
 
 

ระเบียบ 
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จ ากัด 

ว่าด้วยเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 
พ.ศ. 2542  

 

 
 อาศยัอ านาจตามข้อบงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบญัชีกลาง จ ากดั ข้อ 44 (8) และข้อ 59 (4) 
คณะกรรมการด าเนินการจึงได้ก าหนดระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่สหกรณ์ไว้ดงันี ้
 ข้อ 1  ระเบียบนี  ้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จ ากัด ว่าด้วย
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ พ.ศ. 2542” 
 ข้อ 2  ระเบียบนีใ้ช้บงัคบัตัง้แต่วนัท่ี 22 กมุภาพันธ์ พ.ศ. 2542 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3  ในระเบียบนี ้
          “สหกรณ์” หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์กรมบญัชีกลาง จ ากดั 
          “ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบญัชีกลาง จ ากดั 
          “คณะกรรมการด าเนินการ” หมายถึง คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมบญัชีกลาง จ ากดั 
          “เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์” หมายถึง ผู้ ท่ีสหกรณ์จ้างไว้ปฏิบัติงานประจ าในต าแหน่ง
เจ้าหน้าที่  ผู้ ช่วยผู้จดัการ ผู้จดัการ 
            “ผู้บงัคบับญัชา” หมายถึง ประธานกรรมการหรือคณะกรรมการด าเนินการหรือผู้จดัการ 
 

หมวด 1 
อัตราก าลังและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 

 
 ข้อ 4 ให้สหกรณ์จ้างเจ้าหน้าที่ตามจ านวนท่ีจ าเป็นแก่การปฏิบตัิงานประจ าของสหกรณ์ 
 ข้อ 5 ต าแหน่งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ มีดงันี ้
            (1) เจ้าหน้าท่ี (เจ้าหน้าท่ีการเงิน เจ้าหน้าท่ีบญัชี เจ้าหน้าท่ีธรุการ เจ้าหน้าท่ีประจ าหน่วย) 
          (2) ผู้ ช่วยผู้จดัการ 
          (3) ผู้จดัการ 
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 ข้อ 6  อตัราเงินเดือนของเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ให้เป็นไปตามบัญชีอัตราเ งินเดือนเจ้าหน้าท่ี
สหกรณ์ท่ีแนบท้ายระเบียบนี ้
          การเปล่ียนแปลงบัญชีอัตราเ งินเดือนเจ้าหน้า ท่ีสหกรณ์ท่ีแนบท้ายระเบียบนี ้           
ให้เป็นไปตามความเหมาะสมตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการก าหนด 

อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ 
 

 ข้อ 7 ผู้ จัดการสหกรณ์มีหน้าท่ีจัดการทั่วไปและความรับผิดชอบเกี่ยวกับบรรดากิจการ

ประจ าของสหกรณ์ตามท่ีก าหนดไว้ในข้อบงัคบั ตลอดจนปฏิบตัิตามนโยบายของคณะกรรมการด าเนินการ 

ตรวจตราควบคมุดแูลการปฏิบตัิงานของพนกังานสหกรณ์ เพ่ือให้งานสหกรณ์ด าเนินตามเป้าหมาย บังเกิด

ผลดีและเป็นคณุประโยชน์แก่สมาชิก 

 ข้อ 8 ผู้ ช่วยผู้จดัการ มีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบตัิงาน ดงัต่อไปนี  ้

          (1)  ปฏิบตัิหน้าที่ตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการหรือผู้จดัการมอบหมาย 

          (2)  ในกรณีท่ีไม่มีผู้จดัการ ให้ผู้ ช่วยผู้จดัการท าหน้าที่ผู้จดัการ 

          (3)  ในกรณีท่ีผู้จดัการไม่อยู่ หรือไม่อาจปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้ผู้ ช่วยผู้จดัการเป็นผู้ปฏิบัติ

หน้าที่แทน 

          (4) ปฏิบตัิการอื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการ หรือผู้ จัดการมอบให้หรือตามท่ี

ควรกระท าเพ่ือให้กิจการในหน้าที่ของตนลลุ่วงไปด้วยดี 

 ข้อ 9 เจ้าหน้าที่การเงิน มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบตัิงานเกี่ยวกบังานต่อไปนี ้

            (1) ช่วยปฏิบตัิงานท่ีเป็นหน้าท่ีของเหรัญญิกหรือกรรมการซ่ึงได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ

เกี่ยวกบัการเงินของสหกรณ์ 

          (2) รับจ่าย เก็บรักษาเงินสดของสหกรณ์ภายในอ านาจท่ีได้รับมอบหมายจากผู้จดัการ 

          (3) ลงบญัชีสมดุเงินสดรับ สมุดเงินสดจ่าย และรวบรวมหลักฐานการรับจ่ายเงินสดของ

สหกรณ์  และเสนอสมุดเงินสดรับจ่าย พร้อมหลักฐานการรับจ่าย ให้ผู้ จัดการหรือประธานกรรมการหรือ       

ผู้ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการทราบเป็นประจ า 

          (4)  จดัท าทะเบียนจ่ายเงินเดือน เงินสวสัดิการต่างๆ ตามท่ีพนกังานและลกูจ้างมีสิทธิ

ได้รับ 

          (5)  จดัท าทะเบียนเงินสะสมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 

          (6)  จดัท าเกี่ยวกบัการรับเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจ า 

          (7)  ปฏิบตัิงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้จดัการ 
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 ข้อ 10 เจ้าหน้าท่ีบัญชี มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงาน 

ดงัต่อไปนี ้

            (1) แยกใบส าคญัการรับจ่ายเงินซ่ึงเจ้าหน้าท่ีการเงินมอบให้และจัดท าใบสรุปยอด

ลกูหนี ้เจ้าหนีต้ามประเภทการจ่ายหรือรับทกุวนัเม่ือหมดเวลาปฏิบตัิงานประจ าวนั 

            (2) ลงรายการรับจ่ายตามใบสรุปยอดลกูหนี ้เจ้าหนีท่ี้แยกแล้วในสมดุสรุปประจ าวนั 

            (3) ลงรายการผ่านจากสมดุสรุปประจ าวนัเข้าสมดุรวมบญัชีทัว่ไป 

            (4) ท างบทดลองประจ าเดือน ทดสอบความถกูต้องของบญัชี 

            (5) จัดท าและควบคุมงบคงเหลือท้ายแฟ้มทะเบียนทุนเรือนหุ้ น บัญชีเงินกู้ ซ่ึง

พนกังานหน่วยต่างๆ ส่งมาว่าตรงกบัประเภทในสมุดรวมบัญชีทั่วไปหรือไม่เป็นประจ าเดือน รวมทัง้จัดส่ง

ส าเนาทะเบียนหุ้นและแจ้งการเปล่ียนแปลงดงักล่าวภายใน 90 วนั นบัแต่วนัท่ีมีการเปล่ียนแปลง 

            (6) ปฏิบตัิงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้จดัการ 

 ข้อ 11 เจ้าหน้าที่ธรุการ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบตัิงานเกี่ยวกบังานต่อไปนี  ้

           (1) ท าหน้าที่งานสารบรรณโดยทัว่ไป 

           (2) รับสมคัรผู้ เข้าเป็นสมาชิก โดยจัดท าทะเบียนสมาชิกและดัชนีช่ือสมาชิกตามอักษร 

รวมทัง้จดัส่งส าเนาทะเบียนสมาชิกและแจ้งการเปล่ียนแปลงทะเบียนดงักล่าวต่อนายทะเบียนสหกรณ์ทราบ

ภายใน 90 วนั นบัแต่วนัท่ีมีการเปล่ียนแปลง 

           (3) รับค าขอกู้ เงินจากสมาชิกและตรวจสอบค าขอกู้ เงิน โดยท าทะเบียนค าขอกู้ เงิน 

แต่ละประเภทไว้ 

           (4) รวบรวมและเก็บรักษาค าขอกู้  หนงัสือกู้และหนงัสือค า้ประกนั 

           (5) รับหนงัสือแสดงความจ านงการเปล่ียนแปลงค่าหุ้น เงินงวดช าระหนี ้

           (6) รับใบลาออกของสมาชิกและตรวจสอบความถกูต้องต่างๆ 

           (7) งานประชาสมัพันธ์ งานบรรจแุต่งตัง้ 

           (8) รับ ส่ง บันทึกเสนอ และร่างพิมพ์หนังสือโต้ตอบเกี่ยวกับการด าเนินการ และ    

การติดต่อทัว่ไปของสหกรณ์ รวมทัง้เก็บรักษาเอกสารของสหกรณ์ไว้ตามลกัษณะและประเภทของเอกสารนัน้ๆ 

            (9) ปฏิบตัิงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้จดัการ 

 ข้อ 12 ในการปฏิบตัิหน้าที่ เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ต้องกระท าตามกฎหมาย ข้อบังคับและ

ระเบียบของสหกรณ์ ตลอดจนค าสัง่ของผู้บงัคบับญัชาโดยเคร่งครัด กรณีท่ีไม่มีกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ

หรือค าสัง่ดงัว่านัน้ ต้องกระท าตามสมควรเพ่ือให้เกิดผลดีแก่สหกรณ์ 
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           ถ้าเจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์ ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ี หรือกระท าประมาท

เลินเล่อ เป็นเหตุให้สหกรณ์ได้รับความเสียหาย บุคคลดังกล่าวจะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่

สหกรณ์จนครบจ านวน 

การรับสมัคร การคัดเลือก การสอบคัดเลือก การบรรจุและแต่งตัง้เจ้าหน้าที่  

 ข้อ 13 ผู้ ท่ีจะได้รับการบรรจแุละแต่งตัง้เป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ต้องมีคณุสมบตัิ ดงัต่อไปนี ้
             (1)  มีสญัชาติไทย 
             (2)  มีอายไุม่ต ่ากว่าสิบแปดปีบริบรูณ์ 
             (3)  เป็นผู้ เล่ือมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนญูด้วยความบริสทุธ์ิใจ 
             (4)  ไม่เป็นผู้ มีกายทุพพลภาพ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ   
ทัง้ไม่เป็นโรคเรือ้น วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีรังเกียจแก่สังคม       
โรคยาเสพติดให้โทษ โรคพิษสรุาเรือ้รัง หรือโรคอย่างอื่นตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการก าหนด 
             (5)  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอนัดี 
             (6)  ไม่เป็นผู้ มีหนีสิ้นล้นพ้นตวั 
             (7)  ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก ในความผิดเกี่ยวกับ
ทรัพย์ท่ีกระท าโดยทจุริต 
             (8)  ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากสหกรณ์หรือออกจากราชการ 
องค์การหรือหน่วยงานรัฐ หรือเอกชน ฐานทจุริตต่อหน้าที่ 
             (9)  ไม่เคยถูกให้พ้นจากต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีหรือมีค าวินิจฉัยเป็นท่ีสุดให้พ้นจาก
ต าแหน่งเจ้าหน้าท่ี เพราะเหตุกระท าการหรืองดเว้นกระท าการในการปฏิบัติหน้าท่ีจนท าให้เส่ือมเสีย
ผลประโยชน์ของสหกรณ์ หรือสมาชิกสหกรณ์ มีข้อบกพร่องเกี่ยวกบัการเงิน การบญัชี หรือกิจการหรือฐานะ
การเงินตามรายงานการสอบบญัชี หรือตามรายงานการตรวจสอบ 
             (10) ไม่เคยถกูท่ีประชมุใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีเพราะเหตุ
ทจุริตต่อหน้าที่ 
 ข้อ 14  ให้คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจพิจารณาก าหนดการรับสมัครคัดเลือกหรือ
สอบคดัเลือกหรือสอบแข่งขนั ตามหลกัเกณฑ์ซ่ึงคณะกรรมการด าเนินการจะได้ก าหนดขึน้ 
 ข้อ 15  การบรรจุและแต่งตัง้หรือเล่ือนต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ต ่ากว่าต าแหน่งผู้ ช่วย
ผู้จดัการ ให้ผู้ จัดการเป็นผู้ มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตัง้หรือเล่ือนต าแหน่ง ภายในจ านวนอัตราต าแหน่ง        
ท่ีคณะกรรมการด าเนินการก าหนด 
 
                                              


 แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 3 ของระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบญัชีกลาง จ ากัด วา่ด้วยเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2543 
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 ข้อ 16  การบรรจแุละแต่งตัง้หรือเล่ือนต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ให้ด ารงต าแหน่งผู้ ช่วย
ผู้ จัดการ หรือผู้ จัดการ ให้ประธานกรรมการพิจารณาผู้ ท่ีมีคุณวุฒิ ความสามารถ และความเหมาะสม        
แก่ต าแหน่งเสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการด าเนินการก่อน เม่ือได้รับความเห็นชอบแล้ว        
ให้ประธานกรรมการเป็นผู้ มีอ านาจสัง่บรรจแุละแต่งตัง้หรือเล่ือนต าแหน่ง 
 ข้อ 17 การให้เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ต าแหน่งใด ได้รับเงินเดือนตามบัญชีแนบท้ายระเบียบนี  ้   
ในขัน้ใด ให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการก าหนด 
            ภายในบงัคบัข้อ 6 ให้ใช้บญัชีอตัราเงินเดือนตามประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์บัญชี 
7 (2) เป็นบญัชีอตัราเงินเดือนเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตามระเบียบนี ้ตัง้แต่วันประกาศใช้บังคับระเบียบนีเ้ป็นต้นไป 
และกรณีท่ีคณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควร จะเปล่ียนไปใช้บญัชีอตัราเงินเดือนใหม่ตามท่ีคณะกรรมการ
ด าเนินการก าหนดเม่ือใดก็ได้ 
            เจ้าหน้าที่สหกรณ์ท่ีได้รับการบรรจแุละแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งใด ให้ได้รับเงินเดือน 
ในขัน้ต ่าของต าแหน่งนัน้ แต่ถ้าผู้ ท่ีได้รับแต่งตัง้หรือเล่ือนต าแหน่ง ได้รับเงินเดือนเดิมสูงกว่าขัน้ต ่าสุดของ
ต าแหน่งใหม่ ก็ให้ได้รับเงินเดือนขัน้ท่ีเท่ากบัเงินเดือนเดิม 
 ข้อ 18 กรณีท่ีต าแหน่งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ว่างและยงัมิได้แต่งตัง้ให้ผู้ใดด ารงต าแหน่งนัน้ หรือ
ผู้ด ารงต าแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้ผู้ จัดการมีอ านาจสั่งใ ห้เจ้าหน้าท่ีท่ีเห็นสมควรรักษาการ         
ในต าแหน่งหรือท าการแทนชั่วคราวได้ แต่การสั่งให้รักษาการในต าแหน่งผู้ ช่วยผู้ จัดการหรือผู้ จัดการ            
ให้ประธานกรรมการเป็นผู้ มีอ านาจสัง่ เม่ือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการด าเนินการแล้ว 
            ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนตวัผู้จดัการ ให้คณะกรรมการด าเนินการจดัให้มีการตรวจสอบ
หลกัฐานทางบญัชี และการเงินกบับรรดาทรัพย์สินของสหกรณ์ เพ่ือทราบฐานะอนัแท้จริงของสหกรณ์ก่อนท่ี
จะได้ส่งมอบกนั 

หลักประกันของเจ้าหน้าที่ 

 ข้อ 19 ในการบรรจแุละแต่งตัง้เจ้าหน้าที่สหกรณ์ ต้องให้เจ้าหน้าท่ีท าหนังสือสัญญาจ้างไว้
เป็นหลกัฐานตามแบบท่ีสหกรณ์ก าหนด และให้คณะกรรมการด าเนินการก าหนดให้มีหลักประกันอย่างใด
อย่างหน่ึงหรือหลายอย่างดังปรากฏข้างล่างนี ้เพ่ือประกันความเสียหายอันหากจะเกิดขึน้แก่สหกรณ์ 
เน่ืองจากการกระท าหรืองดเว้นการกระท าซ่ึงเจ้าหน้าที่สหกรณ์ต้องรับผิด 
           (1)  มีเงินสดจ านวนไม่น้อยกว่าท่ีคณะกรรมการด าเนินการก าหนด ฝากไว้กบัสหกรณ์ 
           (2) มีบุคคลซ่ึงคณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรไม่น้อยกว่า 2 คน เป็นผู้ค า้ประกัน
หรือบริษัทรับประกนัแทนผู้ค า้ประกนั 
            (3) มีหลกัทรัพย์ของรัฐบาลไทย กรมธรรม์ประกนัภัยหรือหลักทรัพย์อย่างอื่น ซ่ึงคณะกรรมการ
เห็นสมควรจ าน าต่อสหกรณ์ 
          (4)  มีอสงัหาริมทรัพย์ อนัปลอดจากภาระจ านองรายอื่นเป็นประกนัต่อสหกรณ์ 
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          ให้คณะกรรมการด าเนินการก าหนดจ านวนรวมแห่งมูลค่าของทรัพย์สินท่ีใช้เป็น
หลกัประกนัตามท่ีเห็นสมควรแก่ลกัษณะและปริมาณของงานในความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่สหกรณ์แต่ละคน 
เพ่ือให้คุ้มค่าแก่ความเสียหายอนัหากจะเกิดมีขึน้ 

การเลื่อนเงินเดือน 

 ข้อ 20การเล่ือนเงินเดือนเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ให้เล่ือนได้ปีละสองครัง้ดงันี ้
            (1) ครัง้ท่ีหน่ึง คร่ึงปีแรก เล่ือนวนัท่ี ๑ กรกฎาคมของปีท่ีได้เล่ือน 
            (2) ครัง้ท่ีสอง คร่ึงปีหลงั เล่ือนวนัท่ี ๑ มกราคมของปีถดัไป 
            ทัง้นี  ้จ านวนของผู้ ท่ีจะมีสิทธิได้เล่ือนเงินเดือนทัง้ปี ๒ ขัน้ และวงเงินการเล่ือน
เงินเดือนทัง้หมดให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการก าหนด แต่ต้องอยู่ภายในวงเงินประมาณการ
รายจ่ายส าหรับเล่ือนเงินเดือนประจ าปี 

 ข้อ 21การพิจารณาเล่ือนเงินเดือนของเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  
ท่ีคณะกรรมการด าเนินการก าหนด 
 ข้อ 22  การเล่ือนขัน้เงินเดือนของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตัง้แต่ผู้ ช่วยผู้ จัดการลงไป ให้ประธาน
กรรมการเป็นผู้ มีอ านาจสัง่เล่ือน และให้เล่ือนได้ในปีหน่ึงๆ ได้ไม่เกินสองขัน้ ถ้าเกินกว่านัน้ต้องได้รับความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการด าเนินการ 
 ข้อ 23 การเล่ือนขัน้เงินเดือนของผู้จดัการ ให้ประธานกรรมการเป็นผู้ มีอ านาจสั่งเล่ือนเม่ือได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการด าเนินการแล้ว 

เงินสะสมของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 

 ข้อ 24 เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ต้องยินยอมให้สหกรณ์หกัเงินเดือน ณ ท่ีจ่าย เพ่ือน าเข้าบญัชีเงินสะสม
ของเจ้าหน้าที่สหกรณ์รายคนทกุเดือนจนถึงเดือนออกจากงาน 
             เงินสะสมของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ให้มีอตัราไม่ต ่ากว่าร้อยละห้าของเงินเดือนโดยไม่มี
เศษของบาท สหกรณ์จะคิดดอกเบีย้เงินสะสมให้ในอัตราเดียวกับเงินฝากประจ าระยะเวลาสิบสองเดือน 
ตามท่ีก าหนดไว้ในระเบียบว่าด้วยเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจ าของสหกรณ์ ทัง้นี ้โดยคิดให้ตาม
จ านวนเดือนเต็ม และน าเข้าบญัชีเงินสะสมของเจ้าหน้าที่สหกรณ์นัน้ๆ ทกุวนัสิน้ปีการเงินของสหกรณ์ 
 
 
                                              


   แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 3 ของระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จ ากัด วา่ด้วยเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2549 


 แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 4 ของระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบญัชีกลาง จ ากัด วา่ด้วยเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2549 
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 ข้อ 25   เงินสะสมของเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์รวมทัง้ดอกเบีย้ย่อมถือเป็นประกนับรรดาความเสียหาย
ท่ีจะมีขึน้แก่สหกรณ์ โดยการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีหรือกระท าประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้
สหกรณ์ได้รับความเสียหาย 
            เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์จะงดส่งหรือถอนเงินสะสม รวมทัง้ดอกเบีย้ไม่ว่าทัง้หมดหรือ
บางส่วนในระหว่างท่ีเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์หาได้ไม่ 

การจ่ายเงินโบนัส เงินบ าเหน็จ 

 ข้อ 26  เม่ือสิน้ปีทางบญัชีหน่ึงๆ สหกรณ์อาจจดัสรรก าไรเป็นโบนัสแก่เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ได้
ตามข้อบงัคบัของสหกรณ์ 
           ให้คณะกรรมการด าเนินการก าหนดจ านวนเงินโบนัสท่ีจะจ่ายให้แก่เจ้าหน้าท่ีของ
สหกรณ์ตามส่วนแห่งอตัราเงินเดือนของแต่ละคน แต่อย่างสูงไม่เกินส่ีเท่าของเงินเดือน ซ่ึงได้รับในเดือน
สดุท้ายของปีทางบญัชีนัน้ๆ 
           เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ผู้ ใดมีเวลาท างานไม่เต็มปีทางบัญชีใดๆ ให้ได้รับโบนัสลดลง  
ตามส่วนแห่งเวลาท างานในปีนัน้ 
 ข้อ 27 คณะกรรมการด าเนินการอาจไม่จ่ายเงินโบนสั ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนให้แก่เจ้าหน้าที่
ของสหกรณ์คนใดก็ได้ หากปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์นัน้ปฏิบัติหน้าท่ีผิดพลาด หรือบกพ ร่องอยู่เป็น
ประจ า ไม่อทิุศเวลาให้แก่งานสหกรณ์ ลาหยุดในระหว่างปีทางบัญชีเกินสมควร ทัง้ไม่พยายามขวนขวาย
แก้ไขข้อผิดพลาดหรือบกพร่องของตน 
 ข้อ 28 เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์คนใดท างานในสหกรณ์นีด้้วยความเรียบร้อยเป็นเวลาติดต่อ   
กนัมาไม่น้อยกว่า 5 ปีขึน้ไป มีสิทธิได้รับเงินบ าเหน็จเม่ือออกจากต าแหน่ง เว้นแต่ออกเพราะถกูลงโทษไล่ออก
หรือเลิกจ้าง 
            การค านวณบ าเหน็จตามความในวรรคก่อน ให้เอาเงินเดือนเดือนสุดท้ายคูณด้วย
จ านวนเดือนท่ีท างานในสหกรณ์ หารด้วยสิบสอง 
            เจ้าหน้าที่สหกรณ์ผู้ใดไม่ได้รับเงินเดือนระหว่างลา ขาดงาน ถูกสั่งพัก ให้ตัดเวลา
ท างานส าหรับค านวณบ าเหน็จตามส่วนแห่งวนัท่ีไม่ได้รับเงินเดือนนัน้ 
            เพ่ือประโยชน์ในการค านวณเงินบ าเหน็จ การนับระยะเวลาการท างาน ให้นับเป็น
จ านวนเดือน จ านวนวนั ถ้ามีรวมกนัหลายระยะ ให้นบัสามสิบวนัเป็นหน่ึงเดือน เศษของเดือน ถ้าถึ ง 15 วัน 
ให้นบัเป็นหน่ึงเดือน 
            การยื่นเร่ืองราวขอรับบ าเหน็จ ให้ท าตามแบบและวิธีการท่ีสหกรณ์ก าหนด 
            บ าเหน็จท่ีจะจ่ายตามความในข้อนี ้ถ้าเจ้าหน้าที่สหกรณ์ผู้ มีสิทธิได้รับ ตายเสียก่อน
ได้รับเงินบ าเหน็จ เงินดงักล่าวย่อมเป็นมรดกตกทอดแก่ทายาทตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
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การชดใช้ค่าเสียหาย 

 ข้อ 29 กรณีท่ีเกิดความเสียหายแก่สหกรณ์ โดยการปฏิบตัิหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีหรือ
กระท าประมาทเลินเล่อของเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ผู้ ใด ให้สหกรณ์รีบแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ รับผิด ให้ชดใช้
ค่าเสียหายโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกิน 30 วนั นบัแต่วนัแจ้ง 
 ข้อ 30  ในกรณีความเสียหายเป็นตวัเงิน ให้ผู้รับผิดชดใช้เป็นเงิน 
            ถ้าความเสียหายเกิดแก่ทรัพย์สินท่ีมิใช่ตัวเงิน ให้ผู้ รับผิดชดใช้เป็นจ านวนเงินตาม
มลูค่าของทรัพย์สินท่ีเสียหาย หรือชดใช้เป็นทรัพย์สินประเภท ชนิด ลกัษณะ และขนาดอย่างเดียวกัน โดยมี
สภาพเช่นเดียวกันหรือดีกว่าทรัพย์สินท่ีเสียหาย และให้สหกรณ์แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจรับทรัพย์สิน        
ท่ีได้รับชดใช้ดงักล่าวนัน้ 
 ข้อ 31  เพ่ือประโยชน์ในการเรียกชดใช้ความเสียหายแก่สหกรณ์ กรณีท่ีสหกรณ์ไม่อาจเรียก
ให้ผู้รับผิดชดใช้ค่าเสียหายได้ ให้สหกรณ์ด าเนินการ ดงันี ้
            (1) หกัชดใช้ค่าเสียหายจากเงินสดท่ีผู้รับผิดฝากไว้เป็นหลกัประกนัความเสียหายกับ
สหกรณ์ 
            (2)  หกัชดใช้ค่าเสียหายจากเงินสะสมและดอกเบีย้ของผู้รับผิดดงักล่าว 
            (3) เรียกชดใช้ค่าเสียหายจากบคุคลท่ีเป็นผู้ค า้ประกันหรือบริษัทท่ีเป็นผู้ รับประกันแทน
ผู้ค า้ประกนัของผู้รับผิดดงักล่าว 
            กรณีท่ีผู้รับผิดหรือบคุคลท่ีผู้ค า้ประกันหรือบริษัทท่ีรับประกันแทนผู้ค า้ประกันของ
ผู้รับผิดปฏิเสธหรือประวิงเวลาการชดใช้ค่าเสียหาย ให้สหกรณ์ด าเนินการฟ้องเรียกค่าเสียหายจากผู้ รับผิด
และหรือบคุคลท่ีเป็นผู้ค า้ประกนัหรือบริษัทท่ีเป็นผู้รับประกนัแทนผู้ค า้ประกนัของผู้รับผิดแล้วแต่กรณีโดยเร็ว  

หมวด 2 
การลาและการจ่ายเงินเดือนระหว่างลา 

 ข้อ 32  การลาแบ่งออกเป็น 6 ประเภท คือ 
            (1)  การลาป่วย 
            (2)  การลาคลอดบตุร 
            (3)  การลากิจส่วนตวัและพักผ่อน 
            (4)  การลาอปุสมบท 
            (5)  การลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล 
            (6)  การลาไปประกอบพิธีฮจัย์ 
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การลาป่วย 

 ข้อ 33 ในปีหน่ึงเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์มีสิทธิลาป่วยเพ่ือรักษาตัวได้ โดยได้รับเงินเดือนเต็มไม่เกิน   
30 วนั แต่ถ้าประธานกรรมการหรือผู้ ท่ีได้รับมอบหมายเห็นสมควรจะให้ลาต่อ โดยได้รับเงินเดือนกึ่งหน่ึงอีก
ไม่เกิน 30 วนั 
           เจ้าหน้าที่สหกรณ์ซ่ึงป่วยเพราะประสบอนัตรายขณะปฏิบัติงานในหน้าท่ี จะลาป่วย
โดยได้รับเงินเดือนเต็มได้ตลอดเวลาที่ต้องรักษาตวั แต่ไม่เกิน 180 วนั 
            การลาป่วยต่อเน่ืองกนัเกิน 5 วนั ต้องยื่นใบรับรองแพทย์แผนปัจจบุนัชัน้หน่ึงพร้อมใบลา 

การลาคลอดบุตร 

 ข้อ 34  เจ้าหน้าที่สหกรณ์ซ่ึงเป็นหญิงมีครรภ์ จะลาคลอดบตุรได้ตามความจ าเป็น โดยได้รับ
เงินเดือนเต็มไม่เกิน 60 วนั ทัง้นี ้ให้ยื่นใบรับรองแพทย์แผนปัจจบุนัชัน้หน่ึงพร้อมใบลา 

การลากิจส่วนตัวและลาพักผ่อน 

 ข้อ 35  ในปีหน่ึงเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์มีสิทธิลากิจส่วนตวัโดยได้รับเงินเดือนเต็มระหว่างลาไม่เกิน  
35 วนั แต่ในปีท่ีเร่ิมเข้าท างาน ถ้าได้รับการบรรจเุข้าท างานหลังวนัท่ี 30 มิถนุายน จะลาได้ไม่เกิน 7 วนั 
 ข้อ 36 ในปีหน่ึงเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์มีสิทธิลาพักผ่อนประจ าปีได้ 10 วัน เว้นแต่ในปีท่ีได้รับ 
การบรรจเุข้าท างานยงัไม่ถึง 6 เดือน 
            การอนุญาตให้ลาพักผ่อน ผู้ มีอ านาจอนุญาตจะอนุญาตให้ลาครัง้ เดียวหรือ      
หลายครัง้ก็ได้โดยมิให้เสียหายแก่งานสหกรณ์ 

การลาอุปสมบท 

 ข้อ 37 เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ซ่ึงยงัไม่เคยอปุสมบท และได้ท างานประจ าในสหกรณ์มาแล้วไม่น้อยกว่า
สองปี จะลาเพ่ืออปุสมบทได้โดยได้รับเงินเดือนเต็มไม่เกิน 120 วัน เม่ือผู้นัน้ลาสิกขาบทแล้วต้องกลับเข้า
ท างานโดยเร็ว 

การลาเข้ารับการตรวจคัดเลือกหรือเข้ารับการระดมพล 
เข้ารับการฝึกวิชาการทหาร หรือเข้ารับการทดลองความพร่ังพร้อม 

 ข้อ 38 เจ้าหน้าที่สหกรณ์มีสิทธิลาเข้ารับการระดมพล หรือเข้ารับการฝึกวิชาการทหาร หรือ
เข้ารับการทดลองความพรั่งพร้อม โดยได้รับเงินเดือนเต็มในระหว่างเวลาการลานัน้ แต่ถ้าพ้นระยะเวลาของ
การดงักล่าวแล้ว ไม่มารายงานตวัเพ่ือเข้าท างาน ภายใน 7 วนั ให้งดจ่ายเงินเดือนหลงัจากนัน้ไว้จนถึงวนัเข้า 
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ท างาน เว้นแต่ในกรณีมีเหตจุ าเป็น ประธานกรรมการหรือผู้ ท่ีได้รับมอบหมายจะให้จ่ายเงินเดือนระหว่างนัน้
ต่อไปอีกก็ได้ แต่ต้องไม่เกิน 15 วนั 
            กรณีเจ้าหน้าที่สหกรณ์ลาเข้ารับการฝึกวิชาการทหาร ให้ได้รับเงินเดือนอัตราปกติ  
ไม่เกิน 2 เดือน ส่วนการลาเพ่ือเข้ารับการระดมพล หรือเข้ารับการทดลองความพรั่งพร้อมแล้วแต่กรณี        
ให้ได้รับเงินเดือนอตัราปกติไม่เกิน 30 วนั 
            เจ้าหน้าที่สหกรณ์มีสิทธิลาไปรับการตรวจคัดเลือก เพ่ือรับราชการทหาร โดยได้รับ
เงินเดือนเต็มในระหว่างนัน้ การลาดงักล่าวนีต้้องให้ผู้ลาแสดงจ านวนวนัท่ีต้องเดินทางไปกลับ และวันท่ีต้อง
อยู่เพ่ือตรวจคดัเลือกเท่าที่จ าเป็นเพ่ือประกอบการพิจารณา 

การลาไปประกอบพิธีฮัจย์ 

 ข้อ 39 เจ้าหน้าที่สหกรณ์ผู้ใดท่ีนบัถือศาสนาอิสลาม ยังไม่เคยเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ 
ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอดุิอาระเบีย และได้ท างานประจ าในสหกรณ์มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ถ้าประสงค์
จะลาเพ่ือเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ให้ลาได้โดยได้รับเงินเดือนเต็มไม่เกิน 120 วัน         
เม่ือประกอบพิธีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ต้องรีบเดินทางกลับเข้าท างานภายใน 5 วัน นับแต่วันเดินทางกลับถึง
ประเทศไทย หลงัจากการเดินทางไปประกอบพิธีฮจัย์ 

การขออนุญาตลา 

 ข้อ 40 ผู้ ขออนุญาตลาต้องเสนอใบลาตามแบบของสหกรณ์ต่อผู้บังคับบัญชาท่ีมีอ านาจ
อนญุาตลาโดยเร็ว 
 ข้อ 41 ผู้ขออนญุาตลาป่วยหรือลาคลอดบุตร ต้องเสนอใบลาต่อผู้บังคับบัญชาก่อนหรือ   
ในวนัเร่ิมลา เว้นแต่อาการป่วยท าให้ไม่สามารถเสนอใบลาในวันดังกล่าว จึงให้เสนอใบลาในโอกาสแรก       
ท่ีสามารถกระท าได้พร้อมทัง้ชีแ้จงเหตผุลด้วย 
 ข้อ 42 ผู้ ขออนุญาตลากิจส่วนตัวหรือลาพักผ่อน ต้องเสนอใบลาต่อผู้บังคับบัญชาก่อน    
วนัเร่ิมลาตามสมควร และต้องได้รับอนญุาตก่อนแล้วจึงหยุดงานเพ่ือกิจส่วนตัวหรือพักผ่อนได้ แต่ในกรณี  
ลากิจส่วนตวัที่มีเหตจุ าเป็นอนัไม่อาจรออนญุาตได้ จะเสนอใบลาพร้อมทัง้ชีแ้จ้งเหตจุ าเป็นต่อผู้บังคับบัญชา
แล้วลาหยดุงานเพ่ือกิจส่วนตวันัน้ก็ได้ 
 ข้อ 43 ผู้ ขออนุญาตลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ต้องเสนอใบลาต่อผู้ จัดการ
ล่วงหน้าก่อนวนัอปุสมบทหรือวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน เม่ือได้รับอนุญาตจากประธานกรรมการแล้ว 
จึงหยดุงานเพ่ืออปุสมบทหรือเดินทางไปประกอบพิธีดงักล่าวได้ 
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ผู้มีอ านาจอนุญาตการลา 

 ข้อ 44  ให้ผู้จดัการมีอ านาจอนญุาตการลาทุกประเภทของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ซ่ึงลาในปีหน่ึงๆ    
ไม่เกิน 30 วนั จะเป็นการลาต่อเน่ืองกนัหรือไม่ก็ตาม นอกจากการลาอปุสมบท และการลาไปประกอบพิธีฮจัย์ 
 ข้อ 45 ให้ประธานกรรมการมีอ านาจอนุญาตการลาของเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ได้ทุกกรณี 
ตามระเบียบนี ้
 ข้อ 46 เจ้าหน้าที่สหกรณ์ซ่ึงลาป่วย ลาคลอดบตุร หรือลากิจส่วนตวั โดยได้รับเงินเดือนครบ
ก าหนดตามระเบียบแล้ว ถ้าขอลาต่อโดยประธานกรรมการหรือกรรมการด าเนินการท่ีได้รับมอบหมาย  
จากคณะกรรมการด าเนินการเห็นว่ามีเหตผุลพิเศษ จะขออนมุตัิคณะกรรมการด าเนินการเพ่ืออนุญาตให้ลาต่อได้
ตามท่ีเห็นสมควร การลาต่อดงักล่าวนีไ้ม่ให้ได้รับเงินเดือน 

การก าหนดวัน เวลาท างาน และการนับวันลา 

 ข้อ 47 ก าหนดเวลาท างานของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ เร่ิมท างานตัง้แต่เวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น. 
หยดุพักกลางวนั เวลา 12.00 น. ถึง 13.00 น. 
           วันหยุดท างานประจ าสัปดาห์ คือ วันเสาร์และวันอาทิตย์ ส าหรับวันหยุดท างาน
ประจ าปีให้ถือตามท่ีทางราชการก าหนด 
 ข้อ 48 ถ้ามีการมอบหน้าท่ีการงาน ให้นบัวนัลาเร่ิมต้นตัง้แต่วนัมอบเป็นต้นไป ถ้ามอบภายหลัง
เท่ียงวนัให้นบัเร่ิมต้นตัง้แต่วนัรุ่งขึน้ 
            วนัลาเป็นอนัสดุสิน้ในวนัก่อนวนัรับมอบ ถ้ารับมอบภายหลงัเท่ียงวันให้ถือว่าสุดสิน้
ในวนัรับมอบ 
 ข้อ 49  เพ่ือประโยชน์ในการเสนอ หรือจดัส่งใบลา และการอนญุาตให้ลา ถ้าวนัหยุดท างาน
ของสหกรณ์อยู่ในระหว่างวนัลาประเภทเดียวกัน ให้นับวันหยุดท างานดังกล่าวรวมเป็นวันลาด้วย เว้นแต่   
การนบัเพ่ือค านวณวนัลา ส าหรับวนัลาป่วย วนัลากิจส่วนตวั และวนัลาพักผ่อน ให้นบัเฉพาะวนัท าการ 
 ข้อ 50  ถ้าผู้ได้รับอนญุาตให้ลาถกูเรียกกลบัเข้าท างานก่อนครบก าหนดการลาตามความ 
ในข้อ 51 ให้ถือว่าวนัลาสดุสิน้ในวนัก่อนวนักลบัเข้าท างาน หรือในวนัก่อนวนัเดินทางกลบัแล้วแต่กรณี 
 ข้อ 51  ถ้าสหกรณ์เห็นว่า มีความจ าเป็นแก่กิจการของสหกรณ์ จะเรียกให้ผู้ ได้รับอนุญาตให้ลา
กลบัเข้าท างานก่อนครบก าหนดการลาก็ได้ 
 ข้อ 52  การหยุดงานโดยไม่เสนอใบลา หรือการหยุดงานโดยไม่ได้รับอนุญาตให้ลาตาม
ระเบียบนี ้เว้นแต่เกิดจากเหตุสุดวิสัย ให้ถือเป็นการขาดงาน และให้หักเงินเดือนตามส่วนเฉล่ียรายวัน
ตลอดเวลาขาดงาน นอกจากนัน้ให้พิจารณาการลงโทษผิดวินยัส าหรับผู้ขาดงานตามควรแก่กรณี 
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หมวด 3 
วินัย การสอบสวนและการลงโทษส าหรับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 

 ข้อ 53  เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ต้องรักษาวินัยโดยเคร่งครัดอยู่เสมอ ผู้ ใดฝ่าฝืนให้ถือว่าผู้นัน้
กระท าผิดวินยั จกัต้องได้รับโทษตามท่ีก าหนดไว้ในระเบียบนี ้
 ข้อ 54  วินยัซ่ึงเจ้าหน้าที่สหกรณ์ต้องรักษา มีดงัต่อไปนี ้
            (1)  ต้องสนบัสนนุการปกครองตามรัฐธรรมนญูด้วยความบริสทุธ์ิใจ 
            (2)  ต้องรักษาความลบัของสหกรณ์ 
            (3)  ต้องให้การต้อนรับ ค าชีแ้จง ความสะอาด ความเป็นธรรม และความสงเคราะห์
แก่สมาชิกหรือผู้มาติดต่อในกิจการของสหกรณ์ โดยมิชกัช้า ทัง้ต้องสุภาพเรียบร้อยต่อประชาชนทั่วไป ห้ามมิให้
ดหูม่ินเหยียดหยามบคุคลใดๆ 
            (4)  ต้องปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความซ่ือสัตย์ เท่ียงธรรม และประพฤติตนอยู่ในความสุจริต   
ทัง้ต้องไม่กระท าการหรือยอมให้ผู้อื่นกระท าการหาผลประโยชน์อย่างใดๆ อันอาจเป็นทางให้เสียความเท่ียงธรรม
หรือความไว้วางใจในการปฏิบตัิหน้าที่ 
            ห้ามมิให้กดขี่ข่มเหงหรือเบียดเบียนผู้ใด และห้ามมิให้อาศัยหรือยอมให้ผู้ อื่นอาศัย
งานในหน้าที่ของตนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมหาผลประโยชน์ให้แก่ตนหรือผู้อื่น 
            (5)  ต้องขวนขวายปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความอุตสาหะและรวดเร็ว ให้เกิดผลดีและ
ความก้าวหน้าแก่สหกรณ์ และสมาชิกของสหกรณ์ ทัง้ต้องเอาใจใส่ ระมดัระวงั รักษาประโยชน์ของสหกรณ์ 
            (6)  ต้องไม่รายงานเท็จหรือเสนอความเห็นท่ีไม่สจุริตต่อผู้บงัคบับญัชา 
            (7)  ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง แบบแผนและวิธีปฏิบัติของสหกรณ์ 
และต้องสนใจในระเบียบปฏิบตัิงานของส่วนราชการหรือสถาบนัอื่นท่ีเกี่ยวข้องกบักิจการในหน้าท่ีของตน 
            (8)  ต้องอทิุศเวลาของตนให้แก่กิจการของสหกรณ์ จะละทิง้หรือทอดทิง้หน้าที่ไม่ได้ 
            ห้ามมิให้เป็นผู้จดัการหรือกรรมการในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทใดๆ 
            (9) ต้องสภุาพเรียบร้อย เช่ือฟัง และไม่แสดงความกระด้างกระเดื่องต่อผู้บงัคบับัญชา 
            ผู้ อยู่ในบังคับบัญชาต้องปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชาซ่ึงสั่งในกิจการของ
สหกรณ์โดยชอบ 
            ในการปฏิบตัิกิจการของสหกรณ์ ห้ามมิให้กระท าการข้ามผู้บังคับบัญชาเหนือตน
เว้นแต่ผู้บงัคบับญัชาเหนือขึน้ไปสัง่ให้กระท า หรือได้รับอนญุาตเป็นพิเศษเป็นครัง้คราว 
            (10)  ต้องรักษาช่ือเสียงมิให้ขึน้ช่ือว่าเป็นผู้ประพฤติชัว่ 
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            ห้ามมิให้ประพฤติในทางท่ีอาจท าให้เส่ือมเสียเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าท่ี เช่น 
ประพฤติตนเป็นคนเสเพล เสพสุราหรือของเมาอย่างอื่นจนไม่สามารถครองสติได้ เสพยาเสพติด ให้โทษ         
มีหนีสิ้นรุงรัง เล่นการพนนั กระท าการหรือยอมให้ผู้ อื่นกระท าการอื่นใด ซ่ึงอาจท าให้เส่ือมเสียเกียรติศักดิ์ของ
ต าแหน่งหน้าที่ 
            (11)  ต้องไม่เสพสรุาหรือของเมาอย่างอื่นในเวลาปฏิบตัิหน้าที่เป็นอนัขาด 
            (12) ต้องร่วมมือช่วยเหลือกันในกิจการของสหกรณ์ ต้องรักษาความสามัคคี          
ในบรรดาผู้อยู่ในวงงานของสหกรณ์ และต้องไม่กระท าการใดๆ อันอาจเป็นเหตุก่อให้เกิดความแตกแยก
สามคัคี หรือก่อให้เกิดความกระด้างกระเดื่องในบรรดาผู้อยู่ในวงงานของสหกรณ์ 
            (13)  ต้องร่วมมือประสานงานด้วยดีกับส่วนราชการหรือสถาบันอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับ
กิจการของสหกรณ์ 
 ข้อ 55  โทษผิดวินยัมี 5 สถาน คือ 
            (1)  ไล่ออก 
            (2)  ปลดออก 
            (3)  ลดขัน้เงินเดือน 
            (4)  ตดัเงินเดือน 
            (5)  ภาคทณัฑ์ 
 ข้อ 56  เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์กระท าผิดวินัย ดังระบุไว้ต่อไปนี ้ให้ถือเป็นการกระท าผิดวินัย  
อย่างร้ายแรง 
            (1)  เปิดเผยความลบัของสหกรณ์ เป็นเหตใุห้เสียหายแก่สหกรณ์ 
            (2)  ท าความผิดต้องรับโทษจ าคกุ โดยค าพิพากษาถึงท่ีสดุให้จ าคกุ เว้นแต่ความผิด
ลหโุทษหรือความผิดอนัได้กระท าโดยประมาท 
            (3)  ต้องค าพิพากษาให้เป็นคนล้มละลาย 
            (4)  ทจุริตต่อหน้าที่ 
            (5 ) จงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของสหกรณ์ เป็นเหตุใ ห้ เสียหาย  
แก่สหกรณ์อย่างร้ายแรง 
            (6)  ขัดค าสั่งผู้บังคับบัญชาซ่ึงสั่งในกิจการของสหกรณ์โดยชอบ และการขัดค าสั่งนัน้ 
เป็นเหตใุห้เสียหายแก่สหกรณ์อย่างร้ายแรง 
            (7)  ละทิง้หน้าที่เป็นเหตใุห้เสียหายแก่สหกรณ์อย่างร้ายแรง 
            (8)  ประมาทเลินเล่อในหน้าที่เป็นเหตใุห้เสียหายแก่สหกรณ์อย่างร้ายแรง 
            (9)  ประพฤติชัว่อย่างร้ายแรง 
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            (10) ดูหม่ินเหยียดหยามผู้มาติดต่อในกิจการของสหกรณ์ หรือกดขี่ข่มเหงหรือ
เบียดเบียนสมาชิกสหกรณ์ 
            (11) ขาดงานติดต่อกนัเกินกว่า 15 วนั โดยไม่มีเหตอุันสมควร 
 ข้อ 57  เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ผู้ ใดถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้ประธาน
กรรมการของสหกรณ์ตัง้คณะกรรมการอย่างน้อย 3 คน เพ่ือสอบสวน 
            การสอบสวนนัน้ ให้กระท าให้เสร็จโดยเร็วอย่างช้าไม่เกิน 30 วนั นบัแต่วันท่ีประธาน
คณะกรรมการสอบสวนได้รับทราบค าสัง่ เว้นแต่ประธานกรรมการจะก าหนดเป็นอย่างอื่น แม้ผู้ ถูกกล่าวหา
ตายก่อนการสอบสวนพิจารณาถึงท่ีสดุ ก็ให้สอบสวนต่อไปจนเสร็จ เม่ือสอบสวนเสร็จแล้วให้คณะกรรมการ
สอบสวนเสนอรายงานพร้อมทัง้ส านวนการสอบสวนต่อประธานกรรมการของสหกรณ์เพ่ือน าเสนอท่ีประชุม
คณะกรรมการด าเนินการพิจารณาต่อไป 
 ข้อ 58  เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ผู้ ใดกระท าผิดวินัยกรณีต่อไปนีใ้ห้ถือว่า เป็นกรณีความผิดท่ี
ปรากฏชดัแจ้ง 
             (1)  ท าความผิดต้องรับโทษจ าคกุโดยค าพิพากษาถึงท่ีสดุให้จ าคุก เว้นแต่ความผิด
ลหโุทษหรือความผิดอนัได้กระท าโดยประมาท 
            (2)  ต้องค าพิพากษาให้เป็นคนล้มละลาย 
            (3)  ท าความผิดเกี่ยวกบัทจุริตต่อหน้าท่ี และให้ถ้อยค าสารภาพต่อผู้บังคับบัญชา  
พนกังานสอบสวนหรือศาล หรือมีค าพิพากษาถึงท่ีสดุว่าท าความผิดเช่นนัน้แม้จะมิได้จ าคุกก็ตาม 
            (4)  ขาดงานติดต่อกนัเกินกว่า 15 วนั และผู้บงัคบับญัชาได้สืบสวนแล้ว เห็นว่าไม่มี
เหตอุนัสมควร 
             ในกรณีดงักล่าว ให้ผู้บงัคบับญัชาเสนอรายงาน พร้อมด้วยหลกัฐานตามล าดบัจนถึง
ประธานกรรมการ เม่ือประธานกรรมการเห็นว่ามีหลักฐานฟังได้ตามรายงานนัน้ จะด าเนินการทางวินัย  
โดยไม่สอบสวนก็ได้ 
 ข้อ 59  กรณีเจ้าหน้าที่สหกรณ์ผู้ใดถกูกล่าวหาว่ากระท าผิดวินยัอย่างร้ายแรง และมีการตัง้
คณะกรรมการเพ่ือสอบสวนหรือถกูกล่าวหาว่ากระท าผิดอาญาหรือถกูฟ้องคดีอาญา เว้นแต่ความผิดลหุโทษ
หรือความผิดอันได้กระท าโดยประมาท ถ้าผู้ บังคับบัญชาเห็นว่าหากให้ผู้นัน้คงอยู่ในหน้าท่ีจะเป็น             
การเสียหายแก่สหกรณ์ ก็ให้รายงานตามล าดบัจนถึงประธานกรรมการเพ่ือพิจารณาสัง่พักงาน 
            ประธานกรรมการมีอ านาจสั่งให้ เจ้าหน้า ท่ีสหกรณ์พักงานได้ ถ้าผู้ ถูกสั่งพัก           
เป็นผู้จดัการหรือผู้ ช่วยผู้จดัการ ให้ประธานกรรมการเสนอคณะกรรมการด าเนินการเป็นผู้ พิจารณาสัง่พักงาน 
ผู้ถกูสัง่พักงานอาจอทุธรณ์ค าสัง่ต่อคณะกรรมการด าเนินการได้ และเม่ือท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 
มีมติอย่างใดถือว่าสิน้สดุ 
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            การพักงานนัน้ให้พักจนกว่าการสอบสวนพิจารณาถึงท่ีสดุ 
            ถ้าผลการสอบสวนพิจารณาได้ความว่า ผู้ถกูสัง่พักงานมิได้กระท าความผิดและไม่มี
มลทินหรือมวัหมองก็ดี หรือได้กระท าผิดวินยัแต่ไม่ร้ายแรงถึงขัน้ไล่ออก หรือปลดออกก็ดี ประธานกรรมการ
ต้องสั่งให้ผู้นัน้กลับเข้าท างานในต าแหน่งเดิม หรือต าแหน่งท่ีไม่สูงกว่าเดิมท่ีผู้ นัน้มีคุณสมบัติตรงตาม
คณุสมบตัิเฉพาะส าหรับต าแหน่งนัน้ 
            การสั่งให้ผู้ ถูกสั่งพักกลับเข้าท างานดังกล่าวนี ้ถ้าผู้ นัน้เป็นเจ้าหน้าท่ีต าแหน่ง
ผู้จดัการหรือผู้ ช่วยผู้จดัการ ให้ประธานกรรมการเสนอท่ีประชมุคณะกรรมการด าเนินการทราบด้วย 
            ถ้าผลการสอบสวนพิจารณาได้ความว่า ผู้ ถูกสั่งพักได้กระท าผิดวินัยจริงให้ไล่ออก  
หรือปลดออก  ตัง้แต่พักงาน หรือแม้จะไม่ได้ความว่าผู้ ถูกสั่งพักได้กระท าผิดวินัยถึงไล่ออก หรือปลดออก      
แต่มีมลทินหรือมวัหมองในกรณีดงักล่าวนัน้อยู่  ก็ให้เลิกจ้างตัง้แต่วนัพักงาน 
 ข้อ 60  เงินเดือนของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ซ่ึงถกูสัง่พักงานนัน้ 
            (1)  ให้งดจ่ายส าหรับผู้นัน้ ตัง้แต่วนัท่ีถกูสัง่พักงานเป็นต้นไป 
            (2)  ถ้าปรากฏว่า ผู้ถกูสัง่พักงานมิได้กระท าความผิดและไม่มีมลทินหรือมัวหมอง 
ให้จ่ายเต็มตัง้แต่วนัสัง่พักงานตามอตัราที่ได้รับก่อนวนัถกูสัง่พัก 
            (3)  ถ้าปรากฏว่า ผู้ถกูสัง่พักกระท าความผิด แต่ไม่ร้ายแรงถึงไล่ออกหรือปลดออก 
ให้จ่ายได้ไม่เกินคร่ึงหน่ึงของเงินเดือนท่ีได้รับก่อนวนัให้พักงาน 
            (4)  ถ้าปรากฏว่า ผู้ถกูสัง่พักได้กระท าความผิดและถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออก 
ห้ามมิให้จ่าย 
            (5 )  ถ้าผู้ ถูกสั่งพักงาน ตายเสียก่อนคดีห รือกรณีผลการสอบสวนถึง ท่ีสุด  
ให้คณะกรรมการด าเนินการพิจารณาและวินิจฉยัว่าจะจ่ายเงินเดือนระหว่างพักงานดงักล่าวนัน้หรือไม่ 
 ข้อ 61  เจ้าหน้าที่สหกรณ์ผู้ใดกระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ผู้บังคับบัญชาจะสั่งลงโทษ  
ลดขัน้เงินเดือนหรือตัดเงินเดือนก็ได้ ถ้าเห็นว่ามีเหตุอันควรลดหย่อน จะสั่งลงโทษภาคทัณฑ์โดยแสดง
ความผิดของผู้นัน้ให้ปรากฏเป็นหนังสือก็ได้ หรือกรณีเป็นความผิดเล็กน้อย และมีเหตุงดโทษ จะงดโทษ     
โดยให้ท าทณัฑ์บนไว้ หรือว่ากล่าวตกัเตือนก็ได้ 
            ในกรณีลดขัน้เงินเดือน หากต้องลด เกินกว่าขัน้ต ่าสุดของต าแหน่ง ก็ให้ลดขัน้
เงินเดือนส าหรับต าแหน่งถดัลงไปได้ 
            โทษลดขัน้เงินเดือนหรือโทษตดัเงินเดือนนัน้ ผู้ มีอ านาจจะลงโทษผู้ ท่ีกระท าผิดวินัย  
ได้ครัง้หน่ึงไม่เกินอตัราต่อไปนี ้
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ผู้ มีอ านาจ 
ลดขัน้เงินเดือน 

ไม่เกิน 
ตดัเงินเดือน 

ก าหนดเวลาไม่เกิน 
ก าหนดส่วน
เงินเดือน 

 
คณะกรรมการด าเนินการ 
ประธานกรรมการ 
ผู้จดัการ 
 

 
2 ขัน้ 
1 ขัน้ 

- 

 
3 เดือน 
2 เดือน 
1 เดือน 

 
15% 
10% 
5% 

 
 ข้อ 62  กรณีเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ผู้ ใดกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้ประธานกรรมการ        
สัง่ลงโทษไล่ออกหรือปลดออกตามความร้ายแรงแห่งกรณี ในกรณีสัง่ลงโทษไล่ออก ถ้ามีเหตอุนัควรลดหย่อน
จะน ามาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได้ แต่ห้ามมิให้ลดโทษต ่ากว่าปลดออก 
            ผู้ถกูสัง่ลงโทษปลดออกตามข้อนี ้ให้มีสิทธิได้รับบ าเหน็จเสมือนว่าผู้นัน้ลาออกจาก
ราชการ 
 ข้อ 63  ในการสัง่ลงโทษผู้กระท าผิดวินัยนัน้ ถ้าผู้ ท่ีจะต้องรับโทษเป็นเจ้าหน้าท่ีต าแหน่ง
ผู้จดัการต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการด าเนินการก่อน ประธานกรรมการจึงสัง่ได้ 
 ข้อ 64  ให้ผู้บังคับบัญชารับผิดชอบดูแลระมัดระวังเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ในบังคับบัญชาให้
ปฏิบตัิตามวินยั 
            ถ้าผู้ บังคับบัญชารู้ว่าผู้ อยู่ใต้บังคับบัญชากระท าผิดวินัย ผู้ บังคับบัญชาต้อง
พิจารณาว่าความผิดของผู้นัน้อยู่ในอ านาจของตนท่ีจะลงโทษหรือไม่ ถ้าอยู่ในอ านาจของตนท่ีจะลงโทษได้    
ก็ให้สัง่ลงโทษ ถ้าเห็นว่าความผิดนัน้ควรจะต้องลงโทษมากไปกว่าท่ีตนมีอ านาจลงโทษ ก็ให้รายงานต่อ        
ผู้ มีอ านาจเหนือขึน้ไป เพ่ือให้ลงโทษตามสมควร 
            ผู้บงัคบับญัชาคนใดรู้ว่าผู้อยู่ใต้บงัคบับญัชากระท าผิดวินยั แต่ไม่จดัการลงโทษหรือ
ลงโทษไม่เป็นการสจุริต ให้ถือว่าผู้บงัคบับญัชานัน้กระท าผิดวินยั 
 ข้อ 65 เม่ือผู้ มีอ านาจลงโทษแล้ว ต้องเสนอรายงานการลงโทษนัน้ตามล าดับจนถึง
คณะกรรมการด าเนินการ 
            หากคณะกรรมการด าเนินการเห็นว่าโทษท่ีลงนัน้ไม่เหมาะสม ให้มีอ านาจท่ีจะสั่ง
เพ่ิมโทษหรืออตัราโทษท่ีหนกัขึน้ ลดโทษหรืออตัราโทษให้เบาลง งดโทษโดยให้ท าทัณฑ์บนเป็นหนังสือหรือ 
ว่ากล่าวตกัเตือน หรือยกโทษ ให้ถกูต้องและเหมาะสมตามควรแก่กรณี ตลอดจนแก้ไขเปล่ียนแปลงข้อความ 
ในค าสัง่เดิมให้เป็นการถกูต้องเหมาะสมได้ด้วย 
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            เม่ือได้มีค าสั่งเพ่ิมโทษ ลดโทษ งดโทษ หรือยกโทษ ถ้าเพ่ิมโทษเป็นสถานโทษท่ี  
หนกัขึน้หรือลดโทษเป็นสถานโทษท่ีเบาลง หรืองดโทษ หรือยกโทษ ค าสั่งลงโทษเดิมให้เป็นอันยกเลิก ถ้าลดโทษ
เป็นอตัราโทษท่ีเบาลง อตัราโทษส่วนท่ีเกินให้เป็นอันยกเลิก ในกรณีท่ีค าสั่งลงโทษตัดเงินเดือนหรือลดขัน้
เงินเดือนเป็นอันยกเลิก หรืออัตราโทษส่วนท่ีเกินเป็นอันยกเลิก ให้คืนเงินเดือนท่ีได้ตัดหรือลดไปแล้ว         
ตามค าสัง่ท่ียกเลิกหรืออตัราโทษส่วนท่ีเกินท่ียกเลิกนัน้ให้แก่ผู้ถกูลงโทษ 
 ข้อ 66  เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ท่ีถกูลงโทษฐานกระท าผิดวินัย ถ้าเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม
ก็อาจอทุธรณ์ต่อคณะกรรมการด าเนินการได้ โดยท าเป็นหนังสือยื่นต่อคณะกรรมการด าเนินการได้ภายใน 
15 วนั นบัแต่วนัทราบค าสัง่ 
            การอทุธรณ์ไม่เป็นเหตใุห้รอการลงโทษตามค าสัง่ของผู้ มีอ านาจ 
            เม่ือคณะกรรมการด าเนินการได้รับและพิจารณาอุทธรณ์แล้ว จะยกโทษ งดโทษ  
ลดโทษ เพ่ิมโทษ หรือยืนตามค าสั่งเดิมก็ได้ ทัง้นี ้โดยปกติให้กระท าเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันได้รับ
อทุธรณ์ มติของคณะกรรมการในการวินิจฉยัอทุธรณ์นัน้ถือเป็นอนัถึงท่ีสดุ  

การออกจากงาน 

 ข้อ 67  เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออกจากงานเม่ือ 
            (1)  ตาย 
            (2)  ลาออก 
            (3)  ขาดคณุสมบตัิตามข้อ 13 
            (4)  เกษียณอายตุามท่ีก าหนดไว้ในข้อ 70 
            (5)  ให้ออกหรือเลิกจ้าง 
            (6)  ไล่ออกหรือปลดออก 
 ข้อ 68  เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ผู้ ใดประสงค์จะลาออกจากงานก็ย่อมท าได้ โดยยื่นหนังสือ         
ขอลาออกต่อผู้จดัการ เม่ือประธานกรรมการสัง่อนญุาตแล้ว จึงให้ถือว่าออกจากงาน 
 ข้อ 69  เจ้าหน้าที่สหกรณ์ซ่ึงขาดคณุสมบตัิตามข้อ 13 นัน้ ให้ถือว่าออกจากงานตัง้แต่วันท่ี
ประธานกรรมการสัง่ 
 ข้อ 70นอกจากต าแหน่งผู้ จัดการสหกรณ์แล้ว ให้เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ผู้ ซ่ึงมีอายุครบ 60 ปี
บริบรูณ์ เป็นอนัออกจากงานเม่ือสิน้ปีทางบญัชีตามข้อบงัคบัซ่ึงเป็นปีท่ีผู้นัน้มีอายคุรบ 60 ปีบริบรูณ์ 
 ข้อ 71  เจ้าหน้าที่สหกรณ์ผู้ใด มีกรณีถกูกล่าวหาว่ากระท าผิดวินิยอย่างร้ายแรงและถูกตัง้
คณะกรรมการเพ่ือสอบสวน ถ้าคณะกรรมการด าเนินการเห็นว่า ตามผลการสอบสวน กรณีมีเหตุอันควร
สงสยัอย่างยิ่งว่า เจ้าหน้าที่ผู้นัน้ได้กระท าผิดวินยั แต่การสอบสวนไม่ได้ความแน่ชดัพอท่ีจะฟังลงโทษไล่ออก 
                                              


 แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 3 ของระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบญัชีกลาง จ ากัด วา่ด้วยเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2553 
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หรือปลดออกได้ ซ่ึงหากให้ท างานต่อไป จะเป็นการเสียหายแก่สหกรณ์ เพราะมีมลทินหรือมัวหมอง ก็ให้เลิกจ้าง
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ผู้นัน้ได้ 
 ข้อ 72  เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ผู้ใดมีกรณีถกูกล่าวหา หรือมีเหตอุนัควรสงสัยว่าหย่อนความสามารถ
ในอนัท่ีจะปฏิบตัิหน้าที่ บกพร่องต่อหน้าที่ หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกบัต าแหน่งหน้าที่และผู้บงัคบับัญชา
เห็นว่ากรณีมีมลู ถ้าให้เจ้าหน้าที่สหกรณ์ผู้นัน้ปฏิบัติหน้าท่ีในสหกรณ์ต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่สหกรณ์  
ให้เสนอประธานกรรมการสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวนโดยไม่ชักช้า ทัง้นี ้ให้น าความในข้อ 57 ในวรรคสอง 
มาใช้บงัคบัโดยอนโุลม และในกรณีท่ีคณะกรรมการด าเนินการมีมติให้ผู้นัน้พ้นจากต าแหน่งหน้าท่ีสหกรณ์   
ก็ให้ประธานกรรมการสัง่ให้ผู้นัน้ออกจากสหกรณ์เพ่ือรับบ าเหน็จตามระเบียบนี  ้
 ข้อ 73  กรณีท่ีเจ้าหน้าที่สหกรณ์ผู้ ใด ต้องรับโทษจ าคุก โดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก 

ในความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหโุทษ ซ่ึงยงัไม่ถึงกบัต้องถูกลงโทษไล่ออก หรือปลดออก 

ประธานกรรมการจะสัง่ให้ผู้นัน้ออกจากสหกรณ์เพ่ือรับบ าเหน็จตามระเบียบนีก้็ได้ 

 ข้อ 74  คณะกรรมการด าเนินการ มีอ านาจเลิกจ้างเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ในกรณีดงัต่อไปนี ้

            (1)  เม่ือสหกรณ์ยบุต าแหน่งท่ีผู้นัน้ด ารงอยู่ 

            (2) เม่ือ มีเหตุอันสมควรซ่ึงประธานกรรมการเสนอความเห็นว่าผู้ นัน้หย่อน

สมรรถภาพในการปฏิบัติงาน หรือมีความบกพร่องในการปฏิบัติงานอยู่เนืองๆ หรือไม่อาจไว้วางใจผู้นัน้  

ในการปฏิบตัิหน้าที่ต่อไปได้ และคณะกรรมการด าเนินการพิจารณาเห็นชอบด้วย 

            (3)  เม่ือมีมลทินหรือมัวหมอง ในกรณีกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง หรือในกรณี

กระท าความผิดอาญา เว้นแต่ความผิดลหโุทษ หรือความผิดอนัได้กระท าโดยประมาท 

 ข้อ 75  การไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกนัน้ ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ในระเบียบนี ้

 ข้อ 76  การให้ออกจากงานตามข้อ 13 ข้อ 72 และข้อ 73 การเลิกจ้าง หรือการลงโทษ  

ไล่ออกหรือปลดออก ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการด าเนินการก่อน ประธานกรรมการจึงสัง่ได้  

บทเฉพาะกาล 

 ข้อ 77  ผู้ ท่ีสหกรณ์ได้จ้างไว้แล้วก่อนวนัใช้ระเบียบนี ้ ให้ถือว่าเป็นเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์มีสิทธิ

และหน้าที่ตามระเบียบนีท้กุประการ 

            เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์คนใดยังไม่ได้จัดท าสัญญาจ้างหรือจัดให้มีหลักประกันไว้  

ต่อสหกรณ์ให้จดัท าสญัญาจ้างและหรือจดัให้มีหลกัประกนัให้เสร็จภายในก าหนด 60 วัน นับแต่วันถัดจาก

วนัใช้ระเบียบนี ้
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 ข้อ 78  ผู้ ท่ีได้รับค าสัง่จากส่วนราชการหรือหน่วยงานให้ท างานในฐานะเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ 

และก าลังท างานในฐานะเช่นนัน้อยู่ในวันใช้ระเบียบนี ้หากมีความประสงค์จะลาออกจากราชการหรือ

หน่วยงานท่ีตนสงักดัอยู่ เพ่ือสมคัรเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ถ้าสหกรณ์มีต าแหน่งว่า คณะกรรมการด าเนินการ

อาจพิจารณาจ้างและแต่งตัง้เป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์โดยได้รับเงินเดือนเท่ากับหรือไม่ต ่ากว่าอัตราเงินเดือน   

ซ่ึงได้รับจากส่วนราชการหรือหน่วยงานเดิม และต้องไม่สงูกว่าอตัราเงินเดือนท่ีก าหนดไว้ในระเบียบนี  ้

            การจ้างเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ตามความในวรรคก่อน อาจกระท าได้โดยไม่ต้องสอบ

คดัเลือก 

 ข้อ 79  ในระหว่างท่ียงัมิได้มีการจ้างและแต่งตัง้ผู้ ใดเป็นเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ตามระเบียบนี  ้   

ให้ถือว่า ผู้ ท่ีได้รับค าสัง่จากส่วนราชการหรือหน่วยงานให้ท างานในต าแหน่งหน้าที่เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ ในวันท่ี

ใช้บงัคบัระเบียบนี ้มีฐานะเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ มีสิทธิและหน้าที่ตามระเบียบนีท้กุประการ 

 
 

ประกาศ ณ วนัท่ี 22 กมุภาพันธ์ พ.ศ.2542 
 

(ลงช่ือ)  วุฒิชัย   พงษ์ประสิทธ์ิ 
                         (นายวฒิุชยั   พงษ์ประสิทธ์ิ) 

                                                              ประธานกรรมการ 
                       สหกรณ์ออมทรัพย์กรมบญัชีกลาง จ ากดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักเกณฑ์การพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 
ของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จ ากัด 

พ.ศ. 2549 
 

--------------------------- 
 อาศัยความตามข้อ 21 แห่งระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จ ากัด ว่าด้วย
เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ (ฉบบัท่ี 13) พ.ศ. 2549 ประกอบกับมติท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมบัญชีกลาง จ ากัด ครัง้ท่ี 13/2548 เม่ือวันท่ี 6 มกราคม 2549 จึงก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา       
เล่ือนเงินเดือนของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ไว้ ดงัต่อไปนี ้
 ข้อ 1  หลกัเกณฑ์นีใ้ห้ใช้บงัคบัตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2549 เป็นต้นไป 
 ข้อ 2  ในหลกัเกณฑ์นี ้
                             “ปี” หมายความว่า ปีการเงินของสหกรณ์ 
                             “คร่ึงปีแรก” หมายความว่า ระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม ถึงวนัท่ี 30 มิถนุายน 
                             “คร่ึงปีหลงั” หมายความว่า ระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
                             “คร่ึงปีท่ีแล้วมา” หมายความว่า ระยะเวลาคร่ึงปีแรกหรือคร่ึงปีหลงั ท่ีผ่านมาแล้วแต่กรณี 
 ข้อ 3  ให้ผู้จดัการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ปีละสองครัง้ 
ดงันี ้
                              ครัง้ท่ีหน่ึง คร่ึงปีแรก วนัท่ี 1 กรกฎาคมของปีท่ีประเมิน 
                              ครัง้ท่ีสอง คร่ึงปีหลงั วนัท่ี 1 มกราคมของปีถดัไป 
                              รายละเอียดวิธีการประเมินให้เป็นไปตามแนบท้ายหลกัเกณฑ์นี ้
 ข้อ 4  เจ้าหน้าที่สหกรณ์ซ่ึงจะได้รับการพิจารณาเล่ือนขัน้เงินเดือนคร่ึงขัน้ในแต่ละครัง้ต้อง
อยู่ในหลกัเกณฑ์ ดงัต่อไปนี ้
                              (1)  ในคร่ึงปีท่ีแล้วมาได้ปฏิบตัิงานตามหน้าที่ของตนด้วยความสามารถการริเร่ิม ความ
อุตสาหะ ความรับผิดชอบ สุขภาพ และปริมาณงานในหน้าท่ี ตลอดจนความประพฤติ และสมรรถภาพ  
ในการปฏิบตัิงาน ซ่ึงผู้จดัการหรือผู้ ท่ีได้รับมอบหมายได้พิจารณาประเมินตามข้อ 3 แล้วเห็นว่าอยู่ในเกณฑ์  
ท่ีสมควรจะได้เล่ือนเงินเดือนคร่ึงขัน้ 
                              (2)  ในคร่ึงปีท่ีแล้วมาจนถึงวันออกค าสั่งเล่ือนเงินเดือนต้องไม่ถูกสั่งลงโทษทางวินัย  
ท่ีหนกักว่าโทษภาคทณัฑ์ หรือไม่ถกูศาลพิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษในความผิดท่ีเกี่ยวกบัการปฏิบตัิงาน 
หรือความผิดท่ีท าให้เส่ือมเสียเกียรติศกัดิ์ของต าแหน่งหน้าท่ีของตน ซ่ึงมิใช่ความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาท
หรือความผิดลหโุทษ 
                              (3)  ในคร่ึงปีท่ีแล้วมาต้องไม่ถกูสัง่พักงานเกินกว่าสองเดือน 
                              (4)  ในคร่ึงปีท่ีแล้วมาต้องไม่ขาดงานโดยไม่มีเหตผุลอนัสมควร 
                              (5)  ในคร่ึงปีท่ีแล้วมาได้รับบรรจเุป็นเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าส่ีเดือน 
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                              (6)  ในคร่ึงปีท่ีแล้วมาต้องไม่ลา หรือมาท างานสายเกินจ านวนครัง้ท่ีผู้จดัการก าหนดเป็น
หนงัสือไว้ก่อนแล้ว แต่ไม่รวมถึงวนัลาดงัต่อไปนี ้
                                    (ก)  ลาอปุสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮจัย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย 
เฉพาะวนัลาที่มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลา 
                                    (ข)  ลาคลอดบตุรไม่เกินเก้าสิบวนั 
                                    (ค)  ลาป่วยซ่ึงจ าเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานาน ไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราว
รวมกนัไม่เกินหกสิบวนัท าการ 
                                    (ง)  ลาป่วยเพราะประสบอนัตรายในขณะปฏิบตัิงานตามหน้าที่หรือในขณะเดินทาง
ไปหรือกลบัจากปฏิบตัิงานตามหน้าที่ 
                                    (จ)  ลาพักผ่อน 
                                    (ฉ)  ลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล 
 ข้อ 5  เจ้าหน้าที่สหกรณ์ซ่ึงจะได้รับการพิจารณาเล่ือนเงินเดือนหน่ึงขัน้ในแต่ละครัง้ต้องเป็น 
ผู้อยู่ในหลกัเกณฑ์ท่ีจะได้รับการเล่ือนเงินเดือนคร่ึงขัน้ตามข้อ 4 และอยู่ในหลกัเกณฑ์ประการใดประการหน่ึง
หรือหลายประการดงัต่อไปนีด้้วย 
                              (1)  ปฏิบัติงานตามหน้าท่ีได้ผลดีเด่น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอันก่อให้เกิด
ประโยชน์และผลดียิ่งต่อสหกรณ์หรือสงัคมจนถือเป็นตวัอย่างท่ีดีได้ 
                              (2)  ปฏิบัติงานโดยมีความคิดริเร่ิมในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง หรือได้ค้นคว้าหรือประดิษฐ์       
ส่ิงใดส่ิงหน่ึงซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อสหกรณ์เป็นพิเศษ และสหกรณ์ได้ด าเนินการตามความคิดริเร่ิมหรือได้รับรอง 
ให้ใช้การค้นคว้าหรือส่ิงประดิษฐ์นัน้ 
                              (3)  ปฏิบตัิงานท่ีมีภาระหน้าที่หนักเกินกว่าระดับต าแหน่งจนเกิดประโยชน์ต่อสหกรณ์  
เป็นพิเศษ  และปฏิบตัิงานในต าแหน่งหน้าที่ของตนเป็นผลดีด้วย 
                              (4)  ปฏิบัติงานตามต าแหน่งหน้าท่ีด้วยความตรากตร าเหน็ดเหน่ือย ยากล าบาก  
เป็นพิเศษ และงานนัน้ได้ผลดียิ่งเป็นประโยชน์ต่อสหกรณ์หรือสงัคม 
 ข้อ 6  การพิจารณาเล่ือนเงินเดือนเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ตามข้อ 4 และข้อ 5 ให้ผู้ จัดการน า      
ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานท่ีได้ด าเนินการตามข้อ 3 มาเป็นหลักในการ
พิจารณาเล่ือนเงินเดือนครัง้ท่ีหน่ึงและครัง้ท่ีสอง โดยพิจารณาประกอบกับข้อมูลการลา พฤติกรรมการมา
ท างาน การรักษาวินยั การปฏิบตัิตนเหมาะสมกบัการเป็นเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ และข้อควรพิจารณาอื่นๆ ของ   
ผู้นัน้ แล้วรายงานผลการพิจารณานัน้พร้อมด้วยข้อมลูดงักล่าวต่อผู้ มีอ านาจสัง่เล่ือนเงินเดือน 
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 ข้อ 7  ในการพิจารณาเล่ือนเงินเดือนแต่ละครัง้ ให้ผู้ มีอ านาจสัง่เล่ือนเงินเดือนพิจารณาจาก
รายงานผลตามข้อ 6 ถ้าเห็นว่าเจ้าหน้าที่สหกรณ์ผู้ใดอยู่ในหลกัเกณฑ์ท่ีจะได้รับการพิจารณาเล่ือนเงินเดือน
คร่ึงขัน้ตามข้อ 4 และปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ให้เล่ือนเงินเดือนให้ผู้นัน้คร่ึงขัน้      
ถ้าเห็นว่าเจ้าหน้าที่สหกรณ์ผู้นัน้มีผลการปฏิบตัิงานอยู่ในหลกัเกณฑ์ตามข้อ 5 ให้เล่ือนเงินเดือนให้แก่ผู้นัน้
หน่ึงขัน้ 
          ในกรณีเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ผู้ ใดได้รับการเล่ือนเงินเดือนคร่ึงปีแรกไม่ถึงหน่ึงขัน้           
ถ้าในการพิจารณาเล่ือนเงินเดือนคร่ึงปีหลงั ผู้ มีอ านาจสัง่เล่ือนเงินเดือนได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานคร่ึงปี
แรกกบัคร่ึงปีหลงัรวมกนัแล้วเห็นว่ามีมาตรฐานสงูกว่าการที่จะได้รับการเล่ือนเงินเดือนหน่ึงขัน้ส าหรับปีนัน้   
ผู้ มีอ านาจสัง่เล่ือนเงินเดือนอาจมีค าสั่งให้เล่ือนเงินเดือนรวมทัง้ปีของเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ผู้นัน้เป็นจ านวน   
หน่ึงขัน้คร่ึงได้ แต่ผลการปฏิบัติงานทัง้ปีของเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ผู้ นัน้จะต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ประการใด
ประการหน่ึงหรือหลายประการดงัต่อไปนีด้้วย 
           (1)  ปฏิบัติงานตามหน้าท่ีได้ผลดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันก่อให้เกิด
ประโยชน์และผลดีต่อสหกรณ์หรือสงัคม 
           (2)  ปฏิบตัิงานโดยมีความคิดริเร่ิมในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง หรือได้ค้นคว้าหรือประดิษฐ์ 
ส่ิงใดส่ิงหน่ึงซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อสหกรณ์ 
           (3)  ปฏิบัติงานท่ีมีภาระหน้าท่ีหนักเกินกว่าระดับต าแหน่งจนเกิดประโยชน์ต่อ
สหกรณ์และปฏิบตัิงานในต าแหน่งหน้าที่ของตนเป็นผลดีด้วย 
           (4)  ปฏิบัติงานตามต าแหน่งหน้าท่ีด้วยความตรากตร าเหน็ดเหน่ือย ยากล าบาก  
และงานนัน้ได้ผลดีเป็นประโยชน์ต่อสหกรณ์หรือสงัคม 
 ข้อ 8  เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ผู้ใดไม่อยู่ในข่ายท่ีจะเล่ือนขัน้เงินเดือนตามหลักเกณฑ์นี ้แต่ผู้ มีอ านาจ
สั่งเล่ือนเงินเดือนพิจารณาเห็นสมควรเล่ือนเงินเดือนให้โดยมีเหตุผลเป็นพิเศษ ให้เสนอคณะกรรมการ
ด าเนินการเพ่ือพิจารณาอนมุตัิให้สัง่เล่ือนเงินเดือนได้เป็นการเฉพาะราย 
 

ประกาศ ณ วนัท่ี 23  มิถนุายน  พ.ศ.2549 
 

    (ลงช่ือ)   มนู   ใยบวัทอง 
                              (นายมน ู  ใยบวัทอง) 

                                                               ประธานกรรมการ 
                      สหกรณ์ออมทรัพย์กรมบญัชีกลาง จ ากดั 


