
 

 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จาํกดั 

ว่าด้วยเจ้าหน้าที�   

พ.ศ.  ���7 

 อาศยัอาํนาจตามความในขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท  จาํกดั  พ.ศ.  ����  ขอ้ �� (�)  

และขอ้ ��   ที�ประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ  ชุดที�  54  ครั� งที�   8/���7  เมื�อวนัที� �� พฤษภาคม ����     

ไดมี้มติกาํหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชยันาท  จาํกดั  วา่ดว้ยเจา้หนา้ที� พ.ศ.  ���7  ดงัต่อไปนี�  

           ขอ้ �.  ระเบียบนี� เรียกวา่ “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท จาํกดั วา่ดว้ยเจา้หนา้ที� 

พ.ศ.  ����” 

 ขอ้ �. ระเบียบนี�ใหใ้ชบ้งัคบัตั�งแต่วนัที�  �� พฤษภาคม ����  เป็นตน้ไป 

 ขอ้ �.  ใหย้กเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท จาํกดั วา่ดว้ยเจา้หนา้ที� พ.ศ. ���6  ลงวนัที� �� 

ตุลาคม ����  และบรรดาระเบียบ ประกาศ คาํสั�ง มติ หรือขอ้ตกลงอื�นใดซึ�งขดัหรือแยง้กบัระเบียบนี�และให้

ใชร้ะเบียบนี�แทน 

หมวด � 

บททั�วไป 

 ขอ้ �.  ในระเบียบนี�  

  “สหกรณ์”   หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท จาํกดั 

  “ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท จาํกดั 

  “คณะกรรมการดาํเนินการ” หมายถึง คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รู 

ชยันาท จาํกดั 

  “เจา้หนา้ที�”  หมายถึง  บุคคลที�สหกรณ์จา้งใหป้ฏิบติังานของสหกรณ์ 

  “เงินเดือน”  หมายถึง  ค่าจา้งที�สหกรณ์จ่ายใหก้บัเจา้หนา้ที�เป็นรายเดือน 

  “ผูบ้งัคบับญัชา”  หมายถึง ประธานกรรมการหรือ คณะกรรมการดาํเนินการ หรือ 

ผูจ้ดัการ แลว้แต่กรณี 

  “ปี”  หมายถึง  ปีทางบญัชีของสหกรณ์ 

  “ครึ� งปีแรก”  หมายถึง  ระยะเวลาตั�งแต่วนัที�  �  พฤศจิกายน  ถึงวนัที�  ��  เมษายน   

  “ครึ� งปีหลงั” หมายถึง  ระยะเวลาตั�งแต่วนัที� � พฤษภาคม ถึงวนัที� �� ตุลาคม 

  “ครึ� งปีที�แลว้มา” หมายถึง  ระยะเวลาครึ� งปีแรกหรือครึ� งปีหลงัที�ผา่นมา  

แลว้แต่กรณี 



 � 

หมวด � 

อตัรากาํลงัและตําแหน่งเจ้าหน้าที� 

 ขอ้ �.  ใหส้หกรณ์จา้งเจา้หนา้ที�ตามจาํนวนที�จาํเป็นแก่การปฏิบติังานประจาํของสหกรณ์  

ซึ� งควรมีตาํแหน่งดงันี�  

  �.�  ตาํแหน่งเจา้หนา้ที�  มีดงันี�  

         (�)  ตาํแหน่งเจา้หนา้ที�การเงิน 

         (�)  ตาํแหน่งเจา้หนา้ที�บญัชี 

         (�)  ตาํแหน่งเจา้หนา้ที�ธุรการ 

         (�)  ตาํแหน่งเจา้หนา้ที�สินเชื�อ 

         (�)  ตาํแหน่งเจา้หนา้ที�คอมพิวเตอร์ 

                                  (�)  ตาํแหน่งนกัการภารโรง 

  �.�  ตาํแหน่งหวัหนา้ฝ่าย  มีดงันี�  

          (�)  ตาํแหน่งหวัหนา้ฝ่ายการเงิน 

                                   (�)  ตาํแหน่งหวัหนา้ฝ่ายบญัชี 

                                   (�)  ตาํแหน่งหวัหนา้ฝ่ายธุรการ 

                                   (�)  ตาํแหน่งหวัหนา้ฝ่ายสินเชื�อ 

         (�)  ตาํแหน่งหวัหนา้ฝ่ายคอมพิวเตอร์ 

  �.�  ตาํแหน่งรองผูจ้ดัการ 

  �.�  ผูจ้ดัการ 

  �.�  ตาํแหน่งอื�น ๆ ที�คณะกรรมการเห็นสมควร 
 

หมวด � 

อตัราเงินเดือน 

 ขอ้ �.  อตัราเงินเดือนสาํหรับเจา้หนา้ที�ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการกาํหนดบญัชีอตัราเงินเดือน 

ใหส้อดคลอ้งกบับญัชีเงินเดือนที�กรมส่งเสริมสหกรณ์เสนอแนะหรือบญัชีอตัราเงินเดือนที�คณะกรรมการ

ดาํเนินการจดัทาํขึ�นตามความเหมาะสม โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการดาํเนินการ เวน้แต่อตัราค่าจา้ง

ขั�นตํ�าใหเ้ป็นไปตามที�กฎหมายวา่ดว้ยแรงงาน ทั�งนี� ใหส้หกรณ์จดัทาํบญัชีอตัราเงินเดือนแนบทา้ยระเบียบนี�   

คณะกรรมการสามารถพิจารณากาํหนดเงินช่วยเหลือค่าครองชีพแก่เจา้หนา้ที�ไดต้าม 

ความเหมาะสมกบัสภาวะเศรษฐกิจเป็นคราว ๆ ไป โดยมิใหน้าํเงินช่วยค่าครองชีพนี�ไปคาํนวณเป็นเงิน 

บาํเหน็จ 



 � 

  อตัราเงินเดือนสาํหรับผูจ้ดัการ  ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการพิจารณากาํหนดอตัราเงินเดือน 

และค่าครองชีพตามความเหมาะสมกบัความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ของผูน้ั�น โดยคาํนึงถึงปริมาณ

ของธุรกิจของสหกรณ์ประกอบดว้ย  

  ในระหวา่งดาํเนินการของสหกรณ์หากมีปริมาณงานขยายตวัสูงขึ�น ถา้มีเจา้หนา้ที�ของ

สหกรณ์ที�ดาํรงตาํแหน่งรองผูจ้ดัการ หรือผูจ้ดัการไดรั้บอตัราเงินเดือนยงัไม่เหมาะสม คณะกรรมการ

ดาํเนินการอาจพิจารณาปรับเงินเดือนใหสู้งขึ�นไดต้ามที�เห็นสมควร 

หมวด � 

การรับสมัคร การคัดเลอืกหรือการสอบคัดเลอืก 

การบรรจุ และการแต่งตั�งเจ้าหน้าที�  

 ขอ้ �.  ผูที้�จะไดรั้บการบรรจุและแต่งตั�งเป็นเจา้หนา้ที�สหกรณ์ ตอ้งมีคุณสมบติัดงัต่อไปนี�  

  (�)  มีสัญชาติไทย 

  (�)  มีอายไุม่ต ํ�ากวา่สิบแปดปีบริบูรณ์ 

  (�)  เป็นผูเ้ลื�อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข 

ดว้ยความบริสุทธิ� ใจ 

  (�)  ไม่เป็นผูมี้ร่างกายทุพพลภาพ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั�นเฟือน ไม่สมประกอบ 

ทั�งไม่เป็นโรคเรื�อน วณัโรคในระยะอนัตราย โรคเทา้ชา้งในระยะที�ปรากฏอาการเป็นที�รังเกียจแก่สังคม 

โรคยาเสพติดใหโ้ทษ โรคพิษสุราเรื� อรังหรือโรคอยา่งอื�น ตามที�คณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด 

  (�)  ไม่เป็นผูบ้กพร่องในศีลธรรมอนัดี 

  (�)  ไม่เป็นผูมี้หนี� สินลน้พน้ตวั 

  (�)  ไม่เป็นผูเ้คยถูกลงโทษถึงตอ้งออกจากสหกรณ์ หรือออกจากราชการ หรือ 

ออกจากองคก์รของรัฐบาล หรือสถาบนัอื�น ๆ 

  (�)  ไม่เป็นผูเ้คยไดรั้บโทษจาํคุกโดยคาํพิพากษาถึงที�สุดใหจ้าํคุก เวน้แต่ความผิด 

ลหุโทษหรือความผิดอนัไดก้ระทาํโดยประมาท 

 ขอ้ �.  ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการ มีอาํนาจพิจารณากาํหนดรายละเอียดเกี�ยวกบัคุณวฒิุ 

การรับสมคัร การคดัเลือกหรือสอบคดัเลือกตามหลกัเกณฑใ์นระเบียบนี�  

 ขอ้ �.  การรับสมคัร  ใหป้ระธานกรรมการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการดาํเนินการ 

ประกาศรับสมคัร มีกาํหนดเวลาไม่นอ้ยกวา่ �� วนั โดยปิดประกาศไว ้ณ สาํนกังานสหกรณ์ 

 

 

 

 



 � 

 ขอ้ ��. ใหผู้ป้ระสงคจ์ะสมคัรเขา้รับการคดัเลือก หรือสอบคดัเลือก ยื�นใบสมคัรตามแบบ 

ที�สหกรณ์กาํหนด พร้อมดว้ยหลกัฐานรับรองคุณวฒิุ  สาํเนาทะเบียนบา้นและหนงัสือรับรองจาก 

แพทยแ์ผนปัจจุบนัชั�นหนึ�งซึ� งรับรองวา่ ผูส้มคัรเป็นผูมี้อนามยัสมบูรณ์ และไม่ขาดคุณสมบติั 

ตามความขอ้ � (�) 

  ใหย้ื�นใบสมคัรดว้ยตนเองต่อสหกรณ์และตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมสมคัรตามที� 

คณะกรรมการกาํหนด  เงินค่าธรรมเนียมนี�  สหกรณ์จะไม่คืนใหไ้ม่วา่กรณีใด ๆ  

 ขอ้ ��. ในการบรรจุแต่งตั�งเจา้หนา้ที�สหกรณ์ ใหส้หกรณ์ดาํเนินการคดัเลือก หรือสอบคดัเลือก 

ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการที�คณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด ยกเวน้การดาํเนินการในขอ้  �� 

 ขอ้ ��.  การบรรจุและแต่งตั�ง หรือเลื�อนตาํแหน่งเจา้หนา้ที�ใหด้าํรงตาํแหน่ง ตอ้งมีคุณสมบติั 

ขอ้ใดขอ้หนึ�งดงัต่อไปนี�  

  เจ้าหน้าที� 

  (�)  นกัการภารโรง ตอ้งเป็นผูมี้วฒิุทางการศึกษาไม่ตํ�ากวา่ ม. � หรือเทียบเท่า 

  (�)  เจา้หนา้ระดบัตน้  ตอ้งเป็นผูมี้วฒิุทางการศึกษาไมต่ํ�ากวา่ ม. � หรือเทียบเท่า  

  (�)  เจา้หนา้ที�ระดบักลาง  ตอ้งเป็นผูมี้วุฒิทางการศึกษาไม่ตํ�ากวา่ปริญญาตรีหรือ 

เทียบเท่า 

  หัวหน้าฝ่าย 

  ตอ้งดาํรงตาํแหน่งเจา้หนา้ที�ระดบักลางสหกรณ์มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ � ปี 

รองผู้จัดการ  

  ตอ้งดาํรงตาํแหน่งหวัหนา้ฝ่ายสหกรณ์มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ � ปี 

  โดยใหผู้จ้ดัการเป็นผูป้ระเมินผลงานตามที�สหกรณ์กาํหนด เสนอต่อคณะกรรมการ 

ดาํเนินการใหค้วามเห็นชอบ    

  ผู้จัดการ 

  คุณสมบติัของผูจ้ดัการและอตัราเงินเดือนรวมทั�งค่าตอบแทนอื�นใดให้เป็นไปตามมติ 

ของคณะกรรมการดาํเนินการ 

 ขอ้ ��.  ประธานกรรมการมีอาํนาจเลื�อนตาํแหน่งเจา้หนา้ที�สหกรณ์ใหด้าํรงตาํแหน่งผูจ้ดัการ 

รองผูจ้ดัการ หรือหวัหนา้ฝ่ายโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการดาํเนินการ 

 ขอ้ ��.  การบรรจุและแต่งตั�งผูจ้ดัการ ใหป้ระธานกรรมการเป็นผูแ้ต่งตั�งจากผูมี้ความรู้ 

ความสามารถ ความชาํนาญ และความเหมาะสมกบัตาํแหน่ง โดยใหไ้ดรั้บเงินเดือน และค่าครองชีพ 

ตามความเหมาะสมโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการดาํเนินการ 

             ในการบรรจุและแต่งตั�งตาํแหน่งผูจ้ดัการ ถา้เป็นบุคคลภายนอกใหด้าํรงตาํแหน่งได ้ 

� วาระ ๆ ละ  �  ปี  หากเป็นผูมี้ความรู้ความสามารถเหมาะสม คณะกรรมการอาจพิจารณาต่ออายกุารทาํงาน

ใหไ้ดอี้กไม่เกิน � วาระ  



 � 

             ในกรณีที�บรรจุแต่งตั�งเจา้หนา้ที�ให้ดาํรงตาํแหน่งผูจ้ดัการ  ให้อยูใ่นดุลพินิจของ

คณะกรรมการดาํเนินการ โดยใหด้าํรงตาํแหน่งเป็นวาระเหมือนบุคคลภายนอกและใหมี้การประเมินผล 

การปฏิบติังานทุกรอบวาระการปฏิบติังาน  ทั�งนี�อายตุอ้งไม่เกิน  60  ปีบริบูรณ์ 

  ถา้ตาํแหน่งผูจ้ดัการวา่งลง หรือผูด้าํรงตาํแหน่งไม่สามารถปฏิบติัหนา้ที�ไดเ้ป็นครั� งคราว 

ใหร้องผูจ้ดัการรักษาการแทนผูจ้ดัการ  

  ถา้ผูจ้ดัการ หรือรองผูจ้ดัการวา่งลง หรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ที�ใหห้วัหนา้ฝ่าย 

รักษาการแทนผูจ้ดัการตามลาํดบั 

 ขอ้ ��.  การบรรจุและแต่งตั�ง หรือเลื�อนตาํแหน่งเจา้หนา้ที�ใหด้าํรงตาํแหน่งใหบ้รรจุใน 

อตัราเงินเดือนดงัต่อไปนี�  

  ก.  การบรรจุและแต่งตั�ง 

       (�)  ผูมี้คุณวุฒิทางการศึกษาระดบั ม. � หรือเทียบเท่า ใหบ้รรจุในอตัราไม่เกินขั�นแรก

ของบญัชีเงินเดือนนกัการภารโรง 

       (�)  ผูมี้คุณวุฒิทางการศึกษาระดบั ม. �, ปวช. หรือเทียบเท่า ใหบ้รรจุในขั�นแรกของ

เงินเดือนเจา้หนา้ที�ระดบัตน้ 

       (�)  ผูมี้คุณวุฒิทางการศึกษาระดบั ปวส. หรือเทียบเท่า ใหบ้รรจุในอตัราไม่เกินเงินเดือน

ขั�นที� 4.5 ของเจา้หนา้ที�ระดบัตน้ 

       (�)  ผูมี้คุณวุฒิทางการศึกษาระดบั ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ใหบ้รรจุในอตัราไม่เกิน 

ขั�นที� �  ของเงินเดือนเจา้หนา้ที�ระดบักลาง 

  ข.  การเลื�อนตาํแหน่ง 

      (1)  เจา้หนา้ที�ระดบัตน้ จะเลื�อนตาํแหน่งเป็นเจา้หนา้ที�ระดบักลางไดต้อ้งมีเวลา 

ปฏิบติังานติดต่อกนัไม่นอ้ยกวา่ �� ปี 

      (2)  เจา้หนา้ที�ระดบักลาง จะเลื�อนตาํแหน่งเป็นหวัหนา้ฝ่าย  ไดต้อ้งมีเวลาปฏิบติังาน

ติดต่อกนัไม่นอ้ยกวา่ 5  ปี  ตอ้งมีวฒิุไม่ตํ�ากวา่ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 

      (3)  หวัหนา้ฝ่าย จะเลื�อนตาํแหน่งเป็นรองผูจ้ดัการ  ไดต้อ้งมีเวลาปฏิบติังานติดต่อกนั 

ไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี 

       โดยใหผู้จ้ดัการเป็นผูป้ระเมินผลงานตามที�สหกรณ์กาํหนด เสนอต่อคณะกรรมการ 

ดาํเนินการใหค้วามเห็นชอบ    

 

 

 

 

 



 � 

  ค.  การเพิ�มวฒิุ 

     ภายหลงัการบรรจุแต่งตั�งหากเจา้หนา้ที�คนใดไดศึ้กษาหาความรู้เพิ�มเติมเพื�อพฒันา

ตนเองและหนา้ที� การงานจนไดว้ฒิุสูงขึ�น  ก็ใหเ้สนอเพิ�มวุฒิ  และวฒิุนี�นาํไปเป็นประโยชน์ในการดาํรง

ตาํแหน่ง ทั�งนี�ตอ้งไม่ผกูพนักบัการปรับเลื�อนเงินเดือน 

      ทั�งนี�   ไม่รวมถึงเจา้หนา้ที� ที�ดาํรงตาํแหน่งก่อนที�ระเบียบนี�บงัคบัใช ้

หมวด � 

หลกัประกนัของเจ้าหน้าที� 

 ขอ้ ��.  ในการบรรจุและแต่งตั�งเจา้หนา้ที�ของสหกรณ์ ตอ้งทาํหนงัสือสัญญาจา้งไวเ้ป็นหลกัฐาน

ตามที�สหกรณ์กาํหนดและใหค้ณะกรรมการดาํเนินการกาํหนดใหมี้หลกัประกนัเพื�อประกนัความเสียหาย  

อนัอาจเกิดขึ�นแก่สหกรณ์เนื�องจากการกระทาํหรืองดเวน้การกระทาํของเจา้หนา้ที�  ทั�งนี� ใหเ้ป็นไปตาม

พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ.2541 
 

หมวด � 

การเลื�อนเงินเดือน 

 ขอ้ ��.  สหกรณ์จะพิจารณาเลื�อนเงินเดือนเจา้หนา้ที�ปีละ � ครั� ง  ดงันี�  

  ��.�  ครั� งที�  �  ครึ� งปีแรก   เลื�อนวนัที� � พฤษภาคม ของปีที�ไดเ้ลื�อน 

  ��.�  ครั� งที�  �  ครึ� งปีหลงั  เลื�อนวนัที�  � พฤศจิกายน ของปีถดัไป 

 ขอ้ ��.  การเลื�อนเงินเดือนเจา้หนา้ที�ของสหกรณ์ ใหเ้ลื�อนไดไ้ม่เกินขั�นสูงของอนัดบั 

เงินเดือนสาํหรับตาํแหน่งที�ไดรั้บแต่งตั�ง  

  ��.�  วงเงินและโควตาการเลื�อนเงินเดือน 

   (�)  กรณีที�จะขอเลื�อนเงินเดือนเจา้หนา้ที�เป็นกรณีพิเศษ � ขั�น  คือ  ครั� งที�  �   

(� พฤษภาคม ของปีที�ไดเ้ลื�อน) และครั� งที�  �  (� พฤศจิกายน ของปีถดัไป) รวมกนั � ขั�น  ตอ้งอยูใ่นโควตา

ร้อยละ �� ของจาํนวนเจา้หนา้ที�ทั�งหมดที�มีตวัปฏิบติังานอยูใ่นสหกรณ์ 

   (�)  วงเงินเลื�อนขั�นเงินเดือน  ครั� งที�  �  ใหเ้ลื�อนไดใ้นกรอบวงเงินที�เหมาะสม 

โดยคิดจากอตัราเงินเดือนรวมของเจา้หนา้ที�ที�มีตวัปฏิบติังานอยูใ่นสหกรณ์ ณ วนัที� � ตุลาคมของปี 

ที�พิจารณาเลื�อนเงินเดือน  ทั�งนี� ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการดาํเนินการ 

  ��.�  ในการเลื�อนเงินเดือนของเจา้หนา้ที� ใหพ้ิจารณาถึงความสามารถ ความคิดริเริ�ม 

สร้างสรรค ์ความอุตสาหะ ความรับผดิชอบ คุณภาพ และปริมาณงานในหนา้ที� ตลอดจนความประพฤติ 

และสมรรถภาพในการปฏิบติังานในรอบครึ� งปีที�แลว้มาของสหกรณ์ โดยสหกรณ์จดัใหมี้การประเมิน 

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบติังานของเจา้หนา้ที�ปีละสองครั� งเพื�อนาํผลการประเมิน 

มาใชป้ระกอบการพิจารณาเลื�อนเงินเดือนแต่ละครั� ง ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการดงันี�  



 � 

  หลกัเกณฑ์ 

  �.  เจา้หนา้ที�ผูที้�จะไดรั้บการพิจารณาเลื�อนขั�นเงินเดือนในรอบครึ� งปีที�แลว้มาเป็นกรณี

พิเศษหนึ�งขั�น ตอ้งมีผลงานขอ้ใดขอ้หนึ�งหรือหลายขอ้ โดยผลงานดงักล่าวจะตอ้งปรากฏผลชดัเจนเป็น

รูปธรรมและสามารถตรวจสอบไดร้วมทั�งตอ้งเป็นที�ยอมรับจากสมาชิกและเจา้หนา้ที�ดว้ยกนัเอง ดงันี�  

       (�)  ปฏิบติังานตามหนา้ที�ไดผ้ลงานดีเด่น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอนัก่อใหเ้กิด

ประโยชน์และผลดียิ�งต่อสหกรณ์และเจา้หนา้ที�ดว้ยกนั จนถือเป็นตวัอยา่งที�ดีได ้

       (�)  ปฏิบติังานโดยมีความคิดริเริ�มในเรื�องใดเรื�องหนึ�ง หรือไดค้น้ควา้หรือประดิษฐ์ 

สิ�งใดสิ�งหนึ�งซึ� งเป็นประโยชน์ต่อสหกรณ์เป็นพิเศษ และสหกรณ์ไดด้าํเนินการตามความคิดริเริ�มหรือ 

ไดรั้บรองใหใ้ชก้ารคน้ควา้หรือสิ�งประดิษฐน์ั�น 

       (�)  ปฏิบติังานตามหนา้ที�ที�มีสถานการณ์ตรากตรําเสี�ยงอนัตรายมาก หรือมีการต่อสู้ 

ที�เสี�ยงต่อความปลอดภยัของชีวติเป็นกรณีพิเศษ 

       (�)  ปฏิบติังานตามภาระหนา้ที�ที�หนกัเกินกวา่ระดบัตาํแหน่งจนเกิดประโยชน์ต่อ

สหกรณ์เป็นพิเศษ และปฏิบติังานในตาํแหน่งหนา้ที�ของตนเป็นผลดีดว้ย 

       (�)  ปฏิบติังานตามตาํแหน่งหนา้ที�ดว้ยความตรากตรําเหน็ดเหนื�อย ยากลาํบาก 

เป็นพิเศษและงานนั�นไดผ้ลดียิ�ง เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกและสหกรณ์ 

       (�)  ปฏิบติังานที�ไดรั้บมอบหมายใหก้ระทาํกิจกรรมอยา่งใดอยา่งหนึ�งเป็นผลดียิ�ง 

แก่มวลสมาชิกของสหกรณ์ 

  �.  การพิจารณาผลการปฏิบติังานใหน้บัช่วงเวลาการปฏิบติัในรอบครึ� งปีที�แลว้มาเป็น

เกณฑผ์ูอ้ยูใ่นหลกัเกณฑต์อ้งมีเวลาปฏิบติังานในสหกรณ์ไม่นอ้ยกวา่สี� เดือนเป็นเกณฑ์พิจารณา 

  ขั�นตอนดําเนินการ 

  �.  การพิจารณา ใหผู้จ้ดัการหรือผูที้�ไดรั้บมอบหมายสรุปขอ้มูลเกี�ยวกบัการลา  พฤติกรรม

การมาทาํงาน การรักษาวนิยั การปฏิบติัตนเหมาะสมกบัการเป็นเจา้หนา้ที�ของสหกรณ์แลว้รายงาน 

การพิจารณานั�นพร้อมดว้ยขอ้มูลดงักล่าวต่อคณะกรรมการพิจารณากลั�นกรองการเลื�อนเงินเดือน 

  �.  สหกรณ์แต่งตั�งคณะกรรมการพิจารณากลั�นกรองการเลื�อนเงินเดือนกรณีพิเศษในรอบ

ครึ� งปี ทาํหนา้ที�พิจารณาผูส้มควรไดเ้ลื�อนขั�นเงินเดือนกรณีพิเศษในรอบครึ� งปี และส่งใหค้ณะกรรมการ

ดาํเนินการพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ 

  �.  เมื�อคณะกรรมการดาํเนินการเห็นชอบผลการประเมินแลว้ใหป้ระธานคณะกรรมการ

ดาํเนินการออกคาํสั�งเลื�อนขั�นเงินเดือน 

 

 

 



 � 

  แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที� 

  ใหส้หกรณ์ใชแ้บบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบติังานของเจา้หนา้ที� 

ตามรายละเอียดความสามารถ  ความคิดริเริ�มสร้างสรรค ์ความอุตสาหะ ความรับผดิชอบ คุณภาพและ

ปริมาณงานในหนา้ที� ตลอดจนความประพฤติและสมรรถภาพในการปฏิบติังานในรอบครึ� งปีที�แลว้มา 

ของเจา้หนา้ที� 

  ��.�  การพิจารณาเลื�อนขั�นเงินเดือนมี � ลกัษณะ คือ 

   18.3.1  เลื�อนหนึ�งขั�น (� ขั�น) ผลการประเมินอยูใ่นระดบัดีเด่น 

               (คะแนนประเมินระหวา่ง ��-��� %) 

   ��.�.�  เลื�อนครึ� งขั�น (�.� ขั�น)  ผลการประเมินอยูใ่นระดบัปกติ 

               ถึงระดบัดี (คะแนนประเมินระหวา่ง �� – �� %) 

   ��.�.�  ไม่เลื�อนขั�น (� ขั�น) ผลการประเมินอยูใ่นระดบัปรับปรุง 

               (คะแนนประเมินตํ�ากวา่  �� %) 

  ��.�  ในกรณีที�เจา้หนา้ที�ผูใ้ดมีผลการปฏิบติังานอยูใ่นเกณฑที์�ควรจะไดรั้บการเลื�อนขั�น

เงินเดือนครึ� งปีแรกหนึ�งขั�น แต่ไม่อาจสั�งเลื�อนขั�นเงินเดือนหนึ�งขั�นได ้เพราะมีขอ้จาํกดัเกี�ยวกบัโควตา หรือ

จาํนวนเงินที�จะใชเ้ลื�อนขั�นเงินเดือนของสหกรณ์ ถา้ในการเลื�อนขั�นเงินเดือนครึ� งปีหลงัเจา้หนา้ที�ผูน้ั�น 

มีผลปฏิบติังานอยูใ่นเกณฑไ์ดรั้บการเลื�อนขั�นเงินเดือนหนึ�งขั�นอีก และไม่มีขอ้จาํกดัเกี�ยวกบัจาํนวนเงิน 

ที�จะใชเ้ลื�อนขั�นเงินเดือนในคราวนั�น ประธานคณะกรรมการดาํเนินการโดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการดาํเนินการอาจมีคาํสั�งเลื�อนขั�นเงินเดือนรวมทั�งปีของเจา้หนา้ที�ผูน้ั�นเป็นจาํนวนสองขั�นได ้

  ��.�  กรณีผูที้�เงินเดือนเตม็ขั�นของระดบั  และไดรั้บการพิจารณาเลื�อนขั�นเงินเดือนครึ� งขั�น 

หรือหนึ�งขั�น ก็ใหไ้ดรั้บเงินตอบแทนพิเศษ ดงันี�  

   ��.�.�  ไดรั้บการพิจารณาเลื�อนเงินเดือนครึ� งขั�น ใหไ้ดรั้บเงินตอบแทนพิเศษ 

ร้อยละ � ของเงินเดือน 

   ��.�.�  ไดรั้บการพิจารณาเลื�อนเงินเดือนหนึ�งขั�น ใหไ้ดรั้บเงินตอบแทนพิเศษ 

ร้อยละ � ของเงินเดือน 

  การพิจารณาเลื�อนเงินเดือนโดยการไดรั้บเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษ ตามขอ้ ��.�.�  และ 

��.�.�  ใหจ่้ายควบกบัเงินเดือนเป็นรายเดือน เป็นระยะเวลา � เดือน ในวงเงินและโควตาการเลื�อนเงินเดือน

ตามขอ้ ��.� (�) และ ��.� (�) 

18.6 กรณีเจา้หนา้ที�เกษียณอายุ 

     ��.�.�  พิจารณาเลื�อนเงินเดือนครึ� งปีแรก ตามหลกัเกณฑแ์ละเงื�อนไขที�กาํหนด 

   ��.�.�  พิจารณาเลื�อนขึ�นเงินเดือนครึ� งปีหลงั ตามหลกัเกณฑแ์ละเงื�อนไขที�กาํหนด 

ใหแ้ลว้เสร็จภายในวนัที� �� ตุลาคมของปีที�เจา้หนา้ที�เกษียณอายเุพื�อใชใ้นการคาํนวณเงินบาํเหน็จ 



 � 

 ขอ้ ��.  เจา้หนา้ที�ของสหกรณ์ ซึ� งจะไดรั้บการพิจารณาเลื�อนขั�นเงินเดือนขั�นใดในแต่ละครั� งตอ้งอยู่

ในหลกัเกณฑด์งันี�  

  ��.�  มีเวลาทาํงานในสหกรณ์ครบครึ� งปีทางบญัชีของสหกรณ์ และไม่มีขอ้บกพร่องในรอบ

ครึ� งปีที�แลว้มา 

   ��.�.�  ในรอบครึ� งปีที�แลว้มา มีวนัลาไม่เกิน � ครั� ง รวมทุกครั� งไม่เกิน �� วนั 

                ทาํการ เวน้แต่จาํนวนวนัลาป่วย เนื�องจากอุบติัเหตุจาก 

                การปฏิบติังานของสหกรณ์ หรือลาคลอดบุตร 

   ��.�.�  ในรอบครึ� งปีที�แลว้มาลาเกิน � ครั� ง แต่ถา้วนัลารวมกนัทุกครั� ง 

    ไม่เกิน �� วนัทาํการ และมีผลการปฏิบติังานดีเด่น สหกรณ์ 

    อาจพิจารณาใหเ้ลื�อนเงินเดือนได ้ทั�งนี� ใหเ้ป็นดุลยพินิจ 

    ของคณะกรรมการดาํเนินการ 

   ��.�.�  ในรอบครึ� งปีที�แลว้มา ไม่เป็นผูม้าทาํงานสายเกิน � ครั� ง 

  ��.�  ในรอบครึ� งปีที�แลว้มาไม่ถูกลงโทษทางวนิยั เวน้แต่โทษตกัเตือนเป็นหนงัสือ 

หรือตกัเตือนดว้ยวาจา 

 ขอ้ ��  ประธานกรรมการมีอาํนาจเลื�อนเงินเดือนของเจา้หนา้ที�ในปีหนึ�ง ๆ ไดไ้ม่เกิน 

สองขั�นโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการดาํเนินการ 

หมวด � 

การจ่ายเงินโบนัส ภาษีเงินได้ เงินบําเหน็จ ค่าเล่าเรียนบุตร 

ค่ารักษาพยาบาล และเงินช่วยค่าทาํศพ 

 ขอ้ ��.  เมื�อสิ�นปีทางบญัชีหนึ�ง ๆ สหกรณ์อาจจดัสรรกาํไรเป็นโบนสัแก่เจา้หนา้ที�ไดต้ามขอ้บงัคบั 

ของสหกรณ์ 

  ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการกาํหนดจาํนวนเงินโบนสัที�จะจ่ายใหแ้ก่เจา้หนา้ที�ตามส่วน 

แห่งอตัราเงินเดือนของแต่ละคน แต่อยา่งสูงตอ้งไม่เกินสี� เท่าของเงินเดือน ซึ� งไดรั้บในเดือนสุดทา้ย 

ของปีทางบญัชีนั�น ๆ 

  เจา้หนา้ที�ผูที้�มีเวลาทาํงานไม่เตม็ปีทางบญัชีใด ใหไ้ดรั้บโบนสัลดลงตามส่วนแห่งเวลา

ทาํงานในปีนั�น 

 ขอ้ ��.  คณะกรรมการดาํเนินการอาจไม่จ่ายเงินโบนสัไม่วา่ทั�งหมดหรือบางส่วนให้แก่เจา้หนา้ที� 

ก็ไดห้ากปรากฏวา่เจา้หนา้ที�คนนั�นปฏิบติัหนา้ที�ผดิพลาดหรือบกพร่องอยูเ่ป็นนิจ ทั�งไม่พยายามขวนขวาย 

แกไ้ขขอ้ผดิพลาดหรือบกพร่องของตน หรือเจา้หนา้ที�ส่งเสริมสหกรณ์ไดใ้หค้วามเห็นแนะนาํเช่นวา่นั�น 

 



 �� 

 ขอ้ ��.  เจา้หนา้ที�คนใดซึ�งมีเงินไดเ้ขา้เกณฑที์�จะตอ้งเสียภาษีเงินไดต้ามประมวลรัษฎากร จะตอ้ง

เป็นผูเ้สียภาษีเงินไดส้าํหรับเงินเดือนที�ไดรั้บจากสหกรณ์นี�ดว้ยตนเอง 

  ทั�งนี� ใหส้หกรณ์หกัภาษีเงินไดพ้ึงประเมินไว ้ณ ที�จ่ายเป็นรายเดือนแลว้นาํส่ง  ณ สาํนกังาน

สรรพกรเขตพื�นที�ภายใน � วนั นบัแต่วนัที�จ่ายเงินเดือน 

 ขอ้ ��.  เจา้หนา้ที�คนใดทาํงานในสหกรณ์นี� เป็นเวลาติดต่อกนัมาไม่นอ้ยกวา่ �� ปีบริบูรณ์ มีสิทธิ

ไดรั้บเงินบาํเหน็จเมื�อออกจากงาน ดว้ยลาออกหรือเลิกจา้ง โดยไม่มีความผดิ 

  ทั�งนี�   ไม่รวมถึงเจา้หนา้ที� ที�ดาํรงตาํแหน่งก่อนที�ระเบียบนี�บงัคบัใช ้

  ในกรณีเจา้หนา้ที�ถูกใหอ้อกจากงาน เพราะขาดคุณสมบติัหรือเลิกจา้งโดยกระทาํความผดิ 

สหกรณ์อาจงดจ่ายบาํเหน็จหรือจ่ายเงินบาํเหน็จใหไ้ม่เกินครึ� งหนึ�งของบาํเหน็จที�ควรจะไดรั้บในกรณีปกติ 

ก็ได ้

  ในกรณีเจา้หนา้ที�ถูกไล่ออกจากงาน สหกรณ์จะงดจ่ายบาํเหน็จ 

  เงินบาํเหน็จนั�นใหไ้ดรั้บคราวเดียว มีจาํนวนเท่ากบัเงินเดือนครั� งสุดทา้ยคูณ 

จาํนวนปีเตม็แห่งเวลาทาํงาน เศษของปีถา้ถึงครึ� งหนึ�งให้นบัเป็นหนึ�งปี 

 ขอ้ ��.  เจา้หนา้ที�ซึ� งอาจออกจากงานดว้ยเหตุเพราะตาย สหกรณ์จะจ่ายเงินบาํเหน็จให้แก่ทายาท 

ตามกฎหมาย 

 ขอ้ ��.  เพื�อประโยชน์ในการจ่ายเงินบาํเหน็จแก่เจา้หนา้ที� ใหส้หกรณ์ตั�ง “เงินสาํรองจ่ายบาํเหน็จ” 

ไวโ้ดยตดัค่าใชจ่้ายประจาํปีตามจาํนวนที�คณะกรรมการดาํเนินการพิจารณาเห็นสมควร 

 ขอ้ ��.  เจา้หนา้ที�คนใดตายในระหวา่งอยูใ่นตาํแหน่ง ให้ทายาทหรือผูจ้ดัการศพมีสิทธิไดรั้บ 

“เงินช่วยค่าทาํศพ” จากสหกรณ์ 

  เงินช่วยค่าทาํศพใหไ้ดรั้บคราวเดียวมีจาํนวนเท่ากบัเงินเดือนเตม็ครั� งสุดทา้ยสามเดือน 

รวมกนั 

 ขอ้ ��.  การช่วยเหลือในเรื�องค่าเล่าเรียนบุตรและการรักษาพยาบาลแก่เจา้หนา้ที�หรือคน 

ในครอบครัวให้เป็นไปตามระเบียบซึ�งคณะกรรมการดาํเนินการกาํหนดขึ�น 

หมวด  � 

บทเฉพาะกาล 

 ขอ้ ��.  ในกรณีที�ยงัไม่มีผูมี้คุณสมบติัที�จะดาํรงตาํแหน่งหวัหนา้ฝ่าย  หรือรองผูจ้ดัการ  

คณะกรรมการดาํเนินการอาจพิจารณาแต่งตั�งบุคคลที�เหมาะสมรักษาการในตาํแหน่งได ้  

 ขอ้ ��. การบรรจุและแต่งตั�งหรือเลื�อนตาํแหน่งเจา้หนา้ที�สหกรณ์ใหด้าํรงตาํแหน่ง รองผูจ้ดัการ 

และหวัหนา้ฝ่าย ตอ้งมีวฒิุการศึกษาไม่ตํ�ากวา่ปริญญาตรีตามขอ้ �� (�)  ใหมี้ผลตั�งแต่วนัที�ระเบียบนี�  

มีผลบงัคบัใช ้ยกเวน้ เจา้หนา้ที�ที�ดาํรงตาํแหน่งอยูก่่อนที�ระเบียบนี�จะมีผลบงัคบัใช ้ใหป้ฏิบติัหนา้ที�ใน 

ตาํแหน่งเดิมต่อไป  



 �� 

 ขอ้ ��. เจา้หนา้ที�ที�บรรจุใหม่ ใหไ้ดรั้บเงินเพิ�มตามมติ ครม. แต่จะไม่ไดรั้บเงินค่าครองชีพ  

1,200 บาท 

 ขอ้ ��. ใหป้ระธานกรรมการเป็นผูรั้กษาการตามระเบียบนี�  

 

ประกาศ   ณ  วนัที�  �� พฤษภาคม พ.ศ. ���� 

 

                    

 
                 (นางประวงษ ์ กานนทรั์งษี) 

         ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท จาํกดั 
 

                              สาํเนาถูกตอ้ง 

 

 

                   (นางประวงษ ์ กานนทรั์งษี) 

ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท จาํกดั 
 

 
 


