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ตอนที่ 1 วิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ 

 
วิสัยทัศน ์

 
“เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีการบริหารจัดการเป็นเลิศ” 

 
 

        ค่านิยม 
   

“ซื่อสัตย์ โปร่งใส มีวินยั ใฝ่เรียนรู้” 
  
 

พันธกจิ 

1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
2. พัฒนาศักยภาพบุคลากร 
3. พัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
4. พัฒนาธุรกิจสหกรณ์และสวัสดิการสมาชิก 
5. ร่วมกิจกรรมเครือข่ายสหกรณ์และเกื้อกูลสังคม 
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ประวัติสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จ ากัด 
 
 โรงพยาบาลชัยภูมิ ในปี พ.ศ. 2541 ในสมัยนั้นข้าราชการและลูกจ้างบางส่วนมีการกู้หนี้ยืมสินใน

อัตราดอกเบี้ยที่แพง เช่นร้อยละสองบาทต่อเดือนและต้องจํายอมเพราะโรงพยาบาลชัยภูมิสมัยนั้นไม่มีสถาบัน
การเงินคอยช่วยเหลือ คณะผู้จัดตั้งจํานวนประมาณสิบกว่าท่าน นําโดยนายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ ได้ให้
ความสําคัญหลักการและผลดีต่าง ๆ ของสหกรณ์ ที่ชี้ให้เห็นทางออกในการแก้ปัญหาเมื่อต้องเผชิญยามขัดสน  
การรวมพลังเพ่ือการพ่ึงพากันและกันตามหลักการสหกรณ์ของคนในโรงพยาบาลชัยภูมิ  เงินค่าหุ้นเริ่มต้น 
จํานวน ไม่ถึง 5 ล้านบาท ในวันนั้น  ได้เติบโตเป็นองค์กรที่มีข้าราชการและลูกจ้างของโรงพยาบาลชัยภูมิสมัคร
ใจเป็นสมาชิก ในเวลาต่อมาจนถึงปัจจุบัน มากกว่าหนึ่งพันคน ทุนดําเนินงานกว่าหนึ่งพันล้านบาท กลายเป็น
สถาบันการเงินที่คอยช่วยเหลือคนทั้งโรงพยาบาลชัยภูมิ และปัจจุบันยังเป็นแหล่งเงินออมที่สําคัญ และมีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ดังนั้น หากมองย้อนไปในอดีต สมาชิกโรงพยาบาลชัยภูมิยุคนี้ ต้องไม่ลืมว่า
บุคคลที่ร่วมจัดตั้ง ผู้ที่คณะประชุมได้เลือกตั้งขึ้นมา และเป็นผู้ซึ่งมีอํานาจลงลายมือชื่อในหนังสือขอจดทะเบียน
ต่อนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ไม่สามารถเอ่ยนามท่านได้ เนื่องจากไม่มีหลักฐานอ้างอิงที่ชัดเจน หลังจากนั้นคณะผู้
จัดตั้ง จึงได้ดําเนินการขอจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์ ใช้ชื่อว่า “สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จํากัด” 
ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์ได้รับจดทะเบียนสหกรณ์ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2511 เมื่อวันที่ 26 
สิงหาคม 2541 เลขทะเบียนสหกรณ์ที่ อ.012741 มีฐานะเป็นนิติบุคคล สํานักงานตั้งอยู่เลขที่ 12 ถนน
บรรณาการ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ  

วัตถุประสงค์ในการขอจัดตั้งสหกรณ์ในครั้งนั้นมี 2 ประการ คือ 
1.ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์โดยการถือหุ้นและฝากเงินในสหกรณ์ 
2.ให้เงินกู้แก่สมาชิก สําหรับใช้เพ่ือการอันจําเป็นหรือมีประโยชน์ 
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ตอนที่ 2  อ านาจหน้าที่ของบุคคล คณะบุคคล และกรรมการสหกรณ์ 
   1. อ านาจหน้าที่ของและความรับผิดชอบของผู้จัดการ  
 ผู้จัดการมีอํานาจหน้าที่ในการจัดการทั่วไป และรับผิดชอบเกี่ยวกับบรรดากิจการประจําของสหกรณ์ 
รวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 

(1) ตรวจสอบการสมัครเข้าเป็นสมาชิกให้เป็นการถูกต้อง ตลอดจนเป็นธุระจัดให้ผู้เข้าเป็นสมาชิกลง 
ลายมือชื่อตรวจสอบการสมัครเข้าเป็นสมาชิก    ให้เป็นการถูกต้อง ตลอดจนให้ผู้เข้าเป็นสมาชิกลงลายมือชื่อ
ในทะเบียนสมาชิกและชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้ากับเงินค่าหุ้นตามข้อบังคับของสหกรณ์ 
           (2) ควบคุมให้มีการเก็บเงินค่าหุ้นรายเดือน  แจ้งยอดจํานวนหุ้น  จ่ายคืนค่าหุ้นและส่งเสริมการถือหุ้นใน
สหกรณ์ 

(3) รับฝากเงิน  จ่ายคืนเงินฝากและส่งเสริมการฝากเงินในสหกรณ์ 
          (4) ตรวจสอบคําขอกู้  จ่ายเงินกู้  จัดทําเอกสารเกี่ยวกับเงินกู้และดําเนินการอื่น ๆ เกี่ยวกับเรื่องการ
ให้เงินกู้ให้เป็นไปตามแบบและระเบียบของสหกรณ์ที่กําหนดไว้ 

(5) จัดทํารายละเอียดเงินค่าหุ้นและเงินให้กู้แก่สมาชิกคงเหลือเป็นรายบุคคล  พร้อมกับแจ้งให้สมาชิก 
ทราบเป็นรายบุคคลเฉพาะของสมาชิกนั้น 

(6) พิจารณาจัดจ้างเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์ตามอํานาจหน้าที่ที่กําหนดในระเบียบ  รวมถึง 
กําหนดหน้าที่และวิธีปฏิบัติงานของบรรดาเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์   ตลอดจนเป็นผู้บังคับบัญชาและ
รับผิดชอบดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างเหล่านั้นให้เป็นไปโดยถูกต้องเรียบร้อย   
           (7) ควบคุมกํากับการออกใบรับเงินเรียกใบรับเงิน  หรือมีใบสําคัญจ่ายเงินโดยครบถ้วน รับผิดชอบใน
การรับจ่ายเงินทั้งปวงของสหกรณ์ให้เป็นการถูกต้อง รวบรวมใบสําคัญและเอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับการเงินไว้
โดยครบถ้วน  และเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 
           (8) รับผิดชอบและดูแลในการจัดทําบัญชีและทะเบียนต่างๆ ของสหกรณ์ให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็น
ปัจจุบัน                                              

 (9)  ติดต่อประสานงานในการนัดเรียกประชุมใหญ่ ประชุมคณะกรรมการดําเนินการและประชุม 
คณะกรรมการอ่ืน คณะอนุกรรมการ คณะทํางานฝ่ายต่างๆ  
          (10)  รับผิดชอบจัดทํางบการเงินและรายงานประจําปี และแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ์เสนอ 
คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ 
           (11)  จัดทําแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจําของสหกรณ์ เสนอคณะกรรมการดําเนินการ
พิจารณา 
           (12)  จัดทําแผนปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้สอดคล้องกับแผนงานที่ได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมใหญ่ 
            (13)  เข้าร่วมประชุมชี้แจงในการประชุมใหญ่ ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ และประชุมร่วมกับ 
คณะกรรมการอ่ืน คณะอนุกรรมการ คณะทํางาน  เว้นแต่ในกรณีซึ่งที่ประชุมนั้นมิให้เข้าร่วมประชุม 
          (14) ปฏิบัติการเก่ียวกับงานสารบรรณของสหกรณ์ 



7 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชยัภูมิ จ ากดั 

 

(15) เก็บรักษาดวงตราของสหกรณ์และรับผิดชอบตรวจตราทรัพย์สินต่างๆ ของสหกรณ์ให้อยู่ใน 
สภาพอันดีและปลอดภัย 

(10)  เสนอรายงานกิจการประจําเดือนต่อคณะกรรมการดําเนินการ 
(11)  เสนอรายการ หรือรายงานของสหกรณ์ต่อทางราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามแบบ 

และระยะเวลา ที่ทางราชการหรือหน่วยงานกําหนด 
(12)  ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

2. อ านาจหน้าที่ของกรรมการด าเนินการแต่ละต าแหน่ง 
      2.1 ประธานกรรมการ มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
          (1) เป็นประธานในที่ประชุมใหญ่ และที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ และควบคุมการประชุม
ดังกล่าวให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
          (2) ควบคุมดูแลการดําเนินงานทั่วไปของสหกรณ์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและอยู่ในวัตถุประสงค์
ของสหกรณ์ 
          (3) ลงลายมือชื่อในเอกสารต่าง ๆ ในนามสหกรณ์ตามท่ีกําหนดไว้ใน ข้อบังคับนี้ 
          (4) ดําเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการมอบหมายภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ 
มติ และคําสั่งของสหกรณ์ 
      2.2 รองประธานกรรมการ มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
          (1) ปฏิบัติการในอํานาจหน้าที่ของประธานกรรมการแทนประธานกรรมการ เมื่อประธานกรรมการไม่
อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือเม่ือตําแหน่งประธานกรรมการว่างลง จนกว่าจะมีการเลือกตั้งตําแหน่ง
ประธานกรรมการ 
          (2) ปฏิบัติการตามท่ีประธานกรรมการมอบหมาย 
          (3) ดําเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการ มอบหมายภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ 
มติ และคําสั่งของสหกรณ์ 
      2.3 เลขานุการ มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
             (1) จัดทํารายงานการประชุมใหญ่ และรายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการทุกครั้ง 
             (2) ดูแลรักษาเอกสารและรายงานการประชุมของ สหกรณ์ให้เรียบร้อย อยู่เสมอ 
             (3) แจ้งนัดประชุมไปยังบรรดาสมาชิก หรือกรรมการดําเนินการแล้วแต่กรณี 
             (4) ดําเนินการอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ 
มติ และคําสั่งของสหกรณ์ 
       2.4 เหรัญญิก มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
             (1) ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการรับจ่าย และเก็บรักษาเงิน และทรัพย์สินของสหกรณ์ให้เป็นไปโดย
ถูกต้องเรียบร้อย 
             (2) ดําเนินการอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ 
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มติ และคําสั่งของสหกรณ์ 
       2.5 อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการด าเนินการ  คณะกรรมการดําเนินการ มีอํานาจหน้าที่ดําเนิน
กิจการทั้งปวงของสหกรณ์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ์กับทั้งในทาง
อันจะทําให้เกิดความจําเริญแก่สหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 
             (1) พิจารณาในเรื่องการรับสมาชิกและสมาชิกออกจากสหกรณ์ ตลอดจนดูแลให้สมาชิกปฏิบัติการ
ต่าง ๆ ตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติและคําสั่งของสหกรณ์ 
   (3) พิจารณากรณีผู้จํานองมีหนังสือแจ้งให้สหกรณ์ดําเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่สหกรณ์รับ
จํานองไว้เป็นประกันหนี้ เพ่ือให้สหกรณ์ดําเนินการขายทอดตลาดโดยมิต้องฟ้องเป็นคดีต่อศาลภายใน
ระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด 
             (4) กําหนดและดําเนินการเกี่ยวกับการประชุมใหญ่ และเสนองบดุลกับ รายงานประจําปีแสดงผล
การดําเนินงานของสหกรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ 
             (5) เสนอแนะการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีต่อที่ประชุมใหญ่ 
             (6) เสนอแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจําปีให้ที่ประชุมใหญ่อนุมัติ 
             (7) พิจารณาดําเนินการแต่งตั้ง หรือจ้าง และกําหนดค่าตอบแทนของผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่
สหกรณ์ ตลอดจนควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้จัดการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ให้เป็นการถูกต้อง 
             (8) พิจารณาดําเนินการแต่งตั้งและกําหนดค่าตอบแทนแก่ผู้ตรวจสอบภายใน 
             (9) กําหนดระเบียบต่าง ๆ ของสหกรณ์ 
             (10) จัดให้มีและดูแลให้เรียบร้อยซึ่งบรรดาทะเบียน สมุดบัญชีเอกสารต่าง ๆ และบรรดาอุปกรณ์
ดําเนินงานของสหกรณ์ 
            (11) พิจารณาให้สหกรณ์สมัครเข้าเป็นสมาชิกและออกจากชุมนุมสหกรณ์และองค์การอ่ืน 
            (12) พิจารณาดําเนินการแต่งตั้ง และถอดถอนคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ หรือ
คณะทํางาน เพ่ือประโยชน์ในการดําเนินกิจการของสหกรณ์ 
            (13) พิเคราะห์และปฏิบัติตามหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ์ หรือรองนายทะเบียนสหกรณ์ หรือ
ผู้ตรวจการสหกรณ์ ผู้สอบบัญชี หรือเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย 
            (14) พิจารณาให้ความเท่ียงธรรมแก่บรรดาสมาชิก เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของ สหกรณ์ ตลอดจน
สอดส่องดูแลโดยทั่วไป เพื่อให้กิจการของสหกรณ์ดําเนินไปด้วยดี 
            (15) พิจารณารายงานของคณะกรรมการอ่ืน ผู้ตรวจสอบกิจการ ความเห็นของ ผู้จัดการและสมาชิก
เกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ 
            (16) เชิญสมาชิก หรือบุคคลภายนอกท่ีเห็นสมควรเป็นที่ปรึกษาของ คณะกรรมการดําเนินการ 
ตลอดจนกําหนดค่าตอบแทนให้ตามที่เห็นสมควร 
            (17) ฟ้อง ต่อสู้ หรือดําเนินคดีเกี่ยวกับกิจการของ สหกรณ์หรือประนีประนอมยอมความ หรือมอบ
ข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการพิจารณาชี้ขาด 
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            (18) พิจารณาดําเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สิน ดังระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
            (19) พิจารณาแต่งตั้งกรรมการดําเนินการเป็นผู้แทนสหกรณ์เพ่ือเข้าประชุมใหญ่และออกเสียงในการ
ประชุมใหญ่ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ และองค์การอ่ืน ซึ่งสหกรณ์นี้เป็นสมาชิก 
ทั้งนี้ให้เป็นไปตามท่ีข้อบังคับของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ และองค์การนั้นกําหนดไว้ 
            (20) พิจารณามอบหมายอํานาจหน้าที่ในการดําเนินงานให้แก่ประธานกรรมการ รองประธาน
กรรมการ เลขานุการ เหรัญญิก ผู้จัดการและบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ตามความเหมาะสม 
             (21) พิจารณามอบหมายอํานาจหน้าที่ในการดําเนินงานให้แก่ประธานกรรมการ รองประธาน
กรรมการ เลขานุการ เหรัญญิก ผู้จัดการและบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ตามความเหมาะสม 
        2.6 อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการอ านวยการ  คณะกรรมการอํานวยการเป็นผู้ดําเนินกิจการแทน
คณะกรรมการดําเนินการตามที่ได้รับมอบหมายและตาม ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ์ ซึ่ง
รวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 
         (1) เป็นผู้มีอํานาจลงลายมือชื่อในการถอนเงินฝากของสหกรณ์ การลงลายมือชื่อในเช็คของสหกรณ์ 
ตลอดจนการเบิกหรือรับเงินกู้ คือการลงลายมือชื่อ 2 ใน 5 ของคณะกรรมการอํานวยการ พร้อมทั้งตรา
ประทับ เว้นแต่การสั่งจ่ายเช็คของสหกรณ์ จะไม่ประทับตราสหกรณ์ก็ได้  
         (2) ควบคุมดูแลการจัดทําบัญชี และทะเบียนต่าง ๆ ของสหกรณ์ให้ถูกต้องครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน
อยู่เสมอ 
         (3)  ควบคุมดูแลการเก็บรักษาเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตลอดจนทรัพย์สินของสหกรณ์ ให้อยู่ในสภาพ
อันดีและปลอดภัย และพร้อมที่จะนํามาให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ทันที 
         (4) ควบคุมดูแลการจัดทํางบดุลรวมทั้งบัญชีกําไรขาดทุนและรายงานประจําปี แสดงผลการดําเนินงาน
ของสหกรณ์ เสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเพ่ือเสนอต่อที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติ 
         (5) พิจารณาการจัดสรรกําไรประจําปีของสหกรณ์ฯ เสนอต่อคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเพ่ือ
เสนอต่อที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติ 
         (6) พิจารณาแผนงานและงบประมาณประชุมจําปีของสหกรณ์ฯ เสนอต่อคณะกรรมการดําเนินการ
พิจารณาเพ่ือเสนอต่อที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติ 
         (7) ควบคุมในเรื่องการรับเงิน การจ่ายเงิน การสะสมเงิน การฝากหรือการเก็บรักษาเงินให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์ 
         (8) พิจารณาอนุมัติการให้กู้แก่สหกรณ์อ่ืน ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการมอบหมาย 
         (9) พิจารณาอนุมัติการปรับดอกเบี้ย 
         (10) ควบคุม กํากับ ดูแลการทํางานของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ 
         (11) ประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปีของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ เพื่อขึ้นเงินเดือน เลื่อนหรือโยกย้าย
ตําแหน่ง แล้วนําเสนอคณะกรรมการดําเนินการเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
         (12) พิจารณาอนุมัติการนําเงินสหกรณ์ฯ ไปฝากหรือลงทุน 
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         (13) เสนอแนะคณะกรรมการในการปรับปรุงหรือแก้ไขการบริหารงานของสหกรณ์ 
         (14) ทํานิติกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการดําเนินงานของสหกรณ์ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
         (15) จัดทําแผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติงานประจําปี/ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ 
         (16) กําหนดนโยบายการกํากับดูแลองค์กรครบทุกด้าน 
         (17) จัดทํา/ทบทวนผังขั้นตอนกระบวนงานหลักของสหกรณ์ให้มีความครบถ้วนและมีประสิทธิผล 

         (18) สรุปผลการดําเนินงานกิจการสหกรณ์ประจําปี   
      2.7  อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการเงินกู้ คณะกรรมการเงินกู้มีอํานาจหน้าที่ในการพิจารณาวินิจฉัย
อนุมัติการให้เงินกู้แก่สมาชิกตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของ สหกรณ์รวมทั้งข้อต่อไปนี้ 
            (1) ตรวจสอบการใช้เงินกู้ของสมาชิกให้เป็นไปตามความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น 
            (2) ตรวจสอบการควบคุมให้เงินกู้มีหลักประกันตามท่ีกําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ และเม่ือเห็น
ว่าหลักประกันสําหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่อง ก็ต้องกําหนดให้ผู้กู้จัดการ แก้ไขให้สมบูรณ์ ภายในระยะเวลาที่
กําหนด 
            (3) ดูแลและติดตามการชําระหนี้ของสมาชิกผู้กู้ให้เป็นไปตามที่กําหนดในสัญญา 
            (4) สอบสวนเบื้องต้นให้ได้ข้อความจริง ในกรณีสมาชิกผู้กู้ขอผ่อนเวลาการ ส่งเงินงวดชําระหนี้เงินกู้ 
หรือผิดนัดการส่งเงินงวดชําระหนี้ เพื่อเสนอความเห็นให้คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาผ่อนผันหรือเรียก
คืนเงินกู้ หรือสอบสวนลงโทษให้สมาชิกออกจากสหกรณ์ 

   (5) ดําเนินการเรื่องการส่งหนังสือบอกกล่าวไปยังผู้ค้ําประกันภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ลูกหนี้ผิด
นัด 
   (6) ดําเนินการเรื่องการบอกกล่าวให้ลูกหนี้หรือผู้รับโอนทรัพย์ที่จํานองไว้เป็นประกันหนี้ของลูกหนี้ 
ชําระหนี้ก่อนการบังคับจํานองไม่น้อยกว่าหกสิบวัน ในกรณีที่บุคคลอ่ืนเป็นผู้จํานองทรัพย์สินไว้เป็นประกันหนี้
ลูกหนี้นั้น จะต้องบอกกล่าวไปยังผู้จํานองภายในสิบห้าวันนับแต่วันส่งหนังสือบอกกล่าว 
   (7) พิจารณาเรื่องการลดจํานวนหนี้ ดอกเบี้ย ค่าสินไหมทดแทนและค่าภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์
แห่งหนี้นั้นให้กับลูกหนี้ ซึ่งจะมีผลถึงความรับผิดชอบของผู้ค้ําประกันด้วย เสนอให้คณะกรรมการดําเนินการ
พิจารณา และแจ้งกําหนดการชําระหนี้ให้ผู้ค้ําประกันทราบ 
   (8) อ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมาย 
       2.8 อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์  อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษา
และประชาสัมพันธ์ ให้คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์มีอํานาจและหน้าที่ดําเนินกิจการตามกฎหมาย 
ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และ คําสั่งของสหกรณ์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 
          (1) ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก โดยให้การศึกษาและอบรมแก่สมาชิก และผู้ที่สนใจให้
ทราบถึงเจตนารมณ์ หลักวิธีการ และการบริหารงานของสหกรณ์ 
          (2) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้เกี่ยวกับลักษณะ ประโยชน์ รวมทั้งผลงานของสหกรณ์
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ให้สมาชิก และบุคคลภายนอกรับทราบ 
          (3) ดําเนินการในการหาผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก 
          (4) ให้การศึกษาอบรมและเผยแพร่แก่สมาชิกถึงวิธีการออมทรัพย์ และ การใช้จ่ายเงินอย่างรอบคอบ 
ตลอดจนวิชาการต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ 
          (5) ศึกษา และติดตามข่าวความเคลื่อนไหวด้านการดําเนินงานของสหกรณ์อ่ืนทั้งในและนอกประเทศ
เพ่ือนําตัวอย่างที่ดีมาเสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณานํามาบริการแก่สมาชิกตามความเหมาะสม 

 (6) จัดทําแผนพัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศ การสื่อสารประชาสัมพันธ์ 
 (7) บริหารจัดการระบบสารสนเทศของสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ 
 (8) ให้ข้อมูลข่าวสารและเผยแพร่การดําเนินงานของสหกรณ์แก่สมาชิก กรรมการ เจ้าหน้าที่สหกรณ์
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 (9) มีกลไกสนับสนุนและเสริมสร้างศักยภาพการมีส่วนร่วมของสมาชิก และสร้างความตระหนักเรื่อง
ความรับผิดชอบต่อสังคมแก่สมาชิก กรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 
     2.9 อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการเร่งรัดหนี้สิน คณะกรรมการเร่งรัดหนี้สิน มีอํานาจและหน้าที่ดําเนิน
กิจการตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และ คําสั่งของสหกรณ์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 

(1) ศึกษาข้อมูล วางแผน และติดตามเร่งรัดหนี้สินของสหกรณ์และบุคคลภายนอกตามข้อบังคับ  
ระเบียบของสหกรณ์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมติและคําสั่งของคณะกรรมการดําเนินการ ตามความ
เหมาะสม 

(2) ศึกษา และติดตามข่าวคราวความเคลื่อนไหวด้านติดตามเร่งรัดหนี้สินของสหกรณ์อ่ืนทั้งในและ 
นอกประเทศ เพ่ือนําตัวอย่างที่ดีมาเสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาและประชาสัมพันธ์ให้สมาชิก 
ทราบโดยทั่วกัน 

(3) กําหนดขั้นตอนในการติดตามหนี้จากสมาชิกแต่ละรายตามความเหมาะสม 
(4) แจ้งเตือนสมาชิกท่ีมีหนี้ค้างชําระทุกระยะ และติดตามทวงถามอย่างสม่ําเสมอ 
(5) เจรจาต่อรอง หาข้อแก้ไขกรณีมีปัญหา และเตรียมมาตรการแก้ไขเมื่อมีหนี้ค้างชําระ ทั้งนี้ต้อง 

ไม่ทําให้สหกรณ์เสียหาย 
(6) แจ้งเตือนให้สมาชิกที่มีหลักประกันหนี้บกพร่องให้จัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่ 

กําหนด 
(7) รายงานความเคลื่อนไหวหนี้ค้างชําระต่อที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการเป็นประจําทุก 

เดือน 
     2.10 อ านาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ 
  (ก) คณะอนุกรรมการตรวจรับพัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องเขียนแบบพิมพ์  มีอํานาจและหน้าที่ดําเนิน
กิจการตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และ คําสั่งของสหกรณ์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้
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 1. ตรวจการรับจ่ายพัสดุ งวดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ปีก่อน ถึง 30 กันยายน ปีปัจจุบันให้ถูกต้อง 
ครบถ้วน  
 2. ตรวจนับจํานวน พัสดุ ครุภณัฑ์ คงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน เฉพาะวัสดุที่ยังไม่เบิกไปใช้คงเหลือ
ให้ตรงตามบัญชีวัสดุ 
 3. ตรวจนับจํานวนครุภัณฑ์ที่มีอยู่ทั้งหมด ณ วันที่ 30 กันยายน ให้ครุภัณฑ์คงเหลือมีความถูกต้อง
ตามทะเบียนครุภัณฑ์หรือทะเบียนคุมทรัพย์สินที่ได้บันทึกไว้ 
 4. ตรวจสภาพวัสดุเฉพาะที่ยังไม่เบิกไปใช้ 
 5. ตรวจสภาพครุภัณฑ์ที่มีทั้งหมดในสหกรณ์ ในเรื่อง การชํารุด เสื่อมคุณภาพ หรือสูญไปเพราะเหตุ
ใด หรือพัสดุใดไม่จําเป็นต้องใช้ในสหกรณ์ 
 6. จัดทํารายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจําปี ต่อประธานคณะกรรมการดําเนินการภายใน 30 วัน 
โดยนับตั้งแต่เริ่มดําเนินการตรวจสอบพัสดุ 
        (ข) คณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากร  มีอํานาจและหน้าที่ดําเนินกิจการตามกฎหมาย ข้อบังคับ 
ระเบียบ มติ และ คําสั่งของสหกรณ์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้   
           1. ประเมินความต้องการการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประกอบด้วย สมาชิก กรรมการ และเจ้าหน้าที่    
           2. จัดทําแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
           3. จัดทําหน้าที่ความรับผิดชอบและคําบรรยายลักษณะงานของของบุคลากร (JD,JS) 

 4. กําหนดตัวชี้วัด และถ่ายทอดตัวชี้วัดขององค์กรสู่ระดับบุคคล และประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
แผนบริหารทรัพยากรบุคคล 
          (ค) คณะอนุกรรมการด้านนิติกรรม  จํานวน 5 คน ประกอบด้วย  มีอํานาจและหน้าที่ดําเนิน
กิจการตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และ คําสั่งของสหกรณ์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 

1. ศึกษา ทบทวน ปรับปรุงกฎระเบียบ ข้อบังคับ ขั้นตอน ในการปฏิบัติงานสหกรณ์ให้เกิดความ 
โปร่งใส เป็นธรรม ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สหกรณ์  

2. นําเสนอ คณะกรรมการดําเนินการกรณีที่จะมีการแก้ไขระเบียบ ข้อบังคับของสหกรณ์ 
3. จัดกิจกรรมการส่งเสริมพัฒนาความรู้และคุณภาพการใช้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ แก่สมาชิก  

กรรมการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 
            (ง) คณะอนุกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง  มีอํานาจและหน้าที่ดําเนินกิจการตาม
กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และ คําสั่งของสหกรณ์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 

1. จัดมีการบริหารจัดการด้านการควบคุมภายใน และระบบบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงแก่สมาชิก กรรมการ และเจ้าหน้าที่ 
3. ประเมินและหาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงในการดําเนินการสหกรณ์ ในทุกขั้นตอน 
4. รายงานผลการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการ ทุกไตรมาส  
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5. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีในสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิจํากัด ปฏิบัติดังนี้ 

  (จ) อ านาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี   ให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
ก. งานประจ าวัน   
       1. เก็บรายละเอียดเงินสด – เงินฝากธนาคารต่าง ๆ คงเหลือประจําวันเสนอผู้จัดการ 
 2. บันทึกบัญชีการรับชําระหนี้เงินนําส่งของลูกหนี้ตัวแทนหน่วยงานต่าง ๆ  
  2.1 รับใบนําส่งจากฝ่ายอํานวยการ 
  2.2 ตรวจสอบกับธนาคาร/บัญชีพัก ฯ 
  2.3 ทําสลิปรายการรับ 
  2.4 ลงบันทึกบัญชีประจําวัน 
 3. บันทึกบัญชีการบชําระหนี้พิเศษของสมาชิกที่ส่งมาทางธนาคารต่าง ๆ  
  3.1 ตรวจสอบกับธนาคาร 
            3.2 ฝ่ายสินเชื่อออกใบเสร็จ 
  3.3 ทําสลิปรายการรับ 
  3.4 ลงบันทึกบัญชีประจําวัน 
 4. สมาชิกโอนเงินฝากทางธนาคาร 
  4.1 ตรวจสอบกับธนาคาร 
  4.2 ฝ่ายการเงินออกใบรับฝาก 
  4.3 ทําสลิปรายการรับ 
                4.4 ลงบันทึกบัญชีประจําวัน 
 5. ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีประจําวัน 

5.2  การชําระหนี้เงินกู้ประเภทต่าง ๆ  
   5.3 การรับฝาก – ถอนเงิน 
   5.4 การบันทึกบัญชีพัก ฯ – รายการเงินรอจ่าย 
   5.5 การบันทึกการเก็บเงินจ่ายคืน 
   5.6 การบันทึกรายการนําส่งเงินประจําเดือน 
   5.7 การบันทึกรายการค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ฯลฯ 
  6. จัดทําสมุดบัญชีย่อย 
   6.1  บันทึกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 
   6.2  บันทึกรายการนําส่งเงินประจําเดือนและตรวจสอบเช็คเงินเข้า ให้ตรงตาม
จํานวนแต่ละวัน 
  7. การตรวจสอบยอด โดยปฏิบัติดังนี้ 
   7.1 ออกสลิปรายการลูกหนี้ตัวแทนเรียกเก็บเงินประจําเดือน 
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   7.2 ออกใบนําส่ง บันทึกรายการนําส่งเงินเดือน 
   7.3 ตรวจสอบยอดเงินธนาคาร เพ่ือคุมยอดให้ตรงกับบัญชีธนาคาร 
   7.4 ตรวจสอบบัญชีพักฯ และบัญชีรอจ่ายคืน ให้ตรงตามยอดในระบบคอมพิวเตอร์  
   7.5 ตรวจสอบยอดลูกหนี้ เจ้าหนี้ ประเภทต่าง ๆ ให้ถูกต้อง 

ข. งานประจ าเดือน   ให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
  1. บันทึกรายการปรับปรุงบัญชีต่าง ๆ เช่น ลูกหนี้ตัวแทน, บัญชีธนาคาร, บัญชีดอกเบี้ยจ่าย, 
บัญชีเงินฝากครบกําหนด, บัญชีค่าน้ํา,ค่าไฟฟ้า,ค่าโทรศัพท์, บัญชีรอจ่ายคืน ฯลฯ 
  2. บันทึกรายการเงินรอจ่ายคืนประจําเดือน และตรวจสอบยอดให้ตรงกับฝ่ายคอมพิวเตอร์ 
  3. สรุปข้อมูลงานประจําวันแต่ละวันเพ่ือออกงบทดลอง 
  4. พิมพ์รายงานงบทดลอง และตรวจสอบกับสมุด รวมบัญชีแยกประเภท 
  5. ปิดบัญชีประจําเดือนเพ่ือทํางบทดลอง 
  6. จัดทํารายงานฐานะการเงินส่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
  7. จัดทํารายงานฐานะการเงินส่งธนาคารแห่งประเทศไทย 
  8. จัดทํารายงานฐานะทางการเงินและ Cash flow ต้นทุนเงิน เพื่อเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการประจําเดือน 

ค. งานประจ าปี   ให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
  1. ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับวัสดุคงเหลือต่าง ๆ  
  2. บันทึกรายการปรับปรุง เช่น ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย, ค้างรับ, รับล่วงหน้า,ค่าเสื่อมราคา
สินทรัพย์,หนี้สงสัยจะสูญ, ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร ฯลฯ 
  3. ตรวจสอบรายละเอียดบัญชีที่เก่ียวข้องต่าง ๆ ให้ตรงกับบัญชีคุมยอด 
  4. พิมพ์งบทดลองประจําเดือน,ประจําปี,เพ่ือจัดทํางบการเงินต่าง ๆ ต่อไป 
  5. จัดทํางบการเงินประจําปี เพ่ือให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบ 
  6. เตรียมรายละเอียดบัญชีต่าง ๆ เพื่อให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบ 
  7. พิมพ์รายงานเงินรอจ่ายคืนให้ผู้สอบบัญชี 
  8. สรุปยอดงบทดลองสิ้นปี เพื่อออกงบกําไรขาดทุนประจําปี 
  9. ยกยอดคงเหลือสิ้นปี บันทึกในสมุดบัญชีแยกประเภท เพ่ือทําควบคู่กับคอมพิวเตอร์ในปี
ต่อไป 
  10. จัดทําผลการวิเคราะห์ทางการเงินเพ่ือเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 

ง. งานช่วยผู้อ่ืน 
  1. ช่วยงานธุรการในโอกาสเร่งด่วน เช่นจัดเรียงเอกสารและเข้าซองจดหมายเชิญสมาชิก
ประชุมใหญ่ ฯลฯ  
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  2. ช่วยงานฝ่ายสินเชื่อในโอกาสเร่งด่วน เช่น ส่งจดหมายปิดซองแจ้ง ยอดหุ้น- หนี้คงเหลือ 
แก่สมาชิกตอนสิ้นปี 
  3. ช่วยผู้จัดการเก็บรายละเอียดตัวเลขต่าง ๆ เพื่อเตรียมการประชุม 
  4. ช่วยฝ่ายธุรการตรวจสอบตวัเลข ในรายงานกิจการประจําปี 
  5. ช่วยเตรียมงานต่าง ๆ เพื่อประชุมใหญ่สามัญประจําปี 
      2.11 อ านาจหน้าทีข่องเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีในสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาล
ชัยภูมิจํากัด ปฏิบัติดังนี้ 
  งานประจ าวัน 
        1. กํากับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน (กรณีมีคนเพ่ิม) 
 2. ไปธนาคารเพ่ือถอนเงิน – ฝากเงินและโอนเงินสําหรับจ่ายเงินรับฝากหรือเงินกู้ให้แก่สมาชิก 
 3. รับฝากเงินจากสมาชิกและสหกรณ์อ่ืนด้วยเงินสดหรือเช็คหรือการโอนเงินผ่านธนาคาร 
 4. จ่ายเงินให้สมาชิกหรือสหกรณ์อ่ืนที่ถอนเงินฝากด้วยเงินสด หรือเช็ค หรือการโอนเงินผ่านธนาคาร 
โดยการเขียนใบฝากเงิน หรือโอนใช้แผ่นดิสก์ 
 5. เปิดและปิดบัญชีเงินฝากให้สหกรณ์ที่มาติดต่อหรือสหกรณ์อ่ืน 
 6. พิมพ์สมุดคู่บัญชีเงินฝากให้สมาชิกท่ีมาติดต่อ 
 7. รับคําร้องขอใบรับรองเงินฝากและพิมพ์ Statement เงินฝากให้ฝ่ายธุรการ 
 8. โอนดอกเบี้ยเงินฝากท่ีครบกําหนดให้สหกรณ์อ่ืน (ถ้ามี) 
 9. ตรวจสอบรายงานการเคลื่อนไหวเงินฝาก เมื่อสมาชิกมีข้อสงสัยและมาสอบถาม 
10. ตรวจเงินเข้า-ออก ในสมุดธนาคารในแต่ละวันให้ตรงกับทะเบียนคุมยอดของแต่ละธนาคาร 
 11. เขียนใบถอนเงินฝากธนาคารและเช็คที่จะใช้ธุรกิจประจําวัน และเสนอให้ผู้จัดการและกรรมการผู้
มีอํานาจลงนาม 
 12. ตรวจสอบความถูกต้องในเอกสารการกู้เงินทุกประเภทและจ่ายเงินกู้ให้แก่สมาชิก 
 13. จ่ายเงินตามใบสําคัญจ่ายทุกชนิด เช่น เงินเก็บเกินจ่ายคืน เงินรอจ่ายคืน เงินสงเคราะห์สมาชิกถึง
แก่กรรม เงินค่าทําศพ เงินทุนสวัสดิการ เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน ภาษีและอ่ืน ๆ  
 14. เกบ็รักษาเงินทั้งปวงของสมาชิก 
 15. รับชําระหนี้ทุกประเภทของสมาชิก 
 16. ตรวจสอบความถูกต้องการลงรายงานในเอกสารการรับ-จ่ายเงินฝากในแต่ละวันของเจ้าหน้าที่เงิน
ฝาก 
 17. ดูแลเรื่องการจ่ายดอกเบี้ยเงินรับฝากสหกรณ์อ่ืน  
 18. ดูแลเรื่องการออกตั๋วสัญญาใช้เงินและจ่ายคืนตั๋วสัญญาใช้เงิน 
 19. รับและจ่ายเงินรับฝากจากสมาชิกและสหกรณ์อ่ืน  

20. พิมพ์รายงานการฝาก- ถอนประจําวัน เพ่ือปิดบัญชีสิ้นวัน 
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21. ปิดงานสิ้นวันเพื่อสรุปสถานะเงินฝาก 
22. ปิดบัญชีการเงินสิ้นวันให้ตรงกับบัญชี และตรวจนับเงินสดคงเหลือส่งผู้จัดการ 
23. เปิด-ปิด ห้องมั่นคง และตู้เซฟ 

งานประจ าเดือน 
1. ทํารายงานจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากให้สหกรณ์อ่ืนทุกสิ้นเดือน 
2. ทําการเปลี่ยนแปลงเงินฝากรายเดือน ตามความประสงค์ของสมาชิก 
3. ประมวลผลเรียกเก็บเงินฝากรายเดือนจากสมาชิก พร้อมพิมพ์รายงาน 
4. ทํารายงานการถอนเงินเพ่ือชําระหนี้ และซื้อหุ้นตามที่สมาชิกแจ้งความประสงค์ไว้กับเจ้าหน้าที่

สินเชื่อ 
5. คํานวณดอกเบี้ยเงินฝากส่งให้ฝ่ายบัญชี 
6. จัดทําและจ่ายเงินเดือนให้เจ้าหน้าที่โดยการโอนเข้าบัญชีเงินฝากสหกรณ์ 
7. จัดทํารายงานสภาพคล่องทางการเงินของสหกรณ์ 
8. จัดส่งเงนิสมทบประกันสังคมให้สํานักงานประกันสังคม 
9. จ่ายเบี้ยประกันชีวิตกลุ่มสมาชิกให้บริษัทประกันชีวิต, สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (สสธท.) 
10. จัดทํารายละเอียดการหักภาษี ณ ที่จ่าย ส่งให้กรมสรรพากร (ภ.ง.ด. 1) และ (ภ.ง.ด. 53)   
11. ตรวจสอบความถูกต้องยอดเงินคงเหลือเงินรับฝากของสมาชิกและสหกรณ์อ่ืน 
12. จัดทํารายการตั๋วสัญญาใช้เงินคงเหลือ เพ่ือเสนอที่ประชุมกรรมการ 
13. ดูแลเรื่องจ่ายดอกเบี้ยเงินรับฝากสหกรณ์อ่ืน 
14. ตรวจสอบกํากับการแก้ไขข้อมูลสมาชิกในระบบเงินฝากของเจ้าหน้าที่การเงิน  
15. สรุปสถานะเงินฝากทุกประเภท ณ วันสิ้นเดือน และทํารายงานประจําเดือนส่งให้ฝ่ายธุรการ 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ 
งานประจ าปี 
 1. เมื่อสรุปยอดสิ้นเดือนเรียบร้อยแล้ว ก็ทําการสรุปปิดงานสิ้นปี 
 2. พิมพ์รายงานยอดเงินฝากคงเหลือทุกประเภทคงเหลือรายตัว ณ วันสิ้นปี 
 3. ประมวลผลเงินปันผล-เฉลี่ยคืนของสมาชิกที่โอนเข้าฝากสหกรณ์ 
 4. พิมพ์รายงานเงินปันผล –เฉลี่ยคืน 
 5. สรุปยอดดอกเบี้ยเงินฝากทุกประเภท 
 6. ทําหนังสือรับรองภาษี 50 ทวิ 
 7. ทําหนังสือนําส่งเงินภาษีประจําปี ภ.ง.ด. 2 ก. 
 8. รายงานการเสียภาษีประจําปี 
 9. รายงานดอกเบี้ยเงินรับฝากค้างจ่ายประจําปี 
 10. ออกใบรับรองเงินฝากให้สหกรณ์อ่ืน (ถ้ามี) 
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 11. จัดส่งเอกสารต่าง ๆ ที่สํานักงานประกันสังคมแจ้งมา 
 12. จัดส่งเอกสารต่าง ๆ ที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานแจ้งมา 
 13. ขอตั้งงบประมาณค่าล่วงเวลา 
 14. ควบคุมการจ่ายเงินค่าอาหารและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในวันประชุมใหญ่ 
 15. สรุปยอดภาษีเงินได้ทุกประเภทส่งกรมสรรพากร 
 16. ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้กับหน่วยงานอื่น และกรรมการเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 
 17. ตรวจสอบความถูกต้องยอดเงินรับฝากคงเหลือของสมาชิกและสหกรณ์อ่ืน 
 18. ตรวจสอบความถูกต้องของยอดเงินคงเหลือตั๋วสัญญาใช้เงิน 
งานช่วยผู้อ่ืน 
 1. ช่วยเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน 
 2. ช่วยเจ้าหน้าที่สินเชื่อปิดซองส่งเอกสารส่งให้สมาชิก 
 3. ช่วยฝ่ายธุรการในการจัดเรียงเอกสารต่าง ๆ ที่จะใช้ในวันประชุมใหญ่ 
 4. ช่วยงานประชุม สัมมนา และกิจกรรมพิเศษของสหกรณ์ 
 5. งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
     2.11 อ านาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สินเชื่อ   รายละเอียดการปฏิบัติงาน  
 1. ให้คําแนะนําสมาชิกเก่ียวกับการกู้ การชําระหนี้ การปรับโครงสร้างหนี้ 
 2. ตรวจสอบ วิเคราะห์ กลั่นกรองการให้เงินกู้แก่สมาชิกเพ่ือนําเสนอให้ผู้จัดการหรือคณะกรรมการ
เงินกู้อนุมัติ 
 3. จัดทําวาระการประชุม รายงานการประชุมคณะกรรมการเงินกู้สามัญ เงินกู้พิเศษ 
 4. ประสานงานคณะกรรมการเงินกู้เพ่ือนัดหมายประชุมพิจารณาเงินกู้ 
 5. ตรวจสอบหนังสือทวงหนี้ที่ค้างชําระ 2 เดือนขึ้นไป 
 6. จัดทํารายงานเสนอผู้จัดการกรณีท่ีสมาชิกค้างชําระหนี้ที่มากกว่า 2 เดือน  เพื่อเสนอให้ออกจาก
สมาชิกสหกรณ์ 
 7. ตรวจสอบสถานะภาพสมาชิกท่ีถึงแก่กรรมและขอลาออกจากสหกรณ์ 
       7.1 ตรวจสอบเอกสารหนังสือแต่งตั้งผู้รับโอนประโยชน์ จัดทําหนังสือขออนุมัติโอนเงินค่าหุ้น
และเงินสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกถึงแก่กรรม ชําระหนี้พร้อมโอนเงินที่เหลือและเงินอ่ืน ๆ คืนสมาชิก หรือ
ผู้รับประโยชน์และทําหนังสือแจ้งให้ผู้รับโอนประโยชน์ทราบด้วย 
       7.2 ตรวจสอบเงินที่เรียกเก็บของเดือนที่สมาชิกลาออกให้ถูกต้องครบถ้วน ก่อนโอนค่าหุ้นคืน
สมาชิก 
       7.3 ตรวจสอบและทําหนังสือแจ้งสมาชิกให้เปลี่ยนผู้ค้ําประกันและแจ้งภาระหนี้สินของสมาชิกผู้
ถึงแก่กรรมเพ่ือให้ทราบและดําเนินการต่อไป 
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       7.4  ตรวจสอบและทําหนังสือแจ้งจังหวัดขอความอนุเคราะห์หักเงินบําเหน็จตกทอดชําระหนี้
ของสมาชิกผู้ถึงแก่กรรม 
 8. งานเปลี่ยนแปลงสถานะสมาชิก  

8.1 รับและตรวจสอบจัดทําคําขอเปลี่ยนแปลงวิธีการส่งชําระหนี้เสนอผู้จัดการ 
  8.2 รับคําขอผ่อนชําระหนี้และปรับโครงสร้างหนี้และจัดทํารานงานเสนอคณะกรรมการเงินกู้ 
  8.3 รับและตรวจสอบคําของดหรือลดส่งค่าหุ้นรายเดือน 
 9. งานบังคับคดี   
   9.1 จัดทําหนังสือแจ้งสมาชิกให้ทราบ กรณีถูกอายัดเงินค่าหุ้น เงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืน 
  9.2 จัดทําหนังสือและจัดส่งเงินของสมาชิกท่ีถูกอายัดเงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืนให้แก่กรม
บังคับคดี 
 10. ตรวจคําขอกู้พิเศษและวิเคราะห์ตรวจสอบหลักประกัน 
 11. ติดต่อประสานงานกับบริษัทประเมินหลักทรัพย์ 
 12. จัดทําหนังสือสัญญาจํานอง หนังสือสัญญาเงินกู้ หนังสือมอบอํานาจให้ทํานิติกรรมจํานอง 
 13. ดําเนินการขอจดทะเบียนจํานองท่ีดิน เงินกู้สามัญ และเงินกู้พิเศษ  
 14. ตรวจสอบ ติดตามเร่งรัดหนี้จากลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ  
 15. งานประกันสินเชื่อ 
  15.1 จัดเก็บเอกสารใบสมัครคําขอเอาประกันภัยสินเชื่อกลุ่ม 
  15.2 จัดทําหนังสือแจ้งสมาชิกให้ต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยสินเชื่อ 
  15.3 ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกและจํานวนเงิน เพ่ือส่งให้บริษัทประกันภัยสินเชื่อ 
 16. ให้ข้อมูลฝ่ายอํานวยการและสวัสดิการ 
 17. จัดทํารายงานสรุปเงินกู้ทุกประเภทเป็นรายวันและประจําเดือน 
 18. ตรวจสอบคําขอกู้ทุกประเภท เพื่อเสนอให้ผู้ตรวจสอบกิจการตรวจสอบต่อไป 
 19. ควบคุมดูแลเรื่องการแจ้งหุ้น-หนี้คงเหลือประจําปีกับสมาชิกของสหกรณ์และผู้สอบบัญชี 
 20. จัดทําหนังสือแจ้งจังหวัดขอความอนุเคราะห์ให้หักเงินบําเหน็จชําระหนี้หรือแจ้งกรณีท่ีสมาชิก
เกษียณอายุราชการ 
 21. รับคําขอกู้จากสมาชิก จากงานธุรการ  
 22. ตรวจสอบ และวิเคราะห์เอกสารประกอบการกู้เงินให้ถูกต้องตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของที่
สหกรณ์กําหนด ดังนี้ 
  22.1 ตรวจสอบและวิเคราะห์วงเงินกู้ที่สามารถกู้ได้ตามระเบียบฯ 
  22.2 ตรวจสอบการซื้อหุ้นเพิ่มตามสัดส่วนเงินกู้ 

22.3 ตรวจสอบคําขอกู้เงิน หนังสือกู้ หนังสือค้ําประกันเงินกู้ มีลายเซ็นผู้กู้ ผู้ค้ํา ผ่าน 
ผู้บังคับบัญชาให้ถูกต้อง ครบถ้วนตามระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก 
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  22.4 บันทึกข้อมูลการให้เงินกู้ลงในระบบ 
  22.5 ให้คําแนะนําเรื่องการใช้บริษัทประกันคุ้มครองสินเชื่อกับสมาชิก 
 23. ติดต่อประสานงานกับสมาชิกกรณีที่ต้องแก้ไขเอกสารการกู้เงินให้ถูกต้องครบถ้วน 
 24. จัดทํารายการจ่ายเงินกู้ท่ีได้รับการอนุมัติแล้ว ส่งฝ่ายการเงิน  
 25. ให้คําแนะนํา ปรึกษาแก่สมาชิกเก่ียวกับระเบียบการให้กู้เงิน 
 26. ลงเลขท่ีสัญญาในหนังสือกู้ หนังสือค้ําประกันเงินกู้ 
 27. สําเนาหนังสือกู้ให้สมาชิก 
 28. จัดเก็บสัญญาเงินกู้เข้าแฟ้มห้องมั่นคง 
 29. จัดส่งหนังสือสอบทานหนี้และหุ้นของสมาชิก 
 30. ตรวจสอบเลขท่ีบัญชีฝากธนาคารที่สมาชิกแจ้งไว้กับสหกรณ์ให้ถูกต้อง เพื่อโอนเงินปันผล และ
เงินเฉลี่ยคืนเข้าบัญชีเงินฝากของสมาชิก 
 31.  ตรวจสอบและจัดทํารายงานยอดการจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนของสมาชิกแต่ละคน 
 32. ทําหนังสือแจ้งให้สมาชิกทราบยอดเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน รวมทั้งสอบถามวิธีการรับเงินปันผล
และเงินเฉลี่ยคืน  
 33. ทํารายงานเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนตามวิธีที่สมาชิกต้องการ 
งานให้กู้ฉุกเฉินผ่านระบบ ATM (อยู่ในระหว่างการดําเนินการ) 
 1. งานให้กู้ฉุกเฉินผ่านระบบ ATM และหน้าเคาเตอร์  
  1.1 ส่งข้อมูลเงินให้กู้ฉุกเฉินที่ได้รับอนุมัติให้กู้แล้ว 
  1.2 รับข้อมูลสมาชิกรับเงินกู้จากธนาคาร 
  1.3 พิมพ์รายงาน 
 2. งานประมวลผลและจัดเก็บเงินงวดประจําเดือน 
  2.1 จัดทําประมวลผลเรียกเก็บเงินค่าหุ้น เงินให้กู้ เงินรับฝาก ค่าเบี้ยประกันและอ่ืน ๆ  
  2.2 ตรวจสอบรายการเรียกเก็บเงินประจําเดือนข้าราชการ ลูกจ้าง ข้าราชการบํานาญ และ
บําเหน็จรายเดือน 
  2.3 ประมวลผลข้อมูลลงแผ่นดิสก์ ส่งให้การเงินโรงพยาบาลชัยภูมิ  

2.3.1 ข้าราชการบํานาญและลูกจ้างบําเหน็จรายเดือนภายในวันที่ 1 ของเดือน 
   2.3.2 ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา สมาชิกสมทบ พนักงานราชการภายในวันที่ 5 ของ
เดือน 
   2.3.3 แก้ไขรายการตามที่หักเงินได้จริง 
 3. งานเก็บเงินจ่ายคืนสมาชิก 
  3.1 จัดทําเงินคืนตามที่สมาชิกแจ้งความประสงค์ขอรับคืนเป็นเงินสด โอนธนาคารหรือฝาก
สหกรณ์ 
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  3.2 ประมวลผลข้อมูลลงแผ่นดิสก์ โอนผ่านธนาคารกรุงไทย 
  3.3 พิมพ์รายงาน 
  3.4 ตรวจสอบยอดเงินโอนเก็บจ่ายคืนให้ถูกต้องตามที่จ่ายจริง 
 4. งานประจําปี 
  4.1 จัดส่งหนังสือสอบทานหนี้และหุ้นของสมาชิก 
  4.2 ตรวจสอบเลขท่ีบัญชีเงินฝากธนาคารที่สมาชิกแจ้งไว้กับสหกรณ์ให้ถูกต้อง เพื่อเพ่ือโอน
เงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืนเข้าบัญชีเงินฝากของสมาชิก 
  4.3 ตรวจสอบและจัดทํารายงานยอดการจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนของสมาชิกแต่ละคน 

4.4 ทําหนังสือแจ้งให้สมาชิกทราบยอดเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน รวมทั้งสอบถามวิธีการรับ
เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน  

  4.5 ทํารายงานเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนตามวิธีที่สมาชิกต้องการ 
 5. งานติดตามทวงหนี้ และค่าหุ้น  
  5.1 ติดตามทวงถามหนี้ ค่าหุ้นที่สมาชิกค้างชําระมากกว่า 2 งวด 
  5.2 จัดทําหนังสือทวงหนี้แจ้งผู้กู้และผู้ค้ําประกัน 
  5.3 ปรับปรุงดอกเบี้ยที่สมาชิกชําระหนี้ระหว่างเดือนให้ถูกต้องก่อนออกใบเสร็จรับเงิน
ประจําเดือนของสมาชิกทุกหน่วยงาน 
 6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย   
     2.11 อ านาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่งานอ านวยการ  รายละเอียดการปฏิบัติงาน  
 1. งานสารบัญ  
  1.1 งานรับหนังสือ ตรวจสอบเอกสาร และแยกเรื่อง เสนอหนังสือ  
  1.2 ร่างหนังสือโต้ตอบ พิมพ์หนังสือ ส่งหนังสือ 
  1.3 เก็บหนังสือและทําลายหนังสือ 
  1.4 งานพิมพ์เอกสารต่าง ๆ บริการถ่ายเอกสาร 
 2. งานเลขานุการ  
  2.1 จัดระเบยีบวาระการประชุม การนัดประชุมคณะกรรมการดําเนินการ คณะกรรมการ
เฉพาะกิจ คณะทํางานและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 
  2.2 การบันทึกรายงานการประชุม 
  2.3 จัดเอกสารการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมเจ้าหน้าที่ 
  2.4 แจ้งมติคณะกรรมการ มติฝ่ายจัดการ ฝ่ายต่าง ๆ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 
 3. งานสมาชิกภาพและการถือหุ้น  
  3.1 งานรับสมัครเข้าเป็นสมาชิกและสมทบ  ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครตามที่กําหนดไว้
ในข้อบังคับ  
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  3.2 รับหนังสือแจ้งความจํานงเปลี่ยนชื่อ- สกุล เงินงวดชําระหนี้ เสนอคณะกรรมการ
พิจารณา แจ้งสินฝ่ายสินเชื่อบันทึกข้อมูลในคอมพิวเตอร์ 

3.3 รับหนังสือแจ้งความจํานงเปลี่ยนชื่อ – สกุล ย้ายที่อยู่ แจ้งฝ่ายที่เก่ียวข้องและบันทึก 
ข้อมูลในคอมพิวเตอร์ 
  3.4 รับใบลาออกจากการเป็นสมาชิก ส่งฝ่ายสินเชื่อตรวจสอบหุ้นและหนี้สินในฐานะผู้ค้ํา
ประกัน พิมพ์รายงานเสนอประธานกรรมการพิจารณาอนุมัติ และเสนอคณะกรรมการดําเนินการเพื่อทราบ 
แจ้งฝ่ายสินเชื่อจําหน่ายชื่อออกจากทะเบียนสมาชิก 
  3.5 พิมพ์รายงานสมาชิกเข้าใหม่ สมาชิกลาออก เปลี่ยนแปลงเงินค่าหุ้นรายเดือน 
   4. งานจัดประชุมสัมมนาสมาชิก/กรรมการ/เจ้าหน้าที่สหกรณ์และผู้ประสานงานสหกรณ์ประจํา
จังหวัด  
  4.1 ติดต่อประสานงานเรื่องสถานที่ อาหาร พาหนะ วิทยากร 
  4.2 ส่งหนังสือเชิญประชุม รับใบตอบรับ 
  4.3 ดําเนินการเรื่องประชุม จัดเอกสารประชุม จัดห้องพัก-พาหนะ 
  5. งานประชุมใหญ่สามัญประจําปี  
  5.1 ประสานงานคณะกรรมการจัดการประชุมใหญ่ และคณะกรรมการเลือกตั้ง กรรมการ
ดําเนินการ 
  5.2 จัดเตรียม-ส่งมอบวัสดุอุปกรณ์และเอกสารต่าง ๆ ในการเลือกตั้งกรรมการดําเนินการ 
  5.3 จัดเตรียมรายชื่อสมาชิกเพ่ือลงทะเบียนเข้าประชุมใหญ่ 
  5.4 ช่วยเหลือคณะกรรมการเลือกตั้งฯ ในเรื่องการบันทึกรวมคะแนนเพ่ือเสนอที่ประชุมใหญ่ 
  5.5 ติดต่อประสานงานเรื่องสถานที่ อาหาร เพ่ือจัดประชุมใหญ่ 
  5.6 จัดการเรื่องหนังสือรายงานกิจการประจําปี 
  5.7 ส่งหนังสือเชิญประชุมใหญ่ 
 6. งานบุคลากร  
  6.1 ควบคุมการลงเวลาปฏิบัติงาน การลาหยุดงาน ทําทะเบียนประวัติเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 
  6.2 การบรรจุแต่งตั้งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ การประกาศรับสมัคร การสอบ จัดทําคําสั่งบรรจุ
แต่งตั้ง 
  6.3 การจัดทําหนังสือสัญญาจ้าง หนังสือคํ้าประกัน 

7. งานวัสดุครุภัณฑ์และเครื่องใช้สํานักงาน  
  7.1 จัดซื้อ จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องใช้สํานักงาน 
  7.2 จัดทําทะเบียนคุมการเบิกจ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องใช้สํานักงาน 
  7.3 ตรวจตราควบคุมการใช้ทรัพย์สิน ตลอดจนการซ่อมแซมบํารุงรักษาเครื่องใช้สํานักงาน 
  7.4 ตรวจสอบวัสดุครุภัณฑ์ ประจําปี 
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 8. งานประชาสัมพันธ์  
  8.1 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสู่สมาชิก 
  8.2 อํานวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อ ให้คําเสนอแนะชี้แจงแก่สมาชิก หรือผู้มาติดต่อ 
  8.3 ดูแล ปรับปรุง ป้ายประกาศต่าง ๆ ในสํานักงานให้เป็นปัจจุบันและน่าสนใจ 
  8.4 ดูแล ปรับปรุงข้อมูลประชาสัมพันธ์บนป้าย และในเว็ปไซต์ให้เป็นปัจจุบัน 
  8.5 จัดทําข้อความประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ เรื่องสําคัญ ๆ เพ่ือแจกสมาชิก 
  8.6 ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทําจดหมายข่าวสหกรณ์ 
 9. งานสารสนเทศ  
  9.1 งานประจําวัน 
                          9.1.1 ควบคุม ตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไข พัฒนาเว็ปไซต์ ที่เก่ียวข้อง 
       9.1.2 จัดการสํารองข้อมูลของฐานข้อมูลระบบงานสหกรณ์ 
       9.1.3 ควบคุมตรวจสอบแก้ไขปัญหาระบบงาน และข้อมูล ประสานงานกับบริษัทที่
เกี่ยวกับระบบงานสหกรณ์ หากเกิดปัญหา 
       9.1.4 ควบคุมดูแลการพัฒนาแอพลิเคชั่นและซอฟแวร์ทั้งของบริษัท พัฒนาเอง หรือ
บุคคลภายนอก ให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานของแต่ละหน่วยงาน (บางส่วน)   
       9.1.5 ตรวจสอบและแก้ไขปัญหา ระบบเครือข่าย ระบบอินเตอร์เน็ต ระบบคอมพิวเตอร์
แม่ข่าย ลูกข่าย และอุปกรณ์ต่อพ่วงขององค์กร 
       9.1.6 ทดสอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และซอฟแวร์ต่าง ๆ ให้แก่ผู้ใช้งาน 
       9.1.7 ควบคุมดูแลระบบ วิเคราะห์ระบบบางส่วน การพัฒนาการทดสอบและประเมินผล
ซอฟแวร์  รวมทั้งจัดเตรียมคู่มือการใช้งานเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน 
       9.1.8 เก็บรวบรวม และวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์เพื่อนําไปใช้ 

             9.1.9  ตอบคําถาม ให้คําปรึกษา และคําแนะนําแก่สมาชิก ในเรื่องระบบสารสนเทศของ
องค์กร    
     9.1.10 ติดต่อประสานงานกับธนาคาร กรมส่งเสริมสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
     9.1.11 ให้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการใช้งานต่าง ๆ แก่ผู้ใช้คอมพิวเตอร์
ภายในองค์กร 
     9.1.12 ศึกษาวิทยาการใหม่ ๆ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนํามาปรับปรุงและ
ประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร 
     9.1.13 พิมพ์หนังสือราชการ แผนงาน คู่มือ เอกสารต่าง ๆ ด้าน IT 
     9.1.14 ตรวจสอบ บํารุงรักษาระบบไฟฟ้า และระบบเทคโนโลยี 
         9.2 งานประจําเดือน 
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      9.2.1  ตรวจสอบการจัดทําข้อมูลเงินเรียกเก็บประจําเดือนเสนอการเงิน เพื่อให้
กรมบญัชีกลางทํารายการหักเงินเดือน 
      9.2.2 จัดทําสื่อเพ่ือนําเสนองานประชุมคณะกรรมการ 
      9.2.3 จัดเก็บรวบรวมข้อมูลของฐานข้อมูลระบบงานสหกรณ์ฯ เพ่ือสํารองไว้รายวัน เพ่ือ
จัดเก็บเป็นรายเดือน 
      9.2.4 ส่งข้อมูลงบทดลองให้กับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ฯ ผ่านระบบแอพลิเคชั่น 
      9.2.5 ติดต่อประสานงานรับข้อมูลเงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้าง ข้าราชการบํานาญ และ
พนักงานราชการจากการเงินโรงพยาบาลชัยภูมิ 
  9.3 งานประจําปี 
       9.3.1 ตรวจสอบ สํารวจ และสรุปปัญหาการใช้งานด้านระบบงาน ระบบเครือข่าย ระบบ
คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง เพื่อเสนอตั้งงบประมาณ ทั้งด้าน Hardware และ Sofeware ของสหกรณ์
ในปีต่อไป 
       9.3.2 เตรียมงานประชุมใหญ่ประจําปี ในเรื่องงานโสต สถานที่ และอ่ืน ๆ ที่ได้รับ
มอบหมาย 
       9.3.3 เตรียมสื่อการนําเสนอในงานที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 
       9.3.4 ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทําในกระบวนการ การปันผลและเฉลี่ยคืน (บางส่วน) 
  9.4 งานช่วยผู้อ่ืน 
        9.4.1 ซื้ออุปกรณ์สํานักงาน ส่งซ่อมครุภัณฑ์ 
                           9.4.2 งานประชุม สัมมนา และกิจกรรมพิเศษของสหกรณ์ 
        9.4.3 งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา       

10. งานสวัสดิการสมาชิก  
  10.1 รับคําร้องขอรับเงินตามระเบียบของสหกรณ์ 
   ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์ 
   ระเบียบว่าด้วยการสงเคราะห์สมาชิกผู้ถึงแก่กรรม 
   ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนเพ่ือจัดสวัสดิการแก่สมาชิก 
   ระเบียบว่าด้วยทุนส่งเสริมการศึกษาและการอบรมสัมมนา 
  10.2 เสนอผู้มีอํานาจพิจารณาอนุมัติคําร้องขอรับเงินตามระเบียบ ฯ 
  10.3 ติดต่อประสานงานกับสมาชิกหรือทายาทของสมาชิกแล้วแต่กรณีแล้วแต่กรณี 
  10.4 บันทึกข้อมูลการให้สวัสดิการเข้าคอมพิวเตอร์ 
 11. งานรับรอง  
  11.1 จัดอาหารว่างรับรองกรรมการผู้มาประชุม/สมาชิก 
  11.2 ดูแลเรื่องน้ําดื่ม และเครื่องบริการสมาชิก 
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  11.3 จัดเครื่องดื่มรับรองแขกผู้มาเยี่ยมชมกิจการ/ติดต่องาน 
 12. งานดูแลรักษาความสะอาดอาคารและสถานที่  
  12.1 ดูแลการเปิด ปิดสํานักงาน 
  12.2 การดูแลรักษาความปลอดภัยของสํานักงาน 
  12.3 ควบคุม ดูแลพนักงานรักษาความสะอาด ให้ปฏิบัติหน้าที่ 
  12.4 ตรวจตา ดูแลบํารุงรักษา อาคารสถานที่ให้สะอาดงามตา 
 
ตอนที่ 3 วิธีปฏิบัติงานเกี่ยวกับการท ารายงานเสนอบุคคลและส่วนราชการ 
 (ก)  การจัดท ารายงานสรุปประจ าวัน 
 เจ้าหน้าที่การเงินจะต้องจัดทํา “รายงานสรุปประจําวัน” ทุกวัน เพ่ือเสนอให้ประธานกรรมการ
สหกรณ์ ได้รับทราบสถานะการเงินประจําวันของสหกรณ์ประการหนึ่ง และเป็นการป้องกันการบกพร่องหรือ
ทุจริตทางการเงินด้วยอีกประการหนึ่ง ตามแบบฟอร์มดังนี้  

 
 
 
 

FM-Co.op-01 
รายงานสรุปประจ าวัน 

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จ ากัด 
รายงาน การตรวจนับและเก็บรักษา เงินสด และยอดคงเหลือบัญชีสถาบันการเงินต่าง ๆ  
ประจําวัน.............. ที่ ..... เดือน.......................... พ.ศ. ............... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ประเภทบัญชี/ธนาคาร/สาขา เลขที่บัญชี ยอดคงเหลือ 

ออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย  ชัยภูมิ 307-1-85155-3  

ประเภทเงิน
(แบงค์/เหรียญ) 

จํานวน
ที่นับได้ 

จํานวนเงิน (บาท) 

 
 
 
 

  

รวมทั้งสิน   

เงินสดอื่นๆ 

 
 
 

รวม  เงินสดอ่ืนๆ 
รวม  เงินสดที่นับได้ 
รวม  เงินสดประจําวัน 
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ออมทรัพย์ ธนาคารออมสิน  ชัยภูมิ 
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ชัยภูมิ 
เงินฝากธนาคารธนชาต เทสโก้ โลตัส ชัยภูมิ  
เงินฝากธนาคารธนชาต เทสโก้ โลตัส ชัยภูมิ  
เงินฝากธนาคารธนชาต เทสโก้ โลตัส ชัยภูมิ  
ออมทรัพย์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ 
ออมทรัพย์สหกรณ์สามัญศึกษา ชัยภูมิ 
ออมทรัพย์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข ชัยภูมิ 

07-4701-20-1779 
012-2-35692-3 
641-6-01633-6 
641-6-06145-4 
641-6-06210-9 
01-05000-061 
0000877 
0000000 

    
    
                                                              ลงชื่อ ............................................  ผู้ส่งมอบ 
               (                                ) 

 
ลงชื่อ ............................................  ผู้รับมอบ 

               (                                )  
  
 
ขั้นตอนการปฏิบัติ  

1. ให้ผู้ทําหน้าที่การเงินลงบันทึกในแบบฟอร์ม FM-Co.op-01 ให้ครบถ้วน 
2. ให้ผู้จัดการสหกรณ์ลงชื่อรับรองความถูกต้องไว้เป็นหลักฐาน 
3. ให้ประธานกรรมการ/เหรัญญิกสหกรณ์ตรวจสอบข้อมูลประจําวันทุกวัน และต้องลงมาดู 

ข้อมูลในบัญชีและสมุดทะเบียนที่สํานักงานสหกรณ์เป็นกรณีเม่ือเห็นว่ามีข้อผิดปกติหรือข้อ
สงสัย 

    (ข)  การจัดท ารายงานกิจการประจ าเดือน 
  เพ่ือให้การดําเนินงานของสหกรณ์เป็นไปด้วยความถูกต้องและเรียบร้อยเป็นปัจจุบัน นาย
ทะเบียนสหกรณ์จึงได้กําหนดแบบรายงานกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์ขึ้น ตามหนังสือที่ กส. 1109/ว.84 ลง
วันที่ 10 พฤษภาคม 2516 เพ่ือให้การบริหารงานของสหกรณ์เกิดประโยชน์แก่การดําเนินงาน การรวบรวม
สถิติ การวิเคราะห์ผลการดําเนินงาน การเร่งรัดการบัญชีของสหกรณ์ให้เป็นปัจจุบัน การจัดทํารายงานตาม
แบบที่กําหนดนี้ให้เสนอต่อสหกรณ์จังหวัด และกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นประจําเดือน การส่งรายงานถึงกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป และรายงานกิจการของสหกรณ์นี้ ผู้จัดการจะต้องเสนอ
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คณะกรรมการดําเนินการพิจารณา รายงานนี้จะเป็นประโยชน์แก่คณะกรรมการดําเนินการ เจ้าหน้าที่ส่งเสริม
สหกรณ์จังหวัด และ คณะกรรมการควบคุมตรวจสอบการดําเนินงาน 
 
 การจัดทํารายงานกิจการประจําเดือน ให้กรอกในแบบฟอร์ม FM-Co.op-02 ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานกิจการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จํากัด 

 
ประจําเดือน ............................................... พ.ศ. ..................... 

1. จ านวนสมาชิก  
 ยอดยกมาจากเดือนก่อน  .......................................  คน 
 สมาชิกเข้าใหม่    ........................................ คน 
 สมาชิกลาออก   ........................................ คน 
 ยอดคงเหลือ   ........................................ คน 
2. จ านวนสมาชิกที่เป็นหนี้เงินกู้ 
 มีจํานวนทั้งสิ้น   ........................................ คน 
3. งบทดลองแสดงฐานะการเงิน 
 สิ้นสุด ณ วันที่ ............ เดือน ............................... พ.ศ. ............. 

FM-Co.op-02 
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ชื่อบัญชี ยอดยกมาจากเดือนก่อน รายการระหว่างเดือน ยอดคงเหลือ 

ลูกหนี้ เจ้าหนี้ ลูกหนี้ เจ้าหนี้ ลูกหนี้ เจ้าหนี้ 

เงินฝากธนาคาร       
   -    กระแสรายวัน       

- ฝากออมทรัพย์       

- ฝากประจํา       
เงินให้กู้แก่สมาชิก       

ลูกหนี้ตัวแทน       

ค่าหุ้นชุมนุมสหกรณ์ฯ       
เครื่องเขยีนแบบพิมพ์       

เงินฝากประจํา       
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (รอส่ง)       

เงินเดือนเจ้าหน้าที่       

เงินปันผลตามหุ้น       
เงินเฉลี่ยคืน       

เงินค้างจ่าย       

- ทุนเรือนหุ้น        
            ยอดยกไป       

ชื่อบัญชี ยอดยกมาจากเดือนก่อน รายการระหว่างเดือน ยอดคงเหลือ 

ลูกหนี้ เจ้าหนี้ ลูกหนี้ เจ้าหนี้ ลูกหนี้ เจ้าหนี้ 

                        ยอดยกมา       

- ดอกเบี้ยเงินกู้บริษัท       
- ดอกเบี้ยเงินฝากประจํา       

- เงินปันผลค้างจ่าย       
- เงินเฉลี่ยคืนค้างจ่าย       

ทุนดําเนินการ       

-        
-        

-        

ทุนรักษาผลประโยชน์       
ทุนสะสม     ขยายกิจการ       
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ทุนสาธารณประโยชน์       

ทุนสํารอง       
กําไรขาดทุน       

ดอกเบี้ยรับ       

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า       
ค่าบํารุงสันนิบาตสหกรณ์       

ดอกเบี้ยจ่าย       

- เงินฝากประจํา        
- เงินเบิกเกิน บ/ช ธนาคาร       

- เงินกู้       
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ       

ค่าใช้จ่ายทั่วไป       

เงินยืมล่วงหน้าจากบริษัท       
ค่าใช้จ่ายวันประชุมใหญ่       

ค่ารับรอง       

เงินค้างรับ       
ดอกเบี้ยรอดําเนินการ       

       

ยอดรวมทั้งสิ้น       
4. การรับ – จ่ายและเก็บรักษาเงินสด 
 4.1 บัญชีเงินสด  
 

วัน เดือน ปี ลูกหนี้ เจ้าหนี้ ยอดคงเหลือ หมายเหตุ 
ยอดยกมา   ณ 
วันที่………………. 

    

วันที่      

วันที่      

วันที่      
วันที่      

วันที่      

วันที่      
วันที่      
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วันที่      

วันที่      
วันที่      

วันที่      

วันที่      
วันที่      

วันที่      

วันที่      
วันที่      

วันที่      
วันที่      

วันที่      

วันที่      
วันที่      

วันที่      

รวม     
  
 
 
 

 4.2  เงินสดคงเหลือในมือ 
  เมื่อวันที่ ...... เดือน ..................... พ.ศ. .......... สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จํากัด 
มีเงินสดคงเหลือตามบัญชีเป็นเงิน ..................................บาท (                                                     ) 
  ข้าพเจ้า นางสาวสมทรง  บุญญานุสนธิ์  ตําแหน่งผู้จัดการ เป็นผู้รับผิดชอบและเก็บรักษาเงิน
สด ขา้พเจ้ามีอํานาจเก็บรักษาเงินสดไว้ได้ไม่เกิน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)  เงินสดที่ข้าพเจ้าเก็บรักษาไว้
ในวรรคแรกนั้น ข้าพเจ้าได้นําฝาก ..................................... แล้วเป็นจํานวนเงิน ........................... บาท  
 4.3 เงินฝากธนาคาร 
  (1) ธนาคาร ............................... ประเภทออมทรัพย์ ยอดเงินคงเหลือ เมื่อ วันที่ .........เดอืน
........................... พ.ศ. .......... ตามบัญชีของสหกรณ์เป็นจํานวนเงิน ..................... บาท ยอดฝากดังกล่าวตรง
กับยอดคงเหลืดในสมุดคู่บัญชีซึ่งธนาคารให้ไว้ 
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  (2) ธนาคาร ............................... ประเภทประจํา ยอดเงินคงเหลือ เมื่อ วันที่ .........เดือน
........................... พ.ศ. .......... ตามบัญชีของสหกรณ์เป็นจํานวนเงิน ..................... บาท ยอดฝากดังกล่าวตรง
กับยอดคงเหลืดในสมุดคู่บัญชีซึ่งธนาคารให้ไว้ 
  (3) ธนาคาร ............................... ประเภทฝากกระแสรายวัน ยอดเงินคงเหลือ เมื่อ  
วันที่ .........เดือน........................... พ.ศ. .......... ตามบัญชีของสหกรณ์เป็นจํานวนเงิน ..................... บาท ยอด
ฝากคงเหลืดตามบัญชีใบแจ้งยอดธนาคารเป็นจํานวนเงิน ...................................... บาท มียอดแตกต่างกันเป็น
จํานวนเงิน ...................................... บาท เพราะ (ให้ชี้แจงเหตุแตกต่างโดยละเอียด) ................................. ..... 
...........................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. .............................................. 
............................................................................................................................. .............................................. 
      (ลงชื่อ)............................................... ผู้รักษาเงินสด 
            ผู้จัดการสหกรณ์ 
5. การให้เงินกู้แก่สมาชิก 
 ลูกหนี้เงินกูค้งเหลือยกมาจากเดือนก่อน    .............................. บาท 
 เงินให้กูป้ระจําเดือนนี้ 
  (1)  เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน  จํานวน .............. ราย  เป็นเงิน   .............................. บาท 
  (2)  เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน (ว) จํานวน ........... ราย  เป็นเงิน   ............................... บาท 
  (3)  เงินกู้สามัญ   จํานวน .............. ราย  เป็นเงิน   .............................. บาท 
  (4)  เงินกู้พิเศษ   จํานวน .............. ราย  เป็นเงิน   .............................. บาท 
      รวมทั้งสิ้น       เป็นเงิน   .............................. บาท 

หักเงินชําระหนี้ในเดือนนี้           เป็นเงิน   .............................. บาท  
เงินให้กู้คงเหลืออยู่ที่สมาชิก          เป็นเงิน   .............................. บาท 

 

6.  รายละเอียดเงินฝากประจ า ทุนเรือนหุ้น เงินให้กู้แก่สมาชิกคงเหลือ 
              เมื่อวันที่ ...... เดือน ................................... พ.ศ. ................. 

ลําดับเลขท่ีหุ้น เงินฝากประจํา ทุนเรือนหุ้น เงินให้กู้แก่สมาชิก หมายเหตุ 

เลขที่  0001 – 0099     
เลขที่  0100 – 0199     

เลขที่  0200 – 0299     

เลขที่  0300 – 0399     
เลขที่  0400 – 0499     

เลขที่  0500 – 0599     
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เลขที่  0600 – 0699     

เลขที่  0700 – 0799     
เลขที่  0800 – 0899     

เลขที่  0900 – 1099     

เลขที่  1000 – 0199     
เลขที่  1100 – 1299     

เลขที่  1200 – 1399     

เลขที่  1300 – 1499     
เลขที่  1400 – 1599     

เลขที่  1500 – 1699     
เลขที่  1600 – 1799     

เลขที่  1700 – 1899     

เลขที่  1800 – 1999     
เลขที่  1900 – 2099     

 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการต่าง ๆ ในรายงานสหกรณ์ประจําเดือน ............................ พ.ศ. ............... ฉบับนี้
ถูกต้อง 

ลงชื่อ............................................... พนักงานบัญชี 
                                                                    (                                  ) 

                                                                    ลงชื่อ...............................................  ผู้จัดการ 
                                                                       (                                     ) 

     ลงชื่อ.........................................ประธานกรรมการ 
                                                                      (                                    )   

        
 


