ระเบียบสหกรณ์ ออมทรั พย์ ครู กำแพงเพชร จำกัด
ว่ ำด้ วย ผู้ประสำนงำน พ.ศ. 2560
--------------------------------------------เพื่อให้การบริ หารงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู กาแพงเพชร จากัด สามารถบริ การสมาชิกได้อย่างดี
มีประสิ ทธิภาพ จึงอาศัยอานาจตามข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู กาแพงเพชร จากัด ข้อ 75 (9) และ ข้อ 96 (10)
ประกอบกับมติคณะกรรมการดาเนินการ ชุ ดที่ 59 ในคราวประชุ มครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 กาหนด
ให้มีระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู กาแพงเพชร จากัด ว่าด้วย ผูป้ ระสานงาน พ.ศ. 2560 ไว้ดงั นี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้ เรี ยกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู กาแพงเพชร จากัด ว่าด้วย ผูป้ ระสานงาน พ.ศ.
2560”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่ วันที่ 1 ธันวาคม 2560 เป็ นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู กาแพงเพชร จากัด ว่าด้วย ผูป้ ระสานงานประจา
อาเภอ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ รวมทั้งประกาศ คาสั่ง มติคณะกรรมการดาเนินการ หรื อระเบียบอื่นใด
ซึ่ งขัดหรื อแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
“สหกรณ์” หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ครู กาแพงเพชร จากัด
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
กาแพงเพชร จากัด
“ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
กาแพงเพชร จากัด
“สมาชิก” หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู กาแพงเพชร จากัด
“ผูจ้ ดั การ” หมายถึง ผูจ้ ดั การสหกรณ์ออมทรัพย์ครู กาแพงเพชร จากัด
“ผูป้ ระสานงาน” หมายถึง ผูท้ ี่ปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่สหกรณ์ ออมทรัพย์ครู กาแพงเพชร จากัด
มอบหมาย
“กลุ่มโรงเรี ยน” หมายถึง กลุ่มโรงเรี ยนที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาแพงเพชร เขต 1 และ เขต 2 รวมถึงโรงเรี ยนมัธยมศึกษาที่อยูใ่ นเขตนั้นด้วย
“กลุ่มข้าราชการบานาญ” หมายถึง ข้าราชการที่เกษียณอายุราชการประจาอาเภอนั้นๆ
ตามที่คณะกรรมการกาหนด
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ข้อ 5 ให้มีผปู้ ระสานงาน ประจาอยูท่ ุกกลุ่มโรงเรี ยน และกลุ่มข้าราชการตามที่คณะกรรมการ
กาหนด
ข้อ 6 ผูป้ ระสานงาน ให้มีหน้าที่ดงั นี้
(1) บริ การทางธุ รการแก่สมาชิก
(2) ประสานงานระหว่างสหกรณ์กบั สมาชิกในกิจการของสหกรณ์
(3) ประชาสัมพันธ์กิจการของสหกรณ์ให้สมาชิกได้ทราบ
(4) ปฏิบตั ิงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการ ประธานกรรมการหรื อผูจ้ ดั การมอบหมาย
ข้อ 7 จานวนผูป้ ระสานงาน ให้เป็ นไปตามที่คณะกรรมการกาหนด ดังต่อไปนี้
(1) กลุ่มโรงเรี ยน ให้มีผปู ้ ระสานงาน กลุ่มละ 1 คน
(2) บานาญ อ.พรานกระต่าย บานาญ อ.ไทรงาม และ บานาญ อ.ลานกระบือ มีผปู้ ระสานงาน
1 คน
(3) บานาญ อ.ขาณุฯ บานาญ อ.บึงสามัคคี และบานาญ อ.ทรายทอง มีผปู้ ระสานงาน 1 คน
(4) บานาญ อ.คลองขลุง บานาญ อ.คลองลาน และบานาญ อ.ปางศิลาทอง มีผปู้ ระสานงาน 1 คน
(5) บานาญ อ.เมือง และบานาญ อ.โกสัมพี มีผปู้ ระสานงาน 2 คน
(6) มหาวิทยาลัยราชภัฎกาแพงเพชร มีผปู ้ ระสานงาน 1 คน
(7) วิทยาลัยเทคนิคกาแพงเพชร มีผปู ้ ระสานงาน 1 คน
(8) เทศบาลเมืองกาแพงเพชร มีผปู ้ ระสานงาน 1 คน
(9) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาแพงเพชร เขต 1 มีผปู้ ระสานงาน 1 คน
(10) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาแพงเพชร เขต 2 มีผปู้ ระสานงาน 1 คน
(11) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 มีผปู้ ระสานงาน 1 คน
(12) วิทยาลัยการเกษตรและเทคโนโลยีกาแพงเพชร วิทยาลัยการอาชีพขาณุ ฯ
วิทยาลัยสารพัดช่างกาแพงเพชร ศูนย์การศึกษาพิเศษ ศูนย์ส่งเสริ มการศึกษานอกระบบและการศึกษา ตาม
อัธยาศัยจังหวัดกาแพงเพชร โรงเรี ยนองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดกาแพงเพชร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
กาแพงเพชร อุทยานประวัติศาสตร์ กาแพงเพชร สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาแพงเพชร สานักงานส่ งเสริ ม
สวัสดิการและสวัสดิภาพครู ฯ ศูนย์การท่องเที่ยวกีฬา และนันทนาการ มีผปู ้ ระสานงาน 1 คน
ข้อ 8 ผูป้ ระสานงาน ได้มาโดยการรับสมัคร จากสมาชิกที่ปฏิบตั ิหน้าที่อยูใ่ นท้องที่กลุ่มที่สมัคร
นั้น โดยไม่เป็ นข้าราชการที่มาช่วยราชการในกลุ่มที่สมัคร ซึ่ งได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการอานวยการ
ข้อ 9 คุณสมบัติ
(1) ต้องเป็ นสมาชิกสามัญของสหกรณ์
(2) ต้องเป็ นสมาชิกสหกรณ์ที่อยูใ่ นกลุ่มโรงเรี ยนนั้น
(3) ต้องไม่เป็ นคณะกรรมการดาเนินการ ผูต้ รวจสอบกิจการ ผูแ้ ทนสมาชิกสหกรณ์ หรื อ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครู กาแพงเพชร จากัด
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(4) กลุ่มบานาญต้องเป็ นสมาชิ กที่อยูใ่ นกลุ่มข้าราชการบานาญตามที่คณะกรรมการกาหนด
(5) สมาชิกที่ไม่สังกัดกลุ่มโรงเรี ยน หรื อกลุ่มข้าราชการบานาญ ให้เป็ นไปตามที่คณะกรรมการ
กาหนด
ข้อ 10 ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกให้เป็ นผูป้ ระสานงานจะต้องจัดทาสัญญาจ้างตามที่สหกรณ์กาหนด
สหกรณ์จะจัดทาสัญญาจ้างคราวละ 1 ปี
ข้อ 11 นอกจากพ้นตาแหน่งตามอายุสัญญา ผูป้ ระสานงานอาจพ้นตาแหน่งด้วยเหตุอย่างหนึ่ง อย่างใด
ดังต่อไปนี้
(1) ตาย
(2) ลาออก โดยแสดงความจานงเป็ นหนังสื อต่อคณะกรรมการอานวยการ
(3) ขาดจากสมาชิกภาพ
(4) เข้ารับตาแหน่งหน้าที่คณะกรรมการดาเนิ นการของสหกรณ์ หรื อผูต้ รวจสอบกิจการสหกรณ์น้ ี
(5) ได้รับคาสัง่ โอนย้ายออกนอกกลุ่มที่สังกัด
(6) กลุ่มข้าราชการบานาญย้ายหน่วยหักเงินเดือนไปนอกกลุ่มตามที่คณะกรรมการกาหนด
(7) กลุ่มสมาชิกที่ไม่สังกัดกลุ่มโรงเรี ยน กลุ่มข้าราชการบานาญ ให้เป็ นไปตามที่
คณะกรรมการกาหนด
(8) คณะกรรมการอานวยการมีมติให้ออก
ข้อ 12 ค่าตอบแทนผูป้ ระสานงานให้เป็ นไปตามที่คณะกรรมการกาหนด
ข้อ 13 ให้ประธานกรรมการเป็ นผูร้ ักษาการตามระเบียบนี้
ประกำศ ณ วันที่ 23 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2560

(นำยตลับ เพชรรัตน์ )
ประธำนกรรมกำรสหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู กำแพงเพชร จำกัด
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