
ระเบียบชุมนุมสหกรณทหาร จํากัด 

วาดวย  การจัด และกําหนดหนาท่ี 

พ.ศ. 2559 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับ ชุมนุมสหกรณทหาร จํากัด  พ.ศ. 2545 ขอ 57. (12) และ 

ขอ 75. (6) เพื่อใหการดําเนินงานของ ชุมนุมสหกรณทหาร จํากัด บรรลุตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว ที่ประชุม 

คณะกรรมการดําเนินการครั้งที่ 11/2559 เมื่อวันจันทรที่  21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ไดกําหนดระเบียบ     

วา ดวยการจัด และกําหนดหนาที่ พ.ศ. 2559 ไวดังนี้ 

ขอ 1. ระเบียบน้ีเรียกวา  “ระเบียบ  ชุมนุมสหกรณทหาร จํากัด วาดวยการจัด และกําหนด 

หนาที่ พ.ศ. 2559” 

ขอ 2. ใหใชระเบียบน้ี    ต้ังแตวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เปนตนไป 

ขอ 3. ใหยกเลิก  “ระเบียบ  ชุมนุมสหกรณทหาร จํากัด วาดวยการจัด และกําหนดหนาที่  

พ.ศ. 2545” 

ขอ 4. ในระเบียบน้ี 

“ชุมนุมสหกรณ” หมายความวา ชุมนุมสหกรณทหาร จํากัด 

“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการดําเนินการชุมนุมสหกรณทหาร จํากัด 

“ประธานกรรมการ” หมายความวา ประธานกรรมการดําเนินการชุมนุมสหกรณทหาร 

จํากัด 

“ผูจัดการ” หมายความวา ผูจัดการชุมนุมสหกรณทหาร จํากัด รวมถึงผูปฏิบัติ

หนาที่แทนผูจัดการ 

“เจาหนาที่ และลูกจาง” หมายความวา บุคคลที่ชุมนุมสหกรณทหาร จํากัด จางไวปฏิบัติงาน

ในตําแหนงตางๆ รวมถึงผูชวยราชการ และขาราชการ

บํานาญ ที่มาปฏิบัติงานในฐานะเจาหนาที่ ชุมนุม

สหกรณทหาร จํ ากัด ในตําแหนงต างๆ ตามที่

คณะกรรมการกําหนด 

ขอ 5. ใหจัด และแบงสวนงานในชุมนุมสหกรณ  ดังน้ี 

(1) แผนกธุรการ และประชาสัมพันธ ใชคํายอวา ผธส. 

(2) แผนกการเงิน ใชคํายอวา ผกง. 

(3) แผนกสินเช่ือ และติดตามหน้ีสิน ใชคํายอวา ผสน. 

(4) แผนกบัญชี และทะเบียนหุน ใชคํายอวา ผบท. 

/ขอ 6.  ใหกําหนดอํานาจหนาท่ีของฝายจัดการในชุมนุมสหกรณ 
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ขอ 6. ใหกําหนดอํานาจหนาท่ีของฝายจัดการในชุมนุมสหกรณ  ดังน้ี 
(1) ผูจัดการ มีหนาที่ในการจัดการทั่วไป และรับผิดชอบเกี่ยวกับบรรดากิจการ หรืองาน

ประจําของชุมนุมสหกรณ ตามที่กําหนดไวในขอบังคับ ชุมนุมสหกรณ พ.ศ. 2545 ขอ 65.
(2) รองผูจัดการ  มีหนาที่ปฏิบัติงานชวยเหลือผูจัดการในกิจการทั้งปวงของชุมนุมสหกรณ

และปฏิบัติหนาที่ตามที่ผูจัดการมอบหมาย รวมทั้งปฏิบัติงานแทนผูจัดการ เมื่อผูจัดการ
ไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได

(3) ผูชวยผูจัดการ มีหนาที่ควบคุม และกํากับดูแลการปฏิบัติงานของแผนกตาง ๆ ใน
ชุมนุมสหกรณ และปฏิบัติหนาที่ตามที่ผูจัดการมอบหมาย รวมทั้งปฏิบัติงานแทน
ผูจัดการ เมื่อผูจัดการ และรองผูจัดการไมสามารถปฏิบัติหนาที่

(4) แผนกธุรการและประชาสัมพันธ (ผธส.) มีหนาที่ปฏิบัติงานทั้งปวงของชุมนุมสหกรณ
เกี่ยวกับงานดานธุรการ และประชาสัมพันธ โดยปฏิบัติงานตามกฎหมาย ขอบังคับ
ระเบียบ คําสั่ง และมติอยางเครงครัด ติดตอประสานงานกับหนวยงานทั้งภาครัฐ และ
เอกชน เก็บรักษาเอกสาร และวัสดุครุภัณฑของ ชุมนุมสหกรณไว ในที่ปลอดภัย
ปฏิบัติงานดานธุรการของฝายจัดการ และคณะกรรมการดําเนินการ จัดทําวาระการ
ประชุม รายงานการประชุม จัดทํารายงานตาง ๆ ตามที่นายทะเบียนสหกรณ กรม
สงเสริม กรมตรวจบัญชีสหกรณ และคณะกรรมการกําหนด จัดใหมี ขอบังคับ ระเบียบ
คําสั่ง ประกาศ มติ และกฎหมายวาดวยสหกรณใหสหกรณสมาชิกตรวจดูไดตลอดเวลา
การปฏิบัติงานดานประชาสัมพันธ ช้ีแจง เสนอแนะ ใหคําแนะนําเกี่ยวกับกิจการ และ
การดําเนินงานของชุมนุมสหกรณ แกสหกรณสมาชิก และผูที่เกี่ยวของทราบ จัดการดูแล
ความเปนระเบียบเรียบรอย ความสะอาดของสํานักงาน ตลอดจนการบริการดานตาง ๆ
และปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่มิไดกําหนดวาเปนงานของแผนกใดโดยเฉพาะ มีหัวหนาแผนก
ธุรการ และประชาสัมพันธเปนผูบังคับบัญชา และรับผิดชอบ

(5) แผนกการเงิน (ผกง.) มีหนาที่ปฏิบัติงานทั้งปวงของชุมนุมสหกรณ เกี่ยวกับงานดาน
การเงิน โดยปฏิบัติงานตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง และมติอยางเครงครัด
รับผิดชอบในการรับ-จาย ฝาก-ถอน และเก็บรักษาเงิน จัดทําบัญชีการเงิน เก็บรักษาเช็ค
ธนาณัติ ต๋ัวแลกเงิน ต๋ัวแลกเงินไปรษณีย หรือต๋ัวสัญญาใชเงิน และเอกสารทางการเงิน
ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวของไวในที่ปลอดภัย มีหัวหนาแผนกการเงินเปนผูบังคับบัญชา
รับผิดชอบ

(6) แผนกสินเชื่อ และติดตามหน้ีสิน (ผสน.) มีหนาที่ปฏิบัติงานทั้งปวงของชุมนุมสหกรณ
เกี่ยวกับงานดานสินเช่ือ และติดตามหน้ีสิน โดยปฏิบัติงานตามกฎหมาย ขอบังคับ
ระเบียบ คําสั่ง และมติอยางเครงครัด ดานการใหสินเช่ือ ติดตอประสานงานกับสหกรณ
สมาชิกอยางสม่ําเสมอ อํานวยความสะดวกในการกูยืมเงิน ช้ีแจงรายละเอียด ทั้งที่เปน
สหกรณสมาชิกอยูเดิม หรือยังมิไดเปนสมาชิก เชิญชวนใหเปนสมาชิก ดานการติดตาม
หน้ีสินตองติดตามหน้ีสินอยางสม่ําเสมอกับสหกรณสมาชิกที่ผิดนัดการสงชําระหน้ีราย
เดือน จัดทํารายงานสรุปรายงานการกูยืมเงินของสมาชิก ยอดผอนชําระรายเดือน และ
ยอดเงินคางชําระคงเหลือเสนอผูจัดการทุก ๆ ตนเดือนจัดเก็บรักษาสัญญากูยืมเงิน และ
สัญญาคํ้าประกันเงินกูยืมของสหกรณสมาชิก ตลอดจนเอกกสารที่เกี่ยวของไวในที่
ปลอดภัย และมีหัวหนาแผนกสินเช่ือ และติดตามหน้ีสินเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ

/(7)  แผนกบัญชี และทะเบียนหุน 
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 (7) แผนกบัญชี และทะเบียนหุน (ผบท.) มีหนาที่ปฏิบัติงานทั้งปวงของชุมนุมสหกรณ 

เกี่ยวกับงานดานบัญชี และทะเบียนหุน โดยปฏิบัติงานตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ 

คําสั่ง และมติอยางเครงครัด จัดทําบัญชีการเงินรายงานสถานภาพทางการเงิน เก็บรักษา

บัญชีทางการเงิน และเอกสารทางการเงินตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวของไวในที่ปลอดภัย 

วิเคราะห และเสนอแนะการบริหารการเงินใหแกผูจัดการ จัดทําทะเบียนหุนของสหกรณ

สมาชิกใหถูกตอง และเปนปจจุบันอยูเสมอสามารถตรวจดูไดตลอดเวลา มหีัวหนาแผนก

บัญชี และทะเบียนหุนเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 

 ขอ 7. การจัดเจาหนาท่ี และลูกจาง เขาปฏิบัติงานในตําแหนงตาง ๆ  ใหฝายจัดการ จัดบุคคล

เทาที่มีอยูเขาปฏิบัติหนาที่โดยคํานึงถึงคุณวุฒิ และความสามารถของแตละบุคคลเขาปฏิบัติงานตามระเบียบน้ี 

จนกวาจะมีการขยายกิจการและ/หรือมีปริมาณงานเพิ่มมากข้ึน 

 ขอ 8. ใหผูจัดการเสนอรายชื่อ  ผูที่เห็นสมควรแตงต้ังดํารงตําแหนงในแผนกตาง ๆ ตอประธาน

กรรมการ และเมื่อไดรับอนุมัติแลวใหผูจัดการมีคําสั่งแตงต้ังตอไป 

 ขอ 9. ใหประธานกรรมการเปนผูรักษาการตามระเบียบน้ี 

 

  

 

    ประกาศ  ณ  วันที่     22   พฤศจิกายน   พ.ศ.  2559 

 

          พลโท         

 (จํานงค  จันพร) 

 ประธานกรรมการ 

 ชุมนุมสหกรณทหาร จํากัด 
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ผังการจัด และกําหนดหนาท่ี ชุมนุมสหกรณทหาร  จํากัด 

 

 
คณะกรรมการดําเนินการ ที่ปรึกษา 

ผูจัดการ 

ผูชวยจัดการ 

แผนกธุรการ และ

ประชาสัมพันธ 

(ผธส.) 

แผนกการเงิน 

(ผกง.) 

แผนกสินเช่ือ และ

ติดตามหน้ีสิน 

(ผสน.) 

แผนกบัญชี และ

ทะเบียนหุน 

(ผบท.) 

รองผูจัดการ 




