1

ระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู กาญจนบุรี จากัด
ว่ าด้ วยเจ้ าหน้ าทีส่ หกรณ์ ออมทรัพย์ ครู กาญจนบุรี จากัด
พ.ศ.2549
อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ออมทรั พย์ครู กาญจนบุ รี จากัด ข้อ 79 (11) และ
ข้อ 107 (7) ที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู กาญจนบุรี จากัด ชุดที่ 45 ครั้งที่ 10
เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2549 ได้มีมติให้กาหนดระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครู กาญจนบุรี
จากัด พ.ศ.2549 ไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรี ยกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู กาญจนบุรี จากัด ว่าด้วยเจ้าหน้าที่สหกรณ์
ออมทรัพย์ครู กาญจนบุรี จากัด พ.ศ.2549”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2549 เป็ นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิก “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู กาญจนบุรี จากัด ว่าด้วยเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2544”
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
“สหกรณ์” หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ครู กาญจนบุรี จากัด
“คณะกรรมการดาเนินการ” หมายความว่า คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
กาญจนบุรี จากัด
“คณะกรรมการอานวยการ” หมายความว่า คณะกรรมการอานวยการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
กาญจนบุรี จากัด
“ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
กาญจนบุรี จากัด
“ประธานกรรมการอานวยการ” หมายความว่า ประธานกรรมการอานวยการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
กาญจนบุรี จากัด
“ผูจ้ ดั การ” หมายความว่า ผูจ้ ดั การสหกรณ์ออมทรัพย์ครู กาญจนบุรี จากัด รวมถึงผูป้ ฏิบตั ิหน้าที่
แทนผูจ้ ดั การ
“เจ้าหน้าที่” หมายความว่า บุคคลผูท้ ี่สหกรณ์ ออมทรัพย์ครู กาญจนบุรี จากัด จ้างไว้ปฏิบตั ิงานของ
สหกรณ์ในตาแหน่งต่าง ๆ
“ปี ” หมายความว่า ปี ทางบัญชีของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู กาญจนบุรี จากัด
“เวลา” หมายความว่า เวลาทางานปกติหรื อเวลานอกเวลาทางาน
ข้อ 5 ให้คณะกรรมการดาเนินการ รักษาการตามระเบียบนี้
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หมวด 1
อัตรากาลังและตาแหน่ งเจ้ าหน้ าที่
ข้อ 6 การจ้างเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ให้จา้ งตามจานวนที่จาเป็ นแก่การปฏิบตั ิงานของสหกรณ์ ซึ่ ง
กาหนดไว้ในภาคผนวก 1 ตาแหน่งโครงสร้าง
ข้อ 7 ตาแหน่งเจ้าหน้าที่ประกอบด้วย
(1) ตาแหน่งลูกจ้าง
(2) ตาแหน่งเจ้าหน้าที่
(3) ตาแหน่งหัวหน้างาน
(4) ตาแหน่งหัวหน้าฝ่ าย
(5) ตาแหน่งรองผูจ้ ดั การ
(6) ตาแหน่งผูจ้ ดั การ
หมวด 2
อัตราเงินเดือน
ข้อ 8 การกาหนดอัตราเงินเดือนเป็ นไปตามที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนดไว้ในภาคผนวก 2
ข้อ 9 กรณี เจ้าหน้าที่มีเวลาการทางานไม่เต็มเดือน ให้คานวณเงินเดือน ดังนี้
ให้คิดอัตราเงินเดือน = เงินเดือน x จานวนวันทางาน
30
หมวด 3
คุณสมบัติเจ้ าหน้ าที่
ข้อ 10 เจ้าหน้าที่ตอ้ งมีคุณสมบัติทวั่ ไปดังต่อไปนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ากว่าสิ บแปดปี บริ บูรณ์
(3) ต้องเป็ นผูเ้ ลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักรไทย
(4) ไม่ เป็ นผูไ้ ร้ ค วามสามารถ เสมื อ นไร้ ค วามสามารถ วิก ลจริ ต หรื อจิ ต ฟั่ น เฟื อนไม่
สมประกอบ ทั้งไม่เป็ น โรคเรื้ อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้าง โรคพิษสุ ราเรื้ อรัง โรคที่น่ารังเกียจ
หรื อติดยาเสพย์ติด
(5) ไม่เป็ นผูบ้ กพร่ องในศีลธรรมอันดี
(6) ไม่ เคยได้รับ โทษจาคุ ก โดยค าพิ พ ากษาถึ งที่ สุ ดให้จาคุ ก ในความผิดเกี่ ยวกับ ทรั พ ย์ที่
กระทาโดยทุจริ ต
(7) ไม่เคยถู กไล่ออก ปลดออก หรื อให้ออกจากราชการ องค์การ หรื อหน่ วยงานของรัฐ
หรื อเอกชน ฐานทุจริ ตต่อหน้าที่
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(8) ไม่เคยถูกให้พน้ จากตาแหน่งกรรมการ หรื อมีคาวินิจััยเป็ นที่สุดให้พน้ จากตาแหน่ง
กรรมการ
(9) ไม่เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตาแหน่งกรรมการ เพราะเหตุทุจริ ต
ต่อหน้าที่
(10) ไม่เคยเป็ นบุคคลล้มละลาย
(11) ไม่เป็ นผูม้ ีหนี้สินล้นพ้นตัว
(12) ไม่เป็ นผูเ้ คยรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่ความผิดลหุ โทษ
หรื อความผิดอันได้กระทาโดยประมาท
หมวด 4
การสรรหาเจ้ าหน้ าที่
ข้อ 11 ให้ ค ณะกรรมการด าเนิ น การ แต่ งตั้ง คณะบุ ค คลขึ้ น คณะหนึ่ งประกอบด้วย กรรมการ
ดาเนิ นการ ไม่เกินเจ็ดคน เป็ นคณะทางานสรรหาบุคคลเป็ นเจ้าหน้าที่ เพื่อคัดเลือก หรื อสอบคัดเลือก หรื อ
สอบแข่งขัน โดยพิจารณาจากความเหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่ โดยให้ดาเนินการดังนี้
(1) ประกาศรับสมัครให้ปิดประกาศไว้หน้าสานักงานของสหกรณ์โดยเปิ ดเผย ก่อนวันรับ
สมัครไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน และให้ประกาศทางสื่ อมวลชนต่าง ๆ ระยะเวลาการเปิ ดรับสมัครต้องไม่น้อย
กว่าห้าวัน
(2) ให้ผปู ้ ระสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก หรื อสอบคัดเลือก หรื อสอบแข่งขัน ยืน่ ใบ
สมัครตามแบบที่สหกรณ์กาหนด พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานแสดงพื้นความรู ้ บัตรประจาตัวประชาชน
สาเนาทะเบียนบ้าน หนังสื อรับรองของแพทย์แผนปั จจุบนั ชั้นหนึ่งสาขาเวชกรรม และรับรองด้วยว่าผูส้ มัคร
เป็ นผูม้ ีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์ดี และหลักฐานสาคัญอื่น ๆ
ให้ยนื่ ใบสมัครด้วยตนเอง และชาระค่าธรรมเนียมการสมัครตามที่สหกรณ์กาหนด เงิน
ค่าธรรมเนียมการสมัครนี้สหกรณ์จะไม่คืนให้ไม่วา่ กรณี ใด ๆ เว้นแต่เัพาะผูข้ าดคุณสมบัติหรื อพื้นความรู ้
ทั้งนี้ ในกรณี ที่มีความจาเป็ นเร่ งด่วน หากดาเนิ นการตามข้อ 11 (1) และ (2) จะก่อให้เกิ ดความ
เสี ยหายแก่กิจการของสหกรณ์ ให้คณะกรรมการดาเนินการพิจารณาจ้างเจ้าหน้าที่เป็ นกรณี พิเศษได้
การสอบคัดเลือก หรื อสอบแข่ งขัน
ข้อ 12 ในการสอบคัดเลือก หรื อสอบแข่งขัน ให้คณะทางานสรรหาบุคคลเป็ นเจ้าหน้าที่จดั ให้มี
การสอบความรู ้ในตาแหน่งหน้าที่ที่ตอ้ งการ โดยจะต้องสอบความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์ วิชา
อื่นตามที่สหกรณ์กาหนด และสัมภาษณ์
ผูส้ อบคัดเลือก หรื อสอบแข่งขันต้องได้คะแนนตามที่สหกรณ์กาหนดเป็ นคราว ๆ ไป จึงมี
สิ ทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ แล้วจึงประกาศผล
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การคัดเลือกเจ้ าหน้ าทีโ่ ดยกรณีพเิ ศษ
ข้อ 13 ในกรณี ที่มีความจาเป็ นสหกรณ์อาจใช้วธิ ี สรรหาเจ้าหน้าที่โดยไม่นาความในข้อ 12 มาใช้
บังคับ คือ
(1) เมื่อผูม้ ีคุณวุฒิที่สหกรณ์ตอ้ งการ ไม่สนใจมาสมัครเป็ นเจ้าหน้าที่ หรื อมาสมัครแต่ไม่
เพียงพอ
(2) เป็ นผูม้ ีคุณวุฒิหรื อวิชาชีพที่ขาดแคลน
(3) เป็ นผูท้ รงคุณวุฒิ มีความรู ้ ความสามารถและความชานาญเป็ นพิเศษ
การบรรจุดงั กล่าวให้คณะกรรมการดาเนิ นการมอบหมายให้คณะทางานสรรหาบุคคลเป็ น
เจ้าหน้าที่ คัดเลือกบุคคล แล้วนาเสนอคณะกรรมการดาเนินการพิจารณาให้ความเห็นชอบ
หมวด 5
การบรรจุแต่ งตั้งและการให้ ออก
ข้อ 14 ผูท้ ี่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็ นเจ้าหน้าที่ตอ้ งผ่านการทดลองปฏิบตั ิงาน ตามระยะเวลา
ที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนดแต่ไม่เกิน 120 วัน และต้องผ่านการประเมิน
ผูไ้ ด้รับการบรรจุและแต่งตั้ง อาจได้รับเงินค่าประสบการณ์ ตามที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนด
ข้อ 15 ในการบรรจุและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ต้ งั แต่รองผูจ้ ดั การลงมา ให้ผจู ้ ดั การพิจารณานาเสนอ
คณะกรรมการดาเนินการให้ความเห็นชอบ แล้วนาเสนอให้ประธานกรรมการดาเนินการลงนาม
ข้อ 16 ในการบรรจุและแต่งตั้งผูจ้ ดั การ ให้คณะกรรมการอานวยการเป็ นผูพ้ ิจารณานาเสนอ
คณะกรรมการดาเนินการอนุมตั ิ และนาเสนอให้ประธานกรรมการดาเนินการลงนาม
ข้อ 17 การบรรจุและแต่งตั้งตามปกติ ให้ใช้อตั ราเงินเดือนขั้นต้นของวุฒิการศึกษาหรื อตาแหน่ง
งานนั้น
ในกรณี ที่มีเหตุอนั ควรต้องบรรจุอตั ราเงินเดือนมากกว่าขั้นต้นของวุฒิการศึกษาหรื อตาแหน่งงานนั้น
ให้เป็ นไปตามข้อ 14 วรรคสอง แต่ท้ งั นี้ไม่เกินเงินเดือนขั้นสู งสุ ดสาหรับตาแหน่งนั้นในภาคผนวก 2
ข้อ 18 ในกรณี ตาแหน่ งเจ้าหน้าที่ ต้ งั แต่ รองผูจ้ ดั การลงมาว่างลง หรื อไม่ อยู่หรื ออยู่แต่ ไม่อาจ
ปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้ผจู ้ ดั การเสนอชื่อเจ้าหน้าที่ที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการดาเนินการ เพื่อแต่งตั้งให้เป็ นผู ้
ปฏิบตั ิหน้าที่แทน
ในกรณี ตาแหน่ งผูจ้ ดั การว่างลง หรื อไม่อยูห่ รื ออยูแ่ ต่ไม่อาจปฏิ บตั ิหน้าที่ได้ การแต่งตั้งผู ้
ปฏิบตั ิหน้าที่แทนผูจ้ ดั การ ให้เป็ นไปตามข้อบังคับของสหกรณ์
ข้อ 19 คุณสมบัติเัพาะตาแหน่ง มีดงั ต่อไปนี้
(1) ลูกจ้าง มีพ้นื ความรู ้ไม่ต่ากว่าประโยคประถมศึกษาหรื อประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
หรื อประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง (ปวส.) หรื ออนุปริ ญญา ในสาขาที่สหกรณ์ตอ้ งการและมีความรู ้
ความสามารถในงานที่รับมอบหมายให้ปฏิบตั ิ
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(2) เจ้าหน้าที่
ก. มีพ้นื ความรู ้ไม่ต่ากว่าปริ ญญาตรี ในสาขาที่สหกรณ์ตอ้ งการ หรื อ
ข. เป็ นผูด้ ารงตาแหน่ งลู กจ้าง ที่ มีเงิ นเดื อนไม่น้อยกว่าขั้นต้นของตาแหน่ ง
เจ้าหน้าที่
(3) หัวหน้างาน
ก. มีพ้นื ความรู ้ไม่ต่ากว่าปริ ญญาตรี ในสาขาที่สหกรณ์ตอ้ งการ และมี
ประสบการณ์ในการทางานที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี หรื อ
ข. เป็ นผูด้ ารงตาแหน่งเจ้าหน้าที่ ที่มีเงินเดือนไม่นอ้ ยกว่าขั้นต้นของตาแหน่ง
หัวหน้างาน
(4) หัวหน้าฝ่ าย
ก. มีพ้นื ความรู ้ไม่ต่ากว่าปริ ญญาตรี ในสาขาที่สหกรณ์ตอ้ งการ และมี
ประสบการณ์ในการทางานที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี หรื อ
ข. มีพ้นื ความรู ้ไม่ต่ากว่าปริ ญญาโทในสาขาที่สหกรณ์ตอ้ งการ และมี
ประสบการณ์ในการทางานที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี หรื อ
ค. เป็ นผูด้ ารงตาแหน่งหัวหน้างาน หรื อตาแหน่งเจ้าหน้าที่ ที่มีเงินเดือนไม่นอ้ ย
กว่าขั้นต้นของตาแหน่งหัวหน้าฝ่ าย
(5) รองผูจ้ ดั การ
ก. มีพ้นื ความรู ้ไม่ต่ากว่าปริ ญญาตรี ในสาขาที่สหกรณ์ตอ้ งการ และมี
ประสบการณ์ในการทางานที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี หรื อ
ข. มีพ้นื ความรู ้ไม่ต่ากว่าปริ ญญาโทในสาขาที่สหกรณ์ตอ้ งการ และมี
ประสบการณ์ในการทางานที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี หรื อ
ค. เป็ นผูด้ ารงตาแหน่ งหัวหน้างาน หรื อหัวหน้าฝ่ าย ที่ มีเงิ นเดื อนไม่ น้อยกว่า
ขั้นต้นของตาแหน่งรองผูจ้ ดั การ
(6) ผูจ้ ดั การ
ก. มีพ้นื ความรู ้ไม่ต่ากว่าปริ ญญาตรี ในสาขาที่สหกรณ์ตอ้ งการ และมี
ประสบการณ์ในการทางานที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี หรื อ
ข. มีพ้นื ความรู ้ไม่ต่ากว่าปริ ญญาโท ในสาขาที่สหกรณ์ตอ้ งการ และมี
ประสบการณ์ในการทางานที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี หรื อ
ค. เป็ นผูด้ ารงตาแหน่งหัวหน้าฝ่ ายหรื อรองผูจ้ ดั การ ที่มีเงินเดือนไม่นอ้ ยกว่า
ขั้นต้นของตาแหน่งผูจ้ ดั การ
ข้อ 20 การออกจากสหกรณ์ ให้เป็ นไปตามระเบียบว่าด้วยข้อบังคับเกี่ยวกับการทางาน พ.ศ.2549
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หมวด 6
การเลื่อนตาแหน่ ง
ข้อ 21 การเลื่ อนตาแหน่ ง การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ให้ดารงตาแหน่ งสู งขึ้ นจากเดิ ม ผูไ้ ด้รับการเลื่ อน
ตาแหน่ งต้องมีคุณสมบัติเัพาะตามข้อ 19 โดยให้ผูจ้ ดั การประเมินและนาเสนอคณะกรรมการดาเนิ นการ
พิจารณาอนุมตั ิ
หมวด 7
หลักประกัน
ข้อ 22 ให้ผไู ้ ด้รับการบรรจุในตาแหน่งดังต่อไปนี้ ต้องมีเงินประกันการทางานหรื อเงินประกัน
ความเสี ยหายในการทางานในหน้าที่
(1) ผูจ้ ดั การ
(2) รองผูจ้ ดั การ
(3) หัวหน้าฝ่ าย
(4) หัวหน้างาน
(5) เจ้าหน้าที่
(6) ลูกจ้าง
จานวนเงินที่สหกรณ์จะเรี ยกเป็ นประกันได้ไม่เกิน 60 เท่าของอัตราค่าจ้างรายวันโดย
เัลี่ยที่เจ้าหน้าที่ได้รับอยูใ่ นวันที่สหกรณ์รับเงินประกัน
ในกรณี ที่เจ้าหน้าที่ได้รับค่าจ้างเพิ่มขึ้น ให้สหกรณ์เรี ยกเงินประกันเพิ่มในอัตราไม่เกิน
60 เท่าของอัตราค่าจ้างรายวันใหม่ในปี นั้น ๆ ด้วย
ในกรณี ที่เงิ นประกันลดลง เนื่ องจากนาไปชดใช้ค่าเสี ยหาย สหกรณ์ จะเรี ยกหรื อรับ
เงินประกันเพิ่มได้ในอัตราไม่เกิน 60 เท่าของอัตราค่าจ้างรายวัน
เงินประกันให้ฝากไว้กบั ธนาคาร หรื อสถาบันการเงิน หรื อสหกรณ์ โดยได้รับความ
ยินยอมจากเจ้าหน้าที่ และจัดให้มีบญั ชี เงินฝากของเจ้าหน้าที่แต่ละคน พร้อมแจ้งชื่ อบัญชี และเลขที่บญั ชีให้
เจ้าหน้าที่ทราบเป็ นหนังสื อภายในเจ็ดวันนับแต่วนั ที่รับเงินประกัน
ข้อ 23 ให้ผูไ้ ด้รับ การบรรจุเป็ นเจ้าหน้าที่ทุ กคน ต้องมีบุ คคลที่ เป็ นข้าราชการหรื อพนัก งาน
รัฐวิสาหกิ จ ซึ่ งคณะกรรมการดาเนิ นการเห็ นสมควรอย่างน้อยหนึ่ งคนเป็ นผูค้ ้ าประกัน หรื อหลักทรัพย์มา
จานา หรื ออสังหาริ มทรัพย์มาจานอง ตามที่คณะกรรมการดาเนิ นการกาหนด เพื่อประกันความเสี ยหายใน
การทางานที่เจ้าหน้าที่ได้ก่อให้เกิดขึ้น สาหรับตาแหน่งต่าง ๆ ดังนี้
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(1) ผูจ้ ดั การ
ในวงเงิน
300,000 บาท
(2) รองผูจ้ ดั การ
ในวงเงิน
200,000 บาท
(3) หัวหน้าฝ่ าย
ในวงเงิน
100,000 บาท
(4) หัวหน้างาน
ในวงเงิน
80,000 บาท
(5) เจ้าหน้าที่
ในวงเงิน
50,000 บาท
(6) ลูกจ้าง
ในวงเงิน
30,000 บาท
ในกรณี ที่บุคคลหรื ออสังหาริ มทรัพย์ ที่นาเป็ นหลักประกันมีการเปลี่ยนแปลงลดน้อย
ถอยลงด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม ให้เจ้าหน้าที่ผนู ้ ้ นั แจ้งผูจ้ ดั การหรื อคณะกรรมการดาเนิ นการทราบแล้วแต่กรณี
ภายใน 7 วัน และให้จดั หาหลักประกันมาเพิ่มเติมให้ครบภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วนั ที่หลักประกันนั้น
ลดน้อยถอยลง ให้คณะกรรมการดาเนินการพิจารณาอนุมตั ิ
เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการเลื่อนตาแหน่ง ต้องจัดให้มีหลักประกันตามระเบียบนี้ หากเจ้าหน้าที่
มีปัญหาในเรื่ องหลักประกัน จะไม่ขอรับการเลื่ อนตาแหน่ ง โดยจะขอปฏิบตั ิหน้าที่ตามตาแหน่งเดิมก็ได้
ตามระยะเวลาวรรค 2
หมวด 8
การเลื่อนเงินเดือน
ข้อ 24 การเลื่อนเงินเดือนของเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ที่ผา่ นการทดลองปฏิบตั ิงานและได้รับการบรรจุ
แต่งตั้ง อาจได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ให้เลื่อนได้สูงสุ ดปี ละไม่เกินสองขั้น โดยให้เป็ นไปตามตาราง
บัญชีเงินเดือนในภาคผนวก 2 ทั้งนี้ตอ้ งอยูภ่ ายในวงเงินที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนด
ข้อ 25 การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของเจ้าหน้าที่ ให้ผบู ้ งั คับบัญชาชั้นต้นหรื อผูท้ ี่ได้รับ
มอบหมายพิจารณาโดยคานึงถึงลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบ ปริ มาณและคุณภาพของงาน โดยนาผลงาน
ความรู ้ความสามารถ ความประพฤติ ความอุตสาหะ ความรับผิดชอบ พฤติกรรมการทางาน การลา
การรักษาวินยั และงานที่ได้รับมอบหมายอื่น ๆ ของผูน้ ้ นั มาประกอบการพิจารณาอย่างรอบคอบ
แล้วรายงานผลการพิจารณาต่อไปยังผูบ้ งั คับบัญชาชั้นเหนื อขึ้นไปตามลาดับจนถึงผูม้ ีอานาจสั่งเลื่อนเงินเดือน
ในการพิจารณารายงานตามวรรคหนึ่ง ให้ผบู ้ งั คับบัญชาชั้นเหนื อแต่ละระดับที่ได้รับรายงานเสนอ
ความเห็น เพื่อประกอบการพิจารณาของผูม้ ีอานาจสัง่ เลื่อนเงินเดือน
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน และวิธีการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ให้เป็ นไปตามที่
คณะกรรมการดาเนินการกาหนดในภาคผนวก 3
ข้อ 26 เจ้าหน้าที่ผมู ้ ีความบกพร่ องในรอบปี ที่แล้วมาดังต่อไปนี้ไม่ให้ได้รับพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
(1) ขาดงานโดยไม่มีเหตุอนั สมควร
(2) มีวนั ลา
ก. ลากิจและลาป่ วยรวมกันเกินกว่า 30 วัน
ข. ลาป่ วยเพราะประสบอันตรายขณะปฏิบตั ิงานในหน้าที่เกิน 180 วัน
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ค. ลาคลอดบุตรเกิน 90 วัน
ง. ลาอุปสมบท หรื อลาไปประกอบพิธีฮจั ย์เป็ นครั้งแรกเกิน 120 วัน
จ. ลาเพื่อรับราชการทหารหรื อฝึ กทบทวน ในการเรี ยกพลเพื่อตรวจสอบ
เพื่อฝึ กวิชาทหาร และเพื่อทดสอบความพรั่งพร้อมทางทหารเกิน 60 วัน
(3) ในรอบปี ที่แล้วมาต้องไม่ถูกลงโทษทางวินยั เว้นแต่โทษตักเตือนเป็ นหนังสื อ
ข้อ 27 ให้ผจู ้ ดั การเสนอเลื่อนขั้นเงินเดือนของเจ้าหน้าที่ตาแหน่งตั้งแต่รองผูจ้ ดั การลงไป ให้ประธาน
กรรมการดาเนินการพิจารณาอนุมตั ิ แล้วนาเสนอให้คณะกรรมการดาเนินการทราบ
ข้อ 28 ให้ประธานคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ประเมินผลงานของผูจ้ ดั การ แล้วส่ งให้คณะกรรมการ
อานวยการพิจารณานาเสนอคณะกรรมการดาเนินการพิจารณาอนุมตั ิ
หมวด 9
การลงโทษทางวินัย
ข้อ 29 วินยั และโทษทางวินยั ให้เป็ นไปตามระเบียบสหกรณ์ ว่าด้วยข้อบังคับเกี่ ยวกับการทางาน
พ.ศ.2549
สาหรับเจ้าหน้าที่ ที่ถูกลงโทษทางวินยั งดการเลื่อนเงินเดือนประจาปี คณะกรรมการ
ดาเนินการอาจพิจารณางดหรื อลดเงินโบนัสประจาปี นั้น ๆ ด้วยก็ได้
ข้อ 30 กระทาผิดระเบียบสหกรณ์วา่ ด้วยข้อบังคับเกี่ยวกับการทางาน พ.ศ.2549 ข้อ 19 (1) ถึง(6)
ถือเป็ นการกระทาผิดวินยั ไม่ร้ายแรง การกระทาผิดตามข้อ 19 (7) ถึง (17) ถือเป็ นการกระทาผิดวินยั อย่าง
ร้ายแรง
ข้อ 31 เจ้าหน้าที่ ที่กระทาความผิด ดังต่อไปนี้ มีความผิดชัดแจ้งไม่ตอ้ งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนคือ
(1) ขาดงานติดต่อกันเกินสามวันโดยไม่มีเหตุอนั สมควร
(2) กระทาความผิดทางอาญา โดยมีคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็ นโทษสาหรับ
ความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรื อความผิดลหุ โทษ
(3) ให้ถอ้ ยคารับสารภาพในข้อเท็จจริ งเป็ นหนังสื อ ต่อผูบ้ งั คับบัญชา
ข้อ 32 กรณี เจ้าหน้าที่ ถู กกล่ าวหาว่ากระทาผิดทางวินัย หรื อมี เหตุ อนั ควรเชื่ อได้ว่าเจ้าหน้าที่ ไ ด้
กระทาผิดวินัย ให้ประธานกรรมการดาเนิ นการ หรื อผูจ้ ดั การ ตั้งคณะกรรมการขึ้นท าการสอบสวนเพื่ อ
เสนอผูม้ ีอานาจลงโทษทางวินยั
ข้อ 33 การสอบสวนวินยั เจ้าหน้าที่ตาแหน่งหัวหน้างานลงมา ให้ผจู ้ ดั การเป็ นผูต้ ้ งั กรรมการ
สอบสวนสาหรับเจ้าหน้าที่ตาแหน่งหัวหน้าฝ่ ายขึ้นไปให้ประธานกรรมการดาเนินการเป็ นผูต้ ้ งั คณะกรรมการ
สอบสวน
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ข้อ 34 คณะกรรมการสอบสวนต้องมีไม่นอ้ ยกว่าสามคน ประธานคณะกรรมการสอบสวนต้องมี
ตาแหน่งไม่ต่ากว่าผูถ้ ูกสอบสวน
ข้อ 35 คณะกรรมการสอบสวนต้องทาการสอบสวนให้เสร็ จสิ้ นภายในสามสิ บวัน นับแต่วนั ที่
รับทราบคาสั่ง หากมีเหตุจาเป็ นไม่สามารถสอบสวนให้เสร็ จภายในสามสิ บวัน ให้เสนอผูม้ ีอานาจสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน เพื่อขอขยายเวลาการสอบสวนต่อไปได้อีกสิ บห้าวัน แต่จะขยายเวลาได้ไม่เกิน
สองครั้ง
ข้อ 36 เมื่อคณะกรรมการสอบสวนได้ทาการสอบสวนเสร็ จสิ้ นแล้ว ให้สรุ ปสานวน
ผลการสอบสวนและเสนอการลงโทษต่อผูส้ ั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน เพื่อพิจารณาลงโทษ
ข้อ 37 หากผูม้ ีอานาจสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน เห็นว่าคณะกรรมการสอบสวน เสนอการ
ลงโทษไม่เหมาะสมกับกรณี ความผิด หากเป็ นการลงโทษเจ้าหน้าที่ตาแหน่งหัวหน้างานลงมา ให้เสนอ
คณะกรรมการอานวยการพิจารณาชี้ขาด หากเป็ นเจ้าหน้าที่ตาแหน่งหัวหน้าฝ่ ายขึ้นไปให้เสนอ
คณะกรรมการดาเนินการพิจารณาชี้ขาด
หมวด 10
สวัสดิการ
ข้อ 38 เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ให้มีสิทธิ ได้รับสวัสดิการตามระเบียบที่สหกรณ์กาหนด
ข้อ 39 เจ้าหน้าที่ครบเกษียณอายุ หรื อถูกเลิกจ้าง โดยไม่มีความผิด นอกจากได้รับค่าชดเชยตาม
กฎหมายคุม้ ครองแรงงานแล้ว หากเจ้าหน้าที่มีระยะเวลาการทางานเกินกว่าสิ บปี สหกรณ์จะจ่ายบาเหน็จให้
เท่ากับเงินเดือนเดือนสุ ดท้าย คูณด้วยจานวนปี ที่ทางานทั้งหมด
ข้อ 40 เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบตั ิงานมาไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี
นับแต่วนั ที่เข้ามาทดลองปฏิบตั ิงานใน
สหกรณ์เมื่อลาออกจากสหกรณ์โดยไม่มีความผิด ให้ได้รับเงินบาเหน็จ
ข้อ 41 ในกรณี เจ้าหน้าที่ออกจากตาแหน่ งเพราะเหตุถึงแก่กรรม และมีเวลาปฏิบตั ิงานไม่ครบห้าปี
นอกจากจะได้รับค่าชดเชยตามกฎหมายคุม้ ครองแรงงานแล้ว สหกรณ์จะจ่ายเงินบาเหน็จให้แก่ทายาทตามที่
คณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควรก็ได้ เว้นแต่การฆ่าตัวตาย หรื อตายด้วยการกระทาผิดกฎหมาย
ข้อ 42 เจ้าหน้าที่ที่ถูกเลิกจ้าง ตามระเบียบสหกรณ์วา่ ด้วยข้อบังคับเกี่ยวกับการทางาน พ.ศ.2549
ข้อ 33 ไม่มีสิทธิ ได้บาเหน็จ
ข้อ 43 เงินบาเหน็จที่จ่ายให้เจ้าหน้าที่ ให้มีจานวนเท่ากับเงินเดือนเดือนสุ ดท้ายคูณด้วยจานวนปี
แห่งเวลาการทางาน การนับเวลาทางานสาหรับคานวณจ่ายเงินบาเหน็จให้นบั เป็ นจานวนปี เศษของปี
ถ้าเกินหกเดือนให้นบั เป็ นหนึ่งปี
ข้อ 44 การจ่ายเงินบาเหน็จตามระเบียบนี้ สหกรณ์จะจ่ายให้ต่อเมื่อทาการตรวจสอบหนี้สินและ
ภาระผูกพันที่มีอยูต่ ่อสหกรณ์ หากมีหนี้สินและภาระผูกพัน สหกรณ์จะหักหนี้สินภาระผูกพันก่อนทั้งนี้ตอ้ ง
ดาเนินการภายใน 30 วัน เว้นแต่ในกรณี มีเหตุพิเศษซึ่ งต้องใช้ระยะเวลาตรวจสอบเกินกว่า 30 วัน ให้พิจารณา
เป็ นรายกรณี
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ข้อ 45 เพื่อประโยชน์แก่การจ่ายเงินบาเหน็จแก่เจ้าหน้าที่ ให้สหกรณ์ต้ งั “ทุนสารองบาเหน็จ”
ไว้โดยตัดจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายประจาปี ตามจานวนที่เป็ นจริ ง
ข้อ 46 เพื่อประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่ สหกรณ์อาจเปลี่ยนแปลงทุนสารองบาเหน็จ โดยจัดตั้งเป็ น
กองทุนสารองเลี้ยงชีพหรื อกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ตามที่คณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควรก็ได้
ข้อ 47 ทุกสิ้ นปี สหกรณ์อาจจัดสรรเงินโบนัสประจาปี ซึ่ งที่ประชุมใหญ่อนุมตั ิ ให้แก่เจ้าหน้าที่ได้
ตามที่คณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควรได้
จานวนเงินโบนัสที่จะจ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่ให้จ่ายตามส่ วนของเงินเดือนของแต่ละคน โดย
พิจารณาตามความเหมาะสมแห่งผลประกอบการของสหกรณ์ในปี นั้น ๆ
ข้อ 48 เจ้าหน้าที่เมื่อผ่านการทดลองปฏิบตั ิงานแล้ว อาจได้รับค่าเครื่ องแบบประจาปี ตาม
งบประมาณรายจ่ายประจาปี นั้น ๆ ตามที่คณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควรก็ได้
ข้อ 49 เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแล้ว อาจได้รับการประกันชีวติ และหรื ออุบตั ิเหตุกลุ่ม
ตามที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนด
ข้อ 50 สหกรณ์จะจ่ายเงินช่วยสงเคราะห์ศพให้แก่เจ้าหน้าที่ และครอบครัว ดังนี้
(1) สาหรับเจ้าหน้าที่ให้ได้รับเงินช่วยสงเคราะห์ศพจากสหกรณ์โดยให้ได้รับคราวเดียว
มีจานวนเท่ากับเงินเดือนเต็มครั้งสุ ดท้ายสามเดือนรวมกัน
(2) สาหรับคู่สมรส บุตรไม่เกิน 3 คน และบิดามารดา ของเจ้าหน้าที่ให้ได้รับเงิน
ช่วยสงเคราะห์รายละ 3,000.- บาท
ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2549
(นายวิรัช พฤฑฒิกุล)
ประธานกรรมการดาเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู กาญจนบุรี จากัด

11
ภาคผนวก 1
ตาแหน่ งโครงสร้ าง
ส่ วนงาน
1. ฝ่ ายบริ หาร

2. ฝ่ ายบัญชี

3. ฝ่ ายการเงิน

4. ฝ่ ายทะเบียน

5. ฝ่ ายธุรการ

6. ฝ่ ายคอมพิวเตอร์

ชื่ อตาแหน่ ง
ผูจ้ ดั การ
รองผูจ้ ดั การ
รองผูจ้ ดั การ
หัวหน้าฝ่ ายบัญชี
หัวหน้างานบัญชี
เจ้าหน้าที่บญั ชี
หัวหน้าฝ่ ายการเงิน
หัวหน้างานการเงิน
เจ้าหน้าที่การเงิน
หัวหน้าฝ่ ายทะเบียน
หัวหน้างานทะเบียน
เจ้าหน้าที่ทะเบียน
หัวหน้าฝ่ ายธุรการ
หัวหน้างานธุ รการ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ลูกจ้าง (คนขับรถ)
หัวหน้าฝ่ ายคอมพิวเตอร์
หัวหน้างานคอมพิวเตอร์
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
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การบรรจุและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ให้บรรจุในอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ระดับความรู ้การศึกษาภาคบังคับ
ระดับความรู ้ ปวช. หรื อ ม.ปลาย หรื อเทียบเท่า
ระดับความรู ้ ปวส. หรื อเทียบเท่า
ระดับความรู ้ปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า
ระดับความรู ้ปริ ญญาโท หรื อเทียบเท่า
ระดับความรู ้อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกาหนด

ให้บรรจุในอัตราเงินเดือน
ให้บรรจุในอัตราเงินเดือน
ให้บรรจุในอัตราเงินเดือน
ให้บรรจุในอัตราเงินเดือน
ให้บรรจุในอัตราเงินเดือน
ให้บรรจุในอัตราเงินเดือน

4,990
6,150
6,870
7,630
8,260
8,260

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ประสบการณ์ในการทางานที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ
อัตราค่าจ้างขั้นต่าต้องไม่ต่ากว่าอัตรา ตามประกาศของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการ
สังคมกาหนด
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ภาคผนวก 3
หลักเกณฑ์ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และวิธีการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
1. หลักเกณฑ์ การประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้มีขอ้ ประเมินและถ่วงน้ าหนักคะแนน ดังนี้
ระดับบริหาร (หัวหน้างานขึ้นไป)
หัวข้อประเมิน
1. การวางแผน การจัดรู ปงาน
และความคิดริ เริ่ ม
2. ความเป็ นผูน้ า

3.

4.
5.
6.

7.

ความสามารถในการแก้ปัญหา
วิจารณญาณ ไหวพริ บ และ
การตัดสิ นใจ
มนุษยสัมพันธ์ในการทางาน
ร่ วมกับผูอ้ ื่น
ความซื่อสัตย์สุจริ ต และการ
ประพฤติตนตามระเบียบวินยั
คุณภาพงาน

การมอบหมายงาน

ระดับปฏิบัติการ

%น้ าหนัก คะแนน
12%
12%

48
48

11. ความสามารถในการใช้
เครื่ องใช้สานักงาน และ
ทรัพย์สินของสหกรณ์
รวม

2.

12%

12%
12%

48
48

มนุษยสัมพันธ์ในการทางาน
ร่ วมกับผูอ้ ื่น
ปริ มาณงาน

12%
9%

48
36

9%

36

9%

36

8%

32

การมาปฏิบตั ิงาน

7%

28

10. ความสามารถในการ
แก้ปัญหา วิจารณญาณ
11. ความคิดริ เริ่ ม

6%
4%

24
16

100%

400

48
4.

12%

48
5.

9%
9%

9%

36
36

36

6.

7.

8.
8%

4%
100%

ความสามารถในการใช้
เครื่ องใช้สานักงาน และ
ทรัพย์สินของสหกรณ์
ความกระตือรื อร้น
ความเอาใจใส่ในงาน
และความรับผิดชอบ
ความอดทน และ
ความมานะพยายาม

32
9.

7%
6%

%น้ าหนัก คะแนน
12%
48

ความซื่อสัตย์สุจริ ตและ
การประพฤติตนตามระเบียบ
วินยั
ความรู ้ในงาน

3.

8.

ความกระตือรื อร้น
ความเอาใจใส่ในงาน
และความรับผิดชอบ
9. ความอดทน และ
ความมานะพยายาม
10. การมาปฏิบตั ิงาน

หัวข้อประเมิน
1. คุณภาพงาน

28
24

16
400

รวม

