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ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม้ จาํกดั 
ว่าด้วยการแต่งตงัหรือจ้างผูจ้ดัการสหกรณ์ พ.ศ. 2560 

--------------------------------- 
 อาศยัอาํนาจตามความในขอ้ 78 (9)  ขอ้ 91 และขอ้ 106 (10) แหง่ขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรพัย ์   
กรมปา่ไม ้จาํกดั ทปีระชุมคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั ชุดท ี40 ครงัท ี2    
เมอืวนัท ี24 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2560 ใหก้าํหนดระเบยีบวา่ดว้ยการแต่งตงัหรอืจา้งผูจ้ดัการสหกรณ์    
พ.ศ. 2560 ดงัต่อไปนี 
 ขอ้ 1   ระเบยีบนีเรยีกวา่ “ระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั วา่ดว้ยการแต่งตงั
หรอืจา้งผูจ้ดัการสหกรณ์ พ.ศ. 2560” 
 ขอ้ 2   ระเบยีบนีใหใ้ชบ้งัคบัตงัแต่วนัท ี1 มนีาคม พ.ศ. 2560  เป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3   ใหย้กเลกิระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั วา่ดว้ยการแต่งตงัผูท้าํหน้าที
หรอืจา้งผูจ้ดัการสหกรณ์ พ.ศ. 2545 
 ขอ้ 4   ในระเบยีบนี 
 “สหกรณ์” หมายความวา่ สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 
 “คณะกรรมการดาํเนินการ” หมายความวา่  คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ 
 “ประธานกรรมการ” หมายความวา่ ประธานกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ 
 “กรรมการ” หมายความวา่ กรรมการดาํเนินการสหกรณ์ 
 “ผูจ้ดัการ” หมายความวา่ ผูจ้ดัการสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 
 “เจา้หน้าท”ี หมายความวา่   เจา้หน้าท ีลกูจา้งและบุคคลทสีหกรณ์   
   จา้งไวป้ฏบิตังิานประจาํสหกรณ์       
   ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 
 ขอ้ 5  คณะกรรมการดาํเนินการอาจพจิารณาสรรหาผูจ้ดัการสหกรณ์ได ้2 วธิ ีดงันี 

(1) การแต่งตงัจากเจา้หน้าทสีหกรณ์ 
(2) การจา้งจากบุคคลภายนอก 

หมวด  1 
การแต่งตงัจากเจ้าหน้าทีสหกรณ์ 

 ขอ้ 6  การแต่งตงัจากเจา้หน้าทสีหกรณ์ คณะกรรมการดาํเนินการอาจพจิารณาสรรหาเจา้หน้าที
สหกรณ์ทมีคีวามซอืสตัย ์สจุรติ มคีวามรู ้ความสามารถ ความเหมาะสม และมปีระสบการณ์เกยีวกบังาน
สหกรณ์ออมทรพัยไ์มน้่อยกวา่ 10 ปี เพอืแต่งตงัใหเ้ป็นผูจ้ดัการ และกาํหนดใหม้หีลกัประกนัตามสมควร 

หมวด  2 
การจ้างจากบคุคลภายนอก 

 ขอ้ 7  การจา้งจากบุคคลภายนอก คณะกรรมการดาํเนินการอาจพจิารณาสรรหาบุคคลทมีี
ความซอืสตัยส์จุรติ มคีวามรู ้ ความสามารถ ความเหมาะสม และมปีระสบการณ์เกยีวกบังานสหกรณ์ 
ออมทรพัย ์เพอืจา้งเป็นผูจ้ดัการ  
  ในการจา้งผูจ้ดัการ สหกรณ์ตอ้งทาํหนงัสอืสญัญาจา้งไวเ้ป็นหลกัฐานและให้
คณะกรรมการดาํเนินการกาํหนดใหม้หีลกัประกนัตามสมควร 
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  ใหนํ้าความตามระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั วา่ดว้ยเจา้หน้าทขีอง
สหกรณ์ พ.ศ. 2545 หมวด 3  หมวด 4  หมวด 5  หมวด 6  หมวด 7  หมวด 8 มาใชบ้งัคบักบัผูจ้ดัการที
ไดร้บัการจา้งตามวรรคหนึงโดยอนุโลม 
 ขอ้ 8  หา้มมใิหบุ้คคลซงึมลีกัษณะดงัต่อไปนีทาํหน้าทผีูจ้ดัการ 

(1) เคยไดร้บัโทษจาํคุกโดยคาํพพิากษาถงึทสีดุใหจ้าํคุก เวน้แต่โทษสาํหรบั
ความผดิทไีดก้ระทาํโดยประมาทหรอืความผดิลหโุทษ 

(2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรอืใหอ้อกจากราชการ องคก์าร หรอืหน่วยงานของรฐั 
หรอืเอกชน  ฐานทุจรติต่อหน้าท ี

(3) เคยถูกใหพ้น้จากตําแหน่งกรรมการหรอืมคีาํวนิิจฉยัเป็นทสีดุใหพ้น้จาก
ตําแหน่งกรรมการตามมาตรา 22 (4) แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 2542 

(4) เคยถูกทปีระชุมใหญ่มมีตใิหถ้อดถอนออกจากตําแหน่งกรรมการเพราะเหตุ
ทุจรติต่อหน้าท ี

ขอ้ 9  ผูจ้ดัการตอ้งมคีุณสมบตั ิดงัต่อไปนี 
(1) มสีญัชาตไิทย 
(2) มอีายไุมต่ํากวา่ 40 ปีบรบิรูณ์ 
(3) เป็นผูเ้ลอืมใสในการปกครองตามรฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทยดว้ยความ

บรสิทุธใิจ 
(4) ไมเ่ป็นผูม้กีายทุพพลภาพ ไรค้วามสามารถ เสมอืนไรค้วามสามารถ หรอืจติ 

ฟนัเฟือนไมส่มประกอบ 
(5) ไมเ่ป็นโรคเรอืน วณัโรค ในระยะอนัตราย โรคเทา้ชา้งในระยะทปีรากฏอาการ

เป็นทรีงัเกยีจแก่สงัคม โรคยาเสพตดิใหโ้ทษ โรคพษิสรุาเรอืรงั หรอืโรคอยา่งอนื
ตามทคีณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด 

(6) ไมเ่ป็นผูบ้กพรอ่งในศลีธรรมอนัด ี
(7) ไมเ่ป็นผูม้หีนีสนิลน้พน้ตวั 
(8) ไมเ่ป็นบุคคลตอ้งหา้มตามขอ้ 8 

หมวด 3 
คณะกรรมการสรรหาผูจ้ดัการ 

 ขอ้ 10  การแต่งตงัจากเจา้หน้าทสีหกรณ์ หรอืการจา้งจากบุคคลภายนอกเป็นผูจ้ดัการสหกรณ์นนั 
ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการแต่งตงัคณะกรรมการสรรหาผูจ้ดัการ ซงึประกอบดว้ย ประธานกรรมการ
ดาํเนินการ รองประธานกรรมการดาํเนินการทุกทา่น ประธานกรรมการอาํนวยการ ประธานกรรมการ
เงนิกู ้ประธานกรรมการศกึษาและประชาสมัพนัธ ์และเลขานุการ เป็นกรรมการ เพอืสรรหาบุคคลทมีี
ความซอืสตัย ์มคีวามรู ้ความสามารถ และความเหมาะสม  
  สาํหรบัหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารสรรหา ใหเ้ป็นไปตามทคีณะกรรมการสรรหาผูจ้ดัการกาํหนด 
 ขอ้ 11  เมอืคณะกรรมการสรรหาผูจ้ดัการไดด้าํเนินการสรรหาเจา้หน้าทสีหกรณ์หรอื
บุคคลภายนอกเป็นผูจ้ดัการสหกรณ์เสรจ็สนิแลว้ ใหนํ้าเสนอชอืบุคคลทเีหน็วา่เหมาะสมเพยีงหนึงคนต่อ
คณะกรรมการดาํเนินการพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบเพอืแต่งตงัหรอืจา้งเป็นผูจ้ดัการสหกรณ์  
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  กรณคีณะกรรมการดาํเนินการไมเ่หน็ชอบทจีะแต่งตงัหรอืจา้งบุคคลตามวรรคหนึง 
เป็นผูจ้ดัการใหค้ณะกรรมการสรรหาผูจ้ดัการดาํเนินการสรรหาใหมเ่พอืนําเสนอคณะกรรมการ
ดาํเนินการต่อไป 
       หมวด  4 

เงินค่าจ้าง เงินประจาํตาํแหน่ง และสวสัดิการ  
 ขอ้ 12  ผูจ้ดัการทมีาจากการแต่งตงัจากเจา้หน้าทสีหกรณ์ ใหไ้ดร้บัเงนิประจาํตําแหน่ง
ตามทคีณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด และใหไ้ดร้บัเงนิเดอืนและสวสัดกิารตามระเบยีบเกยีวกบั
เจา้หน้าทสีหกรณ์ 
       สาํหรบัการเลอืนขนัเงนิเดอืนใหเ้ป็นไปตามระเบยีบเกยีวกบัเจา้หน้าทสีหกรณ์ 
 ขอ้ 13  ผูจ้ดัการทมีาจากการจา้งจากบุคคลภายนอก ใหไ้ดร้บัเงนิประจาํตําแหน่ง และเงนิคา่จา้ง 
ตามทคีณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด และใหไ้ดร้บัสวสัดกิารตามระเบยีบเกยีวกบัเจา้หน้าทสีหกรณ์ 
  สาํหรบัการเพมิเงนิคา่จา้ง คณะกรรมการดาํเนินการอาจพจิารณาเพมิเงนิคา่จา้ง   
โดยคาํนึงถงึความรู ้ความสามารถ ความประพฤต ิและการประเมนิผลงานในรอบปีบญัชทีผีา่นมา และ
อนื ๆ ไดต้ามความเหมาะสม 

หมวด  5 
การดาํรงตาํแหน่ง 

 ขอ้ 14   ผูจ้ดัการทมีาจากการแต่งตงัจากเจา้หน้าทสีหกรณ์ ใหอ้ยูใ่นตําแหน่งคราวละ 3 ปี 
เมอืครบกาํหนดและมผีลการปฏบิตังิานผา่นเกณฑก์ารประเมนิ อาจไดร้บัการแต่งตงัอกีได ้ทงันี ใหอ้ยูใ่น
ตําแหน่งไดไ้มเ่กนิอายคุรบ 60 ปีบรบิรูณ์ 
  เจา้หน้าททีพีน้จากตําแหน่งผูจ้ดัการตามวรรคหนึง ใหไ้ปดาํรงตําแหน่งเจา้หน้าทอีาวุโส 
และปฏบิตัหิน้าทตีามระเบยีบสหกรณ์หรอืตามทคีณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด 
 ขอ้ 15  ผูจ้ดัการทมีาจากการจา้งจากบุคคลภายนอก ใหอ้ยูใ่นตําแหน่งคราวละ 4 ปี โดยให้
มกีารทดลองการปฏบิตังิานเป็นเวลา 6 เดอืน  
    เมอืครบกาํหนดเวลา 4 ปีตามสญัญาจา้งและมผีลการปฏบิตังิานผา่นเกณฑก์ารประเมนิ 
อาจไดร้บัการจา้งอกีได ้ทงันีใหอ้ยูใ่นตําแหน่งไดไ้มเ่กนิอายคุรบ 60 ปีบรบิรูณ์   
 ขอ้ 16  ก่อนผูจ้ดัการครบวาระตามขอ้ 14 และขอ้ 15 ใหแ้ต่งตงัคณะกรรมการประเมนิผลการ
ปฏบิตังิานของผูจ้ดัการ ซงึประกอบดว้ย ประธานกรรมการดาํเนินการ รองประธานกรรมการดาํเนินการ
ทุกทา่น ประธานกรรมการอาํนวยการ ประธานกรรมการเงนิกู ้ประธานกรรมการศกึษาและประชาสมัพนัธ ์
และเลขานุการ เป็นกรรมการ และใหส้รปุผลการประเมนิเพอืเสนอคณะกรรมการดาํเนินการพจิารณา
ก่อนผูจ้ดัการครบวาระไมน้่อยกวา่ 2 เดอืน 
   สาํหรบัหลกัเกณฑก์ารประเมนิผลการปฏบิตังิานและหลกัเกณฑก์ารทดลองการ
ปฏบิตังิานของผูจ้ดัการ ใหเ้ป็นไปตามทคีณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด 
 ข้อ 17 เมือตําแหน่งผู้จดัการว่างลง และยงัไม่ได้แต่งตงัให้ผู้ใดดํารงตําแหน่ง หรือเมือ
ผูจ้ดัการไมอ่ยูห่รอืไมอ่าจปฏบิตัหิน้าทไีดเ้ป็นครงัคราวใหร้องผูจ้ดัการหรอืผูช้่วยผูจ้ดัการ หรอืเจา้หน้าที
ของสหกรณ์ ตามทคีณะกรรมการดาํเนินการมอบหมายเป็นผูร้กัษาการแทน 
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หมวด  6 
การพ้นจากตาํแหน่งผูจ้ดัการ 

 ขอ้ 18  ผูจ้ดัการทมีาจากการแต่งตงัจากเจา้หน้าทสีหกรณ์ พน้จากตําแหน่งเมอื 
(1) ตาย 
(2) ลาออกโดยแสดงความจาํนงทาํเป็นหนงัสอืต่อคณะกรรมการดาํเนินการ 
(3) ขาดคุณสมบตัติามขอ้ 9 
(4) อยูค่รบวาระตามขอ้ 14  
(5) คณะกรรมการดาํเนินการมมีตใิหพ้น้จากตําแหน่ง 

ขอ้ 19  ผูจ้ดัการทมีาจากการจา้งจากบุคคลภายนอก พน้จากตําแหน่ง เมอื 
(1) ตาย 
(2) ลาออกโดยแสดงความจาํนงทาํเป็นหนงัสอืต่อคณะกรรมการดาํเนินการ 
(3) ขาดคุณสมบตัติามขอ้ 9 
(4) อยูค่รบวาระตามขอ้ 15 
(5) คณะกรรมการดาํเนินการมมีตใิหเ้ลกิจา้ง  

ขอ้ 20  เมอืผูจ้ดัการพน้จากตําแหน่ง ใหผู้จ้ดัการสง่มอบงานในหน้าทผีูจ้ดัการใหก้บั
ผูจ้ดัการคนใหม ่หรอืผูร้กัษาการแทนผูจ้ดัการ  

หมวด  7 
อาํนาจหน้าทีและความรบัผิดชอบ 

 ขอ้ 21  อาํนาจหน้าทแีละความรบัผดิชอบของผูจ้ดัการ ผูจ้ดัการมอีาํนาจหน้าทใีนการ
จดัการทวัไป และรบัผดิชอบเกยีวกบับรรดากจิการประจาํของสหกรณ์รวมทงัในขอ้ต่อไปนี 

(1) ตรวจสอบการสมคัรเขา้เป็นสมาชกิใหเ้ป็นการถูกตอ้ง ตลอดจนเป็นธุระจดัให้
ผูเ้ขา้เป็นสมาชกิชาํระคา่ธรรมเนียมแรกเขา้กบัเงนิคา่หุน้ตามขอ้บงัคบัของ
สหกรณ์ 

(2) ควบคุมใหม้กีารเกบ็เงนิคา่หุน้รายเดอืน แจง้ยอดจาํนวนหุน้ จา่ยคนืคา่หุน้ 
และชกัชวนการถอืหุน้ในสหกรณ์ 

(3) รบัฝากเงนิ จา่ยคนืเงนิฝาก และสง่เสรมิการรบัฝากเงนิของสหกรณ์ 
(4) เป็นธุระในการตรวจสอบคาํขอกู ้จา่ยเงนิกู ้จดัทาํเอกสารเกยีวกบัเงนิกู ้      

ใหเ้ป็นไปตามแบบและระเบยีบของสหกรณ์ 
(5) จดัทาํรายละเอยีดของสมาชกิรายตวัเกยีวกบัเงนิคา่หุน้และเงนิใหกู้ทุ้ก 6 เดอืน 

พรอ้มกบัแจง้ใหส้มาชกิทราบเป็นรายบุคคล 
(6) พจิารณาจดัจา้งเจา้หน้าทขีองสหกรณ์ตามอาํนาจหน้าททีกีาํหนดในระเบยีบ

ของสหกรณ์ รวมถงึกาํหนดหน้าทแีละวธิปีฏบิตังิานของบรรดาเจา้หน้าทขีอง
สหกรณ์ ตลอดจนเป็นผูบ้งัคบับญัชาและรบัผดิชอบดแูลการปฏบิตังิานของ
เจา้หน้าทเีหลา่นนัใหเ้ป็นไปโดยถูกตอ้งเรยีบรอ้ย 

 
 



8.3 ระเบยีบการแต่งตังหรือจ้างผูจั้ดการสหกรณ ์

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม ้จาํกัด 167

(7) เป็นธุระกวดขนัในเรอืงการออกใบรบั เรยีกใบรบั หรอืจดัใหม้ใีบสาํคญัโดย
ครบถว้น รบัผดิชอบในการรบัจา่ยเงนิของสหกรณ์ใหเ้ป็นการถูกตอ้ง รวบรวม
ใบสาํคญัและเอกสารต่าง ๆ เกยีวกบัการเงนิไวโ้ดยครบถว้น และเกบ็รกัษาเงนิ
ของสหกรณ์ใหเ้ป็นไปตามทกีาํหนดไวใ้นระเบยีบของสหกรณ์ 

(8) รบัผดิชอบและดแูลในการจดัทาํบญัชแีละทะเบยีนต่าง ๆ ของสหกรณ์ให้
ถูกตอ้งครบถว้นและเป็นปจัจุบนั 

(9) ตดิต่อประสานงานกบัเลขานุการในการนดัเรยีกประชุมใหญ่ ประชุม
คณะกรรมการดาํเนินการ และประชุมคณะกรรมการอนื ๆ  

(10) รบัผดิชอบจดัทาํงบดุลรวมทงับญัชกีาํไรขาดทุน และรายงานประจาํปีแสดงผล
การดาํเนินงานของสหกรณ์เสนอคณะกรรมการดาํเนินการพจิารณา เพอืเสนอ
ต่อทปีระชุมใหญ่อนุมตั ิ

(11) จดัทาํแผนงานและงบประมาณรายจา่ยประจาํปีของสหกรณ์เสนอคณะกรรมการ 
อาํนวยการพจิารณา 

(12) จดัทาํแผนปฏบิตังิานของเจา้หน้าทใีหส้อดคลอ้งกบัแผนงานทไีดร้บัอนุมตัจิาก
ทปีระชุมใหญ่ 

(13) เขา้รว่มประชมุและชแีจงในการประชุมใหญ่ ประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ และ
ประชุมคณะกรรมการอนื ๆ เวน้แต่กรณซีงึทปีระชุมนนั ๆ มใิหเ้ขา้รว่มประชุม 

(14) ปฏบิตักิารเกยีวกบังานสารบรรณของสหกรณ์ 
(15) รกัษาดวงตราของสหกรณ์ และรบัผดิชอบตรวจตราดแูลทรพัยส์นิต่าง ๆ ของ

สหกรณ์ใหอ้ยูใ่นสภาพอนัดแีละปลอดภยั 
(16) เสนอรายงานกจิการประจาํเดอืนของสหกรณ์ต่อคณะกรรมการดาํเนินการ 
(17) เสนอรายการหรอืรายงานของสหกรณ์ต่อทางราชการ ตามแบบและระยะเวลา

ททีางราชการกาํหนด 
(18) ปฏบิตังิานอนื ๆ ตามทคีณะกรรมการดาํเนินการ หรอืคณะกรรมการอนื ๆ 

ของสหกรณ์มอบหมาย หรอืตามทคีวรกระทาํ เพอืใหก้จิการในหน้าทลุีล่วงไปดว้ยด ี
 ขอ้ 22  ก่อนการปฏบิตัหิน้าทใีนตําแหน่งผูจ้ดัการ ตอ้งใหผู้จ้ดัการรบัทราบ และรบัรองทจีะ
ปฏบิตัหิน้าทตีามทกีาํหนดไวใ้นขอ้ 21 

หมวด 8 
ข้อเบด็เสรจ็ 

ขอ้ 23  ในกรณมีปีญัหาเกยีวกบัการปฏบิตัติามระเบยีบนีใหค้ณะกรรมการดาํเนินการเป็น
ผูว้นิิจฉยัชขีาดและใหถ้อืเป็นทสีดุ 

ขอ้ 24  ใหป้ระธานกรรมการดาํเนินการเป็นผูร้กัษาการตามระเบยีบนี 
 ประกาศ  ณ  วนัท ี 13  มนีาคม  พ.ศ. 2560 

 (ลงนาม)        อารยา บุญยะศรินินัท ์ 
 (นางสาวอารยา บุญยะศรินินัท)์ 
 ประธานกรรมการดาํเนินการ 
 สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 


