
 
 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จ ากัด 

ว่าด้วยอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 
พ.ศ. 2550 

 

 อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 79(8) ข้อ 94. ข้อ 100. และข้อ 107(11) ที่ประชุม
คณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 9  คร้ังที่ 6 /2550 วันที่  25  เมษายน  2550 ได้ก าหนดระเบียบว่าด้วยอ านาจ
หน้าที่และความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่สหกรณ์  ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ  1.  ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จ ากัด ว่าด้วยอ านาจหน้าที่
และความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่สหกรณ์  พ.ศ. 2550” 
 ข้อ  2.  ระเบียบนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  26  เมษายน  พ.ศ. 2550  เป็นต้นไป 
 ข้อ  3.  ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จ ากัด ว่าด้วยอ านาจหน้าที่และความ
รับผิดชอบของผู้จัดการและเจ้าหน้าที่อ่ืน พ.ศ. 2546 และให้ใช้ระเบียบนี้แทน  
 

หมวด 1 

ผู้จัดการ 
 ข้อ 4.  ผู้จัดการมีอ านาจหน้าที่ในการจัดการทั่วไปและรับผิดชอบเกี่ยวกับบรรดากิจการประจ าของ
สหกรณ์ รวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 

(1) ตรวจสอบการสมัครเข้าเป็นสมาชิกให้เป็นการถูกต้อง ตลอดจนเป็นธุระจัดให้ผู้เข้า
เป็นสมาชิกลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก และช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้ากับเงินค่า
หุ้นตามข้อบังคับของสหกรณ์ 

(2) ควบคุมให้มีการเก็บเงินค่าหุ้นรายเดือน แจ้งยอดจ านวนหุ้น จ่ายคืนค่าหุ้นและชักชวน
การถือหุ้นในสหกรณ์ 

(3) รับฝากเงิน จ่ายคืนเงินฝาก และส่งเสริมการรับฝากเงินของสหกรณ์  
(4) เป็นธุระในการตรวจสอบค าขอกู้ จ่ายเงินกู้ จัดท าเอกสารเกี่ยวกับเงินกู้ ให้เป็นไปตาม

แบบและระเบียบของสหกรณ์ 
(5) จัดท ารายละเอียดของสมาชิกรายตัวเกี่ยวกับเงินค่าหุ้น และเงินให้กู้ทุกหกเดือน พร้อม

กับแจ้งให้สมาชิกทราบเป็นรายบุคคล 
 



(6) พิจารณาจัดจ้างเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ตามอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดในระเบียบของ
สหกรณ์รวมถึงก าหนดหน้าที่และวิธีปฏิบัติงานของบรรดาเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ 
ตลอดจนเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เหล่านั้น
ให้เป็นไปโดยถูกต้องเรียบร้อย 

(7) เป็นธุระกวดขันในเร่ืองการออกใบรับ เรียกใบรับ หรือจัดให้มีใบส าคัญโดยครบถ้วน  
รับผิดชอบในการรับจ่ายเงินของสหกรณ์ให้เป็นการถูกต้อง รวบรวมใบส าคัญและ
เอกสารต่างๆ เกี่ยวกับการเงินไว้โดยครบถ้วน และเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ให้เป็นไป
ตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 

(8) รับผิดชอบและดูแลในการจัดท าบัญชีและทะเบียนต่างๆ ของสหกรณ์ให้ถูกต้องและ
เป็นปัจจุบัน 

(9) ติดต่อประสานงานกับเลขานุการในการด าเนินการจัดประชุมใหญ่  ประชุม
คณะกรรมการด าเนินการ และประชุมคณะกรรมการอ่ืนๆ 

(10) รับผิดชอบจัดงบดุลรวมทั้งบัญชีก าไรขาดทุน และรายงานประจ าปีแสดงผลการ
ด าเนินงานของสหกรณ์เสนอคณะกรรมการด าเนินการพิจารณา เพื่อเสนอต่อที่
ประชุมใหญ่อนุมัติ 

(11) จัดท าแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าของสหกรณ์ เสนอคณะกรรมการ
ด าเนินการพิจารณา 

(12) จัดท าแผนปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้สอดคล้องกับแผนงานที่ได้รับอนุมัติจากที่
ประชุมใหญ่ 

(13) เข้าร่วมประชุมและชี้แจงในการประชุมใหญ่ ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ และ
ประชุมคณะกรรมการอ่ืนๆ เว้นแต่กรณีซึ่งที่ประชุมนั้นๆ มิให้เข้าร่วมประชุม  

(14) ปฏิบัติการเกี่ยวกับงานสารบรรณของสหกรณ์ 
(15) รักษาดวงตราของสหกรณ์ และรับผิดชอบตรวจตราดูแลทรัพย์สินต่างๆ ของสหกรณ์

ให้อยู่ในสภาพอันดีและปลอดภัย 
(16) เสนอรายงานกิจการประจ าเดือนของสหกรณ์ต่อคณะกรรมการด าเนินการ  
(17) เสนอรายการหรือรายงานของสหกรณ์ต่อทางราชการตามแบบและระยะเวลาที่ทาง

ราชการด าเนินการก าหนด 
(18) ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการด าเนินการ หรือคณะกรรมการอ่ืนของสหกรณ์

มอบหมาย หรือตามที่ควรกระท า เพื่อให้กิจการในหน้าที่ของตนลุล่วงไปด้วยดี  
 
 
 



หมวด 2 

ผู้ช่วยผู้จัดการ 
 ข้อ  5.  ผู้ช่วยผู้จัดการ มีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังต่อไปนี้  
  (1)  ปฏิบัติหน้าที่ตามคณะกรรมการด าเนินการหรือผู้จัดการมอบหมาย  
  (2)  ในกรณีที่ไม่มีผู้จัดการ ให้ผู้ช่วยผู้จัดการท าหน้าที่ผู้จัดการ  
  (3)  ในกรณีที่ผู้จัดการไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ผู้ช่วยผู้จัดการเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่
แทน 
  (4)  ปฏิบัติการอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการด าเนินการหรือผู้จัดการมอบหมายให้หรือตามที่
ควรกระท าเพื่อให้กิจการในหน้าที่ของตนลุล่วงไปด้วยดี 

 

หมวด 3 
หัวหน้างาน 

 ข้อ  6.  หัวหน้างานมีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังต่อไปนี้  
  (1)  ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้จัดการหรือผู้ช่วยผู้จัดการมอบหมาย  
  (2)  ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ผู้จัดการหรือผู้ช่วยผู้จัดการมอบให้หรือตามที่ควรกระท าเพื่อ
กิจการในหน้าที่ของตนลุล่วงไปด้วยดี 
 

หมวด  4 
เจ้าหน้าท่ีฝ่ายสินเชื่อ 

 ข้อ  7.  เจ้าหน้าที่สินเชื่อมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการให้เงินกู้หรือ
สินเชื่อแก่สมาชิกดังต่อไปนี้ 

(1) ชี้แจง ชักชวนให้ผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อบังคับฯสมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ 
(2) ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ที่จะสมัครเป็นสมาชิกให้ถูกต้องตามข้อบังคับของสหกรณ์แล้ว

เสนอผู้จัดการ เพื่อน าเสนอคณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์พิจารณา  
(3) ตรวจสอบค าขอกู้ของสมาชิกเกี่ยวกับการถือหุ้นและหนี้สินของผู้กู้ให้เป็นไปตาม

ระเบียบสหกรณ์และแนวทางปฏิบัติการให้สินเชื่อ 
(4) จัดท าบัญชีเงินกู้และทะเบียนหุ้นรายตัวให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 
(5) จัดท ารายการหุ้น หน้ีคงเหลือรายตัวประจ าเดือนและรายหน่วยแล้วตรวจสอบความ

ถูกต้องกับยอดคุมของเจ้าหน้าที่บัญชี 
(6) แจ้งจ านวนหุ้น  มูลค่าหุ้น  และหนี้คงเหลือ ณ สิ้นวันที่  31  มีนาคม และสิ้นวันที่  30  

กันยายน ของทุกปี เพื่อแจ้งสมาชิกและแจ้งให้สหกรณ์จังหวัดทราบ 



(7) ท าหน้าที่ประมวลผลรายการหักเงินพร้อมกับออกใบเสร็จรับเงินประจ าเดือนจาก
สมาชิก แล้วส่งใบเสร็จรับเงินที่ออกไปให้เจ้าหน้าที่การเงินต้นสังกัดของสมาชิกเพื่อ
ท าการหักเงินประจ าเดือน 

(8) คิดเงินเฉลี่ยคืนของสมาชิกรายคนและรายหน่วยทุกสิ้นปี 
(9) ติดตาม  ตักเตือน ให้สมาชิกช าระหนี้เงินกู้ยืม  ค่าหุ้น  ค่าธรรมเนียมต่างๆ ให้เป็นไป

ตามข้อบังคับของสหกรณ์พร้อมทั้งชักชวนให้สมาชิกช่วยกันระดมทุน 
(10)  ติดต่อ  สอบถาม  ส ารวจความต้องการเงินกู้ของสมาชิก  เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ

จัดท าแผนงานธุรกิจการให้บริการด้านสินเชื่อของสหกรณ์  
(11) สอบสวนและช่วยท าค าขอกู้  เอกสารประกอบค าขอกู้  จัดท าหลักประกันให้ถูกต้อง

ตามระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้ 
(12) ตรวจสอบหลักประกัน และการประเมินที่ดินตามราคาที่คณะกรรมการประเมินราคา

ก าหนดไว้ตามท้องที่นั้นๆ หรือประเมินราคาตามที่ทางราชการก าหนดไว้โดยให้
ถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับของสหกรณ์ 

(13) รวบรวมค าขอกู้และเอกสารประกอบค าขอกู้พร้อมทั้งหนังสือค้ าประกันเสนอ
ผู้จัดการตรวจสอบเพื่อน าเสนอคณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์พิจารณาอนุมัติ
ตลอดจนการให้ค าชี้แจงประกอบค าขอกู้ต่อที่ประชุม 

(14) จัดท ารายงานขอเบิกเงินกู้จากแหล่งเงินกู้อื่น เสนอผู้จัดการตรวจสอบรายงานการขอกู้
เพื่อน าเงินกู้มาจ่ายให้สมาชิกสหกรณ์กู้ยืมตามความจ าเป็น 

(15) จัดท าหนังสือสัญญากู้เงิน  และหนังสือค้ าประกันให้ถูกต้อง เรียบร้อยสมบูรณ์ แล้ว
เสนอให้ผู้จัดการตรวจสอบก่อนจ่ายเงินกู้ 

(16) รับค าขอกู้ เอกสารประกอบค าขอกู้ หนังสือสัญญากู้เงินและหนังสือค้ าประกันที่
ได้รับอนุมัติแล้ว น ามาจัดท าทะเบียนหนังสือกู้ และทะเบียนหนังสือค้ าประกัน แล้ว
ส่งมอบให้เจ้าหน้าที่บัญชีตรวจสอบให้ถูกต้องก่อนให้ผู้จัดการจ่ายเงินกู้  

(17) เก็บรวบรวมข้อมูลการให้เงินกู้ของสมาชิก เพื่อใช้เป็นหลักฐานเบื้องต้นในการ
พิจารณาเงินกู้จัดท ารายงานการตรวจสอบเงินกู้เสนอผู้จัดการน าเสนอคณะกรรมการ
ด าเนินการพิจารณาเงินกู้ 

(18) ควบคุมดูแลเก็บรักษาเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการกู้เงิน เช่น ค าขอกู้เงิน หนังสือ
สัญญากู้เงิน หนังสือค้ าประกัน ใบสมัครสมาชิก สมุดทะเบียนสมาชิก  ทะเบียนค าขอ
กู้เงิน ทะเบียนหนังสือสัญญาเงินกู้  ทะเบียนหนังสือค้ าประกัน ดัชนีการค้ าประกัน 
ทะเบียนทรัพย์สิน  หนี้สิน  ทะเบียนสมุดคู่บัญชีเงินกู้  เป็นต้น ให้เก็บเอกสารเหล่านี้
อยู่ในที่ปลอดภัย เป็นระเบียบเรียบร้อยครบถ้วนสะดวกแก่การตรวจสอบ  



(19) ออกไปติดตามเตือนให้สมาชิกช าระหนี้เงินกู้ให้ตรงตามก าหนดเวลาช าระ ซึ่ง
เจ้าหน้าที่สินเชื่อจะต้องด าเนินการดังนี้ 

ก. จัดท าหนังสือเตือนให้สมาชิกผู้กู้ช าระหนี้เงินกู้ แล้วส่งให้สมาชิกผู้กู้โดยตรง 
และให้สมาชิกผู้กู้ลงชื่อรับไว้เป็นหลักฐาน 

ข. ในกรณีที่ไม่สามารถส่งมอบหนังสือเตือนให้กับสมาชิกผู้กู้ได้โดยตรง ให้ส่ง
โดยวิธีทางไปรษณีย์หรือโดยวิธีอ่ืนที่จะกระท าได้ตามความเหมาะสม แล้ว
จัดท าบันทึกไว้เป็นหลักฐานว่าเหตุใดจึงส่งให้สมาชิกผู้กู้ไม่ได้ 

(20) จัดท าทะเบียนการช าระหนี้ของสมาชิก ทะเบียนเงินกู้ถึงก าหนดช าระเพื่อสะดวกใน
การออกหนังสือเตือนการช าระหนี้  ก าหนดแผนการให้เงินกู้แก่สมาชิกแล้วน าเสนอ
ผู้จัดการ 

(21) จัดท ารายงานสรุปการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ โดยประสานงานกับเจ้าหน้าที่บัญชี
เสนอผู้จัดการน าเสนอคณะกรรมการด าเนินการ 

(22) ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการ 
 

หมวด  5 
เจ้าหน้าท่ีฝ่ายบัญชี 

 ข้อ  8.  เจ้าหน้าที่บัญชีมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานบัญชีดังต่อไปนี้  
  งานบัญชี 

(1) ท าหน้าที่จัดเตรียมและจัดท าเอกสารหลักฐานทางการเงิน เช่น การเบิก การจ่าย การรับ
เงิน การออกใบช าระหนี้ การค านวณดอกเบี้ยเงินกู้ รวมทั้งการท าเร่ืองขออนุมัติต่าง ๆ 
เพื่อน ามาประกอบการลงบัญชีให้เรียบร้อยก่อนที่จะให้ผู้จัดการท าการรับเงินและ
จ่ายเงิน เอกสารประกอบการลงบัญชีจะต้องรวบรวมจากหลักฐานตามลักษณะของ
รายการทางการเงินที่เกิดขึ้นตามจ านวนที่ปรากฏในเอกสารน้ัน ๆ ซึ่งมี 2 ประเภท คือ 
เอกสารภายในเป็นเอกสารที่สหกรณ์จัดท าขึ้น เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบรับเงินกู้ ใบเบิก
เงิน ใบส าคัญจ่ายเงิน ส่วนเอกสารภายนอกเป็นเอกสารที่ สหกรณ์ได้รับจากผู้อื่น เช่น 
ใบก ากับสินค้าที่เจ้าหน้าที่ออกให้ บิลค่าใช้จ่าย บิลเจ้าหนี้ เป็นต้น 

(2) ท าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  ว่าถูกต้องสมบูรณ์หรือไม่  ก่อนให้
ผู้จัดการรับและจ่ายเงิน  เช่น  มีลายมือชื่อผู้อนุมัติครบถ้วนเป็นไปตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการด าเนินการ  เป็นค่าใช้จ่ายถูกต้องหรือเป็นรายได้ที่ได้รับครบถ้วน
หรือไม่  พร้อมทั้งค านวณตัวเลขตรวจสอบดูระยะเวลาวันจ่ายเงิน  



(3) รวบรวมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  ที่เกี่ยวกับการเงินหลังจากตรวจสอบถูกต้องแล้วและ
ผู้จัดการจ่ายเงินและรับเงินมาวิเคราะห์และจัดท างบหน้าใบส าคัญจ่ายและใบโอนบัญชี
แยกตามประเภทของบัญชีที่ก าหนดไว้แล้วหรือก าหนดขึ้นใหม่ 

(4) น าเอกสารการเงินที่รับมอบจากเจ้าหน้าที่ต่าง ๆ ที่ได้จัดท างบหน้าใบส าคัญแล้ว  ทุก
ประเภทตาม  (3)  ลงรายการในสมุดบัญชีชั้นต้น  ดังนี้ 

1. แยกใบส าคัญการรับ-จ่ายเงิน ซึ่งเจ้าหน้าที่การเงินมอบให้เข้าสลิปลูกหนี้ 
เจ้าหนี้ตามประเภทการจ่ายหรือรับทุกวันเมื่อหมดเวลาปฏิบัติงานประจ าวัน  

2. ลงรายการรับ-จ่าย ตามสลิปที่แยกแล้วลงในสมุดประจ าวัน 
3. ลงรายการผ่านจากสมุดประจ าวันเข้าสมุดรวมบัญชีทั่วไป 
4. ท างบทดลองประจ าเดือน ทดสอบความถูกต้องของบัญชี 

โดยจัดท าให้เป็นประจ าวันแล้วยกยอดจากสมุดบัญชีชั้นต้นไปลงสมุดบัญชีแยก
ประเภททั่วไปโดยจัดท าให้ถูกต้องเรียบร้อยและให้เป็นปัจจุบัน 

(5) ท าหน้าที่ปิดบัญชีเป็นประจ าทุกวัน  ปิดบัญชีประจ าเดือนและประจ าปีพร้อมกับ
น าเสนอให้ผู้จัดการท าการตรวจสอบ 

(6) ควบคุมจัดท าและบันทึกลงรายละเอียดสมุดทะเบียนต่าง ๆ เช่น ทะเบียนหุ้นดัชนี 
ทะเบียนหุ้น ทะเบียนครุภัณฑ์ ทะเบียนทรัพย์สิน เป็นต้น ให้ถูกต้องเรียบร้อยสมบูรณ์
และเป็นปัจจุบันรวมทั้งจัดส่งส าเนาทะเบียนหุ้นและแจ้งการเปลี่ยนแปลงทะเบียน
ดังกล่าวต่อนายทะเบียนสหกรณ์ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง  

(7) ควบคุม จัดท าและบันทึกลงรายละเอียดบัญชีย่อยต่าง ๆ  เช่น  บัญชีย่อยลูกหนี้เงินกู้  
บัญชีย่อยเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจ า  และดอกเบี้ย  บัญชีย่อยลูกหนี้
ค่าบริการบัญชีย่อยเจ้าหนี้ค่าผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์  บัญชีย่อยทุนเรือนหุ้น  เป็นต้น  
ให้ถูกต้องเรียบร้อยสมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน 

(8) ควบคุมและจัดท าสมุดทะเบียนพร้อมทั้งค านวณเงินปันผลตามหุ้น  หรือเงินเฉลี่ยคืน
ตามส่วนอุดหนุนเพื่อเตรียมจ่ายให้กับสมาชิก 

(9) ควบคุม  ดูแลและเก็บรักษาใบส าคัญ  เอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับการเงินของ
สหกรณ์  เช่น  ต้นขั้วใบส าคัญรับ  ใบส าคัญจ่าย  สมุดบัญชีทุกประเภททุกเล่ม  
ตลอดจนสมุดทะเบียนและสมุดบัญชีย่อยต่าง ๆ  ไว้ให้ครบถ้วน  จัดให้เป็นหมวดหมู่
อยู่ในที่ปลอดภัย  ค้นหาง่ายและพร้อมที่จะน ามาให้ผู้ตรวจสอบท าการตรวจสอบได้
สะดวก 

(10)  ตรวจสอบรายละเอียดในบัญชีย่อยทุกบัญชีให้ถูกต้องครบถ้วนและตรงกับยอดใน
บัญชีแยกประเภท 



(11)  ร่วมกับเจ้าหน้าที่อื่นตรวจสอบ วัสดุคงเหลือ ทรัพย์สินของสหกรณ์  และลูกหนี้ต่าง ๆ 
ให้มียอดตรงตามยอดในบัญชีแยกประเภทและสมุดทะเบียนต่าง ๆ 

(12)  ควบคุมบัญชีและจ านวนเงินเป็นหนี้ทุกประเภทที่สหกรณ์เป็นหนี้  และการส่งคืน
เจ้าหนี้ให้เป็นไปตามข้อก าหนดหรือตามสัญญาหรือตามระเบียบหรือตามข้อบังคับที่
ก าหนดไว้ 

 

งานงบประมาณ 

(1) เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเงินของสหกรณ์  พร้อมทั้งจัดท าสถิติทางการเงินที่สมาชิก
กระท าธุรกิจกับสหกรณ์เสนอผู้จัดการพิจารณาจัดท ารายงาน 

(2) เก็บรวบรวมข้อมูลตัวเลขรายได้  และค่าใช้จ่ายของสหกรณ์เสนอผู้จัดการเพื่อจัดท า
งบประมาณ 

(3) ประสานงานกับเจ้าหน้าที่สินเชื่อ  และเจ้าหน้าที่อื่น ๆ  ในการรวบรวม   ข้อมูลการท า
ธุรกิจต่าง ๆ  ของสหกรณ์  เช่น  ธุรกิจการให้เงินกู้  การช าระหนี้เงินกู้   เป็นต้น 

 

งานสรุปผลด้านบัญชี 
(1) จัดท ารายงานกิจการประจ าเดือน  แสดงผลการด าเนินงานของสหกรณ์เสนอผู้จัดการ

น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการเป็นประจ าทุกเดือน  
(2) รวบรวมเก็บยอดคงเหลือตามบัญชีแยกประเภททั่วไป  จัดท างบทดลองเสนอให้

ผู้จัดการน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการเป็นประจ าทุกเดือนภายในวันที่  3  
ของเดือน 

(3) จัดท ารายงานแสดงฐานะการเงินของสหกรณ์ประจ างวด  3  เดือน  เสนอผู้จัดการเพื่อ
เสนอหน่วยงานที่ควบคุม 

(4) จัดท ารายงานงบการเงินประจ าปีเพื่อเสนอผู้จัดการให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบ  
 

งานอื่น ๆ 
ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ  ตามที่ผู้จัดการมอบหมาย 
 

หมวด  6 
เจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงิน 

 ข้อ 9.  เจ้าหน้าที่การเงินมีหน้าที่รับผิดชอบในการรับจ่ายและเก็บรักษาเงินของสหกรณ์  ดังนี้  
(1) ท าการเบิกและจ่ายเงินของสหกรณ์ให้แก่สมาชิกและบุคคลที่เกี่ยวข้อง 



(2) ท าหน้าที่เก็บรักษาเงินสดของสหกรณ์ที่ได้รับและเงินเบิกจากธนาคารระหว่างวัน
ภายในอ านาจที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการ 

(3) ท าหน้าที่ออกใบเสร็จรับเงินล่วงหน้าในการช าระเงินค่าหุ้นและการรับช าระหนี้เงินกู้  
(4) ท าการรับเงินที่สมาชิกช าระหนี้หรือมาฝากในสหกรณ์ 
(5) รับและน าฝากเงิน  ณ  ธนาคารพาณิชย์ , สถาบันการเงินอ่ืน ที่สหกรณ์เปิดบัญชีไว้ 
(6) หักเงินสะสมของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง  ค านวณดอกเบี้ยประจ าปี  เก็บรักษาสมุดเงิน

สะสมและท าการถอนจ่ายคืนเงินสะสมให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ออก 
(7) ด าเนินการเกี่ยวกับการหักภาษีเงินได้ของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง ณ  ที่จ่ายส่ง

กรมสรรพากร 
(8) ด าเนินการตรวจสอบเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ที่เจ้าหน้าที่และลูกจ้างจะขอเบิก (ใน

กรณีที่สหกรณ์ก าหนดระเบียบไว้แล้ว)  เช่น  ค่าเล่าเรียนบุตร  ค่ารักษาพยาบาล 

(9) ด าเนินการจัดท าเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินเดือน  และค่าจ้างของเจ้าหน้าที่และ   
ลูกจ้างของสหกรณ์ 

(10)  ด าเนินการจัดท าแผนเกี่ยวกับรายได้ – ค่าใช้จ่ายของสหกรณ์  เพื่อน าเสนอ
คณะกรรมการด าเนินการ 

(11)  ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ผู้จัดการมอบหมาย 
 

    หมวด  7 

        เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ 
 ข้อ  10.  เจ้าหน้าที่ธุรการมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานต่อไปนี้  
  งานธุรการท่ัวไป 

(1) การรับและส่งหนังสือ  บันทึกเสนอและร่างโต้ตอบหนังสือเกี่ยวกับการด าเนินงาน
และการติดต่อทั่วไปของสหกรณ์ ตลอดจนการเก็บรักษาเอกสารการติดต่องานของ
สหกรณ์ไว้ตามลักษณะและประเภทของงานนั้น 

(2) ช่วยเหลือแนะน าและอ านวยความสะดวกแก่สมาชิกและบุคคลทั่วไป ที่มาติดต่อกับ
สหกรณ์และการประชาสัมพันธ์ 

(3) พิจารณาและขออนุมัติการจัดหา หรือจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ ขออนุมัติจ าหน่ายหรือตัด
บัญชีพัสดุ ครุภัณฑ์เสื่อมสภาพหรือช ารุด การดูแลรักษาและซ่อมวัสดุครุภัณฑ์การ
ควบคุมและจ าหน่ายแจกวัสดุครุภัณฑ์ให้แก่งานอ่ืนๆ การจ าหน่ายตัดบัญชีพัสดุ
ครุภัณฑ์เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว ตลอดจนการลงทะเบียนครุภัณฑ์และเครื่องใช้
ส านักงาน และทะเบียนคุมเคร่ืองเขียน แบบพิมพ์ ให้เป็นปัจจุบัน 



(4) การท ารายงานการขออนุมัติหรือขออนุญาต หรือขอความเห็นชอบ ในการซื้อ
ทรัพย์สินของสหกรณ์ ตลอดจนการจัดท ารายละเอียดประกอบรายงานนอกจาก
รายงานทางการเงิน ให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ หรือค าสั่ง 

(5) จัดท าทะเบียนเอกสารหลักฐาน  สัญญาจ้าง สัญญาค้ าประกัน และทะเบียนประวัติของ
เจ้าหน้าทีและลูกจ้างของสหกรณ์  ตลอดจนจัดให้มีและเก็บรักษากฎหมาย  กฎ
ข้อบังคับ ระเบียบหรือค าสั่งต่างๆ และค าสั่งแบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบของ
เจ้าหน้าที่ไว้ในที่เก็บรักษาให้ปลอดภัย 

(6) การประสานงานระหว่างงานต่างๆ ของสหกรณ์ ตลอดจนงานสวัสดิการของเจ้าหน้าที่
และลูกจ้าง ให้เป็นไปตามระเบียบหรือค าสั่งที่ก าหนดไว้ 

(7) งานที่ยังมิได้มอบหมายให้ผู้หนึ่งผู้ใดปฏิบัติโดยเฉพาะ ให้ถือเป็นงานในหน้าที่ของ
ธุรการ จนกว่าจะได้มอบหมายให้ผู้หนึ่งผู้ใดปฏิบัติและรับผิดชอบ 

งานเลขานุการของคณะกรรมการ 
(8) จัดท าและเตรียมเอกสารการประชุมใหญ่  ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ  ประชุม

คณะกรรมการเงินกู้  และการประชุมอื่นๆ ของสหกรณ์ 
(9) จดบันทึกรายงานการประชุมใหญ่  การประชุมคณะกรรมการต่างๆ  ของสหกรณ์ 

ตลอดจนการจดแจ้งมติที่ประชุมส่งงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรับทราบและถือปฏิบัติ  
(10) ควบคุม จัดท า และตรวจสอบ ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก  จัดท าทะเบียนสมาชิก  ดัชนี

รายชื่อสมาชิก บัตรประจ าตัวสมาชิกหรือบัตรตัวอย่างลายมือชื่อสมาชิก ตามที่
เห็นสมควรที่มีสมาชิกเป็นจ านวนมาก 

(11) จัดท าทะเบียนคณะกรรมการด าเนินการ และการลาออกจากต าแหน่งตามวาระหรือ
กรณีอ่ืน ๆ  ให้ถูกต้องเรียบร้อยและเป็นปัจจุบัน 

(12)  การจัดท าทะเบียนรับค าขอกู้เงิน หรือใบสั่งซื้อของ หรือใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก หรือ
ใบลาออกของสมาชิก และค าร้องต่าง ๆ ของสมาชิก เพื่อรวบรวมเสนอที่ประชุม
พิจารณาแล้วส่งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องด าเนินการสุดแต่กรณี  

งานอื่น ๆ 
(13) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ผู้จัดการมอบหมาย 

 
ถ้าผู้จัดการ  ผู้ช่วยผู้จัดการ  เจ้าหน้าที่สินเชื่อ  เจ้าหน้าที่บัญชี  เจ้าหน้าที่การเงิน  หรือเจ้าหน้าที่อื่น  

ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือกระท าโดยประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้สหกรณ์ได้รับความเสียหาย
บุคคลดังกล่าวจะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่สหกรณ์จนครบจ านวน 



ในการปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการ  ผู้ช่วยผู้จัดการ   เจ้าหน้าที่สินเชื่อ   เจ้าหน้าที่บัญชี   เจ้าหน้าที่การเงิน 
และเจ้าหน้าที่อื่น  ต้องกระท าตามกฎหมาย  ข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์  ตลอดจนค าสั่งของ
ผู้บังคับบัญชาในกรณีที่ไม่มีกฎหมายข้อบังคับ  ระเบียบหรือค าสั่งดังว่านั้น  ก็ต้องกระท าตามทางอันควร
เพื่อให้บังเกิดผลดีแก่สหกรณ์ 

เพื่อเป็นข้อผูกพันให้ผู้จัดการ  ผู้ช่วยผู้จัดการ  เจ้าหน้าที่สินเชื่อ  เจ้าหน้าที่บัญชี  เจ้าหน้าที่การเงิน
และเจ้าหน้าที่อื่น ลงลายมือชื่อรับในการปฏิบัติหน้าที่ไว้ด้วย 

   ประกาศ  ณ  วันที่  26  เมษายน  พ.ศ. 2550 

                             

              (นายสุกิจ   พรหมรับ) 
                                          ประธานกรรมการด าเนินการ 
                              สหกรณ์ออมทรพัย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จ ากัด 

 
 


