8.3 ระเบียบการแต่งตังหรือจ้างผูจ้ ัดการสหกรณ์
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่ าไม้ จํากัด
ว่าด้วยการแต่งตังหรือจ้างผูจ้ ดั การสหกรณ์ พ.ศ. 2560
--------------------------------อาศัยอํานาจตามความในข้อ 78 (9) ข้อ 91 และข้อ 106 (10) แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมปา่ ไม้ จํากัด ทีประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด ชุดที 40 ครังที 2
เมือวันที 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ให้กาํ หนดระเบียบว่าด้วยการแต่งตังหรือจ้างผูจ้ ดั การสหกรณ์
พ.ศ. 2560 ดังต่อไปนี
ข้อ 1 ระเบียบนีเรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด ว่าด้วยการแต่งตัง
หรือจ้างผูจ้ ดั การสหกรณ์ พ.ศ. 2560”
ข้อ 2 ระเบียบนีให้ใช้บงั คับตังแต่วนั ที 1 มีนาคม พ.ศ. 2560 เป็ นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด ว่าด้วยการแต่งตังผูท้ าํ หน้าที
หรือจ้างผูจ้ ดั การสหกรณ์ พ.ศ. 2545
ข้อ 4 ในระเบียบนี
“สหกรณ์”
หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
“คณะกรรมการดําเนินการ” หมายความว่า คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์
หมายความว่า ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณ์
“ประธานกรรมการ”
“กรรมการ”
หมายความว่า กรรมการดําเนินการสหกรณ์
“ผูจ้ ดั การ”
หมายความว่า ผูจ้ ดั การสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
“เจ้าหน้าที”
หมายความว่า เจ้าหน้าที ลูกจ้างและบุคคลทีสหกรณ์
จ้างไว้ปฏิบตั งิ านประจําสหกรณ์
ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
ข้อ 5 คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาสรรหาผูจ้ ดั การสหกรณ์ได้ 2 วิธี ดังนี
(1) การแต่งตังจากเจ้าหน้าทีสหกรณ์
(2) การจ้างจากบุคคลภายนอก
หมวด 1
การแต่งตังจากเจ้าหน้ าทีสหกรณ์
ข้อ 6 การแต่งตังจากเจ้าหน้าทีสหกรณ์ คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาสรรหาเจ้าหน้าที
สหกรณ์ทมีี ความซือสัตย์ สุจริต มีความรู้ ความสามารถ ความเหมาะสม และมีประสบการณ์เกียวกับงาน
สหกรณ์ออมทรัพย์ไม่น้อยกว่า 10 ปี เพือแต่งตังให้เป็นผูจ้ ดั การ และกําหนดให้มหี ลักประกันตามสมควร
หมวด 2
การจ้างจากบุคคลภายนอก
ข้อ 7 การจ้างจากบุคคลภายนอก คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาสรรหาบุคคลทีมี
ความซือสัตย์สจุ ริต มีความรู้ ความสามารถ ความเหมาะสม และมีประสบการณ์เกียวกับงานสหกรณ์
ออมทรัพย์ เพือจ้างเป็ นผูจ้ ดั การ
ในการจ้างผูจ้ ดั การ สหกรณ์ตอ้ งทําหนังสือสัญญาจ้างไว้เป็ นหลักฐานและให้
คณะกรรมการดําเนินการกําหนดให้มหี ลักประกันตามสมควร
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ให้นําความตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด ว่าด้วยเจ้าหน้าทีของ
สหกรณ์ พ.ศ. 2545 หมวด 3 หมวด 4 หมวด 5 หมวด 6 หมวด 7 หมวด 8 มาใช้บงั คับกับผูจ้ ดั การที
ได้รบั การจ้างตามวรรคหนึงโดยอนุ โลม
ข้อ 8 ห้ามมิให้บุคคลซึงมีลกั ษณะดังต่อไปนีทําหน้าทีผูจ้ ดั การ
(1) เคยได้รบั โทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงทีสุดให้จาํ คุก เว้นแต่โทษสําหรับ
ความผิดทีได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ
หรือเอกชน ฐานทุจริตต่อหน้าที
(3) เคยถูกให้พน้ จากตําแหน่งกรรมการหรือมีคาํ วินิจฉัยเป็ นทีสุดให้พน้ จาก
ตําแหน่งกรรมการตามมาตรา 22 (4) แห่งพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ พ.ศ. 2542
(4) เคยถูกทีประชุมใหญ่มมี ติให้ถอดถอนออกจากตําแหน่งกรรมการเพราะเหตุ
ทุจริตต่อหน้าที
ข้อ 9 ผูจ้ ดั การต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี
(1) มีสญ
ั ชาติไทย
(2) มีอายุไม่ตํากว่า 40 ปีบริบรู ณ์
(3) เป็ นผูเ้ ลือมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความ
บริสทุ ธิใจ
(4) ไม่เป็ นผูม้ กี ายทุพพลภาพ ไร้ความสามารถ เสมือนไร้ความสามารถ หรือจิต
ั อนไม่สมประกอบ
ฟนเฟื
(5) ไม่เป็ นโรคเรือน วัณโรค ในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะทีปรากฏอาการ
เป็ นทีรังเกียจแก่สงั คม โรคยาเสพติดให้โทษ โรคพิษสุราเรือรัง หรือโรคอย่างอืน
ตามทีคณะกรรมการดําเนินการกําหนด
(6) ไม่เป็ นผูบ้ กพร่องในศีลธรรมอันดี
(7) ไม่เป็ นผูม้ หี นีสินล้นพ้นตัว
(8) ไม่เป็ นบุคคลต้องห้ามตามข้อ 8
หมวด 3
คณะกรรมการสรรหาผูจ้ ดั การ
ข้อ 10 การแต่งตังจากเจ้าหน้าทีสหกรณ์ หรือการจ้างจากบุคคลภายนอกเป็ นผูจ้ ดั การสหกรณ์นนั
ให้คณะกรรมการดําเนินการแต่งตังคณะกรรมการสรรหาผูจ้ ดั การ ซึงประกอบด้วย ประธานกรรมการ
ดําเนินการ รองประธานกรรมการดําเนินการทุกท่าน ประธานกรรมการอํานวยการ ประธานกรรมการ
เงินกู้ ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ และเลขานุ การ เป็ นกรรมการ เพือสรรหาบุคคลทีมี
ความซือสัตย์ มีความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสม
สําหรับหลักเกณฑ์และวิธกี ารสรรหา ให้เป็ นไปตามทีคณะกรรมการสรรหาผูจ้ ดั การกําหนด
ข้อ 11 เมือคณะกรรมการสรรหาผูจ้ ดั การได้ดาํ เนินการสรรหาเจ้าหน้าทีสหกรณ์หรือ
บุคคลภายนอกเป็ นผูจ้ ดั การสหกรณ์เสร็จสินแล้ว ให้นําเสนอชือบุคคลทีเห็นว่าเหมาะสมเพียงหนึงคนต่อ
คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาให้ความเห็นชอบเพือแต่งตังหรือจ้างเป็ นผูจ้ ดั การสหกรณ์
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมป่าไม้ จํากัด
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กรณีคณะกรรมการดําเนินการไม่เห็นชอบทีจะแต่งตังหรือจ้างบุคคลตามวรรคหนึง
เป็ นผูจ้ ดั การให้คณะกรรมการสรรหาผูจ้ ดั การดําเนินการสรรหาใหม่เพือนําเสนอคณะกรรมการ
ดําเนินการต่อไป
หมวด 4
เงิ นค่าจ้าง เงิ นประจําตําแหน่ ง และสวัสดิ การ
ข้อ 12 ผูจ้ ดั การทีมาจากการแต่งตังจากเจ้าหน้าทีสหกรณ์ ให้ได้รบั เงินประจําตําแหน่ง
ตามทีคณะกรรมการดําเนินการกําหนด และให้ได้รบั เงินเดือนและสวัสดิการตามระเบียบเกียวกับ
เจ้าหน้าทีสหกรณ์
สําหรับการเลือนขันเงินเดือนให้เป็ นไปตามระเบียบเกียวกับเจ้าหน้าทีสหกรณ์
ข้อ 13 ผูจ้ ดั การทีมาจากการจ้างจากบุคคลภายนอก ให้ได้รบั เงินประจําตําแหน่ง และเงินค่าจ้าง
ตามทีคณะกรรมการดําเนินการกําหนด และให้ได้รบั สวัสดิการตามระเบียบเกียวกับเจ้าหน้าทีสหกรณ์
สําหรับการเพิมเงินค่าจ้าง คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาเพิมเงินค่าจ้าง
โดยคํานึงถึงความรู้ ความสามารถ ความประพฤติ และการประเมินผลงานในรอบปีบญ
ั ชีทผ่ี านมา และ
อืน ๆ ได้ตามความเหมาะสม
หมวด 5
การดํารงตําแหน่ ง
ข้อ 14 ผูจ้ ดั การทีมาจากการแต่งตังจากเจ้าหน้าทีสหกรณ์ ให้อยูใ่ นตําแหน่งคราวละ 3 ปี
เมือครบกําหนดและมีผลการปฏิบตั งิ านผ่านเกณฑ์การประเมิน อาจได้รบั การแต่งตังอีกได้ ทังนี ให้อยูใ่ น
ตําแหน่งได้ไม่เกินอายุครบ 60 ปีบริบรู ณ์
เจ้าหน้าทีทีพ้นจากตําแหน่งผูจ้ ดั การตามวรรคหนึง ให้ไปดํารงตําแหน่งเจ้าหน้าทีอาวุโส
และปฏิบตั หิ น้าทีตามระเบียบสหกรณ์หรือตามทีคณะกรรมการดําเนินการกําหนด
ข้อ 15 ผูจ้ ดั การทีมาจากการจ้างจากบุคคลภายนอก ให้อยูใ่ นตําแหน่งคราวละ 4 ปี โดยให้
มีการทดลองการปฏิบตั งิ านเป็ นเวลา 6 เดือน
เมือครบกําหนดเวลา 4 ปีตามสัญญาจ้างและมีผลการปฏิบตั งิ านผ่านเกณฑ์การประเมิน
อาจได้รบั การจ้างอีกได้ ทังนีให้อยูใ่ นตําแหน่งได้ไม่เกินอายุครบ 60 ปีบริบรู ณ์
ข้อ 16 ก่อนผูจ้ ดั การครบวาระตามข้อ 14 และข้อ 15 ให้แต่งตังคณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบตั งิ านของผูจ้ ดั การ ซึงประกอบด้วย ประธานกรรมการดําเนินการ รองประธานกรรมการดําเนินการ
ทุกท่าน ประธานกรรมการอํานวยการ ประธานกรรมการเงินกู้ ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
และเลขานุ การ เป็ นกรรมการ และให้สรุปผลการประเมินเพือเสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา
ก่อนผูจ้ ดั การครบวาระไม่น้อยกว่า 2 เดือน
สําหรับหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตั งิ านและหลักเกณฑ์การทดลองการ
ปฏิบตั งิ านของผูจ้ ดั การ ให้เป็ นไปตามทีคณะกรรมการดําเนินการกําหนด
ข้อ 17 เมือตําแหน่ งผู้จดั การว่างลง และยังไม่ได้แต่งตังให้ผู้ใดดํารงตําแหน่ ง หรือเมือ
ผูจ้ ดั การไม่อยูห่ รือไม่อาจปฏิบตั หิ น้าทีได้เป็ นครังคราวให้รองผูจ้ ดั การหรือผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ หรือเจ้าหน้าที
ของสหกรณ์ ตามทีคณะกรรมการดําเนินการมอบหมายเป็ นผูร้ กั ษาการแทน
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หมวด 6
การพ้นจากตําแหน่ งผูจ้ ดั การ
ข้อ 18 ผูจ้ ดั การทีมาจากการแต่งตังจากเจ้าหน้าทีสหกรณ์ พ้นจากตําแหน่งเมือ
(1) ตาย
(2) ลาออกโดยแสดงความจํานงทําเป็ นหนังสือต่อคณะกรรมการดําเนินการ
(3) ขาดคุณสมบัตติ ามข้อ 9
(4) อยูค่ รบวาระตามข้อ 14
(5) คณะกรรมการดําเนินการมีมติให้พน้ จากตําแหน่ง
ข้อ 19 ผูจ้ ดั การทีมาจากการจ้างจากบุคคลภายนอก พ้นจากตําแหน่ง เมือ
(1) ตาย
(2) ลาออกโดยแสดงความจํานงทําเป็ นหนังสือต่อคณะกรรมการดําเนินการ
(3) ขาดคุณสมบัตติ ามข้อ 9
(4) อยูค่ รบวาระตามข้อ 15
(5) คณะกรรมการดําเนินการมีมติให้เลิกจ้าง
ข้อ 20 เมือผูจ้ ดั การพ้นจากตําแหน่ง ให้ผจู้ ดั การส่งมอบงานในหน้าทีผูจ้ ดั การให้กบั
ผูจ้ ดั การคนใหม่ หรือผูร้ กั ษาการแทนผูจ้ ดั การ
หมวด 7
อํานาจหน้ าทีและความรับผิดชอบ
ข้อ 21 อํานาจหน้าทีและความรับผิดชอบของผูจ้ ดั การ ผูจ้ ดั การมีอาํ นาจหน้าทีในการ
จัดการทัวไป และรับผิดชอบเกียวกับบรรดากิจการประจําของสหกรณ์รวมทังในข้อต่อไปนี
(1) ตรวจสอบการสมัครเข้าเป็ นสมาชิกให้เป็นการถูกต้อง ตลอดจนเป็ นธุระจัดให้
ผูเ้ ข้าเป็ นสมาชิกชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้ากับเงินค่าหุน้ ตามข้อบังคับของ
สหกรณ์
(2) ควบคุมให้มกี ารเก็บเงินค่าหุน้ รายเดือน แจ้งยอดจํานวนหุน้ จ่ายคืนค่าหุน้
และชักชวนการถือหุน้ ในสหกรณ์
(3) รับฝากเงิน จ่ายคืนเงินฝาก และส่งเสริมการรับฝากเงินของสหกรณ์
(4) เป็ นธุระในการตรวจสอบคําขอกู้ จ่ายเงินกู้ จัดทําเอกสารเกียวกับเงินกู้
ให้เป็ นไปตามแบบและระเบียบของสหกรณ์
(5) จัดทํารายละเอียดของสมาชิกรายตัวเกียวกับเงินค่าหุน้ และเงินให้กทู้ ุก 6 เดือน
พร้อมกับแจ้งให้สมาชิกทราบเป็ นรายบุคคล
(6) พิจารณาจัดจ้างเจ้าหน้าทีของสหกรณ์ตามอํานาจหน้าทีทีกําหนดในระเบียบ
ของสหกรณ์ รวมถึงกําหนดหน้าทีและวิธปี ฏิบตั งิ านของบรรดาเจ้าหน้าทีของ
สหกรณ์ ตลอดจนเป็ นผูบ้ งั คับบัญชาและรับผิดชอบดูแลการปฏิบตั งิ านของ
เจ้าหน้าทีเหล่านันให้เป็ นไปโดยถูกต้องเรียบร้อย
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8.3 ระเบียบการแต่งตังหรือจ้างผูจ้ ัดการสหกรณ์
(7) เป็ นธุระกวดขันในเรืองการออกใบรับ เรียกใบรับ หรือจัดให้มใี บสําคัญโดย
ครบถ้วน รับผิดชอบในการรับจ่ายเงินของสหกรณ์ให้เป็ นการถูกต้อง รวบรวม
ใบสําคัญและเอกสารต่าง ๆ เกียวกับการเงินไว้โดยครบถ้วน และเก็บรักษาเงิน
ของสหกรณ์ให้เป็ นไปตามทีกําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
(8) รับผิดชอบและดูแลในการจัดทําบัญชีและทะเบียนต่าง ๆ ของสหกรณ์ให้
ถูกต้องครบถ้วนและเป็ นปจั จุบนั
(9) ติดต่อประสานงานกับเลขานุ การในการนัดเรียกประชุมใหญ่ ประชุม
คณะกรรมการดําเนินการ และประชุมคณะกรรมการอืน ๆ
(10) รับผิดชอบจัดทํางบดุลรวมทังบัญชีกาํ ไรขาดทุน และรายงานประจําปี แสดงผล
การดําเนินงานของสหกรณ์เสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา เพือเสนอ
ต่อทีประชุมใหญ่อนุมตั ิ
(11) จัดทําแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจําปีของสหกรณ์เสนอคณะกรรมการ
อํานวยการพิจารณา
(12) จัดทําแผนปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าทีให้สอดคล้องกับแผนงานทีได้รบั อนุมตั จิ าก
ทีประชุมใหญ่
(13) เข้าร่วมประชุมและชีแจงในการประชุมใหญ่ ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ และ
ประชุมคณะกรรมการอืน ๆ เว้นแต่กรณีซงที
ึ ประชุมนัน ๆ มิให้เข้าร่วมประชุม
(14) ปฏิบตั กิ ารเกียวกับงานสารบรรณของสหกรณ์
(15) รักษาดวงตราของสหกรณ์ และรับผิดชอบตรวจตราดูแลทรัพย์สนิ ต่าง ๆ ของ
สหกรณ์ให้อยูใ่ นสภาพอันดีและปลอดภัย
(16) เสนอรายงานกิจการประจําเดือนของสหกรณ์ต่อคณะกรรมการดําเนินการ
(17) เสนอรายการหรือรายงานของสหกรณ์ต่อทางราชการ ตามแบบและระยะเวลา
ทีทางราชการกําหนด
(18) ปฏิบตั งิ านอืน ๆ ตามทีคณะกรรมการดําเนินการ หรือคณะกรรมการอืน ๆ
ของสหกรณ์มอบหมาย หรือตามทีควรกระทํา เพือให้กจิ การในหน้าทีลุล่วงไปด้วยดี
ข้อ 22 ก่อนการปฏิบตั หิ น้าทีในตําแหน่งผูจ้ ดั การ ต้องให้ผจู้ ดั การรับทราบ และรับรองทีจะ
ปฏิบตั หิ น้าทีตามทีกําหนดไว้ในข้อ 21
หมวด 8
ข้อเบ็ดเสร็จ
ข้อ 23 ในกรณีมปี ญั หาเกียวกับการปฏิบตั ติ ามระเบียบนีให้คณะกรรมการดําเนินการเป็ น
ผูว้ นิ ิจฉัยชีขาดและให้ถอื เป็ นทีสุด
ข้อ 24 ให้ประธานกรรมการดําเนินการเป็ นผูร้ กั ษาการตามระเบียบนี
ประกาศ ณ วันที 13 มีนาคม พ.ศ. 2560
(ลงนาม)

อารยา บุญยะศิรนิ นั ท์
(นางสาวอารยา บุญยะศิรนิ นั ท์)
ประธานกรรมการดําเนินการ
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