ระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด
ว่าด้ วย อานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของผู้จัดการ และเจ้ าหน้ าที่สหกรณ์
พ.ศ. 2554
อาศัยอานาจตามความในข้อ 80 (8) ข้อ 95 ข้อ 108 (11) แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจ
ตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด พ.ศ. 2554 และที่ประชุมคณะกรรมการดาเนิ นการชุดที่ 41 ครั้ ง ที่ 3/2555
ในวันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2554 ได้มีมติกาหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดน
ที่ 33 จากัด ว่าด้วย อานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ พ.ศ.2554 ดังต่อไปนี้
ข้ อ 1 ระเบียบนี้ เรี ยกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด ว่าด้วย
อานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ พ.ศ.2554”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ถัดจากวันประกาศ เป็ นต้นไป
ข้อ 3 บรรดา ระเบียบ ประกาศ คาสั่ง มติ หรื อข้อตกลงอื่นใด ซึ่งขัดหรื อแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้
ระเบียบนี้แทน
หมวด 1
ผู้จัดการสหกรณ์
ข้ อ 4 ผูจ้ ดั การสหกรณ์มีหน้าที่จดั การทัว่ ไป และความรับผิดชอบเกี่ยวกับบรรดากิจการประจา
ของสหกรณ์ตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับ ตลอดจนปฏิบตั ิตามนโยบายของคณะกรรมการดาเนิ นการ
ตรวจตราควบคุม และการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ เพื่อให้งานสหกรณ์ดาเนินตามเป้าหมาย
บังเกิดผลดี และเป็ นคุณประโยชน์แก่สมาชิก
หมวด 2
รองผู้จัดการ
ข้อ 5 รองผูจ้ ดั การ มีอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิงาน ดังต่อไปนี้
(1) ปฏิบตั ิหน้าที่ตามคณะกรรมการดาเนินการหรื อผูจ้ ดั การมอบหมาย
(2) ในกรณีที่ไม่มีผจู ้ ดั การ ให้รองผูจ้ ดั การทาหน้าที่ผจู ้ ดั การ
(3) ในกรณีที่ผจู ้ ดั การไม่อยูห่ รื อไม่อาจปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้รองผูจ้ ดั การเป็ นผูป้ ฏิบตั ิหน้าที่แทน
(4) ปฏิบตั ิการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดาเนิ นการหรื อผูจ้ ดั การมอบให้ หรื อตามที่ควร
กระทาเพื่อให้กิจการในหน้าที่ของตนลุล่วงไปด้วยดี
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หมวด 3
เจ้ าหน้ าที่อื่น
ข้อ 6 เจ้าหน้าที่การเงินมีหน้าที่ และความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับงานต่อไปนี้
(1) ช่ ว ยปฏิ บ ัติ ง านที่ เ ป็ นหน้า ที่ ข องเหรั ญ ญิ ก หรื อ กรรมการ ซึ่ งได้รั บ มอบหมายให้
รับผิดชอบเกี่ยวกับการเงินของสหกรณ์
(2) รับ –จ่าย เก็บรักษาเงินสด ของสหกรณ์ภายในอานาจที่ได้รับมอบหมายจากผูจ้ ดั การ
(3) ลงบัญชี สมุดเงิ นสดรับ สมุดเงินสดจ่าย และรวบรวมหลัก ฐานการั บจ่ายเงินสดของ
สหกรณ์ และเสนอสมุดเงินสดรับจ่ายพร้อมหลักฐานการรับจ่าย ให้ผจู ้ ดั การ หรื อประธานกรรมการ
หรื อผูไ้ ด้รับมอบหมายจากประธานกรรมการทราบเป็ นประจา
(4) จัดทาทะเบียนจ่ายเงินเดือน เงินสวัสดิการต่าง ๆ ตามที่เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างมีสิทธิได้รับ
(5) จัดทาทะเบียนเงินประกันสังคมของสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่
(6) จัดทาเกี่ยวกับการรับเงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากสะสมทรัพย์ และเงินฝากประจา
(7) ปฏิบตั ิงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผูจ้ ดั การ
ข้อ 7 เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีมีหน้าที่ และความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับงาน ดังต่อไปนี้
(1) แยกใบส าคัญ การรั บ จ่ า ยเงิ น ซึ่ งเจ้า หน้ า ที่ ก ารเงิ น มอบให้ เ ข้า สลิ ป ลู ก หนี้ เจ้า หนี้
ตามประเภทการจ่าย หรื อรับทุกวัน เมื่อหมดเวลาปฏิบตั ิงานประจาวัน
(2) ลงรายการรับจ่ายตามสลิปที่แยกแล้วในสมุดสรุ ปประจาวัน
(3) ลงรายการผ่านจากสมุดสรุ ปประจาวันเข้าบัญชีสมุดรวมบัญชีทวั่ ไป
(4) ทางบทดลองประจาเดือน ทดสอบความถูกต้องของบัญชี
(5) จัดทา และควบคุมงบคงเหลือท้ายแฟ้มทะเบียนทุนเรื อนหุ้น บัญชีเงินกูซ้ ่ ึงเจ้าหน้าที่จาก
หน่วยต่าง ๆ ส่ งมาว่าตรงกับประเภทในสมุดรวมบัญชี ทวั่ ไปหรื อไม่เป็ นประจาเดื อน รวมทั้งจัดส่ ง
ส าเนาทะเบี ย นหุ้ น และแจ้ง การเปลี่ ย นแปลงทะเบี ย นดัง กล่ า วภายในเก้า สิ บ วัน นับ แต่ ว ัน ที่ มี
การเปลี่ยนแปลง
(6) ปฏิบตั ิงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผูจ้ ดั การ
ข้อ 8 เจ้าหน้าที่ธุรการ มีหน้าที่ และความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับงานต่อไปนี้
(1) ทาหน้าที่งานสารบรรณโดยทัว่ ไป
(2) รับสมัครผูเ้ ข้าเป็ นสมาชิ ก โดยจัดทาทะเบียนสมาชิ ก และดัชนี ชื่อสมาชิ กตามอัก ษร
รวมทั้งจัดส่ งสาเนาทะเบียนสมาชิ ก และแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อนายทะเบียนสหกรณ์ทราบ
ภายในเก้าสิ บวัน นับแต่วนั ที่มีการเปลี่ยนแปลง
(3) รับคาขอกูเ้ งินจากสมาชิก และตรวจสอบคาขอกูเ้ งิน โดยทาทะเบียนคาขอกูเ้ งินแต่ละ
ประเภทไว้
(4) รวบรวม และเก็บรักษาคาขอกู้ หนังสื อกูแ้ ละหนังสื อสัญญาค้ าประกัน
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(5) รับหนังสื อแสดงความจานงการเปลี่ยนแปลงค่าหุน้ เงินงวดชาระหนี้
(6) รับใบลาออกของสมาชิก และตรวจสอบความถูกต้องต่าง ๆ
(7) งานประชาสัมพันธ์ งานบรรจุแต่งตั้ง
(8) รับ ส่ ง บันทึกเสนอ และร่ างพิมพ์หนังสื อโต้ตอบเกี่ยวกับการดาเนินการ และการติดต่อ
ทัว่ ไปของสหกรณ์ รวมทั้งเก็บรักษาเอกสารของสหกรณ์ไว้ตามลักษณะ และประเภทของเอกสารนั้น
(9) ปฏิบตั ิงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผูจ้ ดั การ
ข้อ 9 เจ้าหน้าที่ฝ่ายประจาหน่วย
ก. เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนหุน้ และบัญชีเงินกู้ มีหน้าที่ และความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิงาน
เกี่ยวกับงานต่อไปนี้
(1) ตรวจสอบค าขอกู้ส ามัญ ฉุ ก เฉิ น และกรณี พิ เ ศษเร่ ง ด่ ว นของสมาชิ ก เกี่ ย วกับ
การถือหุน้ และหนี้สิน
(2) จัดทาบัญชีเงินกู้ และทะเบียนหุน้ รายตัวให้เป็ นปัจจุบนั เสมอ
(3) คิ ดเงิ นปั นผลตามหุ ้นทุ ก ๆ วันสิ้ นปี ทางบัญชี และทารายการจ่ ายเงิ นปั นผลโดย
ประสานงานกับฝ่ ายจัดเก็บ
(4) จัดทารายการหุน้ หนี้คงเหลือรายตัวประจาเดือน และรายหน่วยตรวจสอบกับยอดคุม
ของฝ่ ายบัญชีให้ถูกต้อง
(5) แจ้งหุ ้น หนี้ คงเหลื อทุก ๆ 31 มี นาคม และ 30 กันยายน ให้สมาชิ ก และสหกรณ์
จังหวัดทราบ
(6) จัดทารายการเก็บเงินประจาเดือน
(7) ปฏิบตั ิงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผูจ้ ดั การ
ข. เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดเก็บ มีหน้าที่ และความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับงานต่อไปนี้
(1) จัดทาสัญญาเงินกู้ และสัญญาค้ าประกัน
(2) จัดทาทะเบียนเงินงวดชาระหนี้
(3) จัดทาใบเสร็ จรับเงินประจาเดือน และใบเสร็ จรับเงินก่อนกาหนด
(4) คิ ดเงิ นเฉลี่ ย คื นของสมาชิ ก รายคน และรายหน่ วยทุ ก สิ้ นปี โดยประสานงานกับ
ฝ่ ายทะเบียนหุน้ และบัญชีเงินกู้
(5) จัดทาทะเบียนสหกรณ์หนังสื อกูเ้ งินสามัญ ฉุกเฉิน และกรณีพิเศษเร่ งด่วน
(6) ปฏิบตั ิงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผูจ้ ดั การ
ถ้าผูจ้ ดั การ หรื อเจ้าหน้าที่อื่น ๆ ปฏิบตั ิหรื อละเว้นการปฏิบตั ิหน้าที่ หรื อกระทาโดยประมาท
เลินเล่อเป็ นเหตุให้สหกรณ์ได้รับความเสี ยหาย บุคคลดังกล่าวจะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสี ยหายให้แก่
สหกรณ์จนครบจานวน

4
ในการปฏิบตั ิหน้าที่ผูจ้ ดั การ เจ้าหน้าที่อื่น ๆ ต้องกระทาตามกฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบ
ของสหกรณ์ ตลอดจนคาสั่งของผูบ้ งั คับบัญชาในกรณี ที่ไม่มีกฎหมายข้อบังคับ ระเบียบ หรื อคาสั่งดัง
ว่านั้น ก็ตอ้ งกระทาตามทางอันควรเพื่อให้บงั เกิดผลดีแก่สหกรณ์
เพื่อเป็ นข้อผูกพันให้ผจู ้ ดั การ เจ้าหน้าที่อื่น ๆ ลงลายมือชื่อรับทราบ ในการปฏิบตั ิหน้าที่ไว้ดว้ ย
ประกาศ ณ วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2554
(ลงชื่อ) พันตารวจเอก
( ยุทธพล แก้วเจริ ญ )
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด

