประธานกรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวน เพื่อดําเนินการสอบสวนให้ได้ความจริงและความยุติธรรม โดยมิชักช้า และในการ
สอบสวนจะต้องแจ้งผู้กล่าวหา และสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา เท่าที่มี ให้ผู้ถูก
กล่าวหาทราบ โดยระบุหรือไม่ระบุชื่อพยานก็ได้ เพื่อให้ผู้ถูกกล่าวหามีโอกาสชี้แจงและนําสืบ
แก้ข้อกล่าวหา
การสอบสวนกรณีผู้ถูกกล่าวหาว่า กระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้ผู้มีอํานาจตามข้อ 20
เป็นผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการสอบสวน และต้องมีกรณีอันมีมูลว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง
เท่านั้น
หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการสอบสวนพิจารณาให้ใช้ตามระเบียบราชการโดย
อนุโลม กรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งอันมีดังต่อไปนี้
(1) กระทําความผิดต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่ความผิดลหุ
โทษหรือความผิดที่กระทําโดยประมาท
(2) ต้องคําพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย
(3) กระทําความผิดเกี่ยวกับการทุจริตต่อหน้าที่และได้สารภาพต่อผู้บังคับบัญชา
พนักงานสอบสวน หรือศาล หรือศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทําความผิดเช่นว่านั้นแม้นว่า
ศาลจะมิได้กําหนดโทษให้จําคุกก็ตาม
(4) ขาดงานติดต่อกันเกินกว่า 15 วันโดยไม่มีเหตุอันสมควร

จะดําเนินการทางวินัยโดยไม่สอบสวนก็ได้
ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการดําเนินการกําหนดระเบียบว่าด้วยการสอบสวนพิจารณาขึ้นเพื่อ
ถือใช้ ในเวลาอันสมควรต่อไป
ข้อ 38 เมื่อได้ดําเนินการสอบสวนผู้กล่าวหาตามข้อ 37 แล้ว ถ้าฟังได้ว่าผู้ถูกกล่าวหา
มิได้กระทําผิดวินัยให้ดําเนินการตามข้อ 39 และในกรณีที่กระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง ต้อง
ลงโทษปลดออกหรือไล่ออก ถ้ามีเหตุอันควรลดหย่อนผ่อนโทษก็ได้ แต่มิให้ลดโทษต่ํากว่า
ปลดออก
ข้อ 39 เจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ผู้ใด กระทําผิดวินัยไม่ร้ายแรง ให้ผู้บังคับบัญชาสั่ง
ลงโทษภาคทัณฑ์ พักงานหรือลดค่าจ้างหรือเงินเดือน ตามควรแก่กรณี ให้เหมาะสมกับความผิด
ถ้ามีเหตุอันควรลดหย่อนจะนํามาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได้ แต่มิควรลดโทษต่ํากว่า
ภาคทัณฑ์
กรณี กระทําผิดวินัยเล็กน้อยมีเหตุอันควรงดโทษ จะงดโทษโดยให้ทําทัณฑ์บน เป็น
หนังสือหรือว่ากล่าวตักเตือนด้วยวาจาก็ได้
ในกรณีคณะกรรมการสอบสวนหรือผู้มีอํานาจสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้ว
แต่กรณีเห็นว่าเจ้าหน้าทีแ่ ละลูกจ้างสหกรณ์ผู้ใด กระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง สมควรลดโทษ
ปลดออกหรือไล่ออกให้เสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา
ในกรณีผู้จัดการไม่ปฏิบัติตามข้อ 37 วรรคสอง ให้ประธานกรรมการ หรือคณะกรรมการ
ดําเนินการแทนตาม ข้อ 37 วรรคสองได้
ข้อ 40 เจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ผู้ใด มีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทํา หรือละเว้น
การกระทําการใดที่พึงเห็นว่ากระทําหรือละเว้นกระทําการใด ที่เห็นว่าเป็นการผิดวินัย
อย่างร้ายแรง และเป็นการถูกกล่าวหาเป็นหนังสือต่อผู้จัดการหรือประธานกรรมการของผู้นั้น
หรือต่อผู้มีหน้าที่สืบสวนสอบสวนหรือตรวจสอบตามระเบียบ หรือมีกรณีถูกฟ้องคดีอาญาหรือ
ต้องหาว่ากระทําความผิดอาญา เว้นแต่ความผิดที่กระทําโดยประมาท ที่ไม่เกี่ยวกับหน้าที่หรือ
ความผิดลหุโทษ แม้ภายหลังผู้นั้นจะออกจากสหกรณ์ไปแล้ว เว้นแต่ออกจากสหกรณ์เพราะตาย
ผู้มีอํานาจตามข้อ 20 มีอํานาจดําเนินการสืบสวนหรือพิจารณาตาม ข้อ 34 และดําเนินการตามที่
กําหนด ในระเบียบนี้ต่อไปได้ เว้นแต่ผลการสืบสวนหรือพิจารณา ปรากฏว่าผู้นั้นกระทําผิดวินัย
ที่จะต้องลงโทษภาคทัณฑ์ พักงาน หรือลดค่าจ้างหรือเงินเดือนให้สั่งงดโทษ
ข้อ 41 เจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ผู้ใดมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัย
อย่างร้ายแรงจนถูกต้องกรรมการสอบสวนหรือถูกฟ้องคดีอาญา หรือต้องหาว่ากระทําความผิด
อาญา เว้นแต่เป็นความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ผู้มีอํานาจตามข้อ 20
มีอํานาจสั่งพักงานหรือสั่งให้ออกจากสหกรณ์ไว้ก่อน เพื่อรอฟังผลการสอบสวนพิจารณาได้
แต่ภายหลังปรากฏผลการสอบสวนพิจารณาว่าผู้นั้นมิได้กระทําผิด หรือกระทําผิดไม่ถึงกับ

จะถูกลงโทษปลดออก หรือไล่ออกจากสหกรณ์ และไม่มีกรณีที่จะต้องออกจากสหกรณ์ด้วยเหตุ
อื่น ผู้มีอํานาจดังกล่าว สั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าทํางาน ในตําแหน่งเดิม หรือตําแหน่งเดียวกันที่ผู้นั้น
มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง นั้น
เมื่อได้มีการสั่งให้เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างสหกรณ์ผู้ใดพักงาน หรือออกจากงานไว้ก่อน ตาม
วรรคหนึ่งแล้วปรากฏว่า ผู้นั้นมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงในกรณีอื่นอีก
ให้ผู้มีอํานาจสืบสวนหรือคณะกรรมการ แล้วแต่กรณีมีอํานาจดําเนินการสืบสวนหรือพิจารณา
ตามข้อ 34 และแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามข้อ 34 วรรคสอง ตลอดจนดําเนินการทาง
วินัย ตามที่กําหนดในระเบียบนี้ต่อไปได้
ในกรณีที่สั่งให้ผู้ถูกสั่งให้ออกจากสหกรณ์ไว้ก่อน กลับเข้าทํางานหรือสั่งให้ผู้ถูกสั่งให้ออก
จากสหกรณ์ไว้ก่อนนั้นออกจากสหกรณ์ด้วยเหตุอื่นที่มิใช่การลงโทษ เพราะกระทําผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรง ก็ให้ผู้นนั้ มีสถานภาพเป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ตลอดระยะเวลาระหว่างที่ถูกสั่ง
ให้ออกจากสหกรณ์ไว้ก่อน เสมือนว่าผู้นั้นเป็นผู้ถูกสั่งพักงาน
เงินเดือน เงินอื่นที่จ่ายเป็นรายเดือน และเงินช่วยเหลืออย่างอื่น การจ่ายเงินดังกล่าว
ของผู้ถูกสั่งพักงานและผู้ถูกสั่งให้ออกจากสหกรณ์ไว้ก่อน ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการนั้น
สําหรับผู้ถูกสั่งให้ออกจากสหกรณ์ไว้ก่อน ก่อนมีระเบียบดังกล่าว ให้ถือเสมือนว่าผู้นั้นเป็น
ผู้ถูกสั่งพักงาน
หลักเกณฑ์ วิธีการ เกี่ยวกับการสั่งพักงาน การสั่งให้ออกจากสหกรณ์ไว้ก่อน ระยะเวลา
ให้พักงานการให้ออกจากสหกรณ์ไว้ก่อน และการดําเนินการเพื่อให้เป็นไปตามผลการสอบสวน
ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนดท้ายระเบียบนี้
ข้อ 42 การดําเนินการทางวินัยหรือดําเนินการสอบสวนเจ้าหน้าที่และหรือลูกจ้าง
สหกรณ์ หรือการสั่งให้เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างสหกรณ์พักงานไปแล้ว ให้ดําเนินการดังนี้
(1) การรายงานวินยั ไม่ร้ายแรงของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ เมื่อดําเนินการทางวินัย
แล้วให้รายงานไปยังคณะกรรมการ และเมื่อคณะกรรมการได้รับรายงานแล้วพิจารณาว่า
การงดโทษ หรือการสั่งลงโทษไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม ก็ให้มีอํานาจสั่งงดโทษ ลดสถานภาพ
โทษ เพิ่มสถานภาพโทษ เปลี่ยนแปลงและแก้ไขข้อความในคําสั่งเดิมหรือดําเนินการอย่างใด
เพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณาให้ได้ความจริงและความยุติธรรมได้ ตามควรแก่กรณี
(2) การรายงานการดําเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรง ทีม่ ิใช่เป็นการดําเนินการตามมติ
คณะกรรมการดําเนินการ เมื่อกรรมการสอบสวนดําเนินการทางวินัยแล้ว ให้รายงานไปยัง
ประธานกรรมการ เมื่อประธานกรรมการพิจารณาตามอํานาจหน้าที่แล้ว ให้รายงาน
คณะกรรมการดําเนินการพิจารณา
ข้อ 43 เจ้าหน้าที่และลูกจ้างออกจากสหกรณ์เมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก

(3) ขาดคุณสมบัติตามระเบียบของสหกรณ์ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
สหกรณ์กําหนด
(4) อายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ เป็นอันออกจากงานเมื่อสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ เว้นแต่
ยังไม่ครบสัญญาจ้าง
กรณีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์เป็นอันออกจากงานเมื่อสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ หาก
ตําแหน่งใดสหกรณ์มีความจําเป็นต้องจ้างต่อ เพื่อประโยชน์ของสหกรณ์ ให้คณะกรรมการ
ดําเนินการ มีอํานาจว่าจ้างต่อไปได้ครั้งละไม่เกิน 1 ปี ไม่เกิน 2 ครั้ง
(5) ถูกเลิกจ้าง
(6) ถูกลงโทษปลดออก หรือไล่ออก หรือมีพฤติกรรมอันแสดงให้เห็นเป็นประจักษ์ว่า ได้
กระทําการ หรือละเว้นการกระทําใด ๆ อันอาจทําให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดี
แก่ประชาชน หรือไม่เหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่
(7) สิ้นสุดสัญญาจ้าง
ข้อ 44 เจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ผู้ประสงค์จะลาออกจากสหกรณ์ ให้ยื่นหนังสือขอ
ลาออก ต่อผู้จัดการ หรือประธานกรรมการ เพื่อให้ผู้มีอํานาจตามข้อ 20 พิจารณา
กรณีผู้มีอํานาจตามข้อ 20 พิจารณาเห็นว่า จําเป็นเพื่อประโยชน์แก่สหกรณ์ อาจยับยั้ง
การอนุญาตให้ ลาออกไว้เป็นเวลาไม่เกินเก้าสิบวัน นับตั้งแต่วันขอลาออกก็ได้ แต่ต้องแจ้งการ
ยับยั้งอนุญาตให้ลาออก พร้อมกําหนดเวลาให้ผู้ลาออกทราบ และเมื่อครบกําหนดเวลาที่ยับยั้ง
แล้ว ให้การลาออกมีผลตั้งแต่วันที่นับจากวันครบกําหนดเวลาที่ยับยั้ง
ถ้าผู้มีอํานาจ ตามข้อ 20 ไม่อนุญาตให้ลาออก ตามวรรคหนึ่งและไม่ได้ยับยั้งการอนุญาต
ให้ลาออกตามวรรคสอง ให้การลาออกนั้นมีผลตั้งแต่วันขอลาออก
ข้อ 45 ผู้มีอํานาจตามข้อ 20 มีอํานาจสั่งให้เจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ ออกจาก
สหกรณ์ เพื่อรับเงินบําเหน็จและหรือเงินชดเชยด้วยเหตุดังนี้
(1) เมื่อเจ้าหน้าที่และหรือลูกจ้างสหกรณ์ผู้ใดเจ็บป่วย ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ของตนได้
โดยสม่ําเสมอ ถ้าผู้มีอํานาจดังกล่าวเห็นสมควรให้ออกจากงาน ให้สั่งให้ผู้นั้นออกจากงานได้
(2) เมื่อเจ้าหน้าที่และหรือลูกจ้างสหกรณ์ผู้ใดขาดคุณสมบัติตามข้อ 5 (1) (4) (5) (7) (8)
หรือ (9) ให้ผู้มีอํานาจดังกล่าวสั่งให้ผู้นั้นออกจากสหกรณ์
(3) เมื่อเจ้าหน้าที่และหรือลูกจ้างสหกรณ์ผู้ใดมีกรณีถูกกล่าวหา หรือมีเหตุอันควรสงสัย
ว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 5 (3) และผู้มีอํานาจตามข้อ 20 เห็นว่ากรณีมีมูล ก็ให้ผู้มี
อํานาจดังกล่าว สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยมิชักช้า คณะกรรมการสอบสวนมีมติว่าผู้
นั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 5 (3) ก็ให้ผู้มีอํานาจสั่งให้ผู้นั้นออกจากงาน
(4) เมื่อสหกรณ์เลิกหรือยุบตําแหน่งใด ให้ผู้มีอํานาจตามข้อ 20 สั่งให้เจ้าหน้าที่และ
ลูกจ้างสหกรณ์ ผูด้ ํารงตําแหน่งนั้นออกจากงานได้

(5) เมื่อเจ้าหน้าที่และลูกจ้างผู้ใดไม่สามารถปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล
ในระดับอันเป็นที่พึงพอใจของสหกรณ์ให้ผู้มีอํานาจตามข้อ 20 สั่งให้ผู้นั้นออกจากงาน
ข้อ 46 เจ้าหน้าที่และหรือลูกจ้างสหกรณ์ผู้ใด มีกรณีถูกกล่าวหาหรือมีเหตุอันควรสงสัย
ว่าหย่อน ความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่บกพร่องในหน้าที่หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับ
ตําแหน่งหน้าที่และผู้มีอํานาจตามข้อ 20 เห็นว่ากรณีมีมูล ถ้าให้ผู้นั้นทํางานต่อไปจะเป็นการ
เสียหายแก่สหกรณ์ ก็ให้ผู้มอี ํานาจดังกล่าวแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยมิชักช้า ในการ
สอบสวนนี้จะต้องแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐาน ที่สนับสนุนข้อกล่าวหาเท่าที่มีให้
ผู้ถูกกล่าวหาทราบ โดยจะระบุหรือไม่ระบุพยานก็ได้ และต้องให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาชี้แจ้งและ
นําสืบข้อกล่าวหาให้ด้วย ทั้งนี้ให้นําข้อ 37 วรรคสอง ข้อ 39 วรรคสี่ และข้อ40 มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม
ในกรณีคณะกรรมการดําเนินการมีมติให้ผู้นั้นออกจากงาน ก็ให้ผู้มีอํานาจดังกล่าวสั่งให้
ผู้นั้นออกจากงาน เพื่อรับบําเหน็จหรือเงินชดเชยได้แล้วแต่กรณี
ข้อ 47 เจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ผู้ใดมีกรณีถูกตั้งกรรมการตามข้อ 37 วรรคสอง
และกรรมการสอบสวนหรือผู้มีอํานาจตามข้อ 37 วรรคสอง วรรคสี่ หรือข้อ 42 (1) แล้วแต่กรณี
เห็นว่ามีเหตุอันควรสงสัยอย่างยิ่งว่าผู้นั้นได้กระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง แต่การสอบสวนไม่ได้
ความแน่ชัดพอที่จะสั่งให้ลงโทษวินัยอย่างร้ายแรง ถ้าให้ทํางานต่อไปจะเสียหายแก่สหกรณ์ ก็ให้
ส่งเรื่องให้คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาให้ออกจากงาน ทั้งนี้ให้นําข้อ 39 วรรคสี่ มาบังคับ
ใช้โดยอนุโลม ในกรณีคณะกรรมการดําเนินการมีมติให้ผู้นั้นออกจากงาน เพราะมีมลทินมัวหมอง
ในกรณีที่ถูกสอบสวน ให้ผู้มีอํานาจตามข้อ 20 สั่งให้ผู้นั้นออกจากงาน เพื่อรับบําเหน็จหรือเงิน
ชดเชยได้แล้วแต่กรณี
ข้อ 48 เมื่อเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ผู้ใดต้องรับโทษจําคุก โดยคําสั่งของศาลหรือ
ต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก ในความผิดที่กระทําไว้โดยประมาท หรือ
ความผิดลหุโทษ ซึ่งยังไม่ต้องถึงกับถูกลงโทษ ปลดออกหรือไล่ออก ผู้มีอํานาจตามข้อ 20 จะสัง่
ให้ผู้นั้นออกจากงาน เพื่อรับบําเหน็จหรือเงินชดเชยได้แล้วแต่กรณี
ข้อ 49 เมื่อเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ผู้ใดไปรับราชการตามกฎหมายว่าด้วยการรับ
ราชการทหารให้ผู้มีอํานาจตามข้อ 20 สั่งให้ผู้นั้นออกจากงาน
ข้อ 50 ในกรณีผู้มีอํานาจตามข้อ 20 ไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กําหนดในระเบียบนี้ ให้
คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจดําเนินการตามระเบียบนี้ แล้วแต่กรณี
ข้อ 51 เจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ ที่ดํารงตําแหน่งอยู่ในวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้
ถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ตามระเบียบนี้ และดํารงตําแหน่งรับเงินเดือนตลอดจน
สิทธิอนื่ ๆ ตามที่เคยมีสิทธิอยู่ก่อน ตามระเบียบเดิมหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

ข้อ 52 การใดในระเบียบนี้ที่กําหนดไว้ว่า ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการดําเนินการ
กําหนด แต่ยังมิได้กําหนดขึ้นบังคับใช้ ให้นํา กฎ ระเบียบของทางราชการที่เทียบเคียงได้มาบังคับ
ใช้โดยอนุโลมไปพลางก่อน
ข้อ 53 ข้อความใดที่ไม่ได้กําหนดไว้หรือจําต้องตีความแห่งระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการ
ดําเนินการมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดในปัญหาทั้งปวงคําวินิจฉัยหรือมติของคณะกรรมการดําเนินการ
ให้ถือเป็นที่สุด
ข้อ 54 ให้ประธานกรรมการรักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2555
สุรเสน ทั่งทอง
(นายสุรเสน ทั่งทอง)

ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตร จํากัด

หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือน
เจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตร จํากัด
พ.ศ.2555
……………………………………………………………………………………………………………….
อาศัยอํานาจตามความในข้อ 6 แห่งระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตร จํากัด ว่าด้วย
เจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ พ.ศ. 2555 จึงได้กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อน
เงินเดือน เจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ออมครูพิจิตร จํากัด ดังนี้
ข้อ 1 หลักเกณฑ์นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ประกาศ เป็นต้นไป
ข้อ 2 ในหลักเกณฑ์และวิธีการนี้
“ปี”
หมายถึง ปีทางบัญชีสหกรณ์
“ครึ่งปีแรก” หมายถึง ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม
“ครึ่งปีหลัง” หมายถึง ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน
“ครึ่งปีที่แล้วมา” หมายถึง ระยะเวลาครึ่งปีแรกหรือครึ่งปีหลัง ที่ผ่านมา แล้วแต่กรณี
“สหกรณ์”
หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตร จํากัด
“คณะกรรมการดําเนินการ” หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
พิจิตร จํากัด
“ประธาน”
หมายถึง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตร
“เจ้าหน้าที่” หมายถึง บุคคลซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามระเบียบฯ ว่าด้วย
เจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ พ.ศ. 2555 โดยให้ได้รับเงินเดือน หรือค่าจ้างจากงบประมาณหมวด
เงินเดือนหรือค่าจ้าง จากงบประมาณรายจ่ายประจําปีที่ได้รับจากที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์
“ลูกจ้าง”
หมายถึง บุคคลที่สหกรณ์จ้างไว้เพื่อปฏิบัติงานที่เป็นลักษณะประจํา
หรือชั่วคราว ตามอัตราและจํานวนที่กําหนดไว้ตามระเบียบฯ ว่าด้วยเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง
สหกรณ์ พ.ศ. 2555 โดยให้ได้รับค่าจ้าง จากงบประมาณรายจ่ายประจําปีที่ได้รับจากที่ประชุม
ใหญ่ของสหกรณ์
“เงินเดือน” หมายถึง เงินได้รายเดือนของเจ้าหน้าที่ และหมายความรวมถึง เงิน
ค่าจ้างของลูกจ้างด้วย
ข้อ 3 ผู้มีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงาน มีดังนี้
(1) ให้ผู้จัดการ มีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง ทุกคน
(2) ให้ประธานกรรมการมีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้จัดการ โดยยึดหลักการ
และผลการปฏิบัติงานตามความในวรรคหนึ่งอย่างเคร่งครัด
ข้อ 4 ให้คณะกรรมการดําเนินการ แต่งตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่งขึ้นพิจารณา
กลั่นกรองคุณสมบัติ ผลการปฏิบัติงาน และวงเงินการเลื่อนเงินเดือน โดยยึดหลักคุณธรรม เที่ยง
ธรรม เปิดเผย โปร่งใส และผลการปฏิบัติงานเป็นหลัก

ข้อ 5 การเลื่อนเงินเดือนของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง ให้เลื่อนปีละสองครั้งดังนี้
(1) ครั้งที่หนึ่งครึ่งปีแรก เลื่อนวันที่ 1 มิถุนายนของปี
(2) ครั้งที่สองครึ่งปีหลัง เลื่อนวันที่ 1 ธันวาคมของปี
ข้อ 5 การเลื่อนเงินเดือนของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างแต่ละคนในแต่ละครั้งให้เลื่อนได้ใน
อัตราไม่เกินร้อยละหกของฐานการคํานวณ
การคํานวณจํานวนเงินสําหรับการเลื่อนเงินเดือนถ้ามีเศษไม่ถึงสิบบาทให้ปัดเป็นสิบบาท
ข้อ 6 การเลื่อนเงินเดือนเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง ให้เลื่อนได้ไม่เกินขั้นสูงสุดของอันดับ
เงินเดือนสําหรับตําแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งเว้นแต่
(1) ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในระดับต่ํากว่าเดิมโดยได้รับเงินเดือนในอันดับ และ
ขั้นที่ได้รับอยู่เดิม ให้เลื่อนได้ไม่เกินขั้นสูงของอันดับเงินเดือนมาก
(2) ผู้ที่ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับและได้รับเงินเดือนในอันดับที่สูงขึ้นอีกหนึ่ง
อันดับ ให้เลื่อนได้ไม่เกินขั้นสูงของอันดับเงินเดือนนั้น
ข้อ 7 เจ้าหน้าที่และลูกจ้างซึ่งจะได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในแต่ละครั้งต้องอยู่ใน
หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(1) ในครึ่งปีที่แล้วมาได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนด้วยความสามารถและด้วยความ
อุตสาหะจนเกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่สหกรณ์ ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการ ได้พิจารณา
ประเมินตามข้อ 3 แล้วเห็นว่าอยู่ในเกณฑ์ที่สมควรจะได้เลื่อนเงินเดือน
(2) ในครึ่งปีที่แล้วมาจนถึงวันออกคําสั่งเลื่อนเงินเดือน ต้องไม่ถูกสั่งลงโทษทางวินัยที่
หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์ หรือไม่ถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติหน้าที่สหกรณ์ หรือความผิดที่ทําให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตําแหน่งหน้าที่ของตน ซึ่งมิใช่
ความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
ในกรณีที่เจ้าหน้าที่และลูกจ้างผู้ใด อยู่ในหลักเกณฑ์ที่สมควรได้เลื่อนเงินเดือน และได้ถูก
งดเลื่อนเงินเดือนเพราะถูกสั่งลงโทษทางวินัยหรือถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษในกรณี
นั้นมาแล้ว ให้ผู้มีอํานาจเลื่อนเงินเดือนประจําครึ่งปีต่อไปให้ผู้นั้น ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน หรือ
วันที่ 1 ธันวาคม ของครั้งที่จะได้เลื่อน เป็นต้นไป
(3) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ถูกสั่งพักงานเกินกว่าสองเดือน
(4) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ขาดงานโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
(5) ในครึ่งปีที่แล้วมาได้รับบรรจุปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสี่เดือน
(6) ในรอบปีที่แล้วมา ต้องไม่ลา เกินกว่า 8 ครั้ง และหรือวันลาไม่เกิน 15 วัน
(7) ในรอบปีที่แล้วมาต้องไม่มาทํางานสายเกินกว่า 8 ครั้ง
(8) ในครึ่งปีที่แล้วมา ต้องมีเวลาปฏิบัติงานหกเดือน โดยมีวันลาไม่เกินยี่สิบสามวัน แต่ไม่
รวมถึงวันลาดังต่อไปนี้

(ก) ลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศ
ซาอุดิอาระเบีย เฉพาะวันลาที่มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลาตามกฎหมายว่าด้วยการจ่าย
เงินเดือน
(ข) ลาคลอดบุตรไม่เกินเก้าสิบวัน
(ค) ลาป่วยซึ่งจําเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราว
รวมกันไม่เกินหกสิบวันทําการ
(ง) ลาป่วยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติงานตามหน้าที่หรือในขณะ
เดินทางไปกลับจากปฏิบัติงานตามหน้าที่
(จ) ลาพักผ่อน
(ฉ) ลาเข้ารับการตรวจเลือดหรือการเตรียมพล
การนับวันลาไม่เกินยี่สิบสามวันสําหรับการลากิจส่วนตัวและวันลาป่วยที่ไม่ใช่วันลาป่วย
ตาม (ง)ให้นับเฉพาะวันทําการ
(9) ปฏิบัติตามหน้าที่ได้ผลดี เด่น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันก่อให้เกิดประโยชน์
และผลดียิ่งต่อทางสหกรณ์และสังคมจนถือเป็นตัวอย่างที่ดีได้
(10) ปฏิบัติงานโดยมีความคิดริเริ่มในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือได้ค้นคว้าหรือประดิษฐ์สิ่งใด
สิ่งหนึ่ง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทางสหกรณ์เป็นพิเศษ และทางสหกรณ์ได้ดําเนินการตามความคิด
ริเริ่มหรือได้รับรองให้ใช้การค้นคว้าหรือสิ่งประดิษฐ์นั้น
(11) ปฏิบัตงิ านตามหน้าที่ ที่มีสถานการณ์ตรากตรําเสี่ยงอันตรายมาก
(12) ปฏิบัติงานที่มีภาระหน้าที่หนักเกินกว่าตําแหน่ง จนเกิดประโยชน์ต่อทางสหกรณ์
เป็นพิเศษ และปฏิบัติงานในตําแห่งเจ้าหน้าที่ของตนเป็นผลดีด้วย
(13) ปฏิบัติงานตามตําแหน่งหน้าที่ ด้วยความตรากตรําเหน็ดเหนื่อย ยากลําบากเป็น
พิเศษ และงานนั้นได้ผลดียิ่งเป็นประโยชน์ต่อทางสหกรณ์และสังคม
(14) ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้กระทํากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งจนสําเร็จเป็นผลดี
ยิ่งแก่สมาชิกและสหกรณ์
ข้อ 8 การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง ตามข้อ 7 ให้คณะกรรมการ
ดําเนินการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายนําผลการประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานที่ได้ดําเนินการตามข้อ 3 มาเป็นหลักในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนครั้งที่หนึ่งและครั้ง
ที่สอง โดยพิจารณาประกอบกับข้อมูลการลา พฤติกรรม การมาทํางาน การรักษาวินัย การ
ปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง และข้อควรพิจารณาอื่น ๆ ของผู้นั้นแล้ว
รายงานการพิจารณานั้นพร้อมด้วยข้อมูลดังกล่าวต่อประธานกรรมการ ตามลําดับจนถึง
คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาสั่งเลื่อนขัน้ เงินเดือน
การพิจารณารายงานตามวรรคหนึ่งให้ประธานกรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเสนอ
ความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการดําเนินการด้วย

ข้อ 9 ในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนแต่ละครั้ง ถ้าคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร
ให้ผู้ใดได้เลื่อนเงินเดือน แต่ปรากฏว่าได้มคี ําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนผู้นั้น ว่ากระทําผิด
วินัยอย่างร้ายแรงก่อนมีคําสั่งเลื่อนเงินเดือนให้คณะกรรมการดําเนินการรอการเลื่อนเงินเดือนไว้
ก่อน และให้กันเงินสําหรับเลื่อนเงินเดือนไว้ด้วย เมื่อมีการสอบสวนการพิจารณาแล้วเสร็จ ให้สั่ง
เลื่อนเงินเดือนพิจารณาดังนี้
(1) ถ้าผู้ถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนไม่มีความผิด หรือจะต้องถูกลงโทษภาคทัณฑ์
ให้สั่งเลื่อนเงินเดือนที่รอการเลื่อนไว้ได้ ถ้าได้รอการเลื่อนเงินเดือนไว้เกินหนึ่งครั้ง ให้สั่งเลื่อน
เงินเดือนย้อนหลังไปในแต่ละครั้งที่ได้รอการเลื่อนเงินเดือนไว้ แม้ว่าผู้นั้นจะได้ออกจากงานไปแล้ว
ก็ตาม
(2) ถ้าผู้ถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนจะต้องถูกลงโทษตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน
ให้งดเลื่อนเงินเดือนที่รอการเลื่อนไว้ ถ้าได้รอการเลื่อนเงินเดือนไว้เกินหนึ่งครั้ง ให้งดเลื่อน
เงินเดือนที่รอการเลื่อนไว้ในครั้งที่จะถูกลงโทษถ้าผู้นั้นได้ออกจากงานไปแล้ว ด้วยเหตุอื่นที่มิใช่
เพราะเหตุตามระเบียบ ข้อ 43 (4) ให้งดเลื่อนขั้นเงินเดือนในครั้งที่จะได้เลื่อนขั้นเงินเดือนครั้ง
สุดท้ายแต่ถ้าเป็นผู้พ้นจากงานไปเพราะเหตุ ตามระเบียบ ข้อ 43 (4) ให้งดเลื่อนขั้นเงินเดือนที่ผู้
มีอํานาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนได้รอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไว้ในวันที่ 31 ธันวาคม ของครึ่งปีครั้ง
สุดท้าย ก่อนที่ผู้นั้นจะพ้นจากงาน ส่วนในครั้งอื่นให้สั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนย้อนหลังไปในแต่ละครั้ง
ที่ได้รอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไว้
(3) ถ้าผู้ถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนจะต้องถูกลงโทษปลดออก หรือไล่ออกจาก
งาน หรือจะต้องถูกสั่งให้ออกจากงาน เพราะมีมลทินหรือมัวหมอง ให้งดเลื่อนขั้นเงินเดือนทุกครั้ง
ที่ได้รอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไว้
การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนตาม (1) (2) และ (3) สําหรับผู้ที่ถูกแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงหลายกรณี ให้แยกพิจารณาเป็นกรณี ๆ ไป
ข้อ 10 ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนแต่ละครั้ง ถ้าคณะกรรมการดําเนินการ
เห็นสมควรตามผู้ใดได้เลื่อนขั้นเงินเดือน แต่ปรากฏว่าผู้นั้นจะถูกฟ้องคดีอาญา ในความผิดที่
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานหน้าที่สหกรณ์ หรือความผิดที่ทําให้เสื่อมเกียรติศกั ดิ์ของตําแหน่งหน้าที่
ของตน ซึ่งมิใช่ความผิดที่กระทําโดยประมาท ความผิดลหุโทษ และศาลได้ประทับฟ้องคดีนั้นแล้ว
ก่อนมีคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน ให้รอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไว้ก่อน เมื่อศาลได้คําพิพากษาแล้ว ให้
สั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนพิจารณาดังนี้
(1) ถ้าศาลพิพากษาว่าผู้นั้นไม่มีความผิด ให้สั่งเลื่อนขั้นที่รอการเลื่อนไว้ได้ ถ้าได้รอการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนไว้เกินหนึ่งครั้ง ให้สั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนย้อนหลังไปในแต่ละครั้ง ที่ได้รอการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนไว้ แม้ว่าผู้นั้นได้ออกจากงานไปแล้ว
(2) ถ้าศาลพิพากษาให้ลงโทษเบากว่าโทษจําคุก ให้เลื่อนขั้นเงินเดือนที่รอการเลื่อนไว้

ถ้าได้รอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไว้เกินหนึ่งครั้ง ให้งดเลื่อนขั้นเงินเดือนที่รอการเลื่อนไว้ในครั้งที่ศาล
พิพากษาให้ลงโทษ ถ้าผู้นั้น ได้ออกจากงานไปแล้วด้วยเหตุผลอื่นที่มิใช่เพราะเหตุตามระเบียบ
ข้อ 43 (4) ให้งดเลื่อนขั้นเงินเดือนในครั้งที่ได้เลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งสุดท้าย แต่ถ้าเป็นผู้พ้นออก
จากงานไปเพราะตามระเบียบข้อ 43 (4) ให้งดเลื่อนเงินเดือนที่ผู้มีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนได้รอ
การเลื่อนเงินเดือนไว้ในวันที่ 30 พฤศจิกายน ของครึ่งปีครั้งสุดท้าย ก่อนที่ผู้นั้นจะพ้นจากงาน
ส่วนในครั้งอื่นให้สั่งเลื่อนเงินเดือนย้อนหลังไป ในแต่ละครั้งที่ได้รอการเลื่อนเงินเดือนไว้
(3) ถ้าศาลพิพากษาให้ลงโทษจําคุกหรือโทษหนักกว่าจําคุก ให้งดเลื่อนเงินเดือนทุกครั้งที่
ได้รอการเลื่อนเงินเดือนไว้
การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนตาม 10 (1) (2) และ (3) สําหรับผู้ที่ถูกฟ้องคดีอาญาหลาย
คดี ให้แยกพิจารณาเป็นคดีๆไป
ข้อ 11 ในกรณีที่คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเห็นสมควรเลื่อนเงินเดือนให้ผู้ใด แต่
ผู้นั้นจะต้องพ้นจากงานไปเพราะเหตุตาม ระเบียบ ข้อ 43 (4) ให้สั่งเลื่อนเงินเดือนเพื่อประโยชน์
ในการคํานวณบําเหน็จให้ผู้นั้นในวันที่ 31 พฤศจิกายน ของครึ่งปีสุดท้ายก่อนที่จะพ้นจากงาน
ข้อ 12 ในกรณีที่ผู้มีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนพิจารณาเห็นควรเลื่อนเงินเดือนให้ผู้ใด
แต่ผู้นั้นได้ตาย หรือออกจากงานไม่ว่าด้วยเหตุใด ในหรือหลังวันที่ 1 มิถุนายน หรือวันที่
1 ธันวาคม หรือออกจากงานไม่วา่ ด้วยเหตุใดๆ หลังวันที่ 1 มิถุนายน หรือวันที่ 1 ธันวาคม
ก่อนที่จะมีคําสั่งเลื่อนเงินเดือนในแต่ละครั้ง คณะกรรมการดําเนินการ จะสั่งเลื่อนเงินเดือนให้
ผู้นั้นย้อยหลังไปถึงวันที่ 1 มิถุนายน หรือวันที่ 1 ธันวาคม ของครึ่งปีที่จะได้เลื่อนนั้นก็ได้ แต่ถ้า
ผู้นั้นได้พ้นจากงานเพราะเหตุเกษียณอายุตามกฎหมายว่าด้วยการบําเหน็จคณะกรรมการ
ดําเนินการจะสั่งเลื่อนเงินเดือนให้ผู้นั้นย้อนหลังไปถึงวันที่ 30 พฤศจิกายนของครึ่งปีสุดท้ายที่
จะเลื่อนก็ได้
ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2555
สุรเสน ทั่งทอง
(นายสุรเสน ทั่งทอง)

ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตร จํากัด

อัตราเงินเดือน
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนขั้นเงินเดือน เจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์
ออมทรัพย์พิจิตร จํากัด ได้กําหนดบัญชีเงินเดือน ดังนี้
อัตราเงินเดือน (บาท)
ตําแหน่ง
หมายเหตุ
ขั้นต่ํา
ขั้นสูง
ลูกจ้าง
4,870
24,070
เจ้าหน้าที่
8,340
36,040
หัวหน้าฝ่าย
11,950
54,880
รองผู้จัดการ
15,410
61,140
ผู้จัดการ
25,900
76,750

หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของ
เจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตร จํากัด
พ.ศ.2555
……………………………………………………………………………………………………………….
อาศัยอํานาจตามความในข้อ 7 แห่งระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตร จํากัด ว่าด้วย
เจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ พ.ศ. 2555 จึงได้กําหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครอง
ชีพชั่วคราวของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ออมครูพิจิตร จํากัด ดังนี้
ข้อ 1 หลักเกณฑ์นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ประกาศ เป็นต้นไป
ข้อ 2 ในหลักเกณฑ์และวิธีการนี้
“สหกรณ์”
หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตร จํากัด
“คณะกรรมการดําเนินการ” หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
พิจิตร จํากัด
“ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตร จํากัด
“เจ้าหน้าที่”
หมายถึง บุคคลซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามระเบียบฯ
ว่าด้วยเจ้าหน้าทีแ่ ละลูกจ้างสหกรณ์ พ.ศ. 2555 โดยให้ได้รับเงินเดือน หรือค่าจ้างจาก
งบประมาณหมวดเงินเดือนหรือค่าจ้าง จากงบประมาณรายจ่ายประจําปีที่ได้รับจากที่ประชุม
ใหญ่ของสหกรณ์
“ลูกจ้างประจํา”
หมายถึง บุคคลที่สหกรณ์จ้างไว้เพื่อปฏิบัติงานที่เป็นลักษณะ
ประจํา ตามอัตราและจํานวนทีก่ ําหนดไว้ตามระเบียบฯ ว่าด้วยเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์
พ.ศ. 2555 โดยให้ได้รับค่าจ้าง จากงบประมาณรายจ่ายประจําปีที่ได้รับจากที่ประชุมใหญ่ของ
สหกรณ์
“ลูกจ้างชั่วคราว”
หมายถึง บุคคลที่สหกรณ์จ้างไว้เพื่อปฏิบัติงานชั่วคราว ตาม
อัตราและจํานวนที่กําหนดไว้ตามระเบียบฯ ว่าด้วยเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ พ.ศ. 2555 โดย
ให้ได้รับค่าจ้าง จากงบประมาณรายจ่ายประจําปีที่ได้รับจากที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์
ข้อ 3 ให้เจ้าหน้าที่และลูกจ้างประจําที่มีอัตราเงินเดือน หรืออัตราค่าจ้างไม่เกินเดือนละ
11,700 บาท ให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 1,500 บาท แต่เมื่อรวมกับเงินเดือน
หรือค่าจ้างแล้วต้องไม่เกินเดือนละ 11,700 บาท
ในกรณีที่เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวรวมกับเงินเดือนหรือค่าจ้างแล้ว มีจํานวนไม่ถึง
เดือนละ 8,200 บาท ให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเพิ่มขึ้นให้มีจํานวนรวมกับเงินเดือน
หรือค่าจ้างเป็นเดือนละ 8,200 บาท
อัตราเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปี ที่ได้รับ
อนุมัติจากที่ประชุมใหญ่
ข้อ 4 ให้ลูกจ้างชั่วคราว ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวตามที่คณะกรรมการกําหนด

ข้อ 5 การจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวตามหลักเกณฑ์นี้เป็นการจ่ายชั่วคราว หากมี
การปรับโครงสร้างเงินเดือนของเจ้าหน้าที่ หรือโครงสร้างค่าจ้างของลูกจ้างประจํา หรือลูกจ้าง
ชั่วคราว คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราวเพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างเงินเดือนของข้าราชการหรือโครงสร้างค่าจ้าง
ของลูกจ้างประจําหรือลูกจ้างชั่วคราวที่ปรับใหม่ได้
ข้อ 6 การจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวต้องมีหลักฐานการจ่ายเงินตามระเบียบของ
สหกรณ์ไว้เพื่อเป็นหลักฐานในการตรวจสอบ
ข้อ 7 วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ซึ่งมิได้กําหนดไว้ใน
ระเบียบนี้ให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินเดือนเจ้าหน้าที่ หรือค่าจ้าง แล้วแต่กรณีโดย
อนุโลม
ให้ไว้ ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2555
สุรเสน ทั่งทอง
(นายสุรเสน ทั่งทอง)

ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตร จํากัด

หลักเกณฑ์วัน เวลาทําการ วันหยุด และการลา
เจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตร จํากัด
พ.ศ.2555
……………………………………………………………………………………………………………….
อาศัยอํานาจตามความในข้อ 8 แห่งระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตร จํากัด ว่าด้วย
เจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ พ.ศ. 2555 จึงได้กําหนดหลักเกณฑ์ วัน เวลาทําการ วันหยุด และ
การลา เจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ออมครูพิจิตร จํากัด ดังนี้
ข้อ 1 หลักเกณฑ์นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ประกาศ เป็นต้นไป
ข้อ 2 ในหลักเกณฑ์และวิธีการนี้
“สหกรณ์”
หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตร จํากัด
“คณะกรรมการดําเนินการ” หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
พิจิตร จํากัด
“ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตร จํากัด
“เจ้าหน้าที่”
หมายถึง บุคคลซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามระเบียบฯ
ว่าด้วยเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ พ.ศ.2555 โดยให้ได้รับเงินเดือน หรือค่าจ้างจากงบประมาณ
หมวดเงินเดือนหรือค่าจ้าง จากงบประมาณรายจ่ายประจําปีที่ได้รับจากที่ประชุมใหญ่ของ
สหกรณ์
“ลูกจ้าง”
หมายถึง บุคคลที่สหกรณ์จ้างไว้เพื่อปฏิบัติงานที่เป็นลักษณะ
ประจํา หรือชั่วคราว ตามอัตราและจํานวนที่กําหนดไว้ตามระเบียบฯ ว่าด้วยเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง
สหกรณ์ พ.ศ. 2555 โดยให้ได้รับค่าจ้าง จากงบประมารรายจ่ายประจําปีที่ได้รับจากที่ประชุม
ใหญ่ของสหกรณ์
“ปี”
หมายถึง ปีทางบัญชีของสหกรณ์
ข้อ 3 วันทํางาน สหกรณ์กําหนดให้เจ้าหน้าที่และลูกจ้างทํางาน สัปดาห์ละ 5 วัน
ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์
ข้อ 4 เวลาทํางานปกติ สหกรณ์กําหนดให้เจ้าหน้าที่และลูกจ้างทํางานวันละ 7 ชั่วโมง
เวลา 08.30 น. ถึง เวลา 16.30 น.
ข้อ 5 เวลาพัก สหกรณ์กําหนดให้เจ้าหน้าที่และลูกจ้างหยุดพัก ระหว่างเวลา 12.00 น.
ถึง เวลา 13.00 น.
ในกรณีที่สหกรณ์และเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างตกลงกําหนดเวลาพักระหว่างการทํางานตาม
วรรคหนึ่งเป็นอย่างอื่นก็ย่อมกระทําได้ โดยมีเวลาพักหนึ่งชั่วโมง ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความราบรื่น
และอํานวยความสะดวกแก่สมาชิกที่มาใช้บริการ

ข้อ 6 วันหยุดประจําสัปดาห์
สหกรณ์กําหนดให้เจ้าหน้าที่และลูกจ้างหยุดประจําสัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 วัน ได้แก่ วัน
เสาร์และวันอาทิตย์
ข้อ 7 วันหยุดตามประเพณี
สหกรณ์กําหนดให้เจ้าหน้าที่และลูกจ้างหยุดงานตามประเพณี และตามประกาศของ
ธนาคารพาณิชย์รวมถึงวันหยุดของสถาบันการเงินด้วย
ข้อ 8 วันหยุดพักผ่อนประจําปี
สหกรณ์กําหนดให้เจ้าหน้าทีแ่ ละลูกจ้างที่ทํางานครบ 1 ปี มีสิทธิหยุดพักผ่อนประจําปี
จํานวน 10 วันทํางาน โดยจะจัดให้หยุดภายในปีถัดไป และให้สะสมวันหยุดในปีนั้นไปรวมหยุดใน
ปีถัดไปได้ แต่ไม่เกินจํานวน 15 วันทํางาน
เจ้าหน้าที่และลูกจ้างที่ทํางานตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป ให้มีสิทธิหยุดพักผ่อนประจําปี
จํานวน 5 วันทํางาน โดยจะจัดให้หยุดภายในปีถัดไป และให้สะสมวันหยุดในปีนั้นไปรวมหยุดในปี
ถัดไปได้ แต่ไม่เกินจํานวน 12 วันทํางาน
สหกรณ์จะพิจารณาอนุญาตให้เจ้าหน้าที่และลูกจ้างหยุดพักผ่อนประจําปีตามวรรคหนึ่ง
หรือวรรคสองแล้วแต่กรณีได้ โดยต้องยื่นคําขอหยุดพักผ่อนตามแบบทีส่ หกรณ์กําหนดต่อ
ผู้บังคับบัญชา ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน และเมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงหยุดงานได้
กรณีสหกรณ์มีความจําเป็นเร่งด่วนเกี่ยวกับงานที่เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างผู้นั้นปฏิบัติงาน
อยู่ หากอนุญาตให้หยุดพักแล้วจะก่อให้เกิดการเสียหายแก่สหกรณ์ สหกรณ์อาจไม่อนุญาตให้
หยุดพักผ่อนใน
ช่วงเวลาตามที่ขอก็ได้ หรือหากเจ้าหน้าที่และลูกจ้างอยู่ระหว่างหยุดพักผ่อนประจําปี
สหกรณ์ก็สามารถเรียกตัวเจ้าหน้าที่และลูกจ้างกลับเข้าทํางานก่อนกําหนดสิ้นสุดวันหยุดพักผ่อน
ก็ได้เช่นกัน หากไม่ปฏิบัติตามดังกล่าวให้ถือว่าเป็นการขาดงาน
ข้อ 9 การทํางานล่วงเวลาและการทํางานในวันหยุด
(1) ในกรณีที่สหกรณ์มีเหตุฉุกเฉินหรือความจําเป็นเร่งด่วนที่จะต้องทํางานติดต่อกันไป
ถ้าหยุดแล้วจะเกิดความเสียหาย สหกรณ์จะให้เจ้าหน้าที่และลูกจ้างทํางานล่วงเวลาในวันทํางาน
หรือทํางานในวันหยุดรวมถึงทํางานล่วงเวลาในวันหยุดได้ตามความจําเป็น โดยสหกรณ์จะแจ้งให้
เจ้าหน้าที่และลูกจ้างทราบล่วงหน้า และเจ้าหน้าที่และลูกจ้างจะต้องให้ความร่วมมือในการ
ทํางานล่วงเวลาดังกล่าว โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าหน้าที่และลูกจ้างก่อน
(2) ในกรณีที่สหกรณ์มีความจําเป็นต้องทํางานเพื่อเพิ่มการบริการ สหกรณ์จะให้
เจ้าหน้าที่และลูกจ้างทํางานล่วงเวลาหรือทํางานในวันหยุดเป็นครั้งคราวเท่าที่เป็นประโยชน์แก่
การบริการ ทั้งนี้สหกรณ์จะให้เจ้าหน้าที่และลูกจ้างที่สมัครใจทํางานล่วงเวลาหรือทํางานใน
วันหยุดได้ไม่เกิน 36 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

ข้อ 10 อัตราค่าล่วงเวลา ค่าทํางานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุด
(1) ค่าล่วงเวลา
(ก) สหกรณ์จะจ่ายค่าล่วงเวลาสําหรับการทํางานล่วงเวลาในวันทํางานปกติ ใน
อัตรา หนึ่งเท่าครึ่งของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงตามจํานวนชั่วโมงในวันทํางานตามจํานวนชั่วโมงที่
ทํา หรือหนึ่งเท่าครึ่งของอัตราค่าจ้างต่อหน่วยในวันทํางานตามผลงานทีท่ ําได้ สําหรับลูกจ้างซึ่ง
ได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคํานวณเป็นหน่วย
(ข)สหกรณ์จะจ่ายค่าล่วงเวลาสําหรับการทํางานล่วงเวลาในวันหยุด ในอัตรา
สามเท่าของค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทํางานตามจํานวนชั่วโมงที่ทํา หรือสามเท่าของอัตราค่าจ้างต่อ
หน่วยในวันทํางานตามผลงานที่ทําได้ สําหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคํานวณเป็น
หน่วย
(2) ค่าทํางานในวันหยุด
(ก) เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุด วันหยุดประจําสัปดาห์
วันหยุดตามประเพณี และวันหยุดพักผ่อนประจําปี ถ้ามาทํางานในวันหยุดดังกล่าวจะได้รับค่า
ทํางานในวันหยุดเพิม่ ขึ้นอีกหนึ่งเท่าของอัตราค่าจ้าง ต่อชั่วโมงทํางานตามจํานวนที่ทํา หรือของ
อัตราค่าจ้างต่อหน่วยในวันทํางานตามผลงานที่ทําได้ สําหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงาน
โดยคํานวณเป็นหน่วย
(ข) เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง ที่ไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุดประจําสัปดาห์ ถ้า
มาทํางานในวันหยุดดังกล่าว จะได้รับค่าทํางานในวันหยุดสองเท่าของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงใน
วันทํางานตามจํานวนชั่วโมงที่ทํา หรืออัตราค่าจ้างต่อหน่วยตามจํานวนผลงานที่ทําได้สําหรับ
ลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคํานวณเป็นหน่วย
ข้อ 11 การไม่จ่ายค่าล่วงเวลา ค่าล่วงเวลาในวันหยุด และค่าทํางานในวันหยุด
(1) สหกรณ์จะไม่จ่ายค่าล่วงเวลาและค่าล่วงเวลาในวันหยุดให้แก่เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง
ดังนี้
(ก) เจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับมอบหมายให้มีอํานาจทําการแทนสหกรณ์เกี่ยวกับการจ้าง
การให้บําเหน็จ การลดค่าจ้าง หรือการเลิกจ้าง
(ข) เจ้าหน้าที่และลูกจ้างที่ถูกกําหนดให้ทํางานที่มีลักษณะหรือสภาพที่ต้อง
ออกไปทํางานนอกสถานที่ และโดยลักษณะหรือสภาพของงาน ไม่อาจกําหนดเวลาทํางานที่
แน่นอนได้
(ค) เจ้าหน้าที่และลูกจ้างที่ถูกกําหนดให้อยู่เวรเฝ้าดูแลสถานที่หรือทรัพย์สินเป็น
ครั้งคราว
(2) สหกรณ์จะไม่จ่ายค่าทํางานในวันหยุดให้แก่เจ้าหน้าที่ ซึ่งได้รับมอบหมายให้มีอํานาจ
ทําการแทนสหกรณ์เกี่ยวกับการจ้าง การให้บําเหน็จ การลดค่าจ้าง หรือการเลิกจ้าง

ข้อ 12 การจ่ายค่าจ้างในวันหยุด
(1) สหกรณ์ได้จ่ายค่าจ้างในวันหยุดประจําสัปดาห์ให้แก่เจ้าหน้าที่และลูกจ้างรายเดือน
โดยจ่ายรวมอยู่ในเงินเดือนแล้ว
(2) สหกรณ์ได้จ่ายค่าจ้างในวันหยุดตามประเพณีและวันหยุดพักผ่อนประจําปีให้แก่
เจ้าหน้าที่และลูกจ้างรายเดือน โดยจ่ายรวมอยู่ในเงินเดือนแล้ว
ข้อ 13 การจ่ายค่าจ้างในวันลา
สหกรณ์จะจ่ายค่าจ้างในวันลา ให้แก่เจ้าหน้าที่และลูกจ้างที่ลาถูกต้องตามระเบียบของ
สหกรณ์ ดังนี้
(1) วันลาป่วย จะจ่ายตามจํานวนวันที่เจ้าหน้าที่และลูกจ้างป่วยจริง แต่ไม่เกิน 30 วัน
ทํางานต่อปี
(2) วันลาทําหมัน จะจ่ายตามจํานวนวันที่แพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งกําหนดให้เจ้าหน้าที่
และลูกจ้างหยุดงาน
(3) วันลาคลอดบุตร จะจ่ายตามจํานวนวันที่ลา แต่ไม่เกิน 90 วัน โดยให้นับวันรวม
วันหยุดที่มีในระหว่างวันลาด้วย
(4) วันลากิจ จะจ่ายตามจํานวนวันที่สหกรณ์อนุญาตให้ลา แต่ไม่เกิน 15 วันทํางานต่อปี
(5) วันลาเพื่อฝึกความพรั่งพร้อมทางทหาร ตามจํานวนวันที่ลา แต่ต้องไม่เกิน 60 วัน
ทํางานต่อปี
(6) วันลาเพื่อการฝึกอบรมหรือพัฒนาความรู้ ตามจํานวนวันที่สหกรณ์อนุญาต แต่
ไม่เกิน 15 วันต่อปี
(7) วันลาเพื่ออุปสมบทหรือประกอบพิธีฮัจย์ ตามจํานวนวันที่สหกรณ์อนุญาต แต่ไม่
เกิน 120 วันต่อปี
ข้อ 14 กําหนดระยะเวลาการจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทํางานในวันหยุด และค่า
ล่วงเวลาในวันหยุด
(1) สหกรณ์กําหนดให้มีการจ่ายเงินเดือน ค่าครองชีพ ค่าล่วงเวลา ค่าทํางานในวันหยุด
ค่าล่วงเวลาในวันหยุด ฯลฯ ให้แก่เจ้าหน้าที่และลูกจ้างรายเดือนๆ ละ 1 ครั้ง โดยจะจ่ายในวันสิ้น
เดือน
(2) การจ่ายเงินประเภทอื่นให้แก่เจ้าหน้าที่และลูกจ้างให้เป็นไปตามที่สหกรณ์กําหนด
ข้อ 15 สถานที่จ่ายเงินให้แก่เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง สหกรณ์จะจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา
ค่าทํางานในวันหยุด ค่าล่วงเวลาในวันหยุด และเงินอื่น ให้แก่เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง ณ ที่ทําการ
ของสหกรณ์ และหรือ โดยโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของธนาคารหรือสถาบันการเงินตามที่สหกรณ์
กําหนด

ข้อ 16 การลาแบ่งออกเป็น 8 ประเภท คือ
(1) การลาป่วย
(2) การลาคลอดบุตร
(3) การลากิจส่วนตัว
(4) การลาพักผ่อนประจําปี
(5) การลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์
(6) การลาเข้าระดมพล เข้ารับการฝึกวิชาทหาร หรือเข้ารับการทดลองความพรั่งพร้อม
(7) การลาไปฝึกงาน ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย
(8) การลาไปต่างประเทศ
ข้อ 17 เจ้าหน้าที่สหกรณ์จะลาป่วยเพื่อรักษาตัวในปีหนึ่ง โดยได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้าง
เต็ม ไม่เกินสามสิบวัน เจ้าหน้าที่สหกรณ์ซึ่งป่วย เพราะประสบอันตรายขณะปฏิบัติหน้าที่ จะลา
ป่วยโดยได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างเต็มได้ตลอดเวลาที่ต้องรักษาตัว แต่ไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวัน
การลาป่วยต่อเนื่องกันเกินสามวัน ต้องยื่นใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งพร้อม
ใบลาด้วย หรือตามผู้ที่พิจารณาเห็นสมควร
ข้อ 18 เจ้าหน้าที่สหกรณ์ซึ่งประสงค์จะลาคลอดบุตร ให้เสนอ หรือจัดส่งใบลาพร้อม
ใบรับรองแพทย์ต่อผู้จัดการตามความจําเป็น โดยได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างเต็มไม่เกินสี่สิบห้าวัน
ข้อ 19 เจ้าหน้าที่สหกรณ์จะลากิจส่วนตัวได้โดยได้รับเงินเดือน หรือค่าจ้างเต็มในปีๆ
หนึ่ง ไม่เกินสามสิบวัน แต่ในปีแรกที่เข้าทํางานจะลาได้ไม่เกินสิบห้าวัน
ข้อ 20 การลาพักผ่อนประจําปี ในปีหนึ่ง ให้เจ้าหน้าที่สหกรณ์มีสิทธิลาพักผ่อนได้ไม่เกิน
สิบวัน โดยไม่ถือเป็นวันลา เว้นแต่ผู้ได้รับการบรรจุแต่งตั้งในปีแรกไม่ถึงหกเดือนไม่มีสิทธิลา
พักผ่อนประจําปี
ผู้ที่ประสงค์จะขอลาพักผ่อนประจําปีให้จัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผู้มี
อํานาจอนุญาต ถ้าในปีใดเจ้าหน้าที่สหกรณ์ผู้ใดมิได้ลาพักผ่อนประจําปี หรือลาพักผ่อนประจําปี
แล้วแต่ไม่ครบสิบวันให้สะสมวันที่ยังมิได้ลาในปีนั้นรวมเข้ากับปีต่อไปได้เฉพาะปีที่ติดกันเท่านั้น
แต่เมื่อรวมทั้งสองปีต้องไม่เกินสิบห้าวันสําหรับในปีที่สองให้ลาพักผ่อนได้ไม่เกินสิบห้าวัน
การอนุญาตให้ลาพักผ่อนประจําปี ผู้มีอํานาจอนุญาตจะอนุญาตให้ลาพักผ่อนได้ครั้ง
เดียว หรือหลายครั้งก็ได้ แต่ไม่เกินครั้งละห้าวัน โดยมิให้เสียหายแก่การงาน เมื่อได้รับอนุญาต
แล้วจึงจะหยุดงานได้ ผู้ได้รับอนุญาตให้ลาพักผ่อนประจําปี ซึ่งหยุดงานไปยังไม่ครบกําหนด ถ้ามี
งานจําเป็นเกิดขึ้น ผู้บังคับบัญชาที่อนุญาตจะเรียกตัวมาปฏิบัติงานก็ได้
ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ลาพักผ่อนประจําปี ให้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างเต็มตลอดเวลาที่ลา
พักผ่อน

ข้อ 21 เจ้าหน้าที่สหกรณ์ซึ่งยังไม่เคยอุปสมบท และได้ทํางานประจําในสหกรณ์มาแล้ว
ไม่น้อยกว่าสองปีจะลาเพื่ออุปสมบทได้โดยได้รับเงินเดือน หรือค่าจ้างเต็มไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวัน
เมื่อผู้นั้นลาสิกขาบทแล้วต้องกลับเข้าทํางานโดยเร็ว
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ผู้ใดนับถือศาสนาอิสลาม ยังไม่เคยเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ
เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย จะลาไปประกอบพิธีดังกล่าวโดยได้รับเงินเดือน หรือค่าจ้าง
เต็มได้ มีกําหนดไม่เกินหกสิบวัน
ข้อ 22 เจ้าหน้าที่สหกรณ์ซึ่งถูกเรียกเข้าระดมพล เข้ารับการฝึกวิชาทหาร หรือเข้ารับ
การทดลองความพรั่งพร้อมต้องรายงานต่อผู้บังคับบัญชา ภายในสี่สิบแปดชั่วโมง นับแต่เวลานัด
หมายระดมพล และจะลาโดยได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างเต็มได้ตลอดเวลาที่เข้าระดมพล เข้ารับ
การฝึกวิชาทหาร หรือเข้ารับการทดลองความพรั่งพร้อม เมื่อผู้นั้นพ้นกําหนดแล้ว โดยไม่มีความ
เสียหาย ต้องรายงานตัวกลับเข้าทํางานภายในเวลาเจ็ดวัน นับแต่วันพ้นหน้าที่ราชการทหารแล้ว
ข้อ 23 เจ้าหน้าที่สหกรณ์ซึ่งประสงค์จะลาไปศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการ
วิจัยในประเทศหรือต่างประเทศ ให้จัดส่งใบลาต่อผู้จัดการ จนถึงประธานกรรมการ เพื่อพิจารณา
อนุญาต แต่ต้องไม่เกินกว่าที่คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาอนุมัติ
ข้อ 24 เจ้าหน้าที่สหกรณ์ซึ่งประสงค์จะลาไปต่างประเทศ ด้วยเหตุใดๆ นอกจากที่
กําหนดไว้ในข้อ 23 ให้จัดส่งใบลาตามลําดับถึงผู้มีอํานาจอนุญาต แต่ต้องไม่เกินกว่าที่
คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาอนุมัติ
ข้อ 25 ผู้ขออนุญาตต้องเสนอใบลาตามแบบของสหกรณ์ ต่อผู้บังคับบัญชา ซึ่งมีอํานาจ
อนุญาตการลาโดยเร็ว
ข้อ 26 ผู้ขออนุญาตลาป่วย ลาคลอดบุตร ต้องเสนอใบลาต่อผู้บังคับบัญชาก่อน หรือใน
วันเริ่มลา เว้นแต่อาการป่วยทําให้ไม่สามารถเสนอใบลาในวันดังกล่าวได้ ก็ให้เสนอใบลาในโอกาส
แรกที่สามารถกระทําได้พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลด้วย
ข้อ 27 ผู้ขออนุญาตลากิจส่วนตัว ต้องเสนอใบลาต่อผู้บังคับบัญชาก่อนวันเริ่มลาตามควร
แห่งเหตุและต้องได้รับอนุญาตก่อนแล้วจึงหยุดงานเพื่อลากิจส่วนตัวได้ แต่กรณีมีเหตุจําเป็น
รีบด่วนโดยไม่อาจรอรับการอนุญาตก่อนได้ เสนอใบลาพร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลความจําเป็นต่อ
ผู้บังคับบัญชาแล้วหยุดงาน เพื่อกิจส่วนตัวก็ได้
ข้อ 28 ผู้ขออนุญาตลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ต้องเสนอใบลาต่อ
ผู้บังคับบัญชาล่วงหน้าก่อนวันอุปสมบท หรือวันออกเดินทางไม่น้อยกว่าหกสิบวัน เมื่อได้รับ
อนุญาตจากประธานกรรมการแล้ว จึงหยุดงานได้
ข้อ 29 เจ้าหน้าที่สหกรณ์ถูกเรียกเข้ากระดมพล เข้ารับการฝึกวิชาทหาร หรือเข้ารับการ
ทดลองความพรั่งพร้อม เมื่อได้รับหมายเรียกและเสนอใบลาต่อผู้บังคับบัญชาแล้ว ให้ไปเข้าระดม
พลที่กําหนดในหมายเรียกเข้าระดมพลนั้น โดยไม่ต้องรอคําสั่งอนุญาต

ข้อ 30 ให้ผู้จัดการมีอํานาจอนุญาตการลา ลากิจได้ไม่เกินเจ็ดวัน ลาป่วยไม่เกินสิบห้า
วันลาคลอดไม่เกินหกสิบวัน ลาพักผ่อนประจําปีไม่เกินห้าวัน ต่อครั้ง
ข้อ 31 ให้ประธานกรรมการมีอํานาจอนุญาตการลาของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ได้ทุกกรณี
ตามระเบียบ เว้นแต่การลาตามข้อ 21, ข้อ 23 และข้อ 24 ต้องผ่านการเห็นชอบของ
คณะกรรมการดําเนินการ
ข้อ 32 เจ้าหน้าที่สหกรณ์ซึ่งลาป่วย ลาคลอดบุตร หรือลากิจส่วนตัว โดยได้รับเงินเดือน
หรือค่าจ้างครบกําหนดตามระเบียบแล้ว ถ้ามีความจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องขอลาอีก หากประธาน
กรรมการเห็นว่ามีเหตุผลจําเป็นพิเศษอาจขออนุมัติคณะกรรมการดําเนินการ เพื่ออนุญาตให้ลา
ต่อก็ได้ หากคณะกรรมการดําเนินการมีความเห็นให้ลาต่อได้ โดยรับเงินเดือนระหว่างลาได้
แต่รวมวันลาแล้วทั้งสิ้นต้องไม่เกิน 120 วัน หากเกินกว่านี้ ให้สั่งให้ผู้นั้นออกจากงาน
ข้อ 33 การลาในประเภทเดียวกัน ซึ่งมีระยะเวลาต่อเนื่องกันจะเป็นในปีเดียวกัน หรือไม่
ก็ตามให้นับเป็นการลาครั้งหนึ่ง
ส่วนวันหยุดทําการและวันหยุดประจําปีต่อเนื่องก่อนวันลา ให้นับวันลาเริ่มตั้งแต่วันเปิด
ทําการ ถ้าวันหยุดทําการและวันหยุดประจําปีต่อเนื่องหลังวันลา ให้นับวันก่อนหยุดประจําปีเป็น
วันหมดเขตการลา
ข้อ 34 ถ้าผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ลา ถูกเรียกตัวกลับเข้าทํางานก่อนครบกําหนดเวลา ให้ถือ
ว่าวันลาสิ้นสุดในวันก่อนเข้าทํางาน หรือในวันก่อนวันเดินทางกลับแล้วแต่กรณี
ข้อ 35 เพื่อควบคุมให้เป็นไปตามระเบียบ ให้มีลงเวลาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
สหกรณ์ตามแบบที่สหกรณ์กําหนด
ข้อ 36 การหยุดงานโดยไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์นี้ หรือการหยุดงานโดยไม่ได้รับอนุญาต
เว้นแต่เหตุสุดวิสัย ให้ถือเป็นการขาดงานและให้หักเงินเดือนหรือค่าจ้างตามส่วนเฉลี่ยรายวัน
ตลอดเวลาขาดงาน นอกจากนั้นให้ให้พิจารณาการลงโทษทางวินัยสําหรับผู้ขาดงานตามแก่กรณี
ให้ไว้ ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2555
สุรเสน ทั่งทอง
(นายสุรเสน ทั่งทอง)

ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตร จํากัด

หลักเกณฑ์การจ่ายเงินบําเหน็จ เงินชดเชย และเงินโบนัส
เจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตร จํากัด
พ.ศ.2555
……………………………………………………………………………………………………………….
อาศัยอํานาจตามความในข้อ 9 แห่งระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตร จํากัด ว่าด้วย
เจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ พ.ศ. 2555 จึงได้กําหนดหลักเกณฑ์ การจ่ายเงินบําเหน็จ เงิน
ชดเชย และเงินโบนัส เจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ออมครูพิจิตร จํากัด ดังนี้
ข้อ 1 หลักเกณฑ์นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ประกาศ เป็นต้นไป
ข้อ 2 ในหลักเกณฑ์และวิธีการนี้
“สหกรณ์”
หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตร จํากัด
“คณะกรรมการดําเนินการ” หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
พิจิตร จํากัด
“ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตร จํากัด
“เจ้าหน้าที่”
หมายถึง บุคคลซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามระเบียบฯ
ว่าด้วยเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ พ.ศ. 2555 โดยให้ได้รับเงินเดือน หรือค่าจ้างจาก
งบประมาณหมวดเงินเดือนหรือค่าจ้าง จากงบประมาณรายจ่ายประจําปีที่ได้รับจากที่ประชุม
ใหญ่ของสหกรณ์
“ลูกจ้าง”
หมายถึง บุคคลที่สหกรณ์จ้างไว้เพื่อปฏิบัติงานที่เป็นลักษณะ
ประจํา หรือชั่วคราว ตามอัตราและจํานวนที่กําหนดไว้ตามระเบียบฯ ว่าด้วยเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง
สหกรณ์ พ.ศ. 2554 โดยให้ได้รับค่าจ้าง จากงบประมาณรายจ่ายประจําปีที่ได้รับจากที่ประชุม
ใหญ่ของสหกรณ์
“เงินเดือน”
หมายถึง เงินเดือนหรือค่าจ้างอัตราปกติ ตามอัตราที่กําหนด
จ่ายให้ สําหรับการทํางานในระยะเวลาปกติ
“เงินเดือน เดือนสุดท้าย” หมายถึง เงินเดือนหรือค่าจ้างที่เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างที่ควรจะ
ได้รับในเดือนสุดท้ายก่อนออกจากงาน หากเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างผู้นั้นมาทํางานเต็มตามเวลาที่
กําหนด
“ปี”
หมายถึง ปีทางบัญชีของสหกรณ์
“เงินบําเหน็จ”
หมายถึง เงินทีส่ หกรณ์จ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่ โดยจ่ายให้ครั้ง
เดียวเมื่อเจ้าหน้าที่ออกจากงานตามระเบียบที่สหกรณ์กําหนด
“เงินชดเชย”
หมายถึง เงินที่สหกรณ์จ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่ เมื่อสัญญาจ้าง
สิ้นสุดลง นอกเหนือจากเงินประเภทอื่น ซึ่งสหกรณ์ตกลงจ่ายให้เจ้าหน้าที่ที่ไม่มีความผิด

ข้อ 3 เจ้าหน้าที่และลูกจ้างประจํา ซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ให้พ้นจากงาน เมื่อสิ้นปี
ที่มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ เว้นแต่ได้รับการต่ออายุการทํางาน แต่ต้องมีอายุตัวไม่เกินอายุหก
สิบสองปีบริบูรณ์
ข้อ 4 เจ้าหน้าที่และลูกจ้างประจํา จะได้รับบําเหน็จปกติ เมื่อต้องออกจากงานด้วยเหตุ
หนึ่งเหตุใดดังต่อไปนี้
(1) ลาออกโดยไม่มีความผิด และได้รับอนุญาตจากผู้มีอํานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง หรือผู้
ที่ได้รับมอบหมาย
(2) การกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง และถูกลงโทษปลดออกจากงาน
(3) มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ และหรือครบอายุการต่อเวลาทํางานแล้ว
(4) ป่วยเจ็บ ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่การงานของตนเอง โดยสม่ําเสมอ หรือโดยมีใบตรวจ
แพทย์ ซึ่งทางราชการรับรอง ว่าไม่สามารถหรือไม่สมควรทํางานต่อไป
(5) ขาดคุณสมบัติเกี่ยวกับสัญชาติ
(6) ขาดคุณสมบัติ เนื่องจากไม่เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
(7) ขาดคุณสมบัติ เนื่องจากเป็นผู้มีกายทุพพลภาพ จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้
ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดในประกาศของสหกรณ์
(8) ขาดคุณสมบัติ เนื่องจากเป็นบุคคลล้มละลาย
(9) ทางสหกรณ์ยุบเลิกตําแหน่ง
(10) ตาย
(11) หย่อนความสามารถ ในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่การงานของตนให้มีประสิทธิภาพ หรือ
ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่การงาน หรือบกพร่องในหน้าที่ด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง
(12) ถูกสั่งให้ออกจากงาน เนื่องจากมีเหตุอันสงสัยอย่างยิ่ง ว่าผู้นั้นกระทําผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรง แต่การสอบสวนไม่ได้ความแน่ชัดพอที่จะลงโทษ ปลดออก หรือไล่ออกได้ แต่มีมลทินมัว
หมองในกรณีที่ถูกสอบสวนนั้น ซึ่งถ้าให้ปฏิบัติงานต่อไป อาจจะเป็นการเสียหายแก่สหกรณ์
(13) ถูกสั่งให้ออกจากงาน เนื่องจากรับโทษจําคุกตามคําพิพากษาของศาล หรือต้องรับ
โทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก ในความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุ
โทษ ซึ่งยังไม่ถึงกับจะต้องถูกลงโทษปลดออก หรือไล่ออก
ในกรณี (1) และ (2) ต้องทํางานเป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้างประจํามาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี
บริบูรณ์
ในกรณี (3) ถึง (12) ต้องทํางานเป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้างประจํามาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่ง
ปีบริบูรณ์

ข้อ 5 การนับเวลาสําหรับคํานวณการจ่ายบําเหน็จปกติ ให้เริ่มนับตั้งแต่วันเริ่มปฏิบัติงาน
โดยได้รับเงินเดือน แต่ไม่ก่อนวันที่มีอายุครบสิบแปดปีบริบูรณ์ จนถึงวันก่อนออกจากงาน หรือ
ก่อนวันพ้นจากหน้าที่และไม่หลังวันสิ้นปี ของปีที่อายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ หรือจนวันถึงแก่ความ
ตาย แล้วแต่กรณี
ผู้จัดการที่มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์แล้ว แต่มีการต่อเวลาทํางาน ให้นับเวลาทํางาน
สําหรับคํานวณบําเหน็จปกติต่อไปได้ จนถึงวันก่อนออกจากงาน แต่ไม่หลังวันที่อายุครบหกสิบห้า
ปีบริบูรณ์
เจ้าหน้าที่และลูกจ้างผู้ใดไม่ได้รับเงินเดือน เพราะลา ขาดงาน ถูกสั่งพัก ให้ตัดเวลา
ทํางาน สําหรับคํานวณบําเหน็จปกติ ตามส่วนแห่งที่ไม่ได้รับค่าจ้างนั้น
ข้อ 6 การนับเวลาทํางานสําหรับคํานวณจ่ายบําเหน็จปกติ ให้นับเป็นจํานวนเดือน
สําหรับจํานวนวันถ้ามีหลายตอน ให้รวมกันแล้วนับสามสิบวันเป็นหนึ่งเดือน เศษของเดือน ถ้าถึง
สิบห้าวัน ให้นับเป็นหนึ่งเดือน
ข้อ 7 บําเหน็จปกติที่จ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่และลูกจ้างประจํา ตามข้อ 4 มีจํานวนเท่ากับ
เงินเดือนสุดท้าย คูณด้วยจํานวนเดือนที่ทํางานหารด้วยสิบสอง ถ้ามีเศษของบาทให้ปัดทิ้ง
ข้อ 8 การยื่นเรื่องราวขอบําเหน็จปกติ ให้ทําตามแบบและวิธีการที่คณะกรรมการ
กําหนด
ข้อ 9 เจ้าหน้าที่และลูกจ้างประจํา อาจได้รับเงินชดเชยตามความในมาตรา 119 แห่ง
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ด้วยเหตุถูกเลิกจ้าง ยกเว้นกรณีต่อไปนี้
(1) สมัครใจลาออก
(2) ทุจริตต่อหน้าที่ หรือเจตนาทําความผิดอาญาต่อนายจ้าง
(3) จงใจทําให้สหกรณ์ได้รับความเสียหาย
(4) ประมาทเลินเล่อ เป็นเหตุให้สหกรณ์เสียหายอย่างร้ายแรง
(5) ฝ่าฝืนข้อบังคับ ระเบียบ หรือมติคณะกรรมการเกี่ยวกับการทํางาน หรือคําสั่งอัน
ชอบด้วยกฎหมาย โดยได้รับการตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร ยังฝ่าฝืนภายในกําหนดไม่เกิน
หนึ่งปี นับแต่รับทราบคําสั่ง
(6) ละทิ้งหน้าที่การงาน เป็นเวลาสามวัน ไม่ว่าจะมีวันหยุดคั่นหรือไม่ก็ตาม โดยไม่มีเหตุ
อันสมควร
(7) เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างประจํา ที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติงาน
(8) ได้รับโทษจําคุกตามคําพิพากษา ถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่ความผิดที่กระทําโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ
ข้อ 10 การนับเวลา สําหรับคํานวณจ่ายเงินชดเชย ให้นับรวมวันหยุด วันลา และวันที่
สหกรณ์สั่งให้หยุดงานโดยไม่ได้รับเงินเดือนด้วย

ข้อ 11 เงินชดเชยที่จ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่และหรือลูกจ้างประจํา ตามข้อ 9 มีจํานวนเท่า
อัตราเงินเดือนเดือนสุดท้าย คูณด้วยจํานวนวันต่อไปนี้
(1) เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างประจํา ซึ่งปฏิบัติงานติดต่อกันครบหนึ่งร้อยยี่สิบวัน แต่ไม่ครบ
หนึ่งปีได้รับค่าชดเชยเท่ากับอัตราจ้างครั้งสุดท้าย 30 วัน
(2) เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างประจํา ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ติดต่อกันครบหนึ่งปี แต่ไม่ครบสามปี
ได้รับค่าชดเชยเท่ากับอัตราจ้างครั้งสุดท้าย 90 วัน
(3) เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างประจําซึ่งปฏิบัตหิ น้าที่ติดต่อกันครบสามปี แต่ไม่ครบหกปี
ได้รับค่าชดเชยเท่ากับอัตราจ้างครั้งสุดท้าย 180 วัน
(4) เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างประจํา ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ติดต่อกันครบหกปี แต่ไม่ครบสิบปี
ได้รับค่าชดเชยเท่ากับอัตราจ้างครั้งสุดท้าย 240 วัน
(5) เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างประจํา ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ติดต่อกันครบสิบปีขึ้นไป ได้รับค่าชดเชย
เท่ากับอัตราจ้างครั้งสุดท้าย 30 วัน
การจ่ายเงิน ตามวรรคหนึ่ง ไม่รวมถึงเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างที่สหกรณ์จ้างไว้ปฏิบัติหน้าที่
ที่กําหนดระยะเวลาจ้างไว้แน่นอน หรือผู้ที่ได้แจ้งให้ทราบเป็นหนังสือว่าให้ทดลองปฏิบัติงาน
ข้อ 12 เจ้าหน้าที่และลูกจ้างประจําที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว
ก่อนหลักเกณฑ์นี้มีผลบังคับใช้ ให้นําเวลานับการปฏิบัติงานเดิม มาคํานวณเพื่อประโยชน์ในการ
จ่ายเงินบําเหน็จ หรือเงินชดเชยได้
ข้อ 13 เจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ จะได้รับเงินโบนัสประจําปี เมื่อสิ้นปีทางการเงิน
ของสหกรณ์ ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตร จํากัด พ.ศ.2555 เว้นแต่บุคคลต่อไปนี้
(1) เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง ผู้ใดปฏิบัติงานผิดพลาดหรือบกพร่องเป็นประจํา
(2) เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง ที่พิสูจน์แน่ชัดว่าไม่อุทิศเวลาให้แก่สหกรณ์
(3) เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง ที่ลาหยุดในระหว่างปี เกินกว่ากําหนดตามระเบียบฯ ว่าด้วย
เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง พ.ศ. 2555
(4) เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง ผู้ไม่พยายาม ขวนขวาย แก้ไขข้อบกพร่องผิดพลาดแห่งงาน
คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาโดยเอกฉันท์ว่าอาจจ่ายเงินได้แก่บุคคลตามวรรคหนึ่ง (1) ถึง
(4) ได้ตามสมควรแก่เหตุเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ ผู้ใดมีเวลาทําการไม่เต็ม ตามปีทางการเงิน
ของสหกรณ์ ให้ได้รับเงินโบนัสตามสัดส่วนแห่งการปฏิบัติหน้าที่ในปีนั้นๆ
ข้อ 14 การจ่ายเงินโบนัส ให้จ่ายแก่เจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ที่ปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผล และความสร้างสรรค์ โดยแยกเป็น 2 กลุ่ม คือตําแหน่งบริหารและ
ตําแหน่งปฏิบัติการรวมกับตําแหน่งผู้สนับสนุนงานสหกรณ์ ตามสัดส่วนแห่งอัตราเงินเดือน
แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 4 เท่าของเงินเดือน

การจ่ายเงินโบนัสตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาให้เจ้าหน้าที่และ
ลูกจ้างสหกรณ์ได้รับตามผลการปฏิบัติงานรายบุคคลได้

ให้ไว้ ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2555
สุรเสน ทั่งทอง
(นายสุรเสน ทั่งทอง)

ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตร จํากัด

ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตร จํากัด ว่าด้วย
ตําแหน่งเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์
……………………………………………………………………………………………………………….
อาศัยอํานาจตามความ ในข้อ 10 แห่ง ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตร จํากัด ว่า
ด้วย เจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ พ.ศ.2555 จึงกําหนดตําแหน่ง ประเภท และมาตรฐาน
ตําแหน่งเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตร ไว้ ดังนี้
ประเภท
ผูป้ ฏิบัติงาน
ชื่อตําแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ
หัวหน้าฝ่ายแผนงานงบประมาณ
หัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ
หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการ
หัวหน้าฝ่ายการเงิน
หัวหน้าฝ่ายบัญชี
เจ้าหน้าทีอ่ ํานวยการ เจ้าหน้าทีแ่ ผนงานงบประมาณ เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
เจ้าหน้าที่สวัสดิการ เจ้าหน้าที่การเงิน เจ้าหน้าที่บัญชี
ประเภท
ผู้บริหาร
ชื่อตําแหน่ง
รองผู้จัดการ
ผู้จัดการ
ประเภท
ผู้สนับสนุน
ชื่อตําแหน่ง
พนักงานบริการ พนักงานขับรถ นักการภารโรง แม่บ้าน ยาม

ให้ไว้ ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2555
สุรเสน ทั่งทอง
(นายสุรเสน ทั่งทอง)

ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตร จํากัด

มาตรฐานตําแหน่งของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์
ตามประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตร จํากัด ลงวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2555
มาตรฐานตําแหน่ง
ชื่อตําแหน่ง

ผู้จัดการ

เลขที่ตําแหน่ง 001
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการทั่วไปของสหกรณ์ บรรดากิจการ
ประจําของสหกรณ์ ตามที่กําหนดไว้ในข้อบังคับ ระเบียบ มติของคณะกรรมการ และตรวจตรา
ควบคุม กํากับ ติดตามดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ในฐานะผู้บังคับบัญชา
เพื่อให้งานสหกรณ์ดําเนินการตามเป้าหมายให้บังเกิดผลดีและเป็นคุณประโยชน์แก่สมาชิก
สหกรณ์
การดํารงตําแหน่ง
ผู้จัดการให้อยู่ในตําแหน่งวาระละ 4 ปี นับจากวันทําสัญญา การต่อสัญญาจ้างให้
พิจารณาดําเนินการก่อนครบสัญญาจ้างไม่น้อยกว่า 30 วัน และให้คํารงตําแหน่งไม่เกิน 2 วาระ
โดยให้มีการประเมินศักยภาพทุกสองปีตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
(1) บริหารจัดการทั่วไปเกี่ยวกับงานธุรการ การเงินการบัญชีของสหกรณ์
(2) ควบคุม กํากับ ติดตามดูแล เกี่ยวกับหุ้น เงินฝาก ระบบข้อมูล สารสนเทศ เกี่ยวกับ
สมาชิก หุ้นหนี้และการกู้ยืมเงิน
(3) ประสานส่งเสริม สนับสนุนการดําเนินการของคณะกรรมการให้เป็นไปตามข้อบังคับ
ระเบียบกฎหมาย
(4) ประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์
(5) อํานวยการ การดําเนินการของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ และบริการ สมาชิก
อย่างทั่วถึงเป็นธรรม
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
(1) มีวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรีทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ หรือวุฒิอื่นที่คณะกรรมการ
กําหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ หรือ

(2) มีประสบการณ์เกีย่ วกับการบริหารการเงิน การคลัง หรือการบริหารงานที่เกี่ยวข้อง
กับการเงินบัญชีอย่างใดอย่างหนึ่ง ในสหกรณ์ สถาบันการเงินหรือหน่วยงานทางการศึกษามาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 2 ปี
การให้ได้รับเงินเดือน
ให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ ผู้จัดการ

มาตรฐานตําแหน่ง
ชื่อตําแหน่ง

รองผู้จัดการ

เลขที่ตําแหน่ง 002 - 004
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการทั่วไป การดําเนินการตามกิจการ
ประจําของสหกรณ์ และการตรวจสอบ ควบคุม กํากับ ติดตาม ดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
และลูกจ้างสหกรณ์ ในฐานะผู้บังคับบัญชารองจากผู้จัดการ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
(1) ช่วยบริหารการจัดการทั่วไปเกี่ยวกับงานธุรการ การเงินการบัญชีของสหกรณ์ตามที่
ได้รับมอบหมาย
(2) ช่วยควบคุม กํากับ ติดตาม ดูแล เกี่ยวกับหุ้น เงินฝาก ระบบข้อมูล สารสนเทศ
เกี่ยวกับสมาชิก หุ้น หนี้ และการกู้ยืมเงิน
(3) ช่วยประสานส่งเสริม สนับสนุนการดําเนินการของคณะกรรมการตามข้อบังคับ
ระเบียบ และมติของคณะกรรมการ
(4) ช่วยส่งเสริมอํานวยความสะดวกแก่สมาชิกผู้มาติดต่อ และอํานวยความสะดวกใน
การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์
(5) ในกรณีที่ไม่มีผู้จัดการ ให้รองผู้จัดการทําหน้าที่ผู้จัดการ
(6) ในกรณีที่ผู้จัดการไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองผู้จัดการเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน
(7) ปฏิบัติการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการหรือผู้จัดการมอบให้หรือตามที่ควร
กระทําเพื่อให้กิจการในหน้าที่ของงานลุล่วงไปด้วยดี
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
(1) มีวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรีทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือวุฒิอื่นที่
คณะกรรมการกําหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ หรือ
(2) มีประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารการเงิน การคลัง การบัญชี หรือการพัสดุ ธุรการ
ด้านสินเชื่อ อย่างใดอย่างหนึ่งในสหกรณ์ สถาบันการเงิน หรือหน่วยงานทางการศึกษาแล้วไม่
น้อยกว่า 5 ปี
การให้ได้รับเงินเดือน
ให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ รองผู้จัดการ

มาตรฐานตําแหน่ง
ชื่อตําแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ

เลขที่ตําแหน่ง 005
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานสารบรรณ งานอาคารสถานที่ งานระเบียบ กฎหมาย
งานเลขานุการ และงานประสารการดําเนินงานภายในและภายนอกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตร
จํากัด
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
(1) ควบคุมดูแลงานอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสํานักงาน
(2) งานจัดเก็บ ดูแลทรัพย์สิน พัสดุ ครุภัณฑ์ของสหกรณ์
(3) งานตรวจสอบ ประเมินผล การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว
(4) ควบคุมความปลอดภัย การบริการภายนอกอาคาร และยามรักษาความปลอดภัย
สหกรณ์
(5) งานบุคลากรของสหกรณ์
(7) งานจัดทําบัญชีเบิกจ่ายวัสดุ และจัดทําทะเบียนคุม
(8) งานรับรอง
(9) งานจัดส่งเอกสาร หนังสือ วารสารต่าง ๆ ของสหกรณ์ให้กับสมาชิก และหน่วยงานอื่นๆ
(10) งานสารบรรณ จัดทํา จัดสร้าง จัดเก็บ รักษาเอกสารต่าง ๆ
(11) งานจัดทําทะเบียนการพิจารณาความดีความชอบและการพิจารณาการลงโทษ
รวมทั้งเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(12) งาน ปรับปรุง ข้อบังคับ ระเบียบ มติ คําสั่งและประกาศต่าง
(13) งานรักษาเอกสารการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ และการประชุมใหญ่ของ
สหกรณ์
(14) งานประสาน จัดทําเอกสารแผนภูมิบริหาร และหรือแผนภูมิบังคับบัญชา
(15) งานแต่งตั้ง เลือกตั้งกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้แทนสมาชิก ที่ปรึกษา และ
คณะทํางานของสหกรณ์
(16) งานสรรหาตําแหน่งเจ้าหน้าที่ การคัดเลือก การแต่งตั้ง การสอบสวนเจ้าหน้าที่
ลูกจ้าง และลูกจ้างชั่วคราวของสหกรณ์

(17) งานอุปกรณ์โสตห้องประชุม การฝึกอบรม ประชุมสัมมนาต่าง ๆ และการ
ประเมินผลการฝึกอบรม ของสมาชิก
(18) งานข่าวสารสหกรณ์
(19) งานการประชุมใหญ่สามัญประจําปี แนะนํา การบริการต่าง ๆ
ทางสื่ออิเลคทรอนิคส์ และสิ่งตีพิมพ์ต่างๆ ตลอดจนผู้มาศึกษาดูงาน และงานจัดทําเวปไซต์
(20) งานโปรแกรมของสหกรณ์ การพัฒนา บํารุงรักษา จัดเก็บ อุปกรณ์สื่อ
อิเลคทรอนิคส์ คอมพิวเตอร์ และ Backup ข้อมูลกล้องวงจรปิดรายวัน
(21) งานรับสมาชิก สมาชิกสมทบ และการลาออกจากสหกรณ์
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
มีวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรีทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ เลขานุการ การจัดการ สังคมศาสตร์
หรือวุฒิอื่นที่คณะกรรมการกําหนด เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้
การได้รับเงินเดือน
ให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ หัวหน้าฝ่าย

มาตรฐานตําแหน่ง
ชื่อตําแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายแผนงานงบประมาณ

เลขที่ตําแหน่ง 006
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานทะเบียนสมาชิก งานข้อมูลสารสนเทศ งานแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม งานติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและรายงาน งานจัดตั้งงบประมาณ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
(1) การบันทึก ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ทะเบียนข้อมูลสมาชิก และสารสนเทศ
(2) ตรวจสอบความต้องการ ความพึงพอใจรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลประมวลผล
สรุประบบการเงิน การฝึกอบรมของสมาชิก กรรมการ ผู้ตรวจสอบ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง ในเชิง
สถิติ
(3) จัดทําแผนงาน โครงการ ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ
(4) การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และรายงานผลการดําเนินการตามแผนงาน
โครงการและกิจกรรมต่างๆ
(5) การจัดทํางบประมาณรายจ่าย
(6) งานควบคุมการใช้งบประมาณรายจ่าย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
มีวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรีทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ เลขานุการ การจัดการ สังคมศาสตร์
หรือวุฒิอื่นที่คณะกรรมการกําหนด เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้
การได้รับเงินเดือน
ให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ หัวหน้าฝ่าย

มาตรฐานตําแหน่ง
ชื่อตําแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ

เลขที่ตําแหน่ง 007
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการกู้เงินของสมาชิก ประเภทเงินกู้สามัญ เงินกู้พิเศษ และเงิน
โครงการกู้กรณีพิเศษ การกู้เงินของสหกรณ์อื่นหรือองค์การอื่น การตรวจสอบ กลั่นกรอง
คุณสมบัติผู้ขอกู้ ยอดเงินกู้ การเสนอขออนุมัติการกู้ การออกสัญญาเงินกู้ การดําเนินการเกี่ยวกับ
หลักประกันเงินกู้ และการติดตามเร่งรัดหนี้สิน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
(1) การดําเนินการเกี่ยวกับเงินกู้สามัญ รายวันและรายเดือน
(2) การดําเนินการเกี่ยวกับเงินกู้พิเศษ
(3) การดําเนินการเกี่ยวกับเงินกู้โครงการพิเศษ
(4) การดําเนินการเกี่ยวกับเงินกู้ระหว่างสหกรณ์หรือองค์การอื่น
(5) การจัดกระทําเกี่ยวกับหลักประกันเงินกู้ทุกประเภท
(6) การติดตามเร่งรัดหนี้สินเกี่ยวกับการกู้เงิน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
มีวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรีทางบัญชี สังคมศาสตร์ หรือวุฒิอื่นที่คณะกรรมการกําหนด
เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้
การได้รับเงินเดือน
ให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ หัวหน้าฝ่าย

มาตรฐานตําแหน่ง
ชื่อตําแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการ

เลขที่ตําแหน่ง 008
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวสมาชิกสัมพันธ์ งานสวัสดิการสมาชิก สวัสดิการเจ้าหน้าที่ งานที่
เกี่ยวข้องกับ สสอค. และ สส.ชสอ.
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
(1) งานการเสียชีวิตของสมาชิกสามัญ และครอบครัวสมาชิก
(2) งานสวัสดิการเงินกองทุนบําเหน็จสมาชิกสามัญ
(3) งานสวัสดิการเพื่อคุ้มครองครอบครัวสมาชิกสามัญ
(4) งานสวัสดิการเกี่ยวกับการประกันอุบัติเหตุให้แก่สมาชิกสามัญ การขอทําอุบัติเหตุ
เพิ่มเติมให้แก่สมาชิกสามัญแต่ละเดือน
(5) งานสวัสดิการเพื่อส่งเสริมการศึกษาบุตร
(6) งานสวัสดิการต่างๆ เจ้าหน้าทีแ่ ละลูกจ้างของสหกรณ์
(8) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริจาคเงิน “เพื่อนช่วยเพื่อน” ของสมาชิกสามัญ
(9) ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับ สสอค. และ สส.ชสอ.
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
มีวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรีทางบัญชี สังคมศาสตร์ หรือวุฒิอื่นที่คณะกรรมการกําหนด
เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้
การได้รับเงินเดือน
ให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ หัวหน้าฝ่าย

มาตรฐานตําแหน่ง
ชื่อตําแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายการเงิน

เลขที่ตําแหน่ง 009
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการรับ-จ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินสดของสหกรณ์ การจัดทําสมุด
เงินสดรับจ่าย จัดทําหลักฐานการรับ – จ่ายเงินของสหกรณ์ จ่ายเงินเดือน เงินค่าจ้าง เงิน
สวัสดิการ แก่เจ้าหน้าที่ลูกจ้างสหกรณ์ และการรับฝาก
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
(1) งานการจัดทําตั๋วสัญญาใช้เงินกับสหกรณ์และสถาบันการเงินอื่น
(2) งานการฝาก ถอน โอนเงินที่ฝากไว้กับสหกรณ์และสถาบันการเงินต่าง ๆ และการ
ปรับสมุดบัญชี
(3) งานเอกสารบันทึกสมุดเงินสดรับ จ่าย และสรุป รายงานยอดเงินเบิกเกินบัญชี
สถานภาพเงินฝากในสหกรณ์ และสถาบันการเงินภายนอก
(4) งานรวบรวมเอกสารทางการเงิน ให้ฝ่ายบัญชี และสรุปงานสิ้นปี
(5) งานจัดทํารายละเอียดค่าใช้จ่ายพร้อมจัดทําเอกสารอ้างอิงทุก ๆ วัน
(6) งานจัดทําประมาณการรับจ่ายรายเดือน
(7) งานดูแล จัดเก็บเงินสดตามขอบเขตที่กําหนด
(8) จัดทําใบสําคัญรับ – จ่ายเงินของแต่ละวัน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
มีวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรีทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือวุฒิอื่นที่
คณะกรรมการกําหนด เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้
การได้รับเงินเดือน
ให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ หัวหน้าฝ่าย

มาตรฐานตําแหน่ง
ชื่อตําแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายบัญชี

เลขที่ตําแหน่ง 010
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบคัดแยกการรับจ่ายเงินประจํา ประจําเดือน จัดทําสรุปการรับจ่าย
ประจําวัน จําแนกประเภทรายจ่าย จัดทํางบทดลอง รายงานหน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้อง และ
สรุปรายงานการรับจ่ายเงินทุกประเภท เมื่อสิ้นปีทางการเงิน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
(1) งานสรุป ประเมิน รายงานผล งบทดลอง งบดุล และงบกําไรขาดทุน
(2) งานสรุปรายงานกิจการสหกรณ์
(3) งานสรุป รายงานผลเอกสารทางบัญชีของสหกรณ์
(4) งานประสาน คัดเลือก ทําสัญญาจ้างผู้สอบบัญชี
(5) งานตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี หน่วยงานภายนอก และหน่วยงานราชการ
(6) งานเอกสาร การจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี งบประมาณรายจ่ายประจําปี แผนงาน
รายรับ รายจ่ายประจําปี
(7) งานตรวจสอบ ตรวจเช็ครายละเอียดทางบัญชีในแต่ละวัน
(8) จัดทําสลิป ลูกหนี้ เจ้าหนี้
(9) งานจัดเก็บใบสําคัญการรับจ่ายเงิน เอกสารทางบัญชีต่าง ๆ
(10) จัดทํารายการ ปรับปรุงบัญชี และการปิดบัญชีในทุกสิ้นปี
(11) งานบันทึก รายการบัญชีในเอกสาร สมุดประจําวัน และผ่านรายการต่าง ๆ ไปยัง
บัญชีแยกประเภททั่วไป
(12) การกระทบยอดรายการในสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไปทุกรายการ
(13) งานทะเบียนบัญชีเงินสํารองบําเหน็จเจ้าหน้าที่
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
มีวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรีทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือวุฒิอื่นที่
คณะกรรมการกําหนด เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้
การได้รับเงินเดือน
ให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ หัวหน้าฝ่าย

มาตรฐานตําแหน่ง
ชื่อตําแหน่ง

เจ้าหน้าทีอ่ ํานวยการ

เลขที่ตําแหน่ง 0051 – 0052
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานสารบรรณ งานอํานวยความสะดวกในการประชุม การจัดทํา
วาระการประชุม งานพัสดุ ประสานงานการดําเนินงานกับฝ่ายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
(1) งานธุรการ เสนอหนังสือ ร่างโต้ตอบหนังสือ และเก็บหนังสือ
(2) การนัดประชุม จดบันทึกการประชุม
(3) จัดทําระเบียบวาระการประชุม
(4) ช่วยปฏิบัติงานเลขานุการ
(5) การขออนุมัติใช้ห้องประชุมและการอํานวยความสะดวก
(6) ควบคุมดูแลการใช้ บํารุงรักษายานพาหนะของสหกรณ์
(7) งานอํานวยความสะดวกแก่สมาชิกและผู้มาติดต่อ
(8) งานรับรองสมาชิก กรรมการ ผู้ตรวจสอบ และแขกสหกรณ์
(10) งานเกี่ยวกับการใช้ทุนขยายงานและทุนสาธารณประโยชน์ทั่วไป
(11) งานการจัดผังการทํางาน สถานที่ทํางานภายในและภายนอก
(12) จัดทําทะเบียนคุมการฝึกอบรม การประชุมสัมมนา
(13) จัดทําทะเบียนคุมการลาของเจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว
(14) งานการบันทึกลงเวลาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว
(15) งานเอกสารการประชุม
(16) งานสินทรัพย์ พัสดุ ครุภัณฑ์
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
มีวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรีทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือวุฒิอื่นที่
คณะกรรมการกําหนด เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้
การได้รับเงินเดือน
ให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ เจ้าหน้าที่

มาตรฐานตําแหน่ง
ชื่อตําแหน่ง

เจ้าหน้าทีแ่ ผนงานงบประมาณ

เลขที่ตําแหน่ง 0061
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานทะเบียนสมาชิก งานข้อมูลสารสนเทศ งานแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม งานติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและรายงาน งานจัดตั้งงบประมาณ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
(1) การบันทึก ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ทะเบียนข้อมูลสมาชิก และสารสนเทศ
(2) ตรวจสอบความต้องการ ความพึงพอใจรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลประมวลผล
สรุประบบการเงิน การฝึกอบรมของสมาชิก กรรมการ ผู้ตรวจสอบ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง ในเชิง
สถิติ
(3) จัดทําแผนงาน โครงการ ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ
(4) การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และรายงานผลการดําเนินการตามแผนงาน
โครงการและกิจกรรมต่างๆ
(5) การจัดทํางบประมาณรายจ่าย
(6) งานควบคุมการใช้งบประมาณรายจ่าย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
มีวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรีทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ เลขานุการ การจัดการ สังคมศาสตร์
หรือวุฒิอื่นที่คณะกรรมการกําหนด เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้
การได้รับเงินเดือน
ให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ เจ้าหน้าที่

มาตรฐานตําแหน่ง
ชื่อตําแหน่ง

เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

เลขที่ตําแหน่ง 0071 - 0075
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการให้สินเชื่อแก่สมาชิก การเปลี่ยนแปลงหุ้นหนี้ การรับคําขอกู้
พิเศษ สามัญ เงินกู้ฉุกเฉิน ประสานงานการดําเนินงานกับฝ่ายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
(1) งานรวบรวม ตรวจสอบ คําขอกู้ การให้คําชี้แจงต่อที่ประชุม ออกสัญญา และตรวจ
สัญญารับเงิน การกู้เงินสามัญ การศึกษา ฉุกเฉินของสมาชิก
(2) การสอบทานหุ้น – หนี้ และหลักประกันเงินกู้ ประจําปี ของสมาชิก
(3) การจัดทํางบหน้าหุ้น- หนี้ ใบเสร็จรายเดือน
(4) จัดเก็บเข้าเล่มสัญญาเงินกู้สามัญ สวัสดิการเพื่อการศึกษา ฉุกเฉิน
(5) งานเงินกู้พิเศษ
(6) งานติดตามหนี้สิน
(7) งานเปลี่ยนแปลงผู้ค้ําประกัน
(8) งานปรับโครงสร้างหนี้
(9) จัดทํารายงานขอเบิกเงินกู้จากแหล่งเงินกู้ต่างๆ เสนอผู้จัดการตรวจสอบเพื่อขอกู้
นํามาจ่ายให้สมาชิกต่อไป
(10) รับคําขอกู้ เอกสารประกอบคําขอกู้ หนังสือสัญญากู้เงินและหนังสือค้ําประกันที่
ได้รับอนุมัติแล้ว นํามาจัดลงทะเบียนหนังสือกู้ และทะเบียนหนังสือค้ําประกัน แล้วส่งมอบให้
เจ้าหน้าที่บัญชีตรวจสอบให้ถูกต้องก่อนให้ผู้จัดการจ่ายเงินกู้
(11) ช่วยเป็นธุระแจ้งให้สมาชิกขอเบิกเงินกู้ และช่วยเหลือดําเนินการในการจ่ายเงินกู้
จัดทําทะเบียนสมุดคู่บัญชีเงินกู้เพื่อควบคุมการออกสมุดคู่บัญชีเงินกู้และจัดทําสมุดคู่บัญชีเงินกู้
มอบให้สมาชิกผู้กู้
(12) ดูแลเก็บรักษาเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการกู้เงิน เช่น คําขอกู้เงิน หนังสือสัญญา
กู้เงิน หนังสือค้ําประกัน ใบสมัครสมาชิก สมุดทะเบียนสมาชิก ทะเบียนคําขอกู้เงิน ทะเบียน
หนังสือสัญญาเงินกู้ ทะเบียนหนังสือค้ําประกัน ดัชนีการค้ําประกัน ทะเบียนทรัพย์สินหนี้สิน
ทะเบียนสมุดคู่บัญชีเงินกู้ เป็นต้น ให้เก็บเอกสารเหล่านี้อยู่ในที่ปลอดภัยเป็นระเบียบเรียบร้อย
ครบถ้วนสะดวกแก่การตรวจสอบ

(13) ติดตาม เตือนให้สมาชิกผู้กู้ ชําระหนี้เงินกู้ให้ตรงตามกําหนดเวลาชําระโดยจัดทํา
ประจําคาบสามเดือนเฉพาะหนี้ที่ถึงกําหนดชําระเท่านั้น ซึ่งเจ้าหน้าที่สินเชื่อจะต้องดําเนินการ
ดังนี้
(ก) จัดทําหนังสือเตือนให้สมาชิกผู้กู้ชําระหนี้เงินกู้ โดยคัดลอกจากแผ่นบัญชี
ย่อยลูกหนี้เงินกู้ทุกประเภทที่ได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว โดยประสานงานกับเจ้าหน้าที่บัญชี
(ข) ทําหนังสือเตือนการชําระหนี้ส่งให้สมาชิกผู้กู้โดยตรง โดยให้สมาชิกผู้กู้ลงชื่อ
รับไว้เป็นหลักฐาน
(ค) ในกรณีที่ไม่สามารถส่งมอบให้กับสมาชิกผู้กู้ได้โดยตรงควรมอบหนังสือ
เตือนให้ชําระหนี้แล้วจัดทําบันทึกไว้เป็นหลักฐานว่าเหตุใดจึงส่งให้สมาชิกผู้กู้ไม่ได้
(14) จัดทําทะเบียนการชําระหนี้ของสมาชิก ทะเบียนเงินกู้ถึงกําหนดชําระเพื่อสะดวกใน
การออกหนังสือเตือนการชําระหนี้ และวางแผนส่งคืนเงินกู้แก่เจ้าหน้าที่ กําหนดแผนการให้เงินกู้
แก่สมาชิกนําเสนอผู้จัดการ
(15) จัดทํารายงานสรุปการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ โดยประสานงานกับเจ้าหน้าที่
บัญชีเสนอผู้จัดการนําเสนอคณะกรรมการดําเนินการ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
มีวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรีทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือวุฒิอื่นที่
คณะกรรมการกําหนด เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้
การได้รับเงินเดือน
ให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ เจ้าหน้าที่

มาตรฐานตําแหน่ง
ชื่อตําแหน่ง

เจ้าหน้าที่สวัสดิการ

เลขที่ตําแหน่ง 0081
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวสมาชิกสัมพันธ์ งานสวัสดิการสมาชิก สวัสดิการเจ้าหน้าที่ งานที่
เกี่ยวข้องกับ สสอค. และ สส.ชสอ.
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
(1) งานการเสียชีวติ ของสมาชิกสามัญ และครอบครัวสมาชิก
(2) งานสวัสดิการเงินกองทุนบําเหน็จสมาชิกสามัญ
(3) งานสวัสดิการเพื่อคุ้มครองครอบครัวสมาชิกสามัญ
(4) งานสวัสดิการเกี่ยวกับการประกันอุบัติเหตุให้แก่สมาชิกสามัญ การขอทําอุบัติเหตุ
เพิ่มเติมให้แก่สมาชิกสามัญแต่ละเดือน
(5) งานสวัสดิการเพื่อส่งเสริมการศึกษาบุตร
(6) งานสวัสดิการต่างๆ เจ้าหน้าทีแ่ ละลูกจ้างของสหกรณ์
(8) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริจาคเงิน “เพื่อนช่วยเพื่อน” ของสมาชิกสามัญ
(9) ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับ สสอค. และ สส.ชสอ.
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
มีวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรีทางบัญชี สังคมศาสตร์ หรือวุฒิอื่นที่คณะกรรมการกําหนด
เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้
การได้รับเงินเดือน
ให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ หัวหน้าฝ่าย

มาตรฐานตําแหน่ง
ชื่อตําแหน่ง

เจ้าหน้าที่การเงิน

เลขที่ตําแหน่ง 0091 - 0095
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการรับฝากถอนเงินฝาก การรับชําระหนี้ การเปลี่ยนแปลงหุ้นหนี้
การรับคําขอพิจารณาจ่ายเงินกู้ฉุกเฉิน ประสานงานการดําเนินงานกับฝ่ายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เจ้าหน้าที่การเงินมีหน้าที่รับผิดชอบในการรับจ่ายและเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ ดังนี้
ทําการเบิกและจ่ายเงินของสหกรณ์ให้แก่สมาชิกสามัญและบุคคลที่เกี่ยวข้อง
(1) ทําการรับเงินที่สมาชิกชําระหนี้หรือมาฝากในสหกรณ์
(2) รับและนําฝากเงิน ณ สถาบันการเงิน ที่สหกรณ์เปิดบัญชีไว้
(3) หักเงินสะสมของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง คํานวณดอกเบี้ยประจําปี เก็บรักษาสมุดเงิน
สะสมและทําการถอนจ่ายคืนเงินสะสมให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ออก
(4) ดําเนินการเกี่ยวกับการหักภาษีเงินได้ของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง ณ ที่จ่ายส่ง
กรมสรรพากร
(5) ดําเนินการตรวจสอบเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ที่เจ้าหน้าที่และลูกจ้างจะขอเบิก
(ในกรณีที่สหกรณ์กําหนดระเบียบไว้แล้ว) เช่น ค่าเล่าเรียนบุตร ค่ารักษาพยาบาล
(6) ดําเนินการจัดทําเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินเดือน และค่าจ้างของเจ้าหน้าที่
และลูกจ้างของสหกรณ์
(7) ดําเนินการจัดทําแผนเกี่ยวกับรายได้ – ค่าใช้จ่ายของสหกรณ์ เพื่อนําเสนอ
คณะกรรมการดําเนินการ
(8) การดําเนินการเกี่ยวกับการเปิดบัญชีเงินฝาก การถอนเงินฝากออมทรัพย์ และเงิน
ฝากประจํา
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
มีวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรีทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือวุฒิอื่นที่
คณะกรรมการกําหนด เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้
การได้รับเงินเดือน
ให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ เจ้าหน้าที่

มาตรฐานตําแหน่ง
ชื่อตําแหน่ง

เจ้าหน้าที่บัญชี

เลขที่ตําแหน่ง 0101 - 0102
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการรับชําระหนี้ การเปลี่ยนแปลงหุ้นหนี้ การรับคําขอพิจารณาจ่าย
เงินกู้ฉุกเฉิน ประสานงานการดําเนินงานกับฝ่ายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
(1) การรับชําระหนี้เงินกู้
(2) การดําเนินการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเงินหุ้น หนี้ ของสมาชิก
(3) การดําเนินการเกี่ยวกับการจ่ายเงินต่าง ๆ
(4) สรุปรายงานประสานการดําเนินงานเกี่ยวกับฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง
(5) ทําหน้าที่จัดเตรียมและจัดทําเอกสารหลักฐานทางการเงิน เช่น การเบิก การจ่าย
การรับเงิน
(6) การออกใบชําระหนี้ การคํานวณดอกเบี้ยเงินกู้และคํานวณค่าปรับชําระเกินกําหนด
รวมทั้งการทําเรื่องขออนุมัติต่าง ๆ เพื่อนํามาประกอบการลงบัญชี เอกสารมี 2 ประเภท คือ
เอกสารภายในเป็นเอกสารที่สหกรณ์จัดทําขึ้น เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบรับเงินกู้ ใบเบิก
เงิน ใบสําคัญจ่ายเงิน
เอกสารภายนอกเป็นเอกสารที่ สหกรณ์ได้รับจากผู้อื่น เช่น ใบกํากับสินค้าที่เจ้าหน้าที่
ออกให้ บิลค่าใช้จ่าย บิลเจ้าหนี้ เป็นต้น
(7) ทําหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ ว่าถูกต้องสมบูรณ์หรือไม่ ก่อนให้ผู้จัดการ
รับและจ่ายเงิน เช่น มีลายมือชื่อผู้อนุมัติครบถ้วนเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการเป็นค่าใช้จ่ายถูกต้องหรือเป็นรายได้ที่ได้รับครบถ้วนหรือไม่ พร้อมทั้งคํานวณตัวเลข
ตรวจสอบดูระยะเวลาวันจ่ายเงิน
(8) รวบรวมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเงินหลังจากตรวจสอบถูกต้องแล้วและ
ผู้จัดการจ่ายเงินและรับเงินมาวิเคราะห์และจัดทํางบหน้าใบสําคัญจ่ายและใบโอนบัญชีแยกตาม
ประเภทของบัญชีที่กําหนดไว้แล้วหรือกําหนดขึ้นใหม่
(9) นําเอกสารการเงินที่รับมอบจากเจ้าหน้าที่ต่าง ๆ ที่ได้จัดทํางบหน้าใบสําคัญแล้ว ทุก
ประเภทตาม (6) ลงรายการในสมุดบัญชีชั้นต้น ได้แก่ สมุดเงินสด สมุดซื้อสินค้า และซื้อ
ผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ สมุดขายสินค้า และขายผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ สมุด รายได้ค่าบริการ

และสมุดรายวันทั่วไปให้เป็นประจําวันแล้วยกยอดจากสมุดบัญชีชั้นต้นไปลงสมุดบัญชีแยก
ประเภททั่วไปโดยจัดทําให้ถูกต้องเรียบร้อยและให้เป็นปัจจุบัน
(10) ทําหน้าที่ปิดบัญชีเป็นประจําทุกวัน ปิดบัญชีประจําเดือนและประจําปีพร้อมกับ
นําเสนอให้ผู้จัดการทําการตรวจสอบ
(11) ควบคุมจัดทําและบันทึกลงรายละเอียดสมุดทะเบียนต่าง ๆ เช่น ทะเบียนหุ้นดัชนี
ทะเบียนหุ้น ทะเบียนคุมสินค้า ทะเบียนหุ้นรับซื้อคืน ทะเบียนครุภัณฑ์ ทะเบียนทรัพย์สิน ให้
ถูกต้องเรียบร้อยสมบูรณ์และเป็นปัจจุบันรวมทั้งจัดส่งสําเนาทะเบียนหุ้นและแจ้งการ
เปลี่ยนแปลงทะเบียนดังกล่าวต่อนายทะเบียนสหกรณ์ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่มีการ
เปลี่ยนแปลง
(12) ควบคุม จัดทําและบันทึกลงรายละเอียดบัญชีย่อยต่าง ๆ เช่น บัญชีย่อยลูกหนี้
เงินกู้ บัญชีย่อยเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจํา และดอกเบี้ย บัญชีย่อยลูกหนี้ค่าบริการ
บัญชีย่อยเจ้าหนี้ค่าผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ บัญชีย่อยทุนเรือนหุ้น บัญชีย่อยเจ้าหนี้การค้า เป็น
ต้น ให้ถูกต้องเรียบร้อยสมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน
(13) ควบคุมและจัดทําสมุดทะเบียนพร้อมทั้งคํานวณเงินปันผลตามหุ้น หรือเงินเฉลี่ยคืน
ตามส่วนอุดหนุนเพื่อเตรียมจ่ายให้กับสมาชิก
(14) ควบคุม ดูแลและเก็บรักษาใบสําคัญ เอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับการเงินของ
สหกรณ์ เช่น ต้นขั้วใบสําคัญรับ ใบสําคัญจ่าย สมุดบัญชีทุกประเภททุกเล่ม ตลอดจนสมุด
ทะเบียนและสมุดบัญชีย่อยต่าง ๆ ไว้ให้ครบถ้วน ปลอดภัย ค้นหาง่ายและตรวจสอบสะดวก
(15) ตรวจสอบรายละเอียดในบัญชีย่อยทุกบัญชีให้ถูกต้องครบถ้วนและตรงกับยอดใน
บัญชีแยกประเภท
(16) ร่วมกับเจ้าหน้าที่อื่นตรวจสอบผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ที่สหกรณ์รวบรวมไว้สินค้า
คงเหลือ วัสดุคงเหลือ ทรัพย์สินของสหกรณ์ และลูกหนี้ต่าง ๆ ให้มียอดตรงตามยอดในบัญชีแยก
ประเภทและสมุดทะเบียนต่าง ๆ
(17) ควบคุมบัญชีและจํานวนเงินเป็นหนี้ทุกประเภทที่สหกรณ์เป็นหนี้ และการส่งคืน
เจ้าหนี้ให้เป็นไปตามข้อกําหนดหรือตามสัญญาหรือตามระเบียบหรือตามข้อบังคับที่กําหนดไว้
(18) เก็บรวบรวมข้อมูลการเงินรายได้ รายจ่ายการให้เงินกู้ การชําระหนี้ของสหกรณ์
พร้อมทั้งจัดทําสถิติทางการเงินที่สมาชิกกระทําธุรกิจกับสหกรณ์เสนอผู้จัดการพิจารณาจัดทํา
รายงาน
(19) จัดทํารายงานกิจการประจําเดือน แสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ์เสนอ
ผูจ้ ัดการนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการเป็นประจําทุกเดือน
(20) รวบรวมเก็บยอดคงเหลือตามบัญชีแยกประเภททั่วไป จัดทํางบทดลองเสนอให้
ผู้จัดการนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการเป็นประจําทุกเดือนภายในวันที่ 3 ของเดือน

(21) จัดทํารายงานแสดงฐานะการเงินของสหกรณ์ประจํางวด 3 เดือน เสนอผู้จัดการ
เพื่อเสนอหน่วยงานที่ควบคุม
(22) จัดทํารายงานงบการเงินประจําปีเพื่อเสนอผู้จัดการให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
มีวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรีทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือวุฒิอื่นที่
คณะกรรมการกําหนด เป็นคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้
การได้รับเงินเดือน
ให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ เจ้าหน้าที่

มาตรฐานตําแหน่ง
ชื่อตําแหน่ง

พนักงานบริการ

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการต้อนรับ และอํานวยความสะดวกให้กับผู้มาติดต่อ เจ้าหน้าที่
ลูกจ้าง และคณะกรรมการ ด้านเอกสาร การประสานงาน การประชาสัมพันธ์ ติดต่อส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
(1) ต้อนรับผู้มาติดต่อ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง และคณะกรรมการอย่างสุภาพอ่อนน้อม
(2) อํานวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง และคณะกรรมการอย่างทั่วถึง
มีประสิทธิภาพ
(3) ติดต่อประสานงาน ระหว่างบุคคลกับบุคคล บุคคลกับสหกรณ์ และหรือสหกรณ์กับ
หน่วยงาน องค์กรสถาบัน หรือสถานประกอบการ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
(1) มีวุฒิไม่ต่ํากว่ามัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ม.ศ. 5 หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ขึ้นไป
(2) มีมนุษยสัมพันธ์ดี
(3) มีความซื่อสัตย์ สุจริต รักการบริการ หรือ
(4) มีวุฒิอื่นใดที่คณะกรรมการเห็นสมควร
การให้ได้รับเงินเดือน
ให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ ลูกจ้าง

มาตรฐานตําแหน่ง
ชื่อตําแหน่ง

พนักงานขับรถ

เลขที่ตําแหน่ง 0053
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการบํารุงรักษา แก้ไขข้อบกพร่องในการใช้รถยนต์ และยานพาหนะ
อื่นของสหกรณ์ขับรถยนต์ของสหกรณ์ หรือที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
(1) บํารุงรักษา ดูแล ยานพาหนะของสหกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
(2) เสนอขอซ่อมบํารุง ยานพาหนะของสหกรณ์ตามความจําเป็น
(3) อํานวยความสะดวก แก่ผู้ใช้บริการอย่างซื่อสัตย์ จริงใจ
(4) ปฏิบัติการขับรถยนต์ หรือยานพาหนะที่ได้รับมอบหมายด้วยความระมัดระวัง
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
(1) มีวุฒิไม่ต่ํากว่ามัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ม.ศ. 5 หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ขี้นไป
(2) มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ตามชนิด และประเภท หรือ
(3) มีวุฒิ หรือประสบการณ์ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
การให้ได้รับเงินเดือน
ให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ ลูกจ้าง

มาตรฐานตําแหน่ง
ชื่อตําแหน่ง

นักการภารโรง

เลขที่ตําแหน่ง 0054
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติหน้าที่ดูแล รับผิดชอบความสะอาดของอาคารสถานที่ ของอุปกรณ์เครื่องใช้ของ
สหกรณ์ให้พร้อมใช้งาน ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย มีประสิทธิภาพพร้อมใช้งาน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
(1) งานเปิด - ปิดสํานักงาน ทั้งเช้าและหลังเวลาทําการ ตลอดจนวันหยุดที่มีการประชุมต่างๆ
(2) จัดทําดูแลรักษาความสะอาดบริเวณอาคารสถานที่ ภายนอกและห้องประชุมชั้น 2
ของอาคารสํานักงานตลอดจนสวนหย่อม ตัดตบแต่งรดน้ําทุกที่ให้สะอาดและสวยงามอยู่เสมอ
(3) ตรวจตรา ควบคุม ดูแลการใช้ทรัพย์สินของสหกรณ์ตลอดจนบํารุงรักษาและ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้
(4) งานจัดทําสําเนาเอกสาร และถ่ายเอกสารของสหกรณ์ทุกชนิด
(5) งานติดต่อธนาคาร และเสนอหนังสือ ไปงานสหกรณ์ รวมถึงทําความสะอาดอาคาร
สํานักงานบ้านพักเก็บเอกสาร
(6) จัดสถานที่ประชุมและอํานวยความสะดวกในการประชุมอบรมสัมมนาทุกคณะ
(7) จัดส่งหนังสือ เอกสาร วารสารต่าง ๆ ของสหกรณ์ให้กับสมาชิก งานส่งเอกสาร
ไปรษณีย์และรับธนาณัติ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
มีวุฒิไม่ต่ํากว่า มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ม.ศ. 5 หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ วุฒิอื่น
ใดที่คณะกรรมการเห็นสมควร
การให้ได้รับเงินเดือน
ให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ ลูกจ้าง

มาตรฐานตําแหน่ง
ชื่อตําแหน่ง

แม่บ้าน

เลขที่ตําแหน่ง 0055 - 0056
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติหน้าที่ดูแล รับผิดชอบความสะอาดของอาคารสถานที่ ของอุปกรณ์เครื่องใช้ของ
สหกรณ์ให้พร้อมใช้งาน ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย มีประสิทธิภาพพร้อมใช้งาน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
(1) จัดทําดูแลรักษาความสะอาดบริเวณอาคารสถานที่ภายในสํานักงานชั้นล่างทั้งหมด
(2) จัดดูแลตรวจตราการใช้การเก็บรักษาอุปกรณ์เครื่องใช้สําหรับอุปโภคบริโภค ที่จําเป็น
สําหรับการรับรองบริการสมาชิก กรรมการ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง แขกสหกรณ์ให้เพียงพอ และ
สะอาดเป็นประจํา
(3) บริการน้ํา เครื่องดื่มสําหรับสมาชิก กรรมการและแขกของสหกรณ์ ตามความ
เหมาะสมและโอกาสอันสมควร
(4) บริการจัดซื้ออาหารกลางวันให้กรรมการกรณีประชุมต่อเนื่อง
(5) จัดทําความสะอาดโต๊ะ เก้าอี้ และโต๊ะประชุม อุปกรณ์เครือ่ งใช้สํานักงาน
(6) ช่วยงานฝ่ายบริหารทั่วไปด้านจัดทําเอกสารและอื่น ๆ
(7) ช่วยงานดูแลเปิด – ปิด สํานักงาน ทั้งเช้า และหลังเวลาทําการ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
มีวุฒิไม่ต่ํากว่า มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ม.ศ. 5 หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ วุฒิอื่น
ใดที่คณะกรรมการเห็นสมควร
การให้ได้รับเงินเดือน
ให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ ลูกจ้าง

มาตรฐานตําแหน่ง
ชื่อตําแหน่ง

ยาม

เลขที่ตําแหน่ง 0057 - 0058
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติหน้าที่ดูแล รับผิดชอบดูแลรักษาความปลอดภัย ทรัพย์สินของอาคารสถานที่
อุปกรณ์เครื่องใช้ของสหกรณ์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
(1) จัดทําดูแลรักษาความปลอดภัย ทรัพย์สินของสหกรณ์ทั้งหมด
(2) จัดดูแลรักษา พร้อมอํานวยความสะดวกให้แก่ยานพาหนะของ สมาชิกผู้ที่มาติดต่อ
งานสหกรณ์ กรรมการ ผู้ตรวจสอบ ที่ปรึกษา ตลอดจนบุคคลทั่วไป บริเวณสถานที่ของสหกรณ์
(3) ช่วยงานดูแลเปิด – ปิด ประตูรั้ว ทั้งเช้า และหลังเวลาทําการ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
มีวุฒิไม่ต่ํากว่า มัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือ วุฒิอื่นใดที่คณะกรรมการเห็นสมควร
การให้ได้รับเงินเดือน
ให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ ลูกจ้าง

หลักเกณฑ์ หลักสูตร วิธีการ และเกณฑ์การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็น
เจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตร จํากัด
พ.ศ.2555
……………………………………………………………………………………………………………….
อาศัยอํานาจตามความในข้อ 15 แห่งระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตร จํากัด ว่าด้วย
เจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ พ.ศ. 2555 จึงได้กําหนดหลักเกณฑ์ หลักสูตร วิธีการ และเกณฑ์
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ออมทรัพย์พิจิตร จํากัด ดังนี้
ข้อ 1 หลักเกณฑ์นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ประกาศ เป็นต้นไป
ข้อ 2 ในหลักเกณฑ์และวิธีการนี้
“สหกรณ์”
หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตร จํากัด
“คณะกรรมการดําเนินการ” หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
พิจิตร จํากัด
“ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตร จํากัด
“เจ้าหน้าที่”
หมายถึง บุคคลซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามระเบียบฯ
ว่าด้วยเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ พ.ศ. 2555 โดยให้ได้รับเงินเดือน หรือค่าจ้างจาก
งบประมาณหมวดเงินเดือนหรือค่าจ้าง จากงบประมาณรายจ่ายประจําปีที่ได้รับจากที่ประชุม
ใหญ่ของสหกรณ์
“ลูกจ้าง” หมายถึง บุคคลที่สหกรณ์จา้ งไว้เพื่อปฏิบัติงานที่เป็นลักษณะประจํา หรือ
ชั่วคราว ตามอัตราและจํานวนที่กําหนดไว้ตามระเบียบฯ ว่าด้วยเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์
พ.ศ. 2555 โดยให้ได้รับค่าจ้าง จากงบประมารรายจ่ายประจําปีที่ได้รับจากที่ประชุมใหญ่ของ
สหกรณ์
ข้อ 3 ให้คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง จากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ใน
ตําแหน่งไม่ต่ํากว่ารองผู้จัดการ มีจํานวนอย่างน้อย 3 คน โดยให้มีตําแหน่งเป็นประธานคนหนึ่ง
และเลขานุการคนหนึ่ง เพื่อดําเนินการคัดเลือก สอบคัดเลือกหรือสอบแข่งขัน
ข้อ 4 ในการคัดเลือกให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามข้อ 3 ทดสอบในวิชาหนึ่งวิชาใด
หรือหลายวิชา ที่กําหนดไว้ในข้อ 5 ตามที่เห็นสมควร
ข้อ 5 ในการสอบคัดเลือก หรือสอบแข่งขัน ให้สอบวิชาดังต่อไปนี้
(1) ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ ข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์
(2) ความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง
(3) ความรู้ความสามารถทั่วไป
(4) ภาคปฏิบัติ
(5) สัมภาษณ์

ผู้สอบคัดเลือกหรือผู้สอบแข่งขัน ต้องได้คะแนนแต่ละวิชาไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบและ
ได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของคะแนนทั้งหมด จึงถือเป็นผู้สอบได้
ข้อ 6 เมื่อการคัดเลือก หรือสอบคัดเลือก หรือเลื่อน หรือสอบแข่งขันเสร็จสิ้นแล้ว
ให้ประธานกรรมการประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก หรือสอบคัดเลือก หรือเลื่อน หรือ
สอบแข่งขันได้ เรียงตามลําดับคะแนนไว้ ณ สํานักงานของสหกรณ์และให้รายงานผลการคัดเลือก
หรือสอบคัดเลือก หรือเลื่อน หรือสอบแข่งขันต่อคณะกรรมการโดยเร็ว
ให้ไว้ ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2555
สุรเสน ทั่งทอง
(นายสุรเสน ทั่งทอง)

ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตร จํากัด

หลักเกณฑ์และ วิธีการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตร จํากัด
พ.ศ.2555
……………………………………………………………………………………………………………….
อาศัยอํานาจตามความในข้อ 21 แห่งระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตร จํากัด ว่าด้วย
เจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ พ.ศ. 2555 จึงได้กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ของ เจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ออมครูพิจิตร จํากัด ดังนี้
ข้อ 1 หลักเกณฑ์นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ประกาศ เป็นต้นไป
ข้อ 2 ในหลักเกณฑ์และวิธีการนี้
“สหกรณ์”
หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตร จํากัด
“คณะกรรมการดําเนินการ” หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
พิจิตร จํากัด
“ประธาน”
หมายถึง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตร
“เจ้าหน้าที่”
หมายถึง บุคคลซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามระเบียบฯ
ว่าด้วยเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ พ.ศ. 2555 โดยให้ได้รับเงินเดือน หรือค่าจ้างจาก
งบประมาณหมวดเงินเดือนหรือค่าจ้าง จากงบประมาณรายจ่ายประจําปีที่ได้รับจากที่ประชุม
ใหญ่ของสหกรณ์
“ลูกจ้าง”
หมายถึง บุคคลที่สหกรณ์จ้างไว้เพื่อปฏิบัติงานที่เป็นลักษณะ
ประจํา หรือชั่วคราว ตามอัตราและจํานวนที่กําหนดไว้ตามระเบียบฯ ว่าด้วยเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง
สหกรณ์ พ.ศ. 2555 โดยให้ได้รับค่าจ้าง จากงบประมาณรายจ่ายประจําปีที่ได้รับจากที่ประชุม
ใหญ่ของสหกรณ์
ข้อ 3 วิธีการประเมินผลการทดลองการปฏิบัติหน้าที่
(1) ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาดําเนินการในเรื่องการทดลองปฏิบัติหน้าที่อย่างจริงจัง
มีความเที่ยงธรรม และได้มาตรฐาน ในอันที่จะให้การทดลองปฏิบัติหน้าที่เป็นกระบวนการ
เลือกสรรบุคคลเข้าเป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ
(2) ให้ผู้จัดการมีหน้าที่ดูแลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ มอบหมายงานให้ผู้ทดลองปฏิบัติ
หน้าทีป่ ฏิบัติ และแจ้งให้ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ทราบอย่างชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงาน
การประพฤติตน รายการประเมิน วิธีการประเมิน และมาตรฐานหรือเกณฑ์การประเมินผล
การทดลองปฏิบัติหน้าที่
(3) ให้ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ จัดทํารายงานการปฏิบัติหน้าที่ของตนตามแบบประเมิน
ที่กําหนด เสนอต่อผู้มีหน้าที่ดูแลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ เพื่อรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อ
คณะกรรมการ ประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ทุกเดือน โดยให้ส่งรายงานในวันที่ครบเดือนใน
การทดลองปฏิบัติหน้าที่

(4) การประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ ให้คณะกรรมการประเมินผลการทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ ทําการประเมินผลผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ ตามแบบประเมินที่กําหนดนี้ โดยทําการ
ประเมิน 2 ครั้ง (หรือ 3 ครั้ง ในกรณีที่ขยายระเวลา)
(ก) กรณีผลการประเมินครั้งแรกไม่ต่ํากว่าเกณฑ์ที่กําหนด ให้ประธาน
กรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ เก็บผลการประเมินดังกล่าวไว้ แล้วประเมินอีก
ครั้งเมื่อทดลองปฏิบัติหน้าที่ครบ 6 เดือน หรือเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่ขยายแล้ว แล้วให้รายงาน
ผลการประเมินให้ผู้มีอํานาจสั่งบรรจุต่อไป
(ข) กรณีผลการประเมินต่ํากว่าเกณฑ์ที่กําหนด ให้รายงานให้ผู้มีอํานาจสั่งบรรจุ
ทราบเมื่อเสร็จสิ้นการประเมินแต่ละครั้ง
ครั้งที่ 1 : เมื่อทดลองปฏิบัติหน้าที่มาแล้วเป็นเวลา 3 เดือน
ครั้งที่ 2 : เมื่อทดลองปฏิบัติหน้าที่ครบ 6 เดือน เว้นแต่คณะกรรมการไม่อาจ
ประเมิน ผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างชัดแจ้ง เนื่องจากผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่
1) ลาคลอดบุตร
2) ลาป่วยซึ่งจําเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานาน
3) ลาป่วยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติตามหน้าที่ หรือในขณะเดินทาง
ไปหรือกลับจากการปฏิบัติตามหน้าที่
4) ลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพล
คณะกรรมการจะประเมินผลรวมครั้งเดียวเมื่อทดลองปฏิบัติหน้าที่ครบ 6 เดือน
แล้วก็ได้
(5) การรายงานผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ ให้ประธานกรรมการประเมินฯ รายงาน
ผลการประเมินฯ ต่อผู้มีอํานาจสั่งบรรจุ ดังนี้
(ก) การประเมินผลครั้งที่ 1 (เมื่อครบ 3 เดือน)
กรณีผู้มีอํานาจสั่งบรรจุได้รับรายงานจากประธานกรรมการว่า ผลการประเมินต่ํา
กว่าเกณฑ์ ที่กําหนด ให้ดําเนินการดังนี้
หากเห็นควรให้ผู้ทดลองได้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ต่อจนครบ 6 เดือน
1) ให้แสดงความเห็นในแบบหมายเลข 1
2) ให้แจ้งให้ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ ผู้มีหน้าที่ดูแลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ และ
คณะกรรมการทราบ เพื่อทําการทดลองปฏิบัติหน้าที่ต่อ แล้วประเมินผลการทดลองในครั้งที่ 2
ต่อไป
หากเห็นควรให้ออกจากสหกรณ์
1) ให้แสดงความเห็นในแบบหมายเลข 1
2) ให้มีคําสั่งให้ผู้นั้นออกจากสหกรณ์ภายใน 5 วันทําการ นับแต่วันที่ได้รับการ
รายงาน พร้อมกับแจ้งให้ผู้นั้นทราบ

(ข) การประเมินครั้งที่ 2 (เมื่อครบ 6 เดือน)
เมื่อผู้มีอํานาจสั่งบรรจุได้รับรายงานผลการประเมินจากประธานกรรมการใน
ลักษณะ ดังนี้
กรณีผลการประเมินไม่ต่ํากว่าเกณฑ์ ต้องดําเนินการ ดังนี้
ให้ผู้มีอํานาจสั่งบรรจุออกประกาศ ประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า ผู้ทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่นั้น เป็นผู้ผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ พร้อมกับแจ้งผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ทราบ
กรณีผลการประเมินต่ํากว่าเกณฑ์ ให้ดําเนินการ ดังนี้
1) หากเห็นควรขยายระยะเวลาทดลองปฏิบัติต่อไปอีก 3 เดือน
ให้แสดงความเห็นในแบบหมายเลข 1
ให้แจ้งให้ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ ผู้มีหน้าที่ดูแลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ และ
คณะกรรมการทราบ เพื่อทําการทดลองปฏิบัติหน้าที่ต่อจนครบกําหนดระยะเวลาที่ขยาย แล้ว
ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดการขยายระยะเวลา
2) หากเห็นสมควรให้ออกจากสหกรณ์
ให้แสดงความเห็นในแบบหมายเลข 1
ให้มีคําสั่งให้ผู้นั้นออกจากสหกรณ์ภายใน 5 วันทําการ นับแต่วันที่มีคําสั่ง
(ค) การประเมินครั้งที่ 3 (กรณีขยายระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที)่
เมื่อผู้มีอํานาจสั่งบรรจุได้รับผลประเมินจากประธานกรรมการประเมินฯใน
ลักษณะ ดังนี้
กรณีผลการประเมินกรณีไม่ต่ํากว่าเกณฑ์
ให้ผู้มีอํานาจบรรจุออกประกาศ ประกาศโดยทั่วกันว่า ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่นั้น
เป็นผู้ผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ พร้อมกับแจ้งให้ผู้นั้นทราบ
กรณีผลการประเมินต่ํากว่าเกณฑ์ หากเห็นควรให้ออกจากสหกรณ์
1) ให้แสดงความเห็นในแบบหมายเลข 1
2) ให้ออกคําสั่งให้ผู้นั้นออกจากสหกรณ์ภายใน 5 วันทําการ นับแต่วันที่
ได้รับรายงาน พร้อมแจ้งให้กับผู้นั้นทราบ
คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ ประกอบด้วยคณะกรรมการ
ที่ได้รับมอบหมาย 2 คน และผู้จัดการ 1 คน
(6) ให้ผู้มีอํานาจสั่งบรรจุ เป็นผู้ออกคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่
ข้อ 4 แบบประเมินผลการทดลองปฏิบตั ิหน้าที่
แบบประเมินนี้มี 2 ชุด คือ
(1) แบบหมายเลข 3 เป็นแบบประเมินสําหรับกรรมการแต่ละท่านใช้ประเมินผลการ
ทดลองปฏิบัติหน้าทีข่ องผู้ทดลองปฏิบัติหน้าทีค่ นละ 1 ชุด

(2) แบบหมายเลข 4 เป็นแบบแสดงความเห็นผลการประเมินของคณะกรรมการตามเสียง
ข้างมาก โดยให้ประธานกรรมการเป็นผู้ลงชื่อเสนอความเห็น ผลการประเมินของคณะกรรมการ
ประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่
(3) กรณีกรรมการท่านใดมีความเห็นแย้งกับกรรมการตามเสียงข้างมาก ให้แสดงความเห็น
แย้งได้ในท้ายแบบหมายเลข 4
(4) ให้ผู้ประเมิน ทําการประเมินทุกข้อ
(5) เมื่อเสร็จสิ้นการประเมินแต่ละครั้ง ให้ดําเนินการจัดเก็บแบบประเมิน
ข้อ 5 มาตรฐานหรือเกณฑ์การประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่
(1) ในแต่ละรายการประเมิน (ความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ ความรู้ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน ความประพฤติ) ในแบบประเมิน จะต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 60% ของคะแนน
เต็ม
ผูท้ ดลองปฏิบัติหน้าที่ได้คะแนนรวมจากการประเมินตั้งแต่ 60% ขึ้นไป ให้ถือว่าผู้นั้นได้
คะแนนไม่ต่ํากว่าเกณฑ์ที่กําหนด
ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ได้คะแนนรวมจากการประเมินต่ํากว่า 60% ให้ถือว่าผู้นั้นได้
คะแนนต่ํากว่าเกณฑ์ที่กําหนด
(2) การประเมินครั้งที่สอง ให้ถือเป็นการประเมินผลสรุปของการทดลองปฏิบัติหน้าที่
หากผูท้ ดลองฯได้คะแนนรวมจากการประเมินตั้งแต่ 60% ขึ้นไป ก็ถือว่าผู้นั้นผ่านการประเมิน
และหากได้คะแนนรวมต่ํากว่า 60% ก็ให้ถือว่าผู้นั้นไม่ผ่านการประเมินผลการทดลองปฏิบัติ
หน้าที่
(3) การกําหนดน้ําหนักคะแนน
คะแนนในแต่ละหัวข้อของรายการประเมินกําหนดไว้ดังนี้
(ก) ความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
20
คะแนน
(ข) ความสามารถในการปฏิบัติงาน
30
คะแนน
(ค) ความประพฤติ
50
คะแนน
รวม 100 คะแนน
(4) ผลการประเมินของคณะกรรมการให้เป็นไปตามเสียงข้างมาก กรรมการที่ไม่เห็น
ด้วยอาจทําความเห็นแย้งรวมไว้ก็ได้
ให้ไว้ ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2555
สุรเสน ทั่งทอง
(นายสุรเสน ทั่งทอง)

ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตร จํากัด

คําอธิบาย รายการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตร จํากัด
รายการผลการประเมินการทดลองปฏิบัติหน้าที่
1. ความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
1.1 ความรู้ในกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ความรู้ ความเข้าใจในกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
ต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานในตําแหน่งที่กําลังทดลองปฏิบัติหน้าที่อยู่
1.2 ความรู้ในหลักวิชาเฉพาะด้าน ความรู้เฉพาะของวิชาซึ่งทุกคนในตําแหน่ง
นั้นๆ ต้องทราบ
2. ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน
2.1 คุณภาพของงาน ผลงานที่ได้ปฏิบัติมามีความถูกต้อง ครบถ้วน ประณีต
เรียบร้อย และเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด
2.2 ปริมาณงาน ปริมาณมากน้อยของงานที่ทําได้สําเร็จ โดยเปรียบกับ
มาตรฐานหรือปริมาณงานโดยเฉลี่ยที่ผู้ปฏิบัติงานในตําแหน่งทําได้
3. ความประพฤติ
3.1 การรักษาวินัย การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ แบบแผน และข้อบังคับ
ของทางสหกรณ์
3.2 ความอุตสาหะ ความพยายาม ความตั้งใจที่จะทํางานให้สาํ เร็จ และ
ความมานะ บากบั่น ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคและปัญหา
3.3 ความรับผิดชอบ การยอมรับภาระหน้าที่ของตนในการดําเนินงานให้
สําเร็จ โดยคํานึงถึงเป้าหมายของงานเป็นหลัก
3.4 ความมีมนุษยสัมพันธ์ ความสามารถในการติดต่อสัมพันธ์กับบุคคลอื่น ด้วย
ความเข้าใจอันดีต่อกัน และเกิดความร่วมมือประสานกัน
3.5 ความซื่อสัตย์ ความประพฤติที่ตรงและจริงใจ ไม่หลอกลวง ไม่คดโกง
หรือไม่คิดทรยศ รวมทั้งไม่สนับสนุนหรือกระทําการใดๆ ที่ก่อให้เกิดการคดโกงหรือหลอกลวงด้วย
3.6 การประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี การปฏิบัติตาม
หลักศาสนา จารีต ประเพณี วัฒนธรรม หรือความเชื่อของสังคม
3.7 การเสียสละและอุทิศเวลาให้สหกรณ์ การยอมรับที่จะปฏิบัติงานทั้งใน
เวลาและนอกเวลาทําการ ด้วยความตั้งใจเต็มความสามารถ
3.8 ความสนใจที่จะพัฒนาตนเอง ความสนใจที่จะเพิ่มพูนความรู้ ความชําชาญ
หรือประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่

3.9 จรรยาบรรณ การปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของจรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่
3.10 คุณธรรม ความเอื้อเฟื้อต่อบุคคลอื่น ความเมตตา การแสดงออกทั้งต่อ
หน้าและลับหลัง
เกณฑ์การประเมิน
เกณฑ์การประเมิน คณะกรรมการการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ทําหน้าที่
ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ทดลองฯ โดยให้คะแนนจากรายการประเมินที่กําหนดไว้ เกณฑ์
การตัดสินจะพิจารณาจากผลการประเมินของคณะกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากเป็นเกณฑ์
ในการประเมินในแต่ละรายการให้ถือว่าเกณฑ์ผ่านคือ 60% ของคะแนนเต็ม หากผู้
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ได้คะแนนต่ํากว่า 60% ก็ให้ถือว่าผู้นั้นได้คะแนนต่ํากว่าเกณฑ์ที่กําหนด
น้ําหนักคะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
1.
ความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
1.1 ความรู้ในกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
1.2 ความรู้ในหลักวิชาเฉพาะด้าน
2.

3.

รวม

10
10
20

คะแนน
คะแนน
คะแนน

รวม

15
15
30

คะแนน
คะแนน
คะแนน

5
5
5
5
5
5

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

5
5
5
5
50
100

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน
2.1 คุณภาพของงาน
2.2 ปริมาณงาน
ความประพฤติ
3.1 การรักษาวินัย
3.2 ความอุตสาหะ
3.3 ความรับผิดชอบ
3.4 ความมีมนุษยสัมพันธ์
3.5 ความซื่อสัตย์
3.6 การประพฤติตนอยู่ในศีลธรรม
และขนบธรรมเนียมประเพณี
3.7 การเสียสละและอุทิศเวลาให้ราชการ
3.8 ความสนใจที่จะพัฒนาตนเอง
3.9 จรรยาบรรณ
3.10 คุณธรรม
รวม
รวมทั้งสิ้น

