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งานรับ – ส่งหนังสือ 

การจัดเก็บเอกสาร การส่งหนังสือ 

การรับหนังสือ 

 การลงทะเบียนรับ งานด้านสินเชื่อ 

ใบทะเบียนตอบรับ 

การลงทะเบียนรับหนังสือทั่วไป 

ผู้รับผิดชอบ/งานต่าง ๆ  

การน าส่งไปรษณีย์/อื่น ๆ 

การลงทะเบียนส่งหนังสือ 

การปิดซองจดหมาย 
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นัดประชุม คณะกรรมการด าเนินการ 

แจ้งมติที่ประชุมให้ผู้
ที่เกี่ยวข้องทราบ 

จัดท าเอกสาร 
ประกอบการประชุม 

งานเลขานุการ : การจัดประชุมคณะกรรมการด าเนินการและคณะท างาน 

คณะกรรมการเลือกตั้ง 

การประชุมคณะกรรมการ 

การเก็บรักษา
รายงานการประชุม 

การบันทึกรายงานการประชุม 

คณะกรรมการศึกษา 

คณะกรรมการเฉพาะ 
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ขอรับเงินค่าจัดการศพสมาชิก 

และบุคคลในครอบครัว
สมาชิก 

บันทึกข้อมูลลงสมุด 

ตรวจสอบภาระหนี้ 
ตรวจสอบภาระค้ า

ประกัน 

ขอรับเงินสงเคราะห์ 
ศพสมาชิก 

 

ช าระหน้ี 

ตรวจสอบเอกสาร 

งานสวัสดิการ 

ฝ่ายสินเชื่อ 

แจ้งเรื่องให้ผู้รับ 

ประโยชน์ 

เสนอคณะกรรมการอนุมัติ 

เสนอให้ผู้จัดการ 

ฝ่ายการเงิน 

เขียนเช็ค 
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สมาชิกเกษียณอายุราชการ 

บันทึกข้อมูลลงสมุด 

ทุนการศึกษาบุตร 
สมาชิก 

 

โอนเงินเข้าบัญชีเงิน
ฝากออมทรัพย์
พิเศษของสมาชิก 

จัดพิมพ์รายงาน เสนอให้ผู้จัดการ 

งานสวัสดิการ 

ตรวจสอบเอกสาร 

แจ้งเร่ืองให้สมาชิก
ทราบ 

เสนอคณะกรรมการอนุมัติ 

ฝ่ายการเงิน 

พิจารณา 
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คณะกรรมการด าเนินการ 

การประชาสัมพันธ์ 

การบันทึกรายงานการประชุม 

นัดประชุมใหญ่ 

งานเลขานุการ : การจัดประชุมใหญ่ 

การท ารายงานประจ าปี 

การประชุมใหญ่ 

แจ้งมติที่ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ทราบ/ปฏิบัติ 

การเก็บรายงานการประชุม 
 

การท าหนังสือนัดประชุม 

การจัดสถานท่ีประชุม 

การบริการอาหาร/เครื่องดื่ม 

การลงชื่อเข้าร่วมประชุม 

การจ่ายเงินตอบแทนการ

ประชุม 

กระบวนการจัดการเลือกตั้ง 

การประกาศรับสมัคร 

การเลือกตั้งคณะกรรมการ 
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สหกรณอ์อมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิจ ากัด 

โครงการสัมมนากรรมการ เจ้าหน้าที่ สมาชิก และผู้ประสานงาน 

สัมมนากรรมการและเจ้าหน้าที่ 

งานเลขานุการ : การจัดสัมมนา 

การแจ้ง/นัดหมายผู้เข้า 
ร่วมสัมมนาและการตอบ
รับเข้าร่วม 

การรายงานคณะกรรมการด าเนินการ 

การสรุปผลการสัมมนา 

สัมมนาสมาชิกและ 
ผู้ประสานงานจังหวัด 

การเชิญวิทยากร 

การเตรียมอุปกรณ์/
ประกอบการสัมมนา 

การเตรียมที่พัก/อาหาร 

การจัดเตรียมงบประมาณ 

(การลงทะเบียน) 

การบริหารโครงการ 

คณะกรรมการด าเนินการ อนุมัติโครงการ 

คณะกรรมการศึกษา/กลั่นกรอง 
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การสรรหาบุคคล 

จัดท าประกาศรับสมัคร 

งานบุคลากร 

จัดท าสัญญาจ้าง 

การมอบหมายงาน 

การนิเทศงาน 

จัดท าประกาศผู้ได้รับคัดเลือก 

จัดท าสัญญาประกัน/

จัดท าหลักประกัน 

จัดท าทะเบียนประวัติ 

เสนอผู้จัดการ 

การจัดเก็บเอกสาร 

การด ารงต าแหน่ง 

การคัดเลือกหรือสอบคัดเลือก 

เจ้าหน้าที่ในสหกรณ์ ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป 

จัดสถานที่สอบ 

ย้าย/เลื่อน บรรจุแต่งตั้ง 

การพัฒนาบุคคล(การศึกษา/อบรม/
สัมมนา) 

การรักษาระเบียบวินัย 

การจัดท าทะเบียนการปฏิบัติ 

การจัดสวัสดิการเจ้าหน้าที่ 

การพิจารณาขึ้นเงินเดือนเจ้าหน้าที่ 
การประเมินผลงานเลื่อนต าแหน่ง 
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การเปิด-ปิดส านักงาน 

การดูแลสถานท่ีและการรักษาความปลอดภัย 

การประเมินผลงาน 

รายงานผู้จัดการ 

การบ ารุงรักษาอาคารสถานท่ี 

การจัดจ้างแม่บ้าน 
การก าหนดหน้าที่งาน 

สัญญาจ้าง 

การตรวจงาน/ควบคุม/ดูแล 

การซักซ้อม/ปรับปรุง
การปฏิบัติงาน 

เทคนิค 5 ส. 
สะสาง 
สะอาด 
สะดวก 

สุขลักษณะ 
สร้างนิสัย 
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งานสารสนเทศ 

การพัฒนารายงาน 

(สะดวก/รวดเร็ว/ปลอดภัย) 
ก าหนดหลักเกณฑ์ 

ขั้นตอน/วิธีการ/รูปแบบรายงาน 

วิเคราะห์/ออกแบบ 

จัดท าฐานข้อมูล 

การส ารองข้อมูลและเก็บ
ข้อมูลส าคัญ 

การรายงาน/เผยแพร่ข้อมูล 

การติดตั้ง/บ ารุงรักษาระบบ
คอมพิวเตอร์และระบบ
เครือข่าย ได้แก่ 
1. website domain 
2. Hosting พื้นที่ใช้งาน 

website 
3. Internet Banking 
4. Co-op/KTB  
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งานพัสดุ/ครุภัณฑ์ 

วงเงินไม่เกิน 10,000 บาท
ผู้จัดการ 

 การตรวจรับ 

ค าขอเบิก/พัสดุ/ครุภัณฑ์ 

วงเงินเกิน 10,000 บาท 

ตั้งคณะกรรมการ 3 คน 

ฝ่ายการเงิน 
 

ผู้จัดการ 

วงเงินไม่เกิน 10,000 บาท  
 

คณะกรรมการด าเนินการ 

วงเงินเกิน 10,000 บาท การขออนุมัติ 

จัดซื้อ/จัดจ้าง 

ลงทะเบียนพัสดุ/ครุภัณฑ์ 

รายงานการใช้พัสดุ/ครุภัณฑ์ 

การซ่อมบ ารุง/รักษา ฝ่ายการเงิน 
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เรื่อง  งานสินเชื่อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้จัดท า .................................                      ผู้อนุมัติ ................................... .. 
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ต าแหน่ง คณะกรรมการฯชุดที่ 20/2561        ต าแหน่ง........................................ 
 
 
สถานะเอกสาร 

แก้ไขครั้งที่      

หน้าที่แก้ไข      
วันที่แก้ไข      

 



สหกรณ์ออมทรัพย์โงพยาบาลชยัภูมิ จ ากัด |  

 

สหกรณอ์อมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิจ ากัด 
วิธีปฏิบัติงาน (Work instruction)                                          แผ่นที่ 02/20      R:0             

เรื่อง งานสินเชื่อ 
รหัสเอกสาร  WI – Co-op – 002                                           เริ่มใช้วันที่    

 
Work flow  1 

 

 

 

 

 

      No     Yes        

    

            

 

 

                           No  
      Yes  
       
       
 

  

                                      

    No        
             Yes  

           

หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบและขออนุมัติ 

ผู้จัดการอนุมัติเงินกู้ฉุกเฉิน 

ระบบงานสินเชื่อ : การให้เงินกู้สามัญ 

สมาชิก 

งานบริการสินเชื่อ 

1. ตรวจสอบค าขอกู้  2 . ตรวจสอบเอกสารค าขอกู้ 3. ตรวจสอบและ 

เขียนหนังสือสัญญากู้เงิน 3. ตรวจสอบหนังสือค้ าประกัน/บุคคลค้ าประกัน 

พิมพ์รายงานประกอบการให้กู้เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

บันทึกค าขอกู้ บันทึกผู้ค้ าประกันและบริษัทประกันในระบบ 

คณะกรรมการเงินกู้แต่ละประเภทอนุมัติ 

รับ/ตรวจสอบเอกสาร 

งานธุรการ 

ตรวจสอบเอกสาร 

ตรวจสอบ 
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   No 

          Yes  

 

 

 

 

 

 

  

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิมพ์ใบรับเงินพิเศษ(รวมหน้ีสัญญาเดิมซื้อหุ้นตามระเบียบ) และท าเอกสารการ
จ่ายเงิน 

รับเงินสด,โอนเข้าฝากสหกรณ์ 

ลงเลขที่สัญญา 

จัดเก็บหนังสือกู้ 

โอนฝากธนาคาร 

ตรวจสอบความถูกต้อง 



สหกรณ์ออมทรัพย์โงพยาบาลชยัภูมิ จ ากัด |  

 

Work flow  2 
 

 

  

 
 
    No         Yes 
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ระบบงานสินเชื่อ : การให้เงินกู้พิเศษ 

สมาชิก 

ตรวจสอบค าขอกู้และหลักฐานผู้กู้/บุคคลค้ าประกัน 

ตรวจสอบหลักประกัน  

คณะกรรมการเงินกู้พิเศษอนุมัติ 

บันทึกข้อมูลเข้าระบบ 

รับเงินสด,โอนเข้าฝากสหกรณ์ 

ท านิติกรรมจ านองท่ีดิน 

ลงเลขที่สัญญา 

จัดเก็บเอกสาร 

โอนฝากธนาคาร 

รับ/ตรวจสอบเอกสาร 

ค าขอกู้พิเศษ 

งานบริการสินเชื่อ 

รับ/ตรวจสอบเอกสาร 

งานธุรการ 

บุคคลค้ าประกัน 

การจ่ายเงินกู้ 

รายงานการจ่ายเงินกู้ประจ าวัน 
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ระบบงานสินเชื่อ : การให้เงินกู้ฉุกเฉิน ATM 

ตรวจสอบค าขอกู้และหลักฐานผู้กู้/

ประเมินหลักประกัน (บริษัท) 

บันทึกข้อมูลเข้าระบบ 

คณะกรรมการเงินกู้พิเศษอนุมัติ 

ท ารายการจ่ายเงินสด 

เพิ่มวงเงินกู้ กู้ฉุกเฉิน 

ฝ่ายการเงินตรวจสอบความถูกต้อง/บันทึกการจ่ายเงิน 

ลงเลขที่สัญญา 

บันทึกข้อมูลเพื่อเชื่อมต่อระบบ ATM 

รับ/ตรวจสอบเอกสาร 

ค าขอฉุกเฉิน ATM 

งานบริการสินเชื่อ 

รับ/ตรวจสอบเอกสาร 

งานธุรการ 

เบิกถอน ATM เบิกถอนเงินสด 

จัดเก็บหนังสือกู้ 

สมาชิก 

ยื่นค าขอกู้ฉุกเฉิน ขอเพิ่มวงเงินกู้ 
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ระบบงานสินเชื่อ : การให้เงินกู้ฉุกเฉินหน้าเคาว์เตอร์ 

1. ตรวจสอบค าขอกู้ สัญญากู้และเอกสารประกอบ 

2. ตรวจสอบข้อมูลค่าหุ้น 

พิมพ์รายงานประกอบการให้กู้ บันทึกค าขอกู้ในระบบ 

ฝ่ายการเงิน – ตรวจสอบความถูกต้อง, 
พิมพ์ใบรับเงินหักหน้ีสัญญาเดิม,บันทึก  จ่ายเงิน 

ฝ่ายการเงิน 

รับ/ตรวจสอบเอกสาร 

งานบริการสินเชื่อ 

รับ/ตรวจสอบเอกสาร 

งานธุรการ 

งานบริการสินเชื่อฉุกเฉิน 

สมาชิก 

ยื่นค าขอกู้ฉุกเฉิน 

ผู้จัดการ/อนุมัติ 

จัดเก็บหนังสือกู้ 

บันทึกข้อมูล ลงการ์ดลูกหน้ีรายบุคคล 

คณะกรรมการเงินกู้ตรวจสอบ 
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เรื่อง งานสินเชื่อ 
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การจัดท าใบรับเงินพิเศษ 

1. ตรวจสอบวันท่ีสมาชิกโอนเงินมาช าระ 

2. ตรวจสอบยอดเงินที่โอนมาช าระ 

3. รายละเอียดการช าระเงิน ฝ่ายการเงิน 

- ตรวจสอบความถูกต้อง 
- รับเงินจากสมาชิก 

ฝ่ายลงบัญชีและเก็บส าเนาใบรับเงิน 

ส่งใบรับเงินคู่ฉบับ 

ให้สมาชิก 

ซื้อหุ้น, ช าระหนี้,ช าระเบี้ยประกัน , ช าระค่าสมัคร 

บันทึกข้อมูลและพิมพ์ใบรับเงิน 

ช าระโดยการโอนเงิน ผ่านธนาคาร

หรือ Bill payment 

พิมพ์รายงานรับเงิน 

ประจ าวัน (TRN) 

สมาชิก 

ช าระโดยเงินสด 



สหกรณ์ออมทรัพย์โงพยาบาลชยัภูมิ จ ากัด |  
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งานแก้ไขเปลี่ยนแปลงสถานะสมาชิก 

คณะกรรมการเห็นชอบให้เปลี่ยนแปลง 

ท ารายงานข้อมูลสมาชิกเพื่อ 

เสนอคณะกรรมการ 

เรื่อง 
-  เปลี่ยนแปลงชื่อ-นามสกุล,ท่ีอยู่,เบอร์โทรศัพท์ 

- เปลี่ยนแปลงสถานะทางราชการ 
- สมาชิกขอส่งช าระหนี้ด้วยตนเอง(โอนย้าย
หน่วยงาน) 
- เปลี่ยนแปลงค าสั่งเงินเดือน 

- เปลี่ยนแปลงค่าหุ้นรายเดือน 
 

เรื่อง 
- งดส่งค่าหุ้น 
- ปรับโครงสร้างหน้ี 

- ลาออกจากการเป็นสมาชิก 

- ค าสั่งต่าง ๆ เช่น ถูกให้ออกจาก
ราชการ  

บันทึกแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลในระบบ 

1. สมาชิกส่งค าร้อง 

2. ค าสั่งจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ หรือหน่วยงานอื่น 

บันทึกแก้ไขเปลี่ยนแปลงในระบบ 

จัดเก็บเอกสารและหลักฐาน 

แจ้งสมาชิก 
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     Yes    Yes 

                   No 
   

 

 

 

งานเร่งรัดหนี้สิน 

นัดเจรจาแก้ไขปัญหาการช าระหน้ี  

ผู้กู้และ ผู้ค้ า ครั้งที่ 2 

 

ท ารายงานแจ้งผู้จัดการเพื่อ 

เสนอคณะกรรมการเร่งรัดหน้ี 

สมาชิก  ลูกหนี้ขาดสมาชิภาพ 

ยกเลิกใบเสร็จรายที่เก็บ
เงินไม่ได้/ได้ไม่ครบ และ
ออกใบเสร็จใหม่ตามที่

เก็บได้ 

การติดตามทวงถามหนี้ประจ าเดือน 

นัดเจรจาแก้ไขปัญหาการช าระหน้ี  

ผู้กู้และ ผู้ค้ า ครั้งที่ 1 

รายงานคณะกรรมการด าเนินการพิจารณาให้หมดสมาชิกภาพ 

บันทึกข้อมูลและพิมพ์
ใบเสร็จรับเงิน 

สมาชิกบ านาญ 

หน่วยงานต้นสังกัดแจ้ง
การเรียกเก็บเงินจาก

สมาชิกไม่ได ้

สมาชิกไม่ช าระส่วนเกิน
จากจากเงินบ านาญราย

เดือน/กรมบัญชี
หน่วยงานต้นสังกัดแจ้ง
การเรียกเก็บเงินจาก

สมาชิกไม่ได ้

ไม่ช าระหน้ีตามก าหนด 

ส่งใบเสร็จรับเงินคู่ฉบับให้
สมาชิก 

ผลการเจรจา 

โทรติดตาม/ส่งหนังสือ 

เสนอคณะกรรมการด าเนินการพิจารณา
ด าเนินคดี 
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สหกรณอ์อมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิจ ากัด 
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เรื่อง งานสินเชื่อ 
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งานเก็บเงินเกินจ่ายคืน 

ฝ่ายการเงินจ่ายเงินเก็บ 

เกินจ่ายคืน 

ตรวจสอบยอดเงินเก็บเกินจ่ายคืน 

ตรวจสอบเลขที่บัญชีเพื่อโอนเงินคืนสมาชิก 

กรณี 1. สมาชิกช าระหน้ีเสร็จสิ้นระหว่างเดือน 

2. สมาชิกกู้รวมหนี้ระหว่างเดือนจะมีเงินเก็บเกินจ่ายคืน (ต้น+ดอกเบี้ย) 
 

ฝ่ายบัญชี ลงบัญชี 

1. พิมพ์รายงานจ่ายเงิน,เข้าฝากสหกรณ์ 

2. รายงานรับเงินประจ าวัน 

3. พิมพ์รายงานจ่ายเงินสด 

4. พิมพ์รายงานส่งธนาคาร(โอนเข้าบัญชี) 
ธนาคาร 
 

ประมวลผลและพิมพ์รายงานคืนต้นเงินและดอกเบี้ยประจ างวด 

ท ารายการจ่ายเงินเก็บเกินจ่ายคืนให้สมาชิก 
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  สหกรณอ์อมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิจ ากัด 
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เรื่อง งานสินเชื่อ 
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งานจ านอง/ไถ่ถอนที่ดิน 

ลงทะเบียนการจ านองท่ีดิน 

ตรวจสอบเอกสาร สัญญาจ านอง เอกสารที่ดิน 

รับเอกสารโฉนดที่ดิน 

สมาชิกหมดหน้ีขอไถ่ถอนจ านอง 
 

ท าสัญญาจ านองท่ีดิน ณ ส านักงานท่ีดิน 

ท าสัญญาไถ่ถอนท่ีดินจ านองที่ดิน ณ ส านักงานที่ดิน 

 

คณะกรรมการเงินกู้สามัญระยะยาว 

คณะกรรมการเงินกู้พิเศษ 

ใช้ประกอบการพิจารณา 

แจ้งสมาชิกรับโฉนดที่ดินคืน 
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สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิจ ากัด 
วิธีปฏิบัติงาน (Work instruction)                                          แผ่นที่ 12/20      R:0             

เรื่อง งานสินเชื่อ 
รหัสเอกสาร  WI – Co - op – 002                                           เริ่มใช้วันที่    
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งานเก็บเงินเงินงวดรายเดือน 

พิมพ์รายงานหน้างบเรียกเก็บ 

จัดส่งกรมบัญชีกลางผ่าน 

ระบบ E-mail 

เรียกเก็บเงินประจ าเดือน 

เงินค่าหุ้น,เงินกู้เงินรับฝาก,เบี้ยประกันชีวิต,เบี้ยประกันอัคคีภัย 

ยกเลิกรายการเก็บเงิน 
แจ้งสมาชิก ผู้กู้ ผู้ค้ า 
ให้ช าระเงินงวดค้าง
ช าระ 

 

1. พิมพใ์บรับเงิน 

2. รายงานเรียกเก็บรายตัว 

3. พิมพใ์บแจ้งยอดเรียกเก็บ 

 

จัดท าประมวลผล 

ส่งเรียกเก็บสมาชิกต้นสังกัด นอกระบบจ่ายตรง 

เรียกเก็บ 

1. หนังสือขอความร่วมมือ 

2. สรุปยอดเรียกเก็บ 

3. รายงานเรียกเก็บรายตัว 
 

ตรวจสอบข้อมูล 

เรียกเก็บ 

- ออกใบรับเงิน ส่ง
ให้สมาชิก 

- พิมพ์รายงานเรียก
เก็บ 

ฝ่ายบัญชี 

ยกเลิกใบรับเงิน 

(คืนใบเสร็จ 

ตั้งลูกหนี้ตัวแทน พิมพ์ 
ประมวลผลตัดยอดเงินงวดประจ าเดือน 

พิมพ์รายงานหุ้น หน้ีคงเหลือ  
 ตรวจสอบหุ้น-หน้ี คงเหลือทุก

สิ้นวัน และทุกเดือน 
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    สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิจ ากัด 
วิธีปฏิบัติงาน (Work instruction)                                          แผ่นที่ 13/20      R:0             

เรื่อง งานสินเชื่อ 
รหัสเอกสาร  WI – Co - op – 002                                           เริ่มใช้วันที่    
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งานแจ้งหุ้น – หน้ีคงเหลือประจ าปี 

ตรวจสอบและแก้ไข 

รายการแจ้งสมาชิก 

หนังสือยีนยันยอดหุ้นหน้ีและเงินฝาก 

สมาชิกต้องลงลายมือชื่อเพื่อ
ยืนยันยอดให้แก่ผู้สอบบัญชี 

ประมวลผล และพิมพ์หนังสือเพื่อแจ้งสมาชิก 

จัดส่งหนังสือให้สมาชิก 

ตรวจสอบหนังสือก่อนส่งให้สมาชิก 

ฝ่ายสินเชื่อ ตรวจสอบยอด หุ้น หน้ี ภาระค้ าประกัน 

ฝ่ายการเงิน ตรวจสอบยอดเงินรับฝาก 

ตรวจสอบ 
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สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิจ ากัด 
วิธีปฏิบัติงาน (Work instruction)                                          แผ่นที่ 14/20      R:0             

เรื่อง งานสินเชื่อ 
รหัสเอกสาร  WI – Co - op – 002                                           เริ่มใช้วันที่    

งานแจ้ง/จ่ายเงินปันผล- เฉลี่ยคืนประจ าปี

หน้ีคงเหลือประจ าปี 

บันทึกวิธีการรับเงินปันผลฯ ในระบบ 

ฝ่ายสินเชื่อ 

ประมวลผลและพิมพ์หนังสือยืนยันยอดหุ้นหนีแ้ละเงินปันผลเงินเฉลี่ยคืน 

ออกหนังสือ “แบบแจ้งความประสงค์รับเงินปันผลและเฉลี่ยคืนประจ าปี” 

คณะกรรมการด าเนินการพิจารณาอัตราการจ่ายเงินปันผลและเฉลี่ยคืนประจ าปี 

สมาชิกส่งแบบแจ้งความประสงค์ฯกลับมายังสหกรณ์ 

จัดส่งหนังสือให้สมาชิก 

ฝ่ายสินเชื่อ ตรวจสอบยอดหุ้นหนี้และเงินปันผลเงินเฉลี่ยคืน 

ที่ประชุมใหญ่อนุมัติการจ่ายเงินปันผลฯ จัดส่งใบแจ้งยอดเงินปันผลฯให้สมาชิก 

ท าการจ่ายเงินปันผล 

โอนเข้าสหกรณ์ 
โอนเข้าบัญชีธนาคารอื่น ๆ 

ซื้อหุ้นและช าระหนี้ 

บันทึกข้อมูลและพิมพ์ใบรับเงิน 

ส่งใบรับเงินคู่ฉบับให้สมาชิก 
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งานอายัดเงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน 

หนังสือแจ้ง/ตอบส านักงาน 

บังคับคดี 

หนังสือส านักงานบังคับคดี 

ส่งเงินโดยซื้อดร๊าฟพร้อมหนังสือ
น าส่ง 

การระงับเงินกู้ทุกประเภท 

หนังสือแจ้งสมาชิก 

การอายัดสิทธิเรียกร้อง 

ฝ่ายสินเชื่อ 

แจ้งสมาชิกทราบ การจ่ายเงินปัน
ผล/เงินเฉลี่ยคืนตามค าพิพากษา 
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งานจ่ายค่าตอบแทนผู้ประสานงานประจ าปีจังหวัดประจ าปี 

จัดส่งหนังสือไปยังจังหวัด
และผู้ประสานงาน 

จัดท าหนังสือ 

แบบขอรับเงินค่าตอบแทนประจ าจังหวัด 

แบบขอรับเงินค่าตอบแทนผู้ประสานงานประจ าจังหวัด 

ทางจังหวัดและผู้ประสานงานตอบรับและ
แจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเข้าบัญชี 

ท าหนังสือแจ้งการจ่ายเงิน 

ฝ่ายการเงิน จ่ายเงินค่าตอบแทนไปยังจังหวัดและผู้ 
ประสานงานตามที่ได้แจ้งความประสงค์ไว้ 

ท ารายการจ่ายเงิน 

เจ้าหน้าที่สินเชื่อตรวจสอบรายละเอียด ชื่อ
และเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง 

ฝ่ายบัญชี 
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งานประชาสัมพันธ์ 

จดหมายข่าว/คู่มือ
สมาชิก 

วิทยุ/ VDO 

ข้อมูล 
ประชาสัมพันธ์ 

- การประชุมใหญ่ 

- แผนงาน/โครงการ 
- มติที่ประชุม 

- ระเบียบ 

- ประกาศ  

ป้ายประกาศ 

Website 

ส่ือส่ิงพิมพ์ 

Line 

Facebook 

E-mail 
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ใบลาออกจากสมาชิก 

บันทึกข้อมูลลงสมุด 

ฝ่ายการเงิน 

ตรวจสอบเอกสาร 

แจ้งเรื่องให้สมาชิกทราบ 

ผู้จัดการ 

ส่งเร่ืองให้ฝ่ายสินเชื่อ 
- ตรวจสอบภาระหนี้ 

- ตรวจสอบภาระค้ าประกัน 

- ตรวจสอบการอายัดสิทธิเรียกร้อง 

สมาชิกถอนหุ้น – ลาออก 

คณะกรรมการเพื่ออนุมัติ 

ช าระหน้ี 

เขียนเช็ค 

- จ่ายสมาชิก 

- จ่ายสนง.บังคับคดี 

บันทึกการลาออกใน 

ระบบงาน 

บันทึกถอนหุ้นในระบบงาน 
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งานรับสมัครสมาชิก 

แจ้งหนังสือการรับเข้าเป็นสมาชิกพร้อมออกใบเสร็จรับเงิน 

ใบสมัครสมาชิก 

อนุมัติเข้าเป็นสมาชิก 

จัดท าทะเบียนสมาชิก 

ตรวจสอบเอกสาร 

บันทึกข้อมูลเสนอคณะกรรมการด าเนินการ 

ฝ่ายบริหารหนี้ งานทะเบียนหุ้น 

การจัดท าใบเสร็จรับเงิน 
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สมาชิกท าค าร้องขอหนังสือรับรอง 

แจ้งสมาชิกรับเอกสาร 

สถานะทางการเงิน (statement) 
ฝ่ายการเงินออก – เงินฝาก 

ฝ่ายสินเชื่อ(บริหารหน้ี)-หุ้น,หน้ี 

จัดท าหนังสือรับรอง 

การจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ของสมาชิก 

ตรวจสอบข้อมูล 

ผู้จัดการลงนาม 

งานรับรองเอกสารเกี่ยวกับการเงินสมาชิก 
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สมาชิกท าค าร้องขอหนังสือรับรอง 

บริษัทแจ้งกรมธรรม์ 

การเอาประกันของสมาชิก 

- ประกันชีวิตภาคสมัครใจ 

- ประกันอัคคีภัย 

- ประกันชีวิตกลุ่ม 

จัดท ารายงาน 

ตรวจสอบข้อมูลและการช าระเงิน 

ส่งเร่ืองให้บริษัทประกันภัย 

งานบริการสมาชิก 

สหกรณ์แจ้งสมาชิก 
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สมาชิกท าค าร้อง 

บันทึกการเปลี่ยนแปลงค่าหุ้น,การปรับงวดช าระหน้ี 

การแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
- ชื่อ – ชื่อสกุล 

- สถานะข้าราชการ 
- ที่อยู่,โทรศัพท์ 

- การส่งช าระค่าหุ้น,หน้ี 
 

คณะกรรมการด าเนินการอนุมัติเปลี่ยนแปลง 

ตรวจสอบความถูกต้อง 

แจ้งมติที่ประชุมให้ฝ่ายอ านวยการฯและฝ่ายสินเชื่อ 

งานทะเบียนสมาชิก 
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    1.  วัตถุประสงค์ :  เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ 
    2.  เป้าหมาย    : ใช  กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการในสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิจ ากัด 
    3.  นิยาม         :  งานธุรการ หมายถึง งานที่มีหน้าที่ในการรับผิดชอบค่อนข้างกว้างพอสมควร ท าให้
หลาย ๆ คนอาจเกิดความสับสน เนื่องจากงานด้านนี้มีความคล้ายคลึงกับงานของฝ่ายบุคคล แต่งานด้านธุรการ
นี้จะมีความแตกต่างกับงานของฝ่ายบุคคลตรงที่จะมีการประสานงานเป็นหลัก โดยงานธุรการนี้จะเป็นงาน
ประเภทที่เรียกว่า เป็นฝ่ายสนับสนุน คือจะคอยเข้าไปช่วยเหลือในแผนก หรือฝ่ายอ่ืน ๆ และโดยรวมแล้วหลัก 
ๆ เลย งานธุรการจะเป็นงานที่เก่ียวข้องกับการดูแลด้านเอกสารต่าง ๆ และการติดต่อประสานงานทั้งภายใน
องค์กร และภายนอกองค์กร ตลอดจนการจัดเก็บและค้นหาเอกสารต่าง ๆ รวมทั้งการจัดเตรียมการประชุม 
เป็นต้น 
     4.  ผู รับผิดชอบ/หน าที่  
            เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ 
     5.  รายละเอียดการปฏิบัติงาน  
 1. งานสารบัญ  
  1.1 งานรับหนังสือ ตรวจสอบเอกสาร และแยกเรื่อง เสนอหนังสือ ตาม Flow 1 
  1.2 ร่างหนังสือโต้ตอบ พิมพ์หนังสือ ส่งหนังสือ 
  1.3 เก็บหนังสือและท าลายหนังสือ 
  1.4 งานพิมพ์เอกสารต่าง ๆ บริการถ่ายเอกสาร 
 2. งานเลขานุการ ตาม Flow 2 
  2.1 จัดระเบียบวาระการประชุม การนัดประชุมคณะกรรมการด าเนินการ คณะกรรมการ
เฉพาะกิจ คณะท างานและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 
  2.2 การบันทึกรายงานการประชุม 
  2.3 จัดเอกสารการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมเจ้าหน้าที่ 
  2.4 แจ้งมติคณะกรรมการ มติฝ่ายจัดการ ฝ่ายต่าง ๆ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 
 3. งานสมาชิกภาพและการถือหุ้น ตาม Flow 16  
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  3.1 งานรับสมัครเข้าเป็นสมาชิกและสมทบ  ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครตามที่ก าหนดไว้
ในข้อบังคับ  
  3.2 รับหนังสือแจ้งความจ านงเปลี่ยนชื่อ- สกุล เงินงวดช าระหนี้ เสนอคณะกรรมการ
พิจารณา แจ้งสินฝ่ายสินเชื่อบันทึกข้อมูลในคอมพิวเตอร์ 
   

สหกรณอ์อมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิจ ากัด 
วิธีปฏิบัติงาน (Work instruction)                                          แผ่นที่ 19/22      R:0             

เรื่อง งานอ านวยการ 
รหัสเอกสาร  WI – Co-op – 003                                    เริ่มใช้วันที่    

 
  3.3 รับหนังสือแจ้งความจ านงเปลี่ยนชื่อ – สกุล ย้ายที่อยู่ แจ้งฝ่ายที่เก่ียวข้องและบันทึก
ข้อมูลในคอมพิวเตอร์ 
  3.4 รับใบลาออกจากการเป็นสมาชิก ส่งฝ่ายสินเชื่อตรวจสอบหุ้นและหนี้สินในฐานะผู้ค้ า
ประกัน พิมพ์รายงานเสนอประธานกรรมการพิจารณาอนุมัติ และเสนอคณะกรรมการด าเนินการเพื่อทราบ 
แจ้งฝ่ายสินเชื่อจ าหน่ายชื่อออกจากทะเบียนสมาชิก 
  3.5 พิมพ์รายงานสมาชิกเข้าใหม่ สมาชิกลาออก เปลี่ยนแปลงเงินค่าหุ้นรายเดือน 
 4. งานจัดประชุมสัมมนาสมาชิก/กรรมการ/เจ้าหน้าที่สหกรณ์และผู้ประสานงานสหกรณ์ประจ า
จังหวัด ตาม Flow 6 
  4.1 ติดต่อประสานงานเรื่องสถานที่ อาหาร พาหนะ วิทยากร 
  4.2 ส่งหนังสือเชิญประชุม รับใบตอบรับ 
  4.3 ด าเนินการเรื่องประชุม จัดเอกสารประชุม จัดห้องพัก-พาหนะ 
 5. งานประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ตาม Flow 5 
  5.1 ประสานงานคณะกรรมการจัดการประชุมใหญ่ และคณะกรรมการเลือกตั้ง กรรมการ
ด าเนินการ 
  5.2 จัดเตรียม-ส่งมอบวัสดุอุปกรณ์และเอกสารต่าง ๆ ในการเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ 
  5.3 จัดเตรียมรายชื่อสมาชิกเพ่ือลงทะเบียนเข้าประชุมใหญ่ 
  5.4 ช่วยเหลือคณะกรรมการเลือกตั้งฯ ในเรื่องการบันทึกรวมคะแนนเพ่ือเสนอที่ประชุมใหญ่ 
  5.5 ติดต่อประสานงานเรื่องสถานที่ อาหาร เพ่ือจัดประชุมใหญ่ 
  5.6 จัดการเรื่องหนังสือรายงานกิจการประจ าปี 
  5.7 ส่งหนังสือเชิญประชุมใหญ่ 
 6. งานบุคลากร ตาม Flow 7 
  6.1 ควบคุมการลงเวลาปฏิบัติงาน การลาหยุดงาน ท าทะเบียนประวัติเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 
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  6.2 การบรรจุแต่งตั้งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ การประกาศรับสมัคร การสอบ จัดท าค าสั่งบรรจุ
แต่งตั้ง 
  6.3 การจัดท าหนังสือสัญญาจ้าง หนังสือค้ าประกัน 
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 7. งานวัสดุครุภัณฑ์และเครื่องใช้ส านักงาน ตาม Flow 10 
  7.1 จัดซื้อ จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องใช้ส านักงาน 
  7.2 จัดท าทะเบียนคุมการเบิกจ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องใช้ส านักงาน 
  7.3 ตรวจตราควบคุมการใช้ทรัพย์สิน ตลอดจนการซ่อมแซมบ ารุงรักษาเครื่องใช้ส านักงาน 
  7.4 ตรวจสอบวัสดุครุภัณฑ์ ประจ าปี 
 8. งานประชาสัมพันธ์ ตาม Flow 11 
  8.1 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสู่สมาชิก 
  8.2 อ านวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อ ให้ค าเสนอแนะชี้แจงแก่สมาชิก หรือผู้มาติดต่อ 
  8.3 ดูแล ปรับปรุง ป้ายประกาศต่าง ๆ ในส านักงานให้เป็นปัจจุบันและน่าสนใจ 
  8.4 ดูแล ปรับปรุงข้อมูลประชาสัมพันธ์บนป้าย และในเว็ปไซต์ให้เป็นปัจจุบัน 
  8.5 จัดท าข้อความประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ เรื่องส าคัญ ๆ เพ่ือแจกสมาชิก 
  8.6 ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท าจดหมายข่าวสหกรณ์ 
 9. งานสารสนเทศ ตาม Flow 9 
  9.1 งานประจ าวัน 
                          9.1.1 ควบคุม ตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไข พัฒนาเว็ปไซต์ ที่เก่ียวข้อง 
       9.1.2 จัดการส ารองข้อมูลของฐานข้อมูลระบบงานสหกรณ์ 
       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 
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       9.1.6 ทดสอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และซอฟแวร์ต่าง ๆ ให้แก่ผู้ใช้งาน 
       9.1.7 ควบคุมดูแลระบบ วิเคราะห์ระบบบางส่วน การพัฒนาการทดสอบและประเมินผล
ซอฟแวร์  รวมทั้งจัดเตรียมคู่มือการใช้งานเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน 
       9.1.8 เก็บรวบรวม และวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์เพื่อน าไปใช้
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             9.1.9  ตอบค าถาม ให้ค าปรึกษา และค าแนะน าแก่สมาชิก ในเรื่องระบบสารสนเทศของ

องค์กร    
     9.1.10 ติดต่อประสานงานกับธนาคาร กรมส่งเสริมสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
     9.1.11 ให้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการใช้งานต่าง ๆ แก่ผู้ใช้คอมพิวเตอร์
ภายในองค์กร 
     9.1.12 ศึกษาวิทยาการใหม่ ๆ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อน ามาปรับปรุงและ
ประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร 
     9.1.13 พิมพ์หนังสือราชการ แผนงาน คู่มือ เอกสารต่าง ๆ ด้าน IT 
     9.1.14 ตรวจสอบ บ ารุงรักษาระบบไฟฟ้า และระบบเทคโนโลยี 
         9.2 งานประจ าเดือน 
      9.2.1  ตรวจสอบการจัดท าข้อมูลเงินเรียกเก็บประจ าเดือนเสนอการเงิน เพื่อให้
กรมบญัชีกลางท ารายการหักเงินเดือน 
      9.2.2 จัดท าสื่อเพ่ือน าเสนองานประชุมคณะกรรมการ 
      9.2.3 จัดเก็บรวบรวมข้อมูลของฐานข้อมูลระบบงานสหกรณ์ฯ เพ่ือส ารองไว้รายวัน เพ่ือ
จัดเก็บเป็นรายเดือน 
      9.2.4 ส่งข้อมูลงบทดลองให้กับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ฯ ผ่านระบบแอพลิเคชั่น 
      9.2.5 ติดต่อประสานงานรับข้อมูลเงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้าง ข้าราชการบ านาญ และ
พนักงานราชการจากการเงินโรงพยาบาลชัยภูมิ 
  9.3 งานประจ าปี 
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       9.3.1 ตรวจสอบ ส ารวจ และสรุปปัญหาการใช้งานด้านระบบงาน ระบบเครือข่าย ระบบ
คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง เพื่อเสนอตั้งงบประมาณ ทั้งด้าน Hardware และ Sofeware ของสหกรณ์
ในปีต่อไป 
       9.3.2 เตรียมงานประชุมใหญ่ประจ าปี ในเรื่องงานโสต สถานที่ และอ่ืน ๆ ที่ได้รับ
มอบหมาย 
       9.3.3 เตรียมสื่อการน าเสนอในงานที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 
       9.3.4 ศึกษา วิเคราะห์ และจัดท าในกระบวนการ การปันผลและเฉลี่ยคืน (บางส่วน) 
   9.4 งานช่วยผู้อ่ืน 
        9.4.1 ซื้ออุปกรณ์ส านักงาน ส่งซ่อมครุภัณฑ์ 
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        9.4.2 งานประชุม สัมมนา และกิจกรรมพิเศษของสหกรณ์ 
        9.4.3 งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา       

10. งานสวัสดิการสมาชิก ตาม Flow 3 และ  Flow 4 
  10.1 รับค าร้องขอรับเงินตามระเบียบของสหกรณ์ 
   ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์ 
   ระเบียบว่าด้วยการสงเคราะห์สมาชิกผู้ถึงแก่กรรม 
   ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนเพ่ือจัดสวัสดิการแก่สมาชิก 
   ระเบียบว่าด้วยทุนส่งเสริมการศึกษาและการอบรมสัมมนา 
  10.2 เสนอผู้มีอ านาจพิจารณาอนุมัติค าร้องขอรับเงินตามระเบียบ ฯ 
  10.3 ติดต่อประสานงานกับสมาชิกหรือทายาทของสมาชิกแล้วแต่กรณีแล้วแต่กรณี 
  10.4 บันทึกข้อมูลการให้สวัสดิการเข้าคอมพิวเตอร์ 
 11. งานรับรอง ตาม Flow 6 
  11.1 จัดอาหารว่างรับรองกรรมการผู้มาประชุม/สมาชิก 
  11.2 ดูแลเรื่องน้ าดื่ม และเครื่องบริการสมาชิก 
  11.3 จัดเครื่องดื่มรับรองแขกผู้มาเยี่ยมชมกิจการ/ติดต่องาน 
 12. งานดูแลรักษาความสะอาดอาคารและสถานที่ ตาม Flow 6 
  12.1 ดูแลการเปิด ปิดส านักงาน 
  12.2 การดูแลรักษาความปลอดภัยของส านักงาน 
  12.3 ควบคุม ดูแลพนักงานรักษาความสะอาด ให้ปฏิบัติหน้าที่ 
  12.4 ตรวจตา ดูแลบ ารุงรักษา อาคารสถานที่ให้สะอาดงามตา 
   
   
   
 
   
 


