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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จ ากดั 

ว่าด้วยเจ้าหน้าทีส่หกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี  จ ากดั 

พ.ศ.2549 
 

 อาศยัอ านาจตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูกาญจนบุรี  จ  ากดั    ขอ้ 79 (11) และ 
ขอ้ 107 (7)  ท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูกาญจนบุรี จ  ากดั  ชุดท่ี  45  คร้ังท่ี  10 
เม่ือวนัท่ี  22  กนัยายน  2549   ไดมี้มติใหก้ าหนดระเบียบวา่ดว้ยเจา้หนา้ท่ี   สหกรณ์ออมทรัพยค์รูกาญจนบุรี  
จ  ากดั  พ.ศ.2549   ไวด้งัต่อไปน้ี 
 ขอ้ 1 ระเบียบน้ีเรียกวา่  “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูกาญจนบุรี จ  ากดั วา่ดว้ยเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์
ออมทรัพยค์รูกาญจนบุรี   จ  ากดั  พ.ศ.2549” 
 ขอ้  2  ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี  1  ตุลาคม  2549   เป็นตน้ไป 
 ขอ้  3  ใหย้กเลิก  “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูกาญจนบุรี จ  ากดั วา่ดว้ยเจา้หนา้ท่ี  พ.ศ.2544” 
 ขอ้  4  ในระเบียบน้ี 
 “สหกรณ์”   หมายความวา่   สหกรณ์ออมทรัพยค์รูกาญจนบุรี  จ  ากดั 
 “คณะกรรมการด าเนินการ”  หมายความวา่  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รู
กาญจนบุรี จ  ากดั 
 “คณะกรรมการอ านวยการ”  หมายความวา่  คณะกรรมการอ านวยการสหกรณ์ออมทรัพยค์รู
กาญจนบุรี จ  ากดั 
 “ประธานกรรมการ”  หมายความวา่  ประธานกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รู 
กาญจนบุรี จ  ากดั 
 “ประธานกรรมการอ านวยการ”  หมายความวา่  ประธานกรรมการอ านวยการสหกรณ์ออมทรัพยค์รู
กาญจนบุรี จ  ากดั 
 “ผูจ้ดัการ”   หมายความวา่   ผูจ้ดัการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูกาญจนบุรี  จ  ากดั   รวมถึงผูป้ฏิบติัหนา้ท่ี
แทนผูจ้ดัการ 
 “เจา้หนา้ท่ี”  หมายความวา่  บุคคลผูท่ี้สหกรณ์ออมทรัพยค์รูกาญจนบุรี จ  ากดั  จา้งไวป้ฏิบติังานของ
สหกรณ์ในต าแหน่งต่าง ๆ 
 “ปี”  หมายความวา่ ปีทางบญัชีของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูกาญจนบุรี จ  ากดั 
 “เวลา”  หมายความวา่  เวลาท างานปกติหรือเวลานอกเวลาท างาน 
 ขอ้  5  ใหค้ณะกรรมการด าเนินการ  รักษาการตามระเบียบน้ี 
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หมวด  1 
อตัราก าลงัและต าแหน่งเจ้าหน้าที่ 

 ขอ้  6  การจา้งเจา้หนา้ท่ีของสหกรณ์   ใหจ้า้งตามจ านวนท่ีจ าเป็นแก่การปฏิบติังานของสหกรณ์  ซ่ึง
ก าหนดไวใ้นภาคผนวก  1  ต าแหน่งโครงสร้าง    
 ขอ้  7  ต าแหน่งเจา้หนา้ท่ีประกอบดว้ย 

(1) ต าแหน่งลูกจา้ง 
(2) ต าแหน่งเจา้หนา้ท่ี 
(3) ต าแหน่งหวัหนา้งาน 
(4) ต าแหน่งหวัหนา้ฝ่าย 
(5) ต าแหน่งรองผูจ้ดัการ 
(6) ต าแหน่งผูจ้ดัการ 

 

หมวด  2 
อตัราเงินเดือน 

 ขอ้  8  การก าหนดอตัราเงินเดือนเป็นไปตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการก าหนดไวใ้นภาคผนวก 2 
 ขอ้  9  กรณีเจา้หนา้ท่ีมีเวลาการท างานไม่เตม็เดือน  ใหค้  านวณเงินเดือน  ดงัน้ี 
  ใหคิ้ดอตัราเงินเดือน =  เงินเดือน  x  จ านวนวนัท างาน 
       30 
 

หมวด  3 
คุณสมบัติเจ้าหน้าที่ 

 ขอ้  10  เจา้หนา้ท่ีตอ้งมีคุณสมบติัทัว่ไปดงัต่อไปน้ี 
(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายไุม่ต  ่ากวา่สิบแปดปีบริบูรณ์ 
(3) ตอ้งเป็นผูเ้ล่ือมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
(4) ไม่เป็นผูไ้ร้ความสามารถ  เสมือนไร้ความสามารถ  วิกลจริต  หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่

สมประกอบ  ทั้งไม่เป็น  โรคเร้ือน  วณัโรคในระยะอนัตราย  โรคเทา้ชา้ง  โรคพิษสุราเร้ือรัง  โรคท่ีน่ารังเกียจ
หรือติดยาเสพยติ์ด 

(5) ไม่เป็นผูบ้กพร่องในศีลธรรมอนัดี 
(6) ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ  าคุกในความผิดเก่ียวกับทรัพย์ท่ี

กระท าโดยทุจริต 
(7) ไม่เคยถูกไล่ออก  ปลดออก  หรือให้ออกจากราชการ  องค์การ  หรือหน่วยงานของรัฐ

หรือเอกชน  ฐานทุจริตต่อหนา้ท่ี 
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(8) ไม่เคยถูกใหพ้น้จากต าแหน่งกรรมการ  หรือมีค าวนิิจัยัเป็นท่ีสุดใหพ้น้จากต าแหน่ง
กรรมการ 

(9) ไม่เคยถูกท่ีประชุมใหญ่มีมติใหถ้อดถอนออกจากต าแหน่งกรรมการ  เพราะเหตุทุจริต
ต่อหนา้ท่ี 

(10)  ไม่เคยเป็นบุคคลลม้ละลาย 
(11)  ไม่เป็นผูมี้หน้ีสินลน้พน้ตวั 
(12)  ไม่เป็นผูเ้คยรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้  าคุก  เวน้แต่ความผดิลหุโทษ 

หรือความผดิอนัไดก้ระท าโดยประมาท 
 

หมวด  4 
การสรรหาเจ้าหน้าที่ 

 ข้อ 11  ให้คณะกรรมการด าเนินการ  แต่งตั้ งคณะบุคคลข้ึนคณะหน่ึงประกอบด้วย   กรรมการ
ด าเนินการ ไม่เกินเจ็ดคน  เป็นคณะท างานสรรหาบุคคลเป็นเจา้หนา้ท่ี  เพื่อคดัเลือก  หรือสอบคดัเลือก  หรือ
สอบแข่งขนั   โดยพิจารณาจากความเหมาะสมกบัต าแหน่งหนา้ท่ี   โดยใหด้ าเนินการดงัน้ี 

 (1)  ประกาศรับสมคัรใหปิ้ดประกาศไวห้นา้ส านกังานของสหกรณ์โดยเปิดเผย   ก่อนวนัรับ
สมคัรไม่น้อยกวา่เจ็ดวนั     และให้ประกาศทางส่ือมวลชนต่าง ๆ       ระยะเวลาการเปิดรับสมคัรตอ้งไม่น้อย
กวา่หา้วนั 

(2)  ใหผู้ป้ระสงคจ์ะสมคัรเขา้รับการคดัเลือก  หรือสอบคดัเลือก  หรือสอบแข่งขนั  ยืน่ใบ
สมคัรตามแบบท่ีสหกรณ์ก าหนด  พร้อมดว้ยเอกสารหลกัฐานแสดงพื้นความรู้  บตัรประจ าตวัประชาชน  
ส าเนาทะเบียนบา้น หนงัสือรับรองของแพทยแ์ผนปัจจุบนัชั้นหน่ึงสาขาเวชกรรม  และรับรองดว้ยวา่ผูส้มคัร
เป็นผูมี้สุขภาพอนามยัสมบูรณ์ดี  และหลกัฐานส าคญัอ่ืน ๆ  

ใหย้ืน่ใบสมคัรดว้ยตนเอง  และช าระค่าธรรมเนียมการสมคัรตามท่ีสหกรณ์ก าหนด เงิน
ค่าธรรมเนียมการสมคัรน้ีสหกรณ์จะไม่คืนใหไ้ม่วา่กรณีใด ๆ  เวน้แต่เัพาะผูข้าดคุณสมบติัหรือพื้นความรู้ 

ทั้งน้ีในกรณีท่ีมีความจ าเป็นเร่งด่วน  หากด าเนินการตามขอ้ 11 (1) และ (2) จะก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่กิจการของสหกรณ์   ใหค้ณะกรรมการด าเนินการพิจารณาจา้งเจา้หนา้ท่ีเป็นกรณีพิเศษได ้

 

การสอบคัดเลือก  หรือสอบแข่งขัน 
 ขอ้  12  ในการสอบคดัเลือก  หรือสอบแข่งขนั  ให้คณะท างานสรรหาบุคคลเป็นเจา้หนา้ท่ีจดัใหมี้
การสอบความรู้ในต าแหน่งหนา้ท่ีท่ีตอ้งการ  โดยจะตอ้งสอบความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัสหกรณ์ออมทรัพย ์ วชิา
อ่ืนตามท่ีสหกรณ์ก าหนด  และสัมภาษณ์ 
  ผูส้อบคดัเลือก  หรือสอบแข่งขนัตอ้งไดค้ะแนนตามท่ีสหกรณ์ก าหนดเป็นคราว ๆ  ไป  จึงมี
สิทธิเขา้สอบสัมภาษณ์  แลว้จึงประกาศผล 
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การคัดเลือกเจ้าหน้าทีโ่ดยกรณพีเิศษ 
 ขอ้  13  ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นสหกรณ์อาจใชว้ธีิสรรหาเจา้หนา้ท่ีโดยไม่น าความในขอ้  12  มาใช้
บงัคบั  คือ 
  (1)  เม่ือผูมี้คุณวฒิุท่ีสหกรณ์ตอ้งการ    ไม่สนใจมาสมคัรเป็นเจา้หนา้ท่ี   หรือมาสมคัรแต่ไม่
เพียงพอ 
  (2)    เป็นผูมี้คุณวฒิุหรือวชิาชีพท่ีขาดแคลน 
  (3)    เป็นผูท้รงคุณวฒิุ  มีความรู้  ความสามารถและความช านาญเป็นพิเศษ 
  การบรรจุดงักล่าวให้คณะกรรมการด าเนินการมอบหมายให้คณะท างานสรรหาบุคคลเป็น
เจา้หนา้ท่ี  คดัเลือกบุคคล  แลว้น าเสนอคณะกรรมการด าเนินการพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ 
 

หมวด  5 
การบรรจุแต่งตั้งและการให้ออก 

 ขอ้ 14 ผูท่ี้จะไดรั้บการบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจา้หนา้ท่ีตอ้งผา่นการทดลองปฏิบติังาน  ตามระยะเวลา
ท่ีคณะกรรมการด าเนินการก าหนดแต่ไม่เกิน  120  วนั  และตอ้งผา่นการประเมิน 
 ผูไ้ดรั้บการบรรจุและแต่งตั้ง อาจไดรั้บเงินค่าประสบการณ์   ตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการก าหนด 
 ขอ้ 15  ในการบรรจุและแต่งตั้งเจา้หนา้ท่ีตั้งแต่รองผูจ้ดัการลงมา  ใหผู้จ้ดัการพิจารณาน าเสนอ
คณะกรรมการด าเนินการให้ความเห็นชอบ  แลว้น าเสนอใหป้ระธานกรรมการด าเนินการลงนาม 
 ขอ้  16  ในการบรรจุและแต่งตั้งผูจ้ดัการ   ใหค้ณะกรรมการอ านวยการเป็นผูพ้ิจารณาน าเสนอ
คณะกรรมการด าเนินการอนุมติั   และน าเสนอใหป้ระธานกรรมการด าเนินการลงนาม  
 ขอ้  17  การบรรจุและแต่งตั้งตามปกติ    ใหใ้ชอ้ตัราเงินเดือนขั้นตน้ของวฒิุการศึกษาหรือต าแหน่ง
งานนั้น 
 ในกรณีท่ีมีเหตุอนัควรตอ้งบรรจุอตัราเงินเดือนมากกวา่ขั้นตน้ของวฒิุการศึกษาหรือต าแหน่งงานนั้น  
ใหเ้ป็นไปตามขอ้  14  วรรคสอง   แต่ทั้งน้ีไม่เกินเงินเดือนขั้นสูงสุดส าหรับต าแหน่งนั้นในภาคผนวก 2 
 ขอ้  18  ในกรณีต าแหน่งเจา้หน้าท่ีตั้งแต่รองผูจ้ดัการลงมาว่างลง     หรือไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่อาจ
ปฏิบติัหนา้ท่ีได ้  ให้ผูจ้ดัการเสนอช่ือเจา้หนา้ท่ีท่ีเหมาะสมต่อคณะกรรมการด าเนินการ    เพื่อแต่งตั้งให้เป็นผู ้
ปฏิบติัหนา้ท่ีแทน 
  ในกรณีต าแหน่งผูจ้ดัการวา่งลง  หรือไม่อยูห่รืออยูแ่ต่ไม่อาจปฏิบติัหน้าท่ีได ้ การแต่งตั้งผู ้
ปฏิบติัหนา้ท่ีแทนผูจ้ดัการ  ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์ 
 ขอ้  19  คุณสมบติัเัพาะต าแหน่ง  มีดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ลูกจา้ง  มีพื้นความรู้ไม่ต ่ากวา่ประโยคประถมศึกษาหรือประกาศนียบตัรวชิาชีพ(ปวช.) 
หรือประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.)    หรืออนุปริญญา    ในสาขาท่ีสหกรณ์ตอ้งการและมีความรู้
ความสามารถในงานท่ีรับมอบหมายใหป้ฏิบติั 
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  (2)  เจา้หนา้ท่ี   
ก. มีพื้นความรู้ไม่ต ่ากวา่ปริญญาตรีในสาขาท่ีสหกรณ์ตอ้งการ  หรือ 
ข. เป็นผูด้  ารงต าแหน่งลูกจา้ง        ท่ีมีเงินเดือนไม่น้อยกว่าขั้นต้นของต าแหน่ง

เจา้หนา้ท่ี 
(3)  หวัหนา้งาน 

ก. มีพื้นความรู้ไม่ต ่ากวา่ปริญญาตรีในสาขาท่ีสหกรณ์ตอ้งการ  และมี 
        ประสบการณ์ในการท างานท่ีเก่ียวขอ้งมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่  3  ปี  หรือ 
ข.  เป็นผูด้  ารงต าแหน่งเจา้หนา้ท่ี  ท่ีมีเงินเดือนไม่นอ้ยกวา่ขั้นตน้ของต าแหน่ง 
        หวัหนา้งาน 

  (4)  หวัหนา้ฝ่าย 
ก. มีพื้นความรู้ไม่ต ่ากวา่ปริญญาตรีในสาขาท่ีสหกรณ์ตอ้งการ      และมี

ประสบการณ์ในการท างานท่ีเก่ียวขอ้งมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่  3  ปี  หรือ 
ข. มีพื้นความรู้ไม่ต ่ากวา่ปริญญาโทในสาขาท่ีสหกรณ์ตอ้งการ    และมี

ประสบการณ์ในการท างานท่ีเก่ียวขอ้งมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่  2  ปี  หรือ 
ค. เป็นผูด้  ารงต าแหน่งหวัหน้างาน  หรือต าแหน่งเจา้หนา้ท่ี  ท่ีมีเงินเดือนไม่นอ้ย

กวา่ขั้นตน้ของต าแหน่งหวัหนา้ฝ่าย 
(5)  รองผูจ้ดัการ 

ก. มีพื้นความรู้ไม่ต ่ากวา่ปริญญาตรีในสาขาท่ีสหกรณ์ตอ้งการ     และมี
ประสบการณ์ในการท างานท่ีเก่ียวขอ้งมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่  5  ปี  หรือ 

ข. มีพื้นความรู้ไม่ต ่ากวา่ปริญญาโทในสาขาท่ีสหกรณ์ตอ้งการ     และมี
ประสบการณ์ในการท างานท่ีเก่ียวขอ้งมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่  3 ปี  หรือ 

ค. เป็นผูด้  ารงต าแหน่งหัวหน้างาน  หรือหัวหน้าฝ่าย  ท่ีมีเงินเดือนไม่น้อยกว่า
ขั้นตน้ของต าแหน่งรองผูจ้ดัการ 

(6)  ผูจ้ดัการ 
ก. มีพื้นความรู้ไม่ต ่ากวา่ปริญญาตรีในสาขาท่ีสหกรณ์ตอ้งการ     และมี

ประสบการณ์ในการท างานท่ีเก่ียวขอ้งมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่  5  ปี  หรือ 
ข. มีพื้นความรู้ไม่ต ่ากวา่ปริญญาโท  ในสาขาท่ีสหกรณ์ตอ้งการ   และมี

ประสบการณ์ในการท างานท่ีเก่ียวขอ้งมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่  3  ปี  หรือ 
ค. เป็นผูด้  ารงต าแหน่งหวัหนา้ฝ่ายหรือรองผูจ้ดัการ  ท่ีมีเงินเดือนไม่นอ้ยกวา่

ขั้นตน้ของต าแหน่งผูจ้ดัการ 
ขอ้ 20   การออกจากสหกรณ์  ใหเ้ป็นไปตามระเบียบวา่ดว้ยขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการท างาน พ.ศ.2549 
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หมวด  6 
การเล่ือนต าแหน่ง 

 ขอ้ 21  การเล่ือนต าแหน่ง  การแต่งตั้งเจา้หน้าท่ีให้ด ารงต าแหน่งสูงข้ึนจากเดิม  ผูไ้ด้รับการเล่ือน
ต าแหน่งตอ้งมีคุณสมบติัเัพาะตามขอ้  19   โดยให้ผูจ้ดัการประเมินและน าเสนอคณะกรรมการด าเนินการ
พิจารณาอนุมติั 
 

หมวด  7 
หลกัประกัน 

 ขอ้  22  ใหผู้ไ้ดรั้บการบรรจุในต าแหน่งดงัต่อไปน้ี  ตอ้งมีเงินประกนัการท างานหรือเงินประกนั
ความเสียหายในการท างานในหนา้ท่ี 

(1) ผูจ้ดัการ 
(2) รองผูจ้ดัการ 
(3) หวัหนา้ฝ่าย 
(4) หวัหนา้งาน 
(5) เจา้หนา้ท่ี 
(6) ลูกจา้ง 

จ านวนเงินท่ีสหกรณ์จะเรียกเป็นประกนัไดไ้ม่เกิน  60  เท่าของอตัราค่าจา้งรายวนัโดย
เัล่ียท่ีเจา้หนา้ท่ีไดรั้บอยูใ่นวนัท่ีสหกรณ์รับเงินประกนั 

ในกรณีท่ีเจา้หนา้ท่ีไดรั้บค่าจา้งเพิ่มข้ึน  ใหส้หกรณ์เรียกเงินประกนัเพิ่มในอตัราไม่เกิน  
60  เท่าของอตัราค่าจา้งรายวนัใหม่ในปีนั้น ๆ  ดว้ย 

ในกรณีท่ีเงินประกนัลดลง  เน่ืองจากน าไปชดใช้ค่าเสียหาย  สหกรณ์จะเรียกหรือรับ
เงินประกนัเพิ่มไดใ้นอตัราไม่เกิน  60  เท่าของอตัราค่าจา้งรายวนั 

เงินประกนัให้ฝากไวก้บัธนาคาร  หรือสถาบนัการเงิน  หรือสหกรณ์  โดยไดรั้บความ
ยนิยอมจากเจา้หนา้ท่ี  และจดัใหมี้บญัชีเงินฝากของเจา้หนา้ท่ีแต่ละคน  พร้อมแจง้ช่ือบญัชี  และเลขท่ีบญัชีให้
เจา้หนา้ท่ีทราบเป็นหนงัสือภายในเจด็วนันบัแต่วนัท่ีรับเงินประกนั 
 ขอ้  23  ให้ผูไ้ด้รับการบรรจุเป็นเจา้หน้าท่ีทุกคน        ตอ้งมีบุคคลท่ีเป็นข้าราชการหรือพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ  ซ่ึงคณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรอย่างน้อยหน่ึงคนเป็นผูค้  ้ าประกนั หรือหลกัทรัพยม์า
จ าน า   หรืออสังหาริมทรัพยม์าจ านอง  ตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการก าหนด  เพื่อประกนัความเสียหายใน
การท างานท่ีเจา้หนา้ท่ีไดก่้อใหเ้กิดข้ึน  ส าหรับต าแหน่งต่าง ๆ  ดงัน้ี 
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  (1)  ผูจ้ดัการ  ในวงเงิน 300,000 บาท 
  (2)  รองผูจ้ดัการ  ในวงเงิน 200,000 บาท 
  (3)  หวัหนา้ฝ่าย  ในวงเงิน 100,000 บาท 
  (4)  หวัหนา้งาน  ในวงเงิน   80,000 บาท 
  (5)  เจา้หนา้ท่ี  ในวงเงิน   50,000 บาท 
  (6)  ลูกจา้ง  ในวงเงิน   30,000 บาท 
  ในกรณีท่ีบุคคลหรืออสังหาริมทรัพย ์ ท่ีน าเป็นหลกัประกนัมีการเปล่ียนแปลงลดนอ้ย 
ถอยลงดว้ยเหตุใด ๆ  ก็ตาม ใหเ้จา้หนา้ท่ีผูน้ั้น  แจง้ผูจ้ดัการหรือคณะกรรมการด าเนินการทราบแลว้แต่กรณี  
ภายใน  7  วนั  และใหจ้ดัหาหลกัประกนัมาเพิ่มเติมให้ครบภายใน  30  วนั  นบัตั้งแต่วนัท่ีหลกัประกนันั้น 
ลดนอ้ยถอยลง  ใหค้ณะกรรมการด าเนินการพิจารณาอนุมติั 
  เจา้หนา้ท่ีท่ีไดรั้บการเล่ือนต าแหน่ง   ตอ้งจดัให้มีหลกัประกนัตามระเบียบน้ี  หากเจา้หนา้ท่ี
มีปัญหาในเร่ืองหลกัประกนั    จะไม่ขอรับการเล่ือนต าแหน่ง   โดยจะขอปฏิบติัหน้าท่ีตามต าแหน่งเดิมก็ได้
ตามระยะเวลาวรรค  2   

หมวด  8 
การเล่ือนเงินเดือน 

ขอ้ 24 การเล่ือนเงินเดือนของเจา้หนา้ท่ีเจา้หนา้ท่ีท่ีผา่นการทดลองปฏิบติังานและไดรั้บการบรรจุ
แต่งตั้ง  อาจไดรั้บการพิจารณาเล่ือนเงินเดือน ใหเ้ล่ือนไดสู้งสุดปีละไม่เกินสองขั้น โดยใหเ้ป็นไปตามตาราง
บญัชีเงินเดือนในภาคผนวก 2     ทั้งน้ีตอ้งอยูภ่ายในวงเงินท่ีคณะกรรมการด าเนินการก าหนด   
 ขอ้  25   การพิจารณาเล่ือนเงินเดือนของเจา้หนา้ท่ี         ใหผู้บ้งัคบับญัชาชั้นตน้หรือผูท่ี้ไดรั้บ
มอบหมายพิจารณาโดยค านึงถึงลกัษณะหนา้ท่ีความรับผดิชอบ  ปริมาณและคุณภาพของงาน  โดยน าผลงาน
ความรู้ความสามารถ   ความประพฤติ   ความอุตสาหะ   ความรับผดิชอบ   พฤติกรรมการท างาน   การลา   
การรักษาวนิยั    และงานท่ีไดรั้บมอบหมายอ่ืน ๆ   ของผูน้ั้นมาประกอบการพิจารณาอยา่งรอบคอบ   
แลว้รายงานผลการพิจารณาต่อไปยงัผูบ้งัคบับญัชาชั้นเหนือข้ึนไปตามล าดบัจนถึงผูมี้อ  านาจสั่งเล่ือนเงินเดือน 
 ในการพิจารณารายงานตามวรรคหน่ึง  ใหผู้บ้งัคบับญัชาชั้นเหนือแต่ละระดบัท่ีไดรั้บรายงานเสนอ
ความเห็น  เพื่อประกอบการพิจารณาของผูมี้อ  านาจสั่งเล่ือนเงินเดือน 
 หลกัเกณฑก์ารประเมินผลการปฏิบติังาน  และวธีิการพิจารณาเล่ือนเงินเดือน  ให้เป็นไปตามท่ี
คณะกรรมการด าเนินการก าหนดในภาคผนวก  3 
 ขอ้ 26  เจา้หนา้ท่ีผูมี้ความบกพร่องในรอบปีท่ีแลว้มาดงัต่อไปน้ีไม่ใหไ้ดรั้บพิจารณาเล่ือนเงินเดือน 

(1) ขาดงานโดยไม่มีเหตุอนัสมควร 
(2) มีวนัลา 

ก. ลากิจและลาป่วยรวมกนัเกินกวา่  30  วนั 
ข. ลาป่วยเพราะประสบอนัตรายขณะปฏิบติังานในหนา้ท่ีเกิน  180  วนั 
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ค. ลาคลอดบุตรเกิน  90  วนั 
ง. ลาอุปสมบท  หรือลาไปประกอบพิธีฮจัยเ์ป็นคร้ังแรกเกิน  120  วนั 
จ. ลาเพื่อรับราชการทหารหรือฝึกทบทวน  ในการเรียกพลเพื่อตรวจสอบ   
       เพื่อฝึกวชิาทหาร  และเพื่อทดสอบความพร่ังพร้อมทางทหารเกิน  60  วนั 

(3) ในรอบปีท่ีแลว้มาตอ้งไม่ถูกลงโทษทางวนิยั  เวน้แต่โทษตกัเตือนเป็นหนงัสือ 
ขอ้ 27 ใหผู้จ้ดัการเสนอเล่ือนขั้นเงินเดือนของเจา้หนา้ท่ีต าแหน่งตั้งแต่รองผูจ้ดัการลงไป ใหป้ระธาน

กรรมการด าเนินการพิจารณาอนุมติั   แลว้น าเสนอใหค้ณะกรรมการด าเนินการทราบ 
ขอ้  28  ใหป้ระธานคณะกรรมการชุดต่าง ๆ  ประเมินผลงานของผูจ้ดัการ   แลว้ส่งใหค้ณะกรรมการ

อ านวยการพิจารณาน าเสนอคณะกรรมการด าเนินการพิจารณาอนุมติั 
 
 

หมวด  9 
การลงโทษทางวินัย 

 ขอ้ 29  วินยัและโทษทางวินยั  ให้เป็นไปตามระเบียบสหกรณ์  ว่าดว้ยขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการท างาน 
พ.ศ.2549 
  ส าหรับเจา้หนา้ท่ี  ท่ีถูกลงโทษทางวนิยั  งดการเล่ือนเงินเดือนประจ าปี  คณะกรรมการ
ด าเนินการอาจพิจารณางดหรือลดเงินโบนสัประจ าปีนั้น ๆ  ดว้ยก็ได ้
 ขอ้ 30  กระท าผดิระเบียบสหกรณ์วา่ดว้ยขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการท างาน  พ.ศ.2549  ขอ้ 19 (1)  ถึง(6)   
ถือเป็นการกระท าผดิวินยัไม่ร้ายแรง  การกระท าผดิตามขอ้ 19 (7) ถึง (17)   ถือเป็นการกระท าผดิวินยัอยา่ง
ร้ายแรง 
 ขอ้  31  เจา้หนา้ท่ี   ท่ีกระท าความผดิ   ดงัต่อไปน้ี  มีความผดิชดัแจง้ไม่ตอ้งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนคือ 

(1) ขาดงานติดต่อกนัเกินสามวนัโดยไม่มีเหตุอนัสมควร 
(2) กระท าความผดิทางอาญา  โดยมีค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้ าคุก  เวน้แต่เป็นโทษส าหรับ

ความผดิท่ีไดก้ระท าโดยประมาทหรือความผดิลหุโทษ 
(3) ใหถ้อ้ยค ารับสารภาพในขอ้เทจ็จริงเป็นหนงัสือ  ต่อผูบ้งัคบับญัชา 

ขอ้ 32  กรณีเจา้หน้าท่ีถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดทางวินัย   หรือมีเหตุอนัควรเช่ือได้ว่าเจา้หน้าท่ีได้
กระท าผิดวินัย  ให้ประธานกรรมการด าเนินการ  หรือผูจ้ดัการ  ตั้งคณะกรรมการข้ึนท าการสอบสวนเพื่อ
เสนอผูมี้อ านาจลงโทษทางวนิยั 

ขอ้  33  การสอบสวนวนิยัเจา้หนา้ท่ีต าแหน่งหวัหนา้งานลงมา    ใหผู้จ้ดัการเป็นผูต้ ั้งกรรมการ 
สอบสวนส าหรับเจา้หนา้ท่ีต าแหน่งหวัหนา้ฝ่ายข้ึนไปให้ประธานกรรมการด าเนินการเป็นผูต้ ั้งคณะกรรมการ 
สอบสวน 
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ขอ้  34  คณะกรรมการสอบสวนตอ้งมีไม่นอ้ยกวา่สามคน   ประธานคณะกรรมการสอบสวนตอ้งมี
ต าแหน่งไม่ต ่ากวา่ผูถู้กสอบสวน 

ขอ้  35  คณะกรรมการสอบสวนตอ้งท าการสอบสวนให้เสร็จส้ินภายในสามสิบวนั    นบัแต่วนัท่ี
รับทราบค าสั่ง  หากมีเหตุจ าเป็นไม่สามารถสอบสวนใหเ้สร็จภายในสามสิบวนั  ใหเ้สนอผูมี้อ านาจสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน   เพื่อขอขยายเวลาการสอบสวนต่อไปไดอี้กสิบหา้วนั   แต่จะขยายเวลาไดไ้ม่เกิน
สองคร้ัง 

ขอ้  36  เม่ือคณะกรรมการสอบสวนไดท้ าการสอบสวนเสร็จส้ินแลว้     ใหส้รุปส านวน                    
ผลการสอบสวนและเสนอการลงโทษต่อผูส้ั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน  เพื่อพิจารณาลงโทษ 

ขอ้  37  หากผูมี้อ  านาจสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน  เห็นวา่คณะกรรมการสอบสวน  เสนอการ
ลงโทษไม่เหมาะสมกบักรณีความผดิ   หากเป็นการลงโทษเจา้หนา้ท่ีต าแหน่งหวัหนา้งานลงมา  ใหเ้สนอ
คณะกรรมการอ านวยการพิจารณาช้ีขาด   หากเป็นเจา้หนา้ท่ีต าแหน่งหวัหนา้ฝ่ายข้ึนไปใหเ้สนอ
คณะกรรมการด าเนินการพิจารณาช้ีขาด 
 

หมวด  10 
สวสัดิการ 

 ขอ้  38  เจา้หนา้ท่ีของสหกรณ์  ใหมี้สิทธิไดรั้บสวสัดิการตามระเบียบท่ีสหกรณ์ก าหนด      
ขอ้  39  เจา้หนา้ท่ีครบเกษียณอาย ุ หรือถูกเลิกจา้ง  โดยไม่มีความผดิ นอกจากไดรั้บค่าชดเชยตาม

กฎหมายคุม้ครองแรงงานแลว้   หากเจา้หนา้ท่ีมีระยะเวลาการท างานเกินกวา่สิบปี   สหกรณ์จะจ่ายบ าเหน็จให้
เท่ากบัเงินเดือนเดือนสุดทา้ย  คูณดว้ยจ านวนปีท่ีท างานทั้งหมด 

ขอ้  40  เจา้หนา้ท่ีท่ีปฏิบติังานมาไม่นอ้ยกวา่   5  ปี          นบัแต่วนัท่ีเขา้มาทดลองปฏิบติังานใน 
สหกรณ์เม่ือลาออกจากสหกรณ์โดยไม่มีความผดิ  ใหไ้ดรั้บเงินบ าเหน็จ 

ขอ้  41  ในกรณีเจา้หน้าท่ีออกจากต าแหน่งเพราะเหตุถึงแก่กรรม  และมีเวลาปฏิบติังานไม่ครบห้าปี  
นอกจากจะไดรั้บค่าชดเชยตามกฎหมายคุม้ครองแรงงานแลว้  สหกรณ์จะจ่ายเงินบ าเหน็จให้แก่ทายาทตามท่ี
คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรก็ได ้ เวน้แต่การฆ่าตวัตาย  หรือตายดว้ยการกระท าผดิกฎหมาย 

ขอ้  42  เจา้หนา้ท่ีท่ีถูกเลิกจา้ง   ตามระเบียบสหกรณ์วา่ดว้ยขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการท างาน พ.ศ.2549 
ขอ้  33  ไม่มีสิทธิไดบ้  าเหน็จ 

ขอ้ 43  เงินบ าเหน็จท่ีจ่ายใหเ้จา้หนา้ท่ี  ใหมี้จ านวนเท่ากบัเงินเดือนเดือนสุดทา้ยคูณดว้ยจ านวนปี  
แห่งเวลาการท างาน  การนบัเวลาท างานส าหรับค านวณจ่ายเงินบ าเหน็จใหน้บัเป็นจ านวนปี   เศษของปี 
ถา้เกินหกเดือนใหน้บัเป็นหน่ึงปี 

ขอ้  44  การจ่ายเงินบ าเหน็จตามระเบียบน้ี  สหกรณ์จะจ่ายใหต่้อเม่ือท าการตรวจสอบหน้ีสินและ
ภาระผกูพนัท่ีมีอยูต่่อสหกรณ์  หากมีหน้ีสินและภาระผูกพนั  สหกรณ์จะหกัหน้ีสินภาระผกูพนัก่อนทั้งน้ีตอ้ง
ด าเนินการภายใน 30 วนั  เวน้แต่ในกรณีมีเหตุพิเศษซ่ึงตอ้งใชร้ะยะเวลาตรวจสอบเกินกวา่ 30 วนั ใหพ้ิจารณา
เป็นรายกรณี 
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ขอ้  45  เพื่อประโยชน์แก่การจ่ายเงินบ าเหน็จแก่เจา้หนา้ท่ี  ใหส้หกรณ์ตั้ง “ทุนส ารองบ าเหน็จ”  
ไวโ้ดยตดัจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายประจ าปีตามจ านวนท่ีเป็นจริง 

ขอ้   46  เพื่อประโยชน์แก่เจา้หน้าท่ี      สหกรณ์อาจเปล่ียนแปลงทุนส ารองบ าเหน็จ   โดยจดัตั้งเป็น
กองทุนส ารองเล้ียงชีพหรือกองทุนสงเคราะห์ลูกจา้ง  ตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรก็ได ้

ขอ้  47  ทุกส้ินปีสหกรณ์อาจจดัสรรเงินโบนสัประจ าปี  ซ่ึงท่ีประชุมใหญ่อนุมติั  ให้แก่เจา้หนา้ท่ีได้
ตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรได ้

 จ านวนเงินโบนสัท่ีจะจ่ายให้แก่เจา้หนา้ท่ีใหจ่้ายตามส่วนของเงินเดือนของแต่ละคน  โดย
พิจารณาตามความเหมาะสมแห่งผลประกอบการของสหกรณ์ในปีนั้น ๆ 
 ขอ้  48  เจา้หนา้ท่ีเม่ือผา่นการทดลองปฏิบติังานแลว้      อาจไดรั้บค่าเคร่ืองแบบประจ าปีตาม
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น ๆ  ตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรก็ได ้
 ขอ้  49  เจา้หนา้ท่ีท่ีไดรั้บการบรรจุและแต่งตั้งแลว้  อาจไดรั้บการประกนัชีวติและหรืออุบติัเหตุกลุ่ม
ตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการก าหนด 
 ขอ้  50  สหกรณ์จะจ่ายเงินช่วยสงเคราะห์ศพใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ี  และครอบครัว  ดงัน้ี 

(1) ส าหรับเจา้หนา้ท่ีใหไ้ดรั้บเงินช่วยสงเคราะห์ศพจากสหกรณ์โดยใหไ้ดรั้บคราวเดียว 
มีจ  านวนเท่ากบัเงินเดือนเตม็คร้ังสุดทา้ยสามเดือนรวมกนั 

(2) ส าหรับคู่สมรส  บุตรไม่เกิน  3  คน  และบิดามารดา  ของเจา้หนา้ท่ีใหไ้ดรั้บเงิน 
ช่วยสงเคราะห์รายละ  3,000.- บาท 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  1 เดือนตุลาคม   พ.ศ.2549 
 
 
   
   
 

 (นายวรัิช   พฤฑฒิกุล) 
                                                                ประธานกรรมการด าเนินการ 
                                                         สหกรณ์ออมทรัพยค์รูกาญจนบุรี  จ  ากดั 
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ภาคผนวก 1 
ต าแหน่งโครงสร้าง 

ส่วนงาน ช่ือต าแหน่ง 

1.  ฝ่ายบริหาร ผูจ้ดัการ 
รองผูจ้ดัการ 
รองผูจ้ดัการ 

2.  ฝ่ายบญัชี หวัหนา้ฝ่ายบญัชี 
หวัหนา้งานบญัชี 
เจา้หนา้ท่ีบญัชี 

3.  ฝ่ายการเงิน หวัหนา้ฝ่ายการเงิน 
หวัหนา้งานการเงิน 
เจา้หนา้ท่ีการเงิน 

4.  ฝ่ายทะเบียน หวัหนา้ฝ่ายทะเบียน 
หวัหนา้งานทะเบียน 
เจา้หนา้ท่ีทะเบียน 

5.  ฝ่ายธุรการ หวัหนา้ฝ่ายธุรการ 
หวัหนา้งานธุรการ 
เจา้หนา้ท่ีธุรการ 
ลูกจา้ง (คนขบัรถ) 

6.  ฝ่ายคอมพิวเตอร์ หวัหนา้ฝ่ายคอมพิวเตอร์ 
หวัหนา้งานคอมพิวเตอร์ 
เจา้หนา้ท่ีคอมพิวเตอร์ 
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การบรรจุและแต่งตั้งเจา้หนา้ท่ีของสหกรณ์ใหบ้รรจุในอตัราเงินเดือนตามคุณวฒิุ   ดงัน้ี 
 

1.  ระดบัความรู้การศึกษาภาคบงัคบั                 ใหบ้รรจุในอตัราเงินเดือน      4,990   บาท 
2.  ระดบัความรู้  ปวช. หรือ ม.ปลาย หรือเทียบเท่า ใหบ้รรจุในอตัราเงินเดือน      6,150   บาท 
3.  ระดบัความรู้ ปวส.  หรือเทียบเท่า ใหบ้รรจุในอตัราเงินเดือน      6,870   บาท 
4.  ระดบัความรู้ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ใหบ้รรจุในอตัราเงินเดือน      7,630   บาท 
5.  ระดบัความรู้ปริญญาโท  หรือเทียบเท่า ใหบ้รรจุในอตัราเงินเดือน      8,260   บาท 
6.  ระดบัความรู้อ่ืน ๆ  ตามท่ีคณะกรรมการก าหนด ใหบ้รรจุในอตัราเงินเดือน      8,260   บาท 

 
ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัประสบการณ์ในการท างานท่ีเก่ียวขอ้ง 
หมายเหตุ   อตัราค่าจา้งขั้นต ่าตอ้งไม่ต ่ากวา่อตัรา  ตามประกาศของกระทรวงแรงงานและสวสัดิการ 
  สังคมก าหนด 
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ภาคผนวก  3 
หลกัเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน และวธีิการพจิารณาเล่ือนเงินเดือน 

1.  หลกัเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน     ใหมี้ขอ้ประเมินและถ่วงน ้าหนกัคะแนน  ดงัน้ี 
 

ระดับบริหาร (หวัหนา้งานข้ึนไป) ระดับปฏิบัติการ 
หวัขอ้ประเมิน                                %น ้าหนกั คะแนน หวัขอ้ประเมิน                                %น ้าหนกั คะแนน 
1.  การวางแผน  การจดัรูปงาน 

 และความคิดริเร่ิม            
 

12% 
 

48 
1. คุณภาพงาน 12% 48 

2. ความเป็นผูน้ า 12% 48 2. ความซ่ือสตัยสุ์จริตและ 
การประพฤติตนตามระเบียบ
วนิยั   

 
 

12% 

 
 

48 
3. ความสามารถในการแกปั้ญหา 

วจิารณญาณ  ไหวพริบ และ
การตดัสินใจ                                 

 
 

12% 

 
 

48 

3. ความรู้ในงาน 12% 48 

4. มนุษยสมัพนัธ์ในการท างาน 
ร่วมกบัผูอ่ื้น                                   

 
12% 

 
48 

4. มนุษยสมัพนัธ์ในการท างาน 
ร่วมกบัผูอ่ื้น                                   

 
12% 

 
48 

5. ความซ่ือสตัยสุ์จริต และการ
ประพฤติตนตามระเบียบวนิยั             

 
9% 

 
36 

5. ปริมาณงาน 9% 36 

6. คุณภาพงาน                                     9% 36 6. ความสามารถในการใช้
เคร่ืองใชส้ านกังาน  และ 
ทรัพยสิ์นของสหกรณ์                        

 
 

9% 

 
 

36 
7. การมอบหมายงาน 9% 36 7. ความกระตือรือร้น 

ความเอาใจใส่ในงาน 
 และความรับผิดชอบ                         

 
 

9% 

 
 

36 
8. ความกระตือรือร้น 

ความเอาใจใส่ในงาน 
และความรับผิดชอบ                         

 
 

8% 

 
 

32 

8. ความอดทน  และ 
ความมานะพยายาม                         

 
8% 

 
32 

9. ความอดทน  และ 
ความมานะพยายาม                         

 
7% 

 
28 

9. การมาปฏิบติังาน 7% 28 

10. การมาปฏิบติังาน 6% 24 10. ความสามารถในการ 
แกปั้ญหา  วจิารณญาณ                        

 
6% 

 
24 

11. ความสามารถในการใช้
เคร่ืองใชส้ านกังาน  และ 
ทรัพยสิ์นของสหกรณ์                        

 
 

4% 

 
 

16 

11. ความคิดริเร่ิม                                   4% 16 

                            รวม 100% 400                                  รวม 100% 400 
 


