ระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู ชัยนาท จํากัด
ว่ าด้ วยเจ้ าหน้ าที
พ.ศ. 7
อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ชยั นาท จํากัด พ.ศ.
ข้อ ( )
และข้อ ทีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุ ดที 54 ครังที 8/ 7 เมือวันที พฤษภาคม
ได้มีมติกาํ หนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ชยั นาท จํากัด ว่าด้วยเจ้าหน้าที พ.ศ. 7 ดังต่อไปนี
ข้อ . ระเบียบนี เรี ยกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ชยั นาท จํากัด ว่าด้วยเจ้าหน้าที
พ.ศ.
”
ข้อ . ระเบียบนีให้ใช้บงั คับตังแต่วนั ที พฤษภาคม
เป็ นต้นไป
ข้อ . ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ชยั นาท จํากัด ว่าด้วยเจ้าหน้าที พ.ศ. 6 ลงวันที
ตุลาคม
และบรรดาระเบียบ ประกาศ คําสัง มติ หรื อข้อตกลงอืนใดซึ งขัดหรื อแย้งกับระเบียบนีและให้
ใช้ระเบียบนีแทน
หมวด
บททัวไป
ข้อ . ในระเบียบนี
“สหกรณ์” หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ชยั นาท จํากัด
“ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ชยั นาท จํากัด
“คณะกรรมการดําเนินการ” หมายถึง คณะกรรมการดําเนิ นการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
ชัยนาท จํากัด
“เจ้าหน้าที” หมายถึง บุคคลทีสหกรณ์จา้ งให้ปฏิบตั ิงานของสหกรณ์
“เงินเดือน” หมายถึง ค่าจ้างทีสหกรณ์จ่ายให้กบั เจ้าหน้าทีเป็ นรายเดือน
“ผูบ้ งั คับบัญชา” หมายถึง ประธานกรรมการหรื อ คณะกรรมการดําเนินการ หรื อ
ผูจ้ ดั การ แล้วแต่กรณี
“ปี ” หมายถึง ปี ทางบัญชีของสหกรณ์
“ครึ งปี แรก” หมายถึง ระยะเวลาตังแต่วนั ที พฤศจิกายน ถึงวันที เมษายน
“ครึ งปี หลัง” หมายถึง ระยะเวลาตังแต่วนั ที พฤษภาคม ถึงวันที ตุลาคม
“ครึ งปี ทีแล้วมา” หมายถึง ระยะเวลาครึ งปี แรกหรื อครึ งปี หลังทีผ่านมา
แล้วแต่กรณี

หมวด
อัตรากําลังและตําแหน่ งเจ้ าหน้ าที
ข้อ . ให้สหกรณ์จา้ งเจ้าหน้าทีตามจํานวนทีจําเป็ นแก่การปฏิบตั ิงานประจําของสหกรณ์
ซึ งควรมีตาํ แหน่งดังนี
. ตําแหน่งเจ้าหน้าที มีดงั นี
( ) ตําแหน่งเจ้าหน้าทีการเงิน
( ) ตําแหน่งเจ้าหน้าทีบัญชี
( ) ตําแหน่งเจ้าหน้าทีธุ รการ
( ) ตําแหน่งเจ้าหน้าทีสิ นเชือ
( ) ตําแหน่งเจ้าหน้าทีคอมพิวเตอร์
( ) ตําแหน่งนักการภารโรง
. ตําแหน่งหัวหน้าฝ่ าย มีดงั นี
( ) ตําแหน่งหัวหน้าฝ่ ายการเงิน
( ) ตําแหน่งหัวหน้าฝ่ ายบัญชี
( ) ตําแหน่งหัวหน้าฝ่ ายธุ รการ
( ) ตําแหน่งหัวหน้าฝ่ ายสิ นเชื อ
( ) ตําแหน่งหัวหน้าฝ่ ายคอมพิวเตอร์
. ตําแหน่งรองผูจ้ ดั การ
. ผูจ้ ดั การ
. ตําแหน่งอืน ๆ ทีคณะกรรมการเห็นสมควร
หมวด
อัตราเงินเดือน
ข้อ . อัตราเงินเดือนสําหรับเจ้าหน้าทีให้คณะกรรมการดําเนินการกําหนดบัญชีอตั ราเงินเดือน
ให้สอดคล้องกับบัญชี เงินเดือนทีกรมส่ งเสริ มสหกรณ์เสนอแนะหรื อบัญชีอตั ราเงินเดือนทีคณะกรรมการ
ดําเนินการจัดทําขึนตามความเหมาะสม โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการดําเนินการ เว้นแต่อตั ราค่าจ้าง
ขันตําให้เป็ นไปตามทีกฎหมายว่าด้วยแรงงาน ทังนีให้สหกรณ์จดั ทําบัญชีอตั ราเงินเดือนแนบท้ายระเบียบนี
คณะกรรมการสามารถพิจารณากําหนดเงินช่วยเหลือค่าครองชีพแก่เจ้าหน้าทีได้ตาม
ความเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจเป็ นคราว ๆ ไป โดยมิให้นาํ เงินช่วยค่าครองชีพนีไปคํานวณเป็ นเงิน
บําเหน็จ

อัตราเงินเดือนสําหรับผูจ้ ดั การ ให้คณะกรรมการดําเนินการพิจารณากําหนดอัตราเงินเดือน
และค่าครองชีพตามความเหมาะสมกับความรู ้ ความสามารถ ประสบการณ์ของผูน้ นั โดยคํานึงถึงปริ มาณ
ของธุ รกิจของสหกรณ์ประกอบด้วย
ในระหว่างดําเนินการของสหกรณ์หากมีปริ มาณงานขยายตัวสู งขึน ถ้ามีเจ้าหน้าทีของ
สหกรณ์ทีดํารงตําแหน่งรองผูจ้ ดั การ หรื อผูจ้ ดั การได้รับอัตราเงินเดือนยังไม่เหมาะสม คณะกรรมการ
ดําเนินการอาจพิจารณาปรับเงินเดือนให้สูงขึนได้ตามทีเห็นสมควร
หมวด
การรับสมัคร การคัดเลือกหรื อการสอบคัดเลือก
การบรรจุ และการแต่ งตังเจ้ าหน้ าที
ข้อ . ผูท้ ีจะได้รับการบรรจุและแต่งตังเป็ นเจ้าหน้าทีสหกรณ์ ต้องมีคุณสมบัติดงั ต่อไปนี
( ) มีสัญชาติไทย
( ) มีอายุไม่ตากว่
ํ าสิ บแปดปี บริ บูรณ์
( ) เป็ นผูเ้ ลือมใสในการปกครองระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยเ์ ป็ นประมุข
ด้วยความบริ สุทธิใจ
( ) ไม่เป็ นผูม้ ีร่างกายทุพพลภาพ ไร้ความสามารถหรื อจิตฟันเฟื อน ไม่สมประกอบ
ทังไม่เป็ นโรคเรื อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะทีปรากฏอาการเป็ นทีรังเกียจแก่สังคม
โรคยาเสพติดให้โทษ โรคพิษสุ ราเรื อรังหรื อโรคอย่างอืน ตามทีคณะกรรมการดําเนินการกําหนด
( ) ไม่เป็ นผูบ้ กพร่ องในศีลธรรมอันดี
( ) ไม่เป็ นผูม้ ีหนีสิ นล้นพ้นตัว
( ) ไม่เป็ นผูเ้ คยถูกลงโทษถึงต้องออกจากสหกรณ์ หรื อออกจากราชการ หรื อ
ออกจากองค์กรของรัฐบาล หรื อสถาบันอืน ๆ
( ) ไม่เป็ นผูเ้ คยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงทีสุ ดให้จาํ คุก เว้นแต่ความผิด
ลหุ โทษหรื อความผิดอันได้กระทําโดยประมาท
ข้อ . ให้คณะกรรมการดําเนินการ มีอาํ นาจพิจารณากําหนดรายละเอียดเกียวกับคุณวุฒิ
การรับสมัคร การคัดเลือกหรื อสอบคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ในระเบียบนี
ข้อ . การรับสมัคร ให้ประธานกรรมการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการดําเนิ นการ
ประกาศรับสมัคร มีกาํ หนดเวลาไม่นอ้ ยกว่า วัน โดยปิ ดประกาศไว้ ณ สํานักงานสหกรณ์

ข้อ . ให้ผปู ้ ระสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก หรื อสอบคัดเลือก ยืนใบสมัครตามแบบ
ทีสหกรณ์กาํ หนด พร้อมด้วยหลักฐานรับรองคุณวุฒิ สําเนาทะเบียนบ้านและหนังสื อรับรองจาก
แพทย์แผนปั จจุบนั ชันหนึงซึ งรับรองว่า ผูส้ มัครเป็ นผูม้ ีอนามัยสมบูรณ์ และไม่ขาดคุณสมบัติ
ตามความข้อ ( )
ให้ยนใบสมั
ื
ครด้วยตนเองต่อสหกรณ์และต้องชําระค่าธรรมเนียมสมัครตามที
คณะกรรมการกําหนด เงินค่าธรรมเนียมนี สหกรณ์จะไม่คืนให้ไม่วา่ กรณี ใด ๆ
ข้อ . ในการบรรจุแต่งตังเจ้าหน้าทีสหกรณ์ ให้สหกรณ์ดาํ เนินการคัดเลือก หรื อสอบคัดเลือก
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีคณะกรรมการดําเนิ นการกําหนด ยกเว้นการดําเนินการในข้อ
ข้อ . การบรรจุและแต่งตัง หรื อเลือนตําแหน่งเจ้าหน้าทีให้ดาํ รงตําแหน่ง ต้องมีคุณสมบัติ
ข้อใดข้อหนึงดังต่อไปนี
เจ้ าหน้ าที
( ) นักการภารโรง ต้องเป็ นผูม้ ีวฒ
ุ ิทางการศึกษาไม่ตากว่
ํ า ม. หรื อเทียบเท่า
( ) เจ้าหน้าระดับต้น ต้องเป็ นผูม้ ีวฒ
ุ ิทางการศึกษาไม่ตากว่
ํ า ม. หรื อเทียบเท่า
( ) เจ้าหน้าทีระดับกลาง ต้องเป็ นผูม้ ีวุฒิทางการศึกษาไม่ตากว่
ํ าปริ ญญาตรี หรื อ
เทียบเท่า
หัวหน้ าฝ่ าย
ต้องดํารงตําแหน่งเจ้าหน้าทีระดับกลางสหกรณ์มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า ปี
รองผู้จัดการ
ต้องดํารงตําแหน่งหัวหน้าฝ่ ายสหกรณ์มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า ปี
โดยให้ผจู ้ ดั การเป็ นผูป้ ระเมินผลงานตามทีสหกรณ์กาํ หนด เสนอต่อคณะกรรมการ
ดําเนินการให้ความเห็นชอบ
ผู้จัดการ
คุณสมบัติของผูจ้ ดั การและอัตราเงินเดือนรวมทังค่าตอบแทนอืนใดให้เป็ นไปตามมติ
ของคณะกรรมการดําเนินการ
ข้อ . ประธานกรรมการมีอาํ นาจเลือนตําแหน่งเจ้าหน้าทีสหกรณ์ให้ดาํ รงตําแหน่งผูจ้ ดั การ
รองผูจ้ ดั การ หรื อหัวหน้าฝ่ ายโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการดําเนิ นการ
ข้อ . การบรรจุและแต่งตังผูจ้ ดั การ ให้ประธานกรรมการเป็ นผูแ้ ต่งตังจากผูม้ ีความรู ้
ความสามารถ ความชํานาญ และความเหมาะสมกับตําแหน่ง โดยให้ได้รับเงินเดือน และค่าครองชีพ
ตามความเหมาะสมโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการดําเนินการ
ในการบรรจุและแต่งตังตําแหน่งผูจ้ ดั การ ถ้าเป็ นบุคคลภายนอกให้ดาํ รงตําแหน่งได้
วาระ ๆ ละ ปี หากเป็ นผูม้ ีความรู ้ความสามารถเหมาะสม คณะกรรมการอาจพิจารณาต่ออายุการทํางาน
ให้ได้อีกไม่เกิน วาระ

ในกรณี ทีบรรจุแต่งตังเจ้าหน้าทีให้ดาํ รงตําแหน่งผูจ้ ดั การ ให้อยูใ่ นดุลพินิจของ
คณะกรรมการดําเนิ นการ โดยให้ดาํ รงตําแหน่งเป็ นวาระเหมือนบุคคลภายนอกและให้มีการประเมินผล
การปฏิบตั ิงานทุกรอบวาระการปฏิบตั ิงาน ทังนี อายุตอ้ งไม่เกิน 60 ปี บริ บูรณ์
ถ้าตําแหน่งผูจ้ ดั การว่างลง หรื อผูด้ าํ รงตําแหน่งไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าทีได้เป็ นครังคราว
ให้รองผูจ้ ดั การรักษาการแทนผูจ้ ดั การ
ถ้าผูจ้ ดั การ หรื อรองผูจ้ ดั การว่างลง หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าทีให้หวั หน้าฝ่ าย
รักษาการแทนผูจ้ ดั การตามลําดับ
ข้อ . การบรรจุและแต่งตัง หรื อเลือนตําแหน่งเจ้าหน้าทีให้ดาํ รงตําแหน่งให้บรรจุใน
อัตราเงินเดือนดังต่อไปนี
ก. การบรรจุและแต่งตัง
( ) ผูม้ ีคุณวุฒิทางการศึกษาระดับ ม. หรื อเทียบเท่า ให้บรรจุในอัตราไม่เกินขันแรก
ของบัญชี เงินเดือนนักการภารโรง
( ) ผูม้ ีคุณวุฒิทางการศึกษาระดับ ม. , ปวช. หรื อเทียบเท่า ให้บรรจุในขันแรกของ
เงินเดือนเจ้าหน้าทีระดับต้น
( ) ผูม้ ีคุณวุฒิทางการศึกษาระดับ ปวส. หรื อเทียบเท่า ให้บรรจุในอัตราไม่เกินเงินเดือน
ขันที 4.5 ของเจ้าหน้าทีระดับต้น
( ) ผูม้ ีคุณวุฒิทางการศึกษาระดับ ปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า ให้บรรจุในอัตราไม่เกิน
ขันที ของเงินเดือนเจ้าหน้าทีระดับกลาง
ข. การเลือนตําแหน่ง
(1) เจ้าหน้าทีระดับต้น จะเลือนตําแหน่งเป็ นเจ้าหน้าทีระดับกลางได้ตอ้ งมีเวลา
ปฏิบตั ิงานติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่า ปี
(2) เจ้าหน้าทีระดับกลาง จะเลือนตําแหน่งเป็ นหัวหน้าฝ่ าย ได้ตอ้ งมีเวลาปฏิบตั ิงาน
ติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี ต้องมีวฒ
ุ ิไม่ตากว่
ํ าปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า
(3) หัวหน้าฝ่ าย จะเลือนตําแหน่งเป็ นรองผูจ้ ดั การ ได้ตอ้ งมีเวลาปฏิบตั ิงานติดต่อกัน
ไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี
โดยให้ผจู ้ ดั การเป็ นผูป้ ระเมินผลงานตามทีสหกรณ์กาํ หนด เสนอต่อคณะกรรมการ
ดําเนินการให้ความเห็นชอบ

ค. การเพิมวุฒิ
ภายหลังการบรรจุแต่งตังหากเจ้าหน้าทีคนใดได้ศึกษาหาความรู ้เพิมเติมเพือพัฒนา
ตนเองและหน้าที การงานจนได้วฒ
ุ ิสูงขึน ก็ให้เสนอเพิมวุฒิ และวุฒินีนําไปเป็ นประโยชน์ในการดํารง
ตําแหน่ง ทังนีต้องไม่ผกู พันกับการปรับเลือนเงินเดือน
ทังนี ไม่รวมถึงเจ้าหน้าที ทีดํารงตําแหน่งก่อนทีระเบียบนีบังคับใช้
หมวด
หลักประกันของเจ้ าหน้ าที
ข้อ . ในการบรรจุและแต่งตังเจ้าหน้าทีของสหกรณ์ ต้องทําหนังสื อสัญญาจ้างไว้เป็ นหลักฐาน
ตามทีสหกรณ์กาํ หนดและให้คณะกรรมการดําเนิ นการกําหนดให้มีหลักประกันเพือประกันความเสี ยหาย
อันอาจเกิดขึนแก่สหกรณ์เนื องจากการกระทําหรื องดเว้นการกระทําของเจ้าหน้าที ทังนีให้เป็ นไปตาม
พระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน พ.ศ.2541
หมวด
การเลือนเงินเดือน
ข้อ . สหกรณ์จะพิจารณาเลือนเงินเดือนเจ้าหน้าทีปี ละ ครัง ดังนี
. ครังที ครึ งปี แรก เลือนวันที พฤษภาคม ของปี ทีได้เลือน
. ครังที ครึ งปี หลัง เลือนวันที พฤศจิกายน ของปี ถัดไป
ข้อ . การเลือนเงินเดือนเจ้าหน้าทีของสหกรณ์ ให้เลือนได้ไม่เกินขันสู งของอันดับ
เงินเดือนสําหรับตําแหน่งทีได้รับแต่งตัง
. วงเงินและโควตาการเลือนเงินเดือน
( ) กรณี ทีจะขอเลือนเงินเดือนเจ้าหน้าทีเป็ นกรณี พิเศษ ขัน คือ ครังที
( พฤษภาคม ของปี ทีได้เลือน) และครังที ( พฤศจิกายน ของปี ถัดไป) รวมกัน ขัน ต้องอยูใ่ นโควตา
ร้อยละ ของจํานวนเจ้าหน้าทีทังหมดทีมีตวั ปฏิบตั ิงานอยูใ่ นสหกรณ์
( ) วงเงินเลือนขันเงินเดือน ครังที ให้เลือนได้ในกรอบวงเงินทีเหมาะสม
โดยคิดจากอัตราเงินเดือนรวมของเจ้าหน้าทีทีมีตวั ปฏิบตั ิงานอยูใ่ นสหกรณ์ ณ วันที ตุลาคมของปี
ทีพิจารณาเลือนเงินเดือน ทังนีให้อยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมการดําเนิ นการ
. ในการเลือนเงินเดือนของเจ้าหน้าที ให้พิจารณาถึงความสามารถ ความคิดริ เริ ม
สร้างสรรค์ ความอุตสาหะ ความรับผิดชอบ คุณภาพ และปริ มาณงานในหน้าที ตลอดจนความประพฤติ
และสมรรถภาพในการปฏิบตั ิงานในรอบครึ งปี ทีแล้วมาของสหกรณ์ โดยสหกรณ์จดั ให้มีการประเมิน
ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าทีปี ละสองครังเพือนําผลการประเมิน
มาใช้ประกอบการพิจารณาเลือนเงินเดือนแต่ละครัง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี

หลักเกณฑ์
. เจ้าหน้าทีผูท้ ีจะได้รับการพิจารณาเลือนขันเงินเดือนในรอบครึ งปี ทีแล้วมาเป็ นกรณี
พิเศษหนึงขัน ต้องมีผลงานข้อใดข้อหนึงหรื อหลายข้อ โดยผลงานดังกล่าวจะต้องปรากฏผลชัดเจนเป็ น
รู ปธรรมและสามารถตรวจสอบได้รวมทังต้องเป็ นทียอมรับจากสมาชิกและเจ้าหน้าทีด้วยกันเอง ดังนี
( ) ปฏิบตั ิงานตามหน้าทีได้ผลงานดีเด่น มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลอันก่อให้เกิด
ประโยชน์และผลดียงต่
ิ อสหกรณ์และเจ้าหน้าทีด้วยกัน จนถือเป็ นตัวอย่างทีดีได้
( ) ปฏิบตั ิงานโดยมีความคิดริ เริ มในเรื องใดเรื องหนึง หรื อได้คน้ คว้าหรื อประดิษฐ์
สิ งใดสิ งหนึงซึ งเป็ นประโยชน์ต่อสหกรณ์เป็ นพิเศษ และสหกรณ์ได้ดาํ เนินการตามความคิดริ เริ มหรื อ
ได้รับรองให้ใช้การค้นคว้าหรื อสิ งประดิษฐ์นนั
( ) ปฏิบตั ิงานตามหน้าทีทีมีสถานการณ์ตรากตรําเสี ยงอันตรายมาก หรื อมีการต่อสู ้
ทีเสี ยงต่อความปลอดภัยของชีวติ เป็ นกรณี พิเศษ
( ) ปฏิบตั ิงานตามภาระหน้าทีทีหนักเกินกว่าระดับตําแหน่งจนเกิดประโยชน์ต่อ
สหกรณ์เป็ นพิเศษ และปฏิบตั ิงานในตําแหน่งหน้าทีของตนเป็ นผลดีดว้ ย
( ) ปฏิบตั ิงานตามตําแหน่งหน้าทีด้วยความตรากตรําเหน็ดเหนือย ยากลําบาก
เป็ นพิเศษและงานนันได้ผลดียงิ เป็ นประโยชน์ต่อสมาชิกและสหกรณ์
( ) ปฏิบตั ิงานทีได้รับมอบหมายให้กระทํากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึงเป็ นผลดียงิ
แก่มวลสมาชิกของสหกรณ์
. การพิจารณาผลการปฏิบตั ิงานให้นบั ช่วงเวลาการปฏิบตั ิในรอบครึ งปี ทีแล้วมาเป็ น
เกณฑ์ผอู ้ ยูใ่ นหลักเกณฑ์ตอ้ งมีเวลาปฏิบตั ิงานในสหกรณ์ไม่นอ้ ยกว่าสี เดือนเป็ นเกณฑ์พิจารณา
ขันตอนดําเนินการ
. การพิจารณา ให้ผจู ้ ดั การหรื อผูท้ ีได้รับมอบหมายสรุ ปข้อมูลเกียวกับการลา พฤติกรรม
การมาทํางาน การรักษาวินยั การปฏิบตั ิตนเหมาะสมกับการเป็ นเจ้าหน้าทีของสหกรณ์แล้วรายงาน
การพิจารณานันพร้อมด้วยข้อมูลดังกล่าวต่อคณะกรรมการพิจารณากลันกรองการเลือนเงินเดือน
. สหกรณ์แต่งตังคณะกรรมการพิจารณากลันกรองการเลือนเงินเดือนกรณี พิเศษในรอบ
ครึ งปี ทําหน้าทีพิจารณาผูส้ มควรได้เลือนขันเงินเดือนกรณี พิเศษในรอบครึ งปี และส่ งให้คณะกรรมการ
ดําเนินการพิจารณาให้ความเห็นชอบ
. เมือคณะกรรมการดําเนิ นการเห็นชอบผลการประเมินแล้วให้ประธานคณะกรรมการ
ดําเนินการออกคําสังเลือนขันเงินเดือน

แบบประเมินประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลการปฏิบัติงานของเจ้ าหน้ าที
ให้สหกรณ์ใช้แบบประเมินประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที
ตามรายละเอียดความสามารถ ความคิดริ เริ มสร้างสรรค์ ความอุตสาหะ ความรับผิดชอบ คุณภาพและ
ปริ มาณงานในหน้าที ตลอดจนความประพฤติและสมรรถภาพในการปฏิบตั ิงานในรอบครึ งปี ทีแล้วมา
ของเจ้าหน้าที
. การพิจารณาเลือนขันเงินเดือนมี ลักษณะ คือ
18.3.1 เลือนหนึงขัน ( ขัน) ผลการประเมินอยูใ่ นระดับดีเด่น
(คะแนนประเมินระหว่าง - %)
. . เลือนครึ งขัน ( . ขัน) ผลการประเมินอยูใ่ นระดับปกติ
ถึงระดับดี (คะแนนประเมินระหว่าง – %)
. . ไม่เลือนขัน ( ขัน) ผลการประเมินอยูใ่ นระดับปรับปรุ ง
(คะแนนประเมินตํากว่า %)
. ในกรณี ทีเจ้าหน้าทีผูใ้ ดมีผลการปฏิบตั ิงานอยูใ่ นเกณฑ์ทีควรจะได้รับการเลือนขัน
เงินเดือนครึ งปี แรกหนึงขัน แต่ไม่อาจสังเลือนขันเงินเดือนหนึงขันได้ เพราะมีขอ้ จํากัดเกียวกับโควตา หรื อ
จํานวนเงินทีจะใช้เลือนขันเงินเดือนของสหกรณ์ ถ้าในการเลือนขันเงินเดือนครึ งปี หลังเจ้าหน้าทีผูน้ นั
มีผลปฏิบตั ิงานอยูใ่ นเกณฑ์ได้รับการเลือนขันเงินเดือนหนึงขันอีก และไม่มีขอ้ จํากัดเกียวกับจํานวนเงิน
ทีจะใช้เลือนขันเงินเดือนในคราวนัน ประธานคณะกรรมการดําเนิ นการโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการดําเนิ นการอาจมีคาํ สังเลือนขันเงินเดือนรวมทังปี ของเจ้าหน้าทีผูน้ นเป็
ั นจํานวนสองขันได้
. กรณี ผทู ้ ีเงินเดือนเต็มขันของระดับ และได้รับการพิจารณาเลือนขันเงินเดือนครึ งขัน
หรื อหนึงขัน ก็ให้ได้รับเงินตอบแทนพิเศษ ดังนี
. . ได้รับการพิจารณาเลือนเงินเดือนครึ งขัน ให้ได้รับเงินตอบแทนพิเศษ
ร้อยละ ของเงินเดือน
. . ได้รับการพิจารณาเลือนเงินเดือนหนึงขัน ให้ได้รับเงินตอบแทนพิเศษ
ร้อยละ ของเงินเดือน
การพิจารณาเลือนเงินเดือนโดยการได้รับเป็ นเงินค่าตอบแทนพิเศษ ตามข้อ . . และ
. . ให้จ่ายควบกับเงินเดือนเป็ นรายเดือน เป็ นระยะเวลา เดือน ในวงเงินและโควตาการเลือนเงินเดือน
ตามข้อ . ( ) และ . ( )
18.6 กรณี เจ้าหน้าทีเกษียณอายุ
. . พิจารณาเลือนเงินเดือนครึ งปี แรก ตามหลักเกณฑ์และเงือนไขทีกําหนด
. . พิจารณาเลือนขึนเงินเดือนครึ งปี หลัง ตามหลักเกณฑ์และเงือนไขทีกําหนด
ให้แล้วเสร็ จภายในวันที ตุลาคมของปี ทีเจ้าหน้าทีเกษียณอายุเพือใช้ในการคํานวณเงินบําเหน็จ

ข้อ . เจ้าหน้าทีของสหกรณ์ ซึ งจะได้รับการพิจารณาเลือนขันเงินเดือนขันใดในแต่ละครังต้องอยู่
ในหลักเกณฑ์ดงั นี
. มีเวลาทํางานในสหกรณ์ครบครึ งปี ทางบัญชีของสหกรณ์ และไม่มีขอ้ บกพร่ องในรอบ
ครึ งปี ทีแล้วมา
. . ในรอบครึ งปี ทีแล้วมา มีวนั ลาไม่เกิน ครัง รวมทุกครังไม่เกิน วัน
ทําการ เว้นแต่จาํ นวนวันลาป่ วย เนื องจากอุบตั ิเหตุจาก
การปฏิบตั ิงานของสหกรณ์ หรื อลาคลอดบุตร
. . ในรอบครึ งปี ทีแล้วมาลาเกิน ครัง แต่ถา้ วันลารวมกันทุกครัง
ไม่เกิน วันทําการ และมีผลการปฏิบตั ิงานดีเด่น สหกรณ์
อาจพิจารณาให้เลือนเงินเดือนได้ ทังนีให้เป็ นดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการดําเนินการ
. . ในรอบครึ งปี ทีแล้วมา ไม่เป็ นผูม้ าทํางานสายเกิน ครัง
. ในรอบครึ งปี ทีแล้วมาไม่ถูกลงโทษทางวินยั เว้นแต่โทษตักเตือนเป็ นหนังสื อ
หรื อตักเตือนด้วยวาจา
ข้อ ประธานกรรมการมีอาํ นาจเลือนเงินเดือนของเจ้าหน้าทีในปี หนึง ๆ ได้ไม่เกิน
สองขันโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการดําเนินการ
หมวด
การจ่ ายเงินโบนัส ภาษีเงินได้ เงินบําเหน็จ ค่ าเล่ าเรียนบุตร
ค่ ารักษาพยาบาล และเงินช่ วยค่ าทําศพ
ข้อ . เมือสิ นปี ทางบัญชีหนึง ๆ สหกรณ์อาจจัดสรรกําไรเป็ นโบนัสแก่เจ้าหน้าทีได้ตามข้อบังคับ
ของสหกรณ์
ให้คณะกรรมการดําเนินการกําหนดจํานวนเงินโบนัสทีจะจ่ายให้แก่เจ้าหน้าทีตามส่ วน
แห่งอัตราเงินเดือนของแต่ละคน แต่อย่างสู งต้องไม่เกินสี เท่าของเงินเดือน ซึ งได้รับในเดือนสุ ดท้าย
ของปี ทางบัญชี นนั ๆ
เจ้าหน้าทีผูท้ ีมีเวลาทํางานไม่เต็มปี ทางบัญชีใด ให้ได้รับโบนัสลดลงตามส่ วนแห่งเวลา
ทํางานในปี นัน
ข้อ . คณะกรรมการดําเนิ นการอาจไม่จ่ายเงินโบนัสไม่วา่ ทังหมดหรื อบางส่ วนให้แก่เจ้าหน้าที
ก็ได้หากปรากฏว่าเจ้าหน้าทีคนนันปฏิบตั ิหน้าทีผิดพลาดหรื อบกพร่ องอยูเ่ ป็ นนิจ ทังไม่พยายามขวนขวาย
แก้ไขข้อผิดพลาดหรื อบกพร่ องของตน หรื อเจ้าหน้าทีส่ งเสริ มสหกรณ์ได้ให้ความเห็นแนะนําเช่นว่านัน

ข้อ . เจ้าหน้าทีคนใดซึ งมีเงินได้เข้าเกณฑ์ทีจะต้องเสี ยภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากร จะต้อง
เป็ นผูเ้ สี ยภาษีเงินได้สาํ หรับเงินเดือนทีได้รับจากสหกรณ์นีด้วยตนเอง
ทังนีให้สหกรณ์หกั ภาษีเงินได้พึงประเมินไว้ ณ ทีจ่ายเป็ นรายเดือนแล้วนําส่ ง ณ สํานักงาน
สรรพกรเขตพืนทีภายใน วัน นับแต่วนั ทีจ่ายเงินเดือน
ข้อ . เจ้าหน้าทีคนใดทํางานในสหกรณ์นีเป็ นเวลาติดต่อกันมาไม่นอ้ ยกว่า ปี บริ บูรณ์ มีสิทธิ
ได้รับเงินบําเหน็จเมือออกจากงาน ด้วยลาออกหรื อเลิกจ้าง โดยไม่มีความผิด
ทังนี ไม่รวมถึงเจ้าหน้าที ทีดํารงตําแหน่งก่อนทีระเบียบนีบังคับใช้
ในกรณี เจ้าหน้าทีถูกให้ออกจากงาน เพราะขาดคุณสมบัติหรื อเลิกจ้างโดยกระทําความผิด
สหกรณ์อาจงดจ่ายบําเหน็จหรื อจ่ายเงินบําเหน็จให้ไม่เกินครึ งหนึงของบําเหน็จทีควรจะได้รับในกรณี ปกติ
ก็ได้
ในกรณี เจ้าหน้าทีถูกไล่ออกจากงาน สหกรณ์จะงดจ่ายบําเหน็จ
เงินบําเหน็จนันให้ได้รับคราวเดียว มีจาํ นวนเท่ากับเงินเดือนครังสุ ดท้ายคูณ
จํานวนปี เต็มแห่งเวลาทํางาน เศษของปี ถ้าถึงครึ งหนึงให้นบั เป็ นหนึงปี
ข้อ . เจ้าหน้าทีซึ งอาจออกจากงานด้วยเหตุเพราะตาย สหกรณ์จะจ่ายเงินบําเหน็จให้แก่ทายาท
ตามกฎหมาย
ข้อ . เพือประโยชน์ในการจ่ายเงินบําเหน็จแก่เจ้าหน้าที ให้สหกรณ์ตงั “เงินสํารองจ่ายบําเหน็จ”
ไว้โดยตัดค่าใช้จ่ายประจําปี ตามจํานวนทีคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเห็นสมควร
ข้อ . เจ้าหน้าทีคนใดตายในระหว่างอยูใ่ นตําแหน่ง ให้ทายาทหรื อผูจ้ ดั การศพมีสิทธิ ได้รับ
“เงินช่วยค่าทําศพ” จากสหกรณ์
เงินช่วยค่าทําศพให้ได้รับคราวเดียวมีจาํ นวนเท่ากับเงินเดือนเต็มครังสุ ดท้ายสามเดือน
รวมกัน
ข้อ . การช่วยเหลือในเรื องค่าเล่าเรี ยนบุตรและการรักษาพยาบาลแก่เจ้าหน้าทีหรื อคน
ในครอบครัวให้เป็ นไปตามระเบียบซึ งคณะกรรมการดําเนิ นการกําหนดขึน
หมวด
บทเฉพาะกาล
ข้อ . ในกรณี ทียังไม่มีผมู ้ ีคุณสมบัติทีจะดํารงตําแหน่งหัวหน้าฝ่ าย หรื อรองผูจ้ ดั การ
คณะกรรมการดําเนิ นการอาจพิจารณาแต่งตังบุคคลทีเหมาะสมรักษาการในตําแหน่งได้
ข้อ . การบรรจุและแต่งตังหรื อเลือนตําแหน่งเจ้าหน้าทีสหกรณ์ให้ดาํ รงตําแหน่ง รองผูจ้ ดั การ
และหัวหน้าฝ่ าย ต้องมีวฒ
ุ ิการศึกษาไม่ตากว่
ํ าปริ ญญาตรี ตามข้อ ( ) ให้มีผลตังแต่วนั ทีระเบียบนี
มีผลบังคับใช้ ยกเว้น เจ้าหน้าทีทีดํารงตําแหน่งอยูก่ ่อนทีระเบียบนีจะมีผลบังคับใช้ ให้ปฏิบตั ิหน้าทีใน
ตําแหน่งเดิมต่อไป

ข้อ . เจ้าหน้าทีทีบรรจุใหม่ ให้ได้รับเงินเพิมตามมติ ครม. แต่จะไม่ได้รับเงินค่าครองชีพ
1,200 บาท
ข้อ . ให้ประธานกรรมการเป็ นผูร้ ักษาการตามระเบียบนี
ประกาศ ณ วันที

พฤษภาคม พ.ศ.

(นางประวงษ์ กานนท์รังษี)
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ชยั นาท จํากัด
สําเนาถูกต้อง

(นางประวงษ์ กานนท์รังษี)
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ชยั นาท จํากัด

