ระเบียบสหกรณออมทรัพยตํารวจสุราษฎรธานี จํากัด
วาดวย อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของผูจัดการและเจาหนาที่
พ.ศ. 2551
***********
อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยตํารวจสุราษฎรธานี จํากัด พ.ศ. 2550 ขอ 71(7) ขอ
85 และขอ 94(8) ทีป่ ระชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 43 ครั้งที่ 3 วันที่ 22 มกราคม 2551 ไดกาํ หนดระเบียบวา
ดวยอํานาจหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบของผูจัดการและเจาหนาที่ ดังตอไปนี้
ขอกําหนดทั่วไป
ขอ 1 ระเบียบนี้ เรียกวา “ ระเบียบสหกรณออมทรัพยตํารวจสุราษฎรธานี จํากัด วาดวย อํานาจหนาที่และความ
รับผิดชอบของผูจดั การและเจาหนาที่ พ.ศ.2551”
ขอ 2 ใหใชระเบียบนี้ตั้งแตวนั ถัดจากวันประกาศ เปนตนไป
ขอ 3 ใหยกเลิกระเบียบวาดวย อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของผูจัดการและเจาหนาทีอ่ ื่น พ.ศ.2546
หมวดที่ 1
ผูจัดการสหกรณ
ขอ 4 ผูจดั การสหกรณมีหนาที่จดั การทั่วไปและความรับผิดชอบเกี่ยวกับบรรดากิจการประจําของสหกรณ
ตามที่กําหนดไวในขอบังคับ ตลอดจนปฏิบัติตามนโยบายของคณะกรรมการดําเนินการตรวจตราควบคุมดูแล การ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่ เพือ่ ใหงานสหกรณดําเนินตามเปาหมาย บังเกิดผลดีและเปนคุณประโยชนแกสมาชิก
หมวดที่ 2
รองผูจัดการ
ขอ 5 รองผูจัดการ มีอํานาจหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังตอไปนี้
(1) ปฏิบัติหนาทีต่ ามที่คณะกรรมการดําเนินการหรือผูจัดการมอบหมาย
(2) ในกรณีที่ไมมผี ูจัดการใหรองผูจ ัดการทําหนาที่ผจู ัดการ
(3) ในกรณีที่ผูจัดการไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาทีไ่ ดใหรองผูจัดการเปนผูปฎิบัติหนาที่แทน
(4) ปฏิบัติการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการหรือผูจัดการมอบใหหรือตามที่ควรกระทําเพือ่ ให
กิจการในหนาที่ของตนลุลวงไปดวยดี
หมวดที่ 3
เจาหนาที่
ขอ 6 เจาหนาที่การเงิน มีหนาที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงาน ตอไปนี้
(1) ชวยปฏิบัติงานที่เปนหนาที่ของเหรัญญิกหรือกรรมการ ซึ่งไดรับ
มอบหมายใหรับผิดชอบเกี่ยวกับการเงินของสหกรณ
(2) รับจายเก็บรักษาเงินสดของสหกรณภายในอํานาจหนาทีท่ ี่ไดรบั
มอบหมายจากผูจดั การ

(3) ลงบัญชีสมุดเงินสดรับ สมุดเงินสดจาย และรวบรวมหลักฐานการรับ
จายเงินสดของสหกรณและเสนอสมุดเงินสดรับจาย พรอมหลักฐานการรับจายใหผูจัดการหรือประธานกรรมการหรือผู
ไดรับมอบหมายจากประธานกรรมการทราบเปนประจํา
(4) จัดทําทะเบียนจายเงินเดือน เงินสวัสดิการตาง ๆ ตามที่เจาหนาที่และลูกจางมีสิทธิไดรับ
(5) จัดทําเบียนเงินสะสมเจาหนาทีแ่ ละลูกจาง
(6) จัดทําเกี่ยวกับการรับเงินฝากออมทรัพย เงินฝากออมทรัพยพิเศษและเงินฝากประจํา
(7) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามทีไ่ ดรบั มอบหมายจากผูจดั การ
ขอ 7 เจาหนาที่บญ
ั ชี มีหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงาน ตอไปนี้
(1) แยกใบสําคัญการรับจายเงินซึ่งเจาหนาทีก่ ารเงินมอบใหเขาสลิป ลูกหนี้ เจาหนี้ ตามประเภทการ
จายหรือรับทุกวันเมื่อหมดเวลาปฏิบัติงานประจําวัน
(2) ลงรายการรับจายตามสลิปที่แยกแลวในสมุดสรุปประจําวัน
(3) ลงรายการผานจากสมุดสรุปประจําวันเขาสมุดรวมบัญชีทั่วไป
(4) ทํางบทดลองประจําเดือน ทดสอบความถูกตองของบัญชี
(5) จัดทําและควบคุมงบคงเหลือทายแฟมทะเบียนทุนเรือนหุน บัญชีเงินกู ซึ่งเจาหนาทีห่ นวยตาง ๆ
สงมาวาตรงกับแยกประเภทในสมุดรวมบัญชีทั่วไปหรือไมเปนประจําเดือน รวมทั้งจัดสงสําเนาทะเบียนหุนและแจงการ
เปลี่ยนแปลงทะเบียนดังกลาวภายใน 90 วัน นับแตวันที่มีการเปลี่ยนแปลง
(6) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามทีไ่ ดรบั มอบหมายจากผูจดั การ
ขอ 8 เจาหนาที่ธุรการ มีหนาที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงาน ตอไปนี้
(1) ทําหนาที่งานสารบรรณโดยทั่วไป
(2) รับสมัครผูเขาเปนสมาชิก โดยจัดทําทะเบียนสมาชิกรวมทั้งจัดสงสําเนาทะเบียนสมาชิกและแจง
การเปลี่ยนแปลงทะเบียนดังกลาวตอนายทะเบียนสหกรณทราบภายใน 90 วัน นับแตวนั ที่มีการเปลี่ยนแปลง
(3) รับใบลาออกของสมาชิกและตรวจสอบความถูกตองตาง ๆ
(4) งานประชาสัมพันธ งานบรรจุแตงตั้ง
(5) รับ สง บันทึกเสนอและรางพิมพหนังสือโตตอบเกี่ยวกับการดําเนินการและการติดตอทัว่ ไปของ
สหกรณรวมทั้งรักษาเอกสารของสหกรณไวตามลักษณะประเภทของเอกสารนั้น ๆ
(6) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามทีไ่ ดรบั มอบหมายจากผูจดั การ
ขอ 9 เจาหนาที่สนิ เชื่อ มีหนาที่และความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับงาน ตอไปนี้
(1) ตรวจสอบคําขอกูเ งินสามัญ ฉุกเฉิน และพิเศษของสมาชิกเกี่ยวกับการถือหุนและหนี้สิน
(2) จัดทําสัญญาเงินกูแ ละสัญญาค้ําประกัน
(3) จัดทําบัญชีเงินกู และทะเบียนหุนรายตัวใหเปนปจจุบันอยูเสมอ
(4) รวบรวมและเก็บรักษาคําขอกู หนังสือกูและหนังสือค้ําประกัน
(5) รับหนังสือแสดงความจํานงการเปลี่ยนแปลงคาหุน เงินงวดชําระหนี้
(6) จัดทํารายการเก็บเงินประจําเดือน
(7) จัดทําใบเสร็จรับเงินประจําเดือนและใบเสร็จรับเงินกอนกําหนด
(8) คิดเงินปนผลตามหุนทุก ๆ วัน สิ้นปทางบัญชีและทํารายการจายเงินปนผล
(9) คิดเงินเฉลี่ยคืนของสมาชิกรายคนและรายหนวยทุกสิ้นป
(10) จัดทํารายการหุน หนี้คงเหลือรายตัวประจําเดือนและรายหนวยตรวจสอบกับยอดคุมของฝาย
บัญชีใหถูกตอง

(11) แจงหุนหนี้คงเหลือทุก ๆ วันที่ 31 มีนาคม และ 30 กันยายน ใหสมาชิกและสหกรณจังหวัด
ทราบ
(12) ปฏิบัติงานอืน่ ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากผูจัดการ
ถาผูจัดการหรือเจาหนาทีอ่ ื่นปฏิบัตหิ รือละเวนการปฏิบัติหนาที่ หรือกระทําโดยประมาทเลินเลอเปน
เหตุใหสหกรณไดรับความเสียหายบุคคลดังกลาวจะตองรับผิดชอบชดใชคาเสียหายใหแกสหกรณจนครบจํานวน
ในการปฏิบตั ิหนาที่ ผูจดั การ เจาหนาทีอ่ ื่น ๆ ตองกระทําตามกฎหมาย ขอบังคับและระเบียบของ
สหกรณตลอดจนคําสั่งของผูบังคับบัญชา ในกรณีทไี่ มมีกฎหมายบังคับ ระเบียบหรือคําสั่งดังวานั้น ก็ตอ งกระทําตามทาง
อันสมควรเพื่อใหบังเกิดผลดีแกสหกรณ
เพื่อเปนขอผูกพันใหผูจัดการและเจาหนาทีอ่ ื่น ๆ ลงลายมือชื่อรับทราบในการปฏิบตั ิหนาที่ไวดวย
ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ พุทธศักราช 2551

ดาบตํารวจ กิจจา คุมแกว
( กิจจา คุมแกว )
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณออมทรัพยตํารวจสุราษฎรธานี จํากัด

