ประกาศสหกรณ์ ออมทรัพย์ครูนครพนม จากัด
เรื่ องการแบ่ งส่ วนงาน
ภาระกิจ หน้ าที่ ที่เจ้ าหน้ าที่ได้ ปฎิบัติ ในสหกรณ์ ออมทรัพย์ครู นครพนม
ปี 2563
*******************
เพื่อให้การบริ หารจัดการในสานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครู นครพนม จากัด เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย
และบังเกิดผลดีต่อการดาเนินกิจการสหกรณ์ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายในการดาเนินการประจาปี บัญชี 2563
จึงได้กาหนดส่ วนงาน ให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบปฏิบตั ิตาม ข้อบังคับสหกรณ์ฯ หมวด 8 ข้อ 79 หมวด 9 ข้อ 94 และระเบียบ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู นครพนม จากัด ว่าด้วยผูจ้ ดั การและเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2558 ดังต่อไปนี้
1. ตาแหน่ง ผูจ้ ดั การ มีหน้าที่ จัดการทัว่ ไปและรับผิดชอบเกี่ยวกับบรรดากิจการประจา
ของสหกรณ์ปฏิบตั ิตามนโยบายของคณะกรรมการดาเนินการ ตลอดจนตรวจตราควบคุมดูแลการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่
สหกรณ์ เพื่อให้งานสหกรณ์ดาเนินตามเป้าหมาย บังเกิดผลดีและเป็ นคุณประโยชน์แก่สมาชิกซึ่ งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้
1.1 ตรวจสอบการสมัครเข้าเป็ นสมาชิกให้เป็ นการถูกต้องตลอดจนเป็ นธุระจัดให้ผเู ้ ข้าเป็ นสมาชิกลงลายมือชื่อ
ในทะเบียนสมาชิก และชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้ากับเงินค่าหุ น้ ตามข้อบังคับของสหกรณ์
1.2 ควบคุมให้มีการเก็บเงินค่าหุน้ รายเดือน แจ้งยอดจานวนหุ น้ จ่ายคืนค่าหุน้ และชักชวนการถือหุ น้ ในสหกรณ์
1.3 รับฝากเงิน จ่ายคืนเงินฝาก และส่ งเสริ มการรับฝากเงินของสหกรณ์
1.4 เป็ นธุระในการตรวจสอบคาขอกู้ จ่ายเงินกู้ จัดทาเอกสารเกี่ยวกับเงินกู้ ให้เป็ นไปตามแบบและระเบียบของ
สหกรณ์
1.5 จัดทารายละเอียดของสมาชิกรายตัวเกี่ยวกับเงินค่าหุน้ และเงินให้กทู้ ุกหกเดือนพร้อมกับแจ้งให้สมาชิกทราบ
เป็ นรายบุคคล
1.6 พิจารณาจัดจ้างเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ตามอานาจหน้าที่ที่กาหนดในระเบียบของสหกรณ์รวมถึงกาหนดหน้าที่
และวิธีปฏิบตั ิงานของบรรดาเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์
ตลอดจนเป็ นผูบ้ งั คับบัญชาและรับผิดชอบดูแลการปฏิบตั ิงานของ
เจ้าหน้าที่เหล่านั้นให้เป็ นไปโดยถูกต้องเรี ยบร้อย
1.7 เป็ นธุระกวดขัน ในเรื่ องการออกใบรับ เรี ยกใบรับ หรื อจัดให้มีใบสาคัญโดยครบถ้วน
รับผิดชอบในการรับจ่ายเงินของสหกรณ์ให้เป็ นการถูกต้อง รวบรวมใบสาคัญและเอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับการเงินไว้
โดยครบถ้วนและเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ให้เป็ นไปตามที่กาหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
1.8 รับผิดชอบและดูแลในการจัดทาบัญชีและทะเบียนต่าง ๆ ของสหกรณ์ให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็ นปั จจุบนั
1.9 ติดต่อประสานงานกับเลขานุการในการนัดเรี ยกประชุมใหญ่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการและประชุม
คณะกรรมการอื่น ๆ
1.10 รับผิดชอบจัดทางบดุลรวมทั้งบัญชีกาไรขาดทุนและรายงานประจาปี แสดงผลการดาเนินงาน ของสหกรณ์
เสนอคณะกรรมการดาเนินการพิจารณา เพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่อนุมตั ิ
1.11 จัดทาแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจาปี ของสหกรณ์เสนอคณะกรรมการดาเนินการพิจารณา
1.12 จัดทาแผนปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ให้สอดคล้องกับแผนงานที่ได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมใหญ่
1.13 เข้าร่ วมประชุมและชี้แจงในการประชุมใหญ่ ประชุมคณะกรรมการดาเนินการและประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ
เว้นแต่กรณี ซ่ ึ งที่ประชุมนั้น ๆ มิให้เข้าร่ วมประชุม
1.14 ปฏิบตั ิการเกี่ยวกับงานสารบรรณของสหกรณ์

1.15 รักษาดวงตราของสหกรณ์ และรับผิดชอบตรวจตราดูแลทรัพย์สินต่าง ๆ ของสหกรณ์ให้อยูใ่ นสภาพอันดีและ
ปลอดภัย เสนอรายงานกิจการประจาเดือนของสหกรณ์ต่อคณะกรรมการดาเนินการ
1.16 เสนอรายการ หรื อรายงานของสหกรณ์ต่อทางราชการตามแบบและระยะเวลาที่ทางราชการกาหนด
1.17 ปฏิบตั ิงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดาเนินการ หรื อคณะกรรมการอื่น ๆ ของสหกรณ์มอบหมาย หรื อ
ตามที่ควรกระทา เพื่อให้กิจการในหน้าที่ลุล่วงไปด้วยดี
2. รองผูจ้ ดั การฝ่ ายการเงิน มีอานาจหน้ าที่เสนอแนะ ควบคุม กากับ ดูแล และตรวจสอบการปฏิบัตงิ านของ
เจ้ าหน้ าที่ใน กลุ่มงานการเงิน และรับผิดชอบร่ วมกับเจ้ าหน้ าในกลุ่มงานการเงิน ดังต่ อไปนี้
2.1 . ตาแหน่ งหัวหน้ าฝ่ ายการเงิน คนที่ 1
มีอานาจหน้ าที่เสนอแนะควบคุม กากับดูแล และตรวจสอบการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ในกลุ่มงานการเงินและรับผิดชอบ
งานดังต่อไปนี้
1. จัดรายละเอียดการโอนเงิน รับ-จ่าย ประจาวัน และเสนอผูบ้ งั คับบัญชารับทราบ
2. ควบคุม ดูแล และตรวจสอบ การจ่ายเงินทุกประเภทของสหกรณ์ให้ถูกต้องและเป็ นปัจจุบนั
3. รับผิดชอบการเบิกเงินและการนาเงินส่ งธนาคาร
4. พิสูจน์ยอดธนาคารต่าง ๆ ตรวจสอบกับบัญชี เพื่อความถูกต้อง
5. จัดทาทะเบียนการเบิกจ่ายเช็ค และคุมทะเบียนเช็ค
6. จัดทารายละเอียดส่ งรายการเรี ยกเก็บเงินของสหกรณ์ กับสถาบันการเงินต่าง ๆ
7. จัดทารายละเอียดการเรี ยกเก็บเงินไม่ได้ประจาเดือน แจ้งฝ่ ายสิ นเชื่อ
8 ติดต่อประสานงานกับสหกรณ์อื่น และสถาบันการเงินต่าง ๆ
9 คุมการชาระหนี้สถาบันการเงินต่าง ๆ จัดทารายละเอียดการชาระหนี้
10 จัดเก็บสัญญาเงินกูส้ หกรณ์อื่น และสถาบันการเงินต่าง ๆ
11 จัดทาการเปลี่ยนแปลงการทานิติกรรม การเบิกจ่ายสถาบันการเงินต่าง ๆ
12 เสนอรายงานการทาธุรกรรมทางการเงิน ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
13 ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวของสถาบันการเงินต่าง ๆ กับบัญชีทุกเดือน เก็บรายละเอียดการแจ้ง
รายการเคลื่อนไหวสถาบันการเงินต่าง ๆ รอตรวจสอบ
14 เสนอการหมดอายุสญ
ั ญาสถาบันการเงินต่าง ๆ ให้ผบู ้ งั คับบัญชาทราบ
15 จัดทาหนังสื อรวบรวมเอกสารด้านการเงินต่าง ๆ เมื่อสิ้ นปี บัญชี ส่ งฝ่ ายเร่ งรัดหนี้สินฯ ผ่าน
รองผูจ้ ดั การและผูจ้ ดั การ
16 ปฏิบตั ิงานช่วยเหลือในฝ่ ายการเงิน และฝ่ ายต่าง ๆ
17 ปฏิบตั ิงานอื่น ๆ ตามที่ผบู ้ งั คับบัญชามอบหมาย
18. รับผิดชอบงานในฝ่ ายร่ วมกัน
2.2 ตาแหน่ งเจ้ าหน้ าที่การเงิน คนที่ 2 มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้
1 จัดทาบัญชีเงินสด รับ-จ่าย ประจาวัน และเสนอผูบ้ งั คับบัญชารับทราบ
2 สรุ ปรับ –จ่าย เงินสดคงเหลือ รายละเอียดการตรวจนับเงินสดประจาวัน เสนอรองผูจ้ ดั การ ผูจ้ ดั การทุกวัน
3 จัดทารายการเงินประกันสังคม และเงินภาษี เพื่อนาส่ งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4 จัดทารายการหักภาษี ณ ที่จ่าย พร้อมนาส่ งสานักงานสรรพากร

5 สรุ ปการหักภาษี ณ ที่จ่ายสิ้ นปี ส่ งสรรพากร และ สรุ ปการหักประกันสังคม ณ ที่จ่ายสิ้ นปี
6 จัดทารายละเอียดการเบิกสวัสดิการต่าง ๆ ของผูจ้ ดั การและเจ้าหน้าที่
7 รับผิดชอบการเบิกเงินและการนาเงินส่ งธนาคาร
8 รับเช็คชาระหนี้สถาบันต่าง ๆ นาฝากธนาคาร
9 ตรวจสอบงานประจาวัน เมื่อเกิดปัญหา ให้พิมพ์เสนอหัวหน้าฝ่ าย รองผูจ้ ดั การ ผูจ้ ดั การ
10 เสนอรายงานการทาธุรกรรมทางการเงิน ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
11 จัดทาหนังสื อรวบรวมเอกสารด้านการเงินต่าง ๆ เมื่อสิ้ นปี บัญชี ส่ งฝ่ ายเร่ งรัดหนี้สินฯ ผ่านหัวหน้าฝ่ าย
รองผูจ้ ดั การ และผูจ้ ดั การ
11 ปฏิบตั ิงานช่วยเหลือในฝ่ ายการเงิน และฝ่ ายต่าง ๆ
12 ปฏิบตั ิงานอื่น ๆ ตามที่ผบู ้ งั คับบัญชามอบหมาย
13. รับผิดชอบงานในฝ่ ายร่ วมกัน
2.3 ตาแหน่ งเจ้ าหน้ าที่การเงิน คนที่ 3 มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้
1 จัดทาเกี่ยวกับการรับเงินฝาก – ถอนเงินฝาก ของสมาชิกประจาวัน
2 จัดทาสมุดคู่ฝาก และจัดหาแบบพิมพ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับเงินฝาก-ถอน
3 ตรวจสอบการฝาก–ถอน ผ่านตู ้ ATM กับหัวหน้าฝ่ ายการเงิน และตรวจสอบกับ
เจ้าหน้าที่สินเชื่อที่รับผิดชอบ ATM เป็ นประจาทุกวัน
4 รวบรวมรายการการฝาก-ถอน เงินฝากประจาวัน เสนอรองผูจ้ ดั การ ผูจ้ ดั การ
5 จัดทาบัญชีคุมรายละเอียดเงินฝาก – ถอน ให้เป็ นปั จจุบนั
6 เสนอรายงานการทาธุรกรรมทางการเงิน ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
7 ตรวจสอบหนังสื อยืนยัน เงินฝาก 6 เดือน 12 เดือน
8 กากับดูแล เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบตั ิดา้ นเงินฝาก เมื่อมีปัญหา จัดทาหนังสื อแจ้ง หัวหน้าฝ่ าย รองผูจ้ ดั การ
และผูจ้ ดั การ
9 จัดทาหนังสื อรวบรวมเอกสารด้านการเงินต่าง ๆ เมื่อสิ้ นปี บัญชี ส่ งฝ่ ายเร่ งรัดหนี้สินฯ ผ่านหัวหน้าฝ่ าย
รองผูจ้ ดั การ และผูจ้ ดั การ
10 ปฏิบตั ิงานช่วยเหลือในฝ่ ายการเงิน และฝ่ ายต่าง ๆ
11 ปฏิบตั ิงานอื่น ๆ ตามที่ผบู ้ งั คับบัญชามอบหมาย
12. รับผิดชอบงานในฝ่ ายร่ วมกัน
2.4. ตาแหน่ งเจ้ าหน้ าที่การเงิน คนที่ 4 มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้
1 จัดทาเกี่ยวกับการรับเงินฝาก – ถอนเงินฝาก ของสมาชิกประจาวัน
2 จัดทาสมุดคู่ฝาก และจัดหาแบบพิมพ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับเงินฝาก-ถอน
3 ตรวจสอบการฝาก – ถอน ผ่านตู ้ ATM กับเจ้าหน้าที่สินเชื่อ เป็ นประจาทุกวัน
4 รวบรวมรายการการฝาก-ถอน เงินฝากประจาวัน เสนอรองผูจ้ ดั การ ผูจ้ ดั การ
5 จัดทาบัญชีคุมรายละเอียดเงินฝาก – ถอน ให้เป็ นปั จจุบนั
6 เสนอรายงานการทาธุรกรรมทางการเงิน ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
7 ตรวจสอบหนังสื อยืนยัน เงินฝาก 6 เดือน 12 เดือน

8 ตรวจสอบงานประจาวัน เมื่อเกิดปัญหา แจ้งนายพงษ์ศกั ดิ์ ทวีกลุ เพื่อดาเนิ นการต่อไป
9 จัดทาหนังสื อรวบรวมเอกสารด้านการเงินต่าง ๆ เมื่อสิ้ นปี บัญชี ส่ งฝ่ ายเร่ งรัดหนี้สินฯ ผ่านหัวหน้าฝ่ าย
รองผูจ้ ดั การ และผูจ้ ดั การ
10 ปฏิบตั ิงานช่วยเหลือในฝ่ ายการเงิน และฝ่ ายต่าง ๆ
11 ปฏิบตั ิงานอื่น ๆ ตามที่ผบู ้ งั คับบัญชามอบหมาย
12. รับผิดชอบงานในฝ่ ายร่ วมกัน
2.5 ตาแหน่ งหัวหน้ าสิ นเชื่ อ มีหน้ าที่ดงั นี้
1. กากับดูแลการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ในฝ่ ายสิ นเชื่อ
2. ปฏิบตั ิงานเลขานุการ จัดทาระเบียบวาระการประชุม และบันทึกการประชุมคณะกรรมการเงินกู้
3. ตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ของสมาชิก เสนอคาขอกูเ้ งินเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมตั ิเงินกูป้ ระเภทต่าง ๆ

4.
5.
6.
7.
8.

จัดทารายละเอียดการย้ายสังกัดของสมาชิก
ตรวจสอบการส่ งหนังสื อแจ้งสมาชิกที่คา้ งชาระ และผูค้ ้ าประกัน ทุกเดือน
ตรวจสอบการเรี ยกเก็บเงินสมาชิก และลูกหนี้ ทุกเดือน
จัดทากระดาษทาการลูกหนี้ สิ้ นปี บัญชี
จัดทาหนังสื อรวบรวมเอกสารด้านการเงินต่าง ๆ เมื่อสิ้ นปี บัญชี ส่ งฝ่ ายเร่ งรัดหนี้สินฯ ผ่าน
รองผูจ้ ดั การ และผูจ้ ดั การ
9. จัดทารายละเอียดเสนอคณะกรรมการดาเนินการ
10. ปฏิบตั ิงานช่วยเหลือในฝ่ ายสิ นเชื่อ และฝ่ ายต่าง ๆ
11. ปฏิบตั ิงานอื่น ๆ ตามที่ผบู ้ งั คับบัญชามอบหมาย
12. รับผิดชอบงานในฝ่ ายร่ วมกัน
เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายสิ นเชื่ อ กลุ่ม 1
มีหน้ าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้
1. คุมหุน้ - คุมหนี้ ทุกหน่วยตรวจสอบยอดเงินกับบัญชีเพื่อให้เกิดความถูกต้อง เสนอหัวหน้าฝ่ าย
รองผูจ้ ดั การ ผูจ้ ดั การ ทุกเดือน
2. ตรวจสอบสมาชิกที่ขอเงินคืน เสนอ หัวหน้าฝ่ าย รองผูจ้ ดั การ ผูจ้ ดั การ
3. ปรับปรุ งรายการขอเงินคืน
4. คุมจานวนสมาชิกทั้งหมดและลูกหนี้
5. ประมวลผลรายการเรี ยกเก็บเงินประจาเดือน
6. จัดทาแผ่นบันทึกข้อมูลรายการหักเงิน ให้ฝ่ายการเงิน
7. จัดทารายละเอียดเรี ยกเก็บเงิน ณ ที่จ่ายไม่ได้
8. ปรับปรุ ง แก้ไขข้อมูลของสมาชิกให้เป็ นปัจจุบนั
9. ตรวจสอบสมาชิกที่ผิดระเบียบ ข้อบังคับสหกรณ์ เสนอฝ่ ายเร่ งรัดหนี้
10. จัดทารายงานหุน้ -หนี้ ครบ 6 เดือน และ 12 เดือน ให้ผสู ้ อบบัญชีรับอนุญาต
11. ตรวจสอบสมาชิกสมทบ ที่ไม่ปฏิบตั ิตามระเบียบว่าด้วยหุน้ สมาชิกสมทบแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2

พ.ศ. 2552
12. แก้ไขรายการหักเงิน และใบเสร็ จรับเงินประจาเดือนส่ งให้เจ้าหน้าที่ประจาหน่วย
13. พิมพ์ทะเบียนหุน้ –หนี้ เมื่อครบ 6 เดือน และ 12 เดือน ทุกหน่วย
14. พิมพ์หนังสื อยืนยันหนี้ เมื่อครบ 6 เดือน และ 12 เดือน ทุกหน่วย และคุมยอดส่ งหนังสื อยืนยัน
เสนอหัวหน้าฝ่ าย รองผูจ้ ดั การ ผูจ้ ดั การ
15. ตรวจสอบเงินปันผล – เฉลี่ยคืน
16. แจ้ งสมาชิกผู้ก้ แู ละผู้คา้ ประกัน ให้ มาดาเนินการเปลีย่ นแปลงผู้คา้ ประกัน เมื่อได้ รับอนุมตั ิจาก
ที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ
17. ช่วยเหลือซึ่ งกันและกันในฝ่ ายสิ นเชื่อ และฝ่ ายต่าง ๆ
18. ปฏิบตั ิงานอื่น ๆ ตามที่ผบู ้ งั คับบัญชามอบหมาย
19. รับผิดชอบงานในฝ่ ายร่ วมกัน
เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายสิ นเชื่ อ กลุ่ม 2
มีหน้ าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้
1. พิมพ์รายการหักเงิน และ ตรวจสอบรายการเรี ยกเก็บประจาเดือน
2. ตรวจสอบใบเสร็ จรับเงินประจาเดือน และจัดส่ งให้สมาชิกทุกเดือน
3. ตัดรายการเรี ยกเก็บเงินประจาเดือน ของสมาชิกที่โอนหุ น้ ชาระหนี้แล้ว
4. พิมพ์เสนอสมาชิก หรื อลูกหนี้ ขอเงินคืน ผ่านเสนอผูร้ ับผิดชอบเสนอหัวหน้าฝ่ าย รองผูจ้ ดั การ
ผูจ้ ดั การ
5. ตรวจสอบคาขอกูเ้ งินทุกประเภทให้เป็ นไปตามข้อบังคับ ระเบียบสหกรณ์ มติของคณะกรรมการ
ดาเนินการ
6. พิมพ์สญ
ั ญาเงินกู้ สัญญาค้ าประกัน และตรวจสอบเอกสารประกอบการกู้ เสนอผ่านหัวหน้าฝ่ าย รอง
ผูจ้ ดั การ ผูจ้ ดั การ มอบให้เจ้าหน้าที่ออกไปทานิติกรรมสัญญา
7. สรุ ปรายละเอียดการกูเ้ งิน ประจาเดือน ที่ได้รับอนุมตั ิ จัดทาหนังสื อแจ้ง ผ่านหัวหน้าฝ่ าย รองผูจ้ ดั การ
และผูจ้ ดั การ
8. รับชาระ หุน้ หนี้ ดอกเบี้ย และอื่น ๆ ระหว่างวัน ตรวจการค้างชาระ ตามหนังสื อรายละเอียดของกลุ่ม
2 และจัดทารายละเอียดการมาชาระ ประเภทค้างชาระหนี้ และหนี้ที่ยงั ค้างชาระไม่ครบส่ งกลุ่ม 1
9. ตรวจสอบทะเบียนหุ น้ –หนี้ 6 เดือน 12 เดือน เสนอหัวหน้าฝ่ าย รองผูจ้ ดั การ ผูจ้ ดั การ และเก็บ
รวบรวม เสนอเก็บเร่ งรัดหนี้ ฯ
10. ตรวจสอบหนังสื อยืนยันหนี้ 6 เดือน 12 เดือน จัดส่ งสมาชิก หรื อลูกหนี้ ผ่านผูร้ ับผิดชอบตรวจสอบ
เสนอรายละเอียดการจัดส่ ง
11. ตรวจสอบหนังสื อยืนยันหนี้
12. ตรวจสอบเงินปันผล – เฉลี่ยคืน
13. จัดทาหนังสื อรวบรวมเอกสารด้านการเงินต่าง ๆ ส่ งฝ่ ายเร่ งรัด เสนอผ่านหัวหน้าฝ่ าย รองผูจ้ ดั การและ
ผูจ้ ดั การ
14. ช่วยเหลือซึ่ งกันและกันในฝ่ ายสิ นเชื่อ และฝ่ ายต่าง ๆ
15. ปฏิบตั ิงานอื่น ๆ ตามที่ผบู ้ งั คับบัญชามอบหมาย

16. รับผิดชอบงานในฝ่ ายร่ วมกัน
เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายสิ นเชื่ อ กลุ่ม 3
2.12 มีหน้ าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้
1. บันทึกข้อมูลสมาชิกเข้าใหม่
2. คาร้องเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ
3. ประนอมหนี้สมาชิกบานาญ
4. ตรวจสอบสมาชิกค้างชาระทั้งต้น และ ดอกเบี้ย ทุกเดือน พิมพ์เสนอ ผ่านผูร้ ับผิดชอบตรวจสอบ
ความถูกต้อง หัวหน้าฝ่ าย รองผูจ้ ดั การ ผูจ้ ดั การ และติดตามความเคลื่อนไหวของสมาชิกดังกล่าว
5. ตรวจสอบสมาชิก หรื อ ลูกหนี้ ที่ผิด ระเบียบ ข้อบังคับสหกรณ์ พิมพ์เสนอ ผ่านผูร้ ับผิดชอบและติดตาม
ความเคลื่อนไหวของสมาชิกดังกล่าว
6. โอนหุ น้ ชาระหนี้สมาชิกที่ผิดระเบียบ และการขาดจากสมาชกภาพ
7. จัดทารายละเอียดการเบิกจ่ายเงินกูเ้ พื่อการศึกษา คุมเป็ นประจาทุกวัน ทุกสิ้ นเดือน รวบรวมเสนอ
หัวหน้าฝ่ าย รองผูจ้ ดั การ ผูจ้ ดั การ
8. จัดทารายละเอียดการเบิกจ่ายเงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิ นร่ มโพธิ์ คุมเป็ นประจาทุกวันทุกสิ้ นเดือนรวบรวม
เสนอ หัวหน้าฝ่ าย รองผูจ้ ดั การ ผูจ้ ดั การ
9. ตรวจสอบและเสนอคาร้องขอรับเงินทุนบาเหน็จสมาชิก
10. จัดทารายละเอียดการเบิกจ่ายเงินค่าเครารพศพ คุมเป็ นประจาทุกวัน ทุกสิ้ นเดือนรวบรวมเสนอ
หัวหน้าฝ่ าย รองผูจ้ ดั การ ผูจ้ ดั การ
11. จัดทาหนังสื อแจ้งฝ่ ายที่เกี่ยวข้องเมื่อทายาทสมาชิกมาติดต่อ แจ้งสมาชิกถึงแก่กรรม และทาหนังสื อ
แจ้งกลุ่ม 2
12. จัดทาหนังสื อแจ้งฝ่ ายเร่ งรัดหนี้ สมาชิกที่ถึงแก่กรรม เพื่อดาเนินการแก้ไขหลักประกันเงินกู้ เสนอผ่าน
หัวหน้าฝ่ าย รองผูจ้ ดั การ ผูจ้ ดั การ
13. จัดทารายละเอียดการเบิกจ่ายเงินค่าสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก คุมประจาทุกวันทุกสิ้ นเดือนรวบรวม
เสนอ หัวหน้าฝ่ าย รองผูจ้ ดั การ ผูจ้ ดั การ
14. สรุ ปรายละเอียดการจ่ายเงินสวัสดิการต่าง ๆ เมื่อสิ้ นปี บัญชี ตรวจสอบความถูกต้องกับบัญชี ผ่าน
หัวหน้าฝ่ าย รองผูจ้ ดั การ รอตรวจสอบ
15. ตรวจสอบทะเบียนหุ น้ –หนี้ 6 เดือน 12 เดือน เสนอหัวหน้าฝ่ าย รองผูจ้ ดั การ ผูจ้ ดั การ และเก็บ
รวบรวม เสนอเก็บเร่ งรัดหนี้ ฯ
16. ตรวจสอบหนังสื อยืนยันหนี้ 6 เดือน 12 เดือน จัดส่ งสมาชิก หรื อลูกหนี้ ผ่านผูร้ ับผิดชอบตรวจสอบ
เสนอรายละเอียดการจัดส่ ง
17. จัดทาหนังสื อรวบรวมเอกสารด้านการเงินต่าง ๆ ส่ งฝ่ ายเร่ งรัด เสนอผ่านหัวหน้าฝ่ าย รองผูจ้ ดั การ
และผูจ้ ดั การ
18. ช่วยเหลือซึ่ งกันและกันในฝ่ ายสิ นเชื่อ และฝ่ ายต่าง ๆ
19. ปฏิบตั ิงานอื่น ๆ ตามที่ผบู ้ งั คับบัญชามอบหมาย
20. รับผิดชอบงานในฝ่ ายร่ วมกัน

2.13 ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ ายเร่ งรัดหนี้สิน มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้
1. งานเลขานุการ จัดทาระเบียบวาระและจดบันทึกการประชุมคณะกรรมการเร่ งรัดหนี้สิน
2. ปฏิบตั ิงานเจ้าหน้าที่ติดตามเร่ งรัดหนี้สินจากสมาชิก/ผูค้ า้ งชาระหนี้สหกรณ์ตลอดทั้ง
ประสานงานกับทนายความ ของสหกรณ์ในการติดตามเร่ งรัดหนี้สินของสหกรณ์
การบังคับคดี การอายัด
3. จัดเก็บเอกสารการดาเนินคดี เอกสารเกี่ยวกับศาล ตามลักษณะ และประเภทของเอกสารนั้นให้เรี ยบร้อยเป็ น
ปัจจุบนั ง่ายต่อการค้นหาและปลอดภัย
4. จัดทารายการชาระหนี้ พิมพ์ใบเสร็ จรับ และการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการดาเนินคดีส่งฝ่ ายการเงินรับเงิน
5. จัดทาคุมลูกหนี้ ลูกหนี้ดาเนิ นคดี และลูกหนี้ตามคาพิพากษา
6. จัดทาจัดชั้นลูกหนี้ ค้างจ่าย สิ้ นปี บัญชี เสนอ รองผูจ้ ดั การ ผูจ้ ดั การ
7. ช่วยเหลือ แนะนา และอานวยความสะดวกแก่สมาชิกและผูท้ ี่มาติดต่องานสหกรณ์
8. ปฏิบตั ิงานช่วยเหลือในฝ่ ายเร่ งรัดหนี้ฯ และฝ่ ายอื่น
9. จัดทารายละเอียดการหักเงินสมาชิก และลูกหนี้
10. รับผิดชอบงานภายในฝ่ ายร่ วมกัน
11. ปฏิบตั ิงานอื่น ๆ ตามที่ผบู ้ งั คับบัญชามอบหมาย
2.14 ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายเร่ งรัดหนี้สิน มีหน้าที่และรับผิดชอบงานดังนี้
1. จัดทารายการซื้ อหุน้ ชาระหนี้ และพิมพ์ใบเสร็ จรับ ส่ งฝ่ ายการเงินรับเงิน
2. จัดทาหุน้ – หนี้ สมาชิก หน่วยชาระเอง
3. จัดทาเงินรอจ่ายคืนแก่สมาชิกหน่วยชาระเอง
4. รับสมัครสมาชิกเข้าใหม่กรณี โอน
5. จัดทารายละเอียดสมาชิก หรื อลูกหนี้ ที่ยงั ไม่ฟ้อง เมื่อคณะกรรมการเร่ งรัดหนี้สินมีมติให้ประนอมหนี้
ส่ งให้ฝ่ายสิ นเชื่อกลุ่มงานที่ 1 เรี ยกจัดเก็บเงิน ผ่านรองผูจ้ ดั การ ผูจ้ ดั การ
6. จัดทาหนังสื อแจ้งผูก้ เู้ ปลี่ยนแปลงหลักค้ าประกันแทนสมาชิกกรณี โอนไปจังหวัดอื่น ให้เป็ นไปตามระเบียบ
ของสหกรณ์
7. ตรวจสอบหลักประกันที่เกิดจากการบกพร่ องสมาชิกถึงแก่กรรม หรื อสมาชิกที่โอนไป ต่างจังหวัด เสนอ
คณะกรรมการเร่ งรัดหนี้สิน
8. จัดทารายละเอียดการคุมสมาชิกกรณี โอนไป และโอนมาจากสหกรณ์อื่น
9. จัดทาหนังสื อแจ้งเร่ งรัดหนี้สมาชิกหน่วยชาระเองที่ผิดระเบียบ และ เสนอคณะกรรมการเร่ งรัดหนี้พิจารณา
10. รวบรวมสมาชิกหน่วยชาระเองที่ไม่ปฏิบตั ิตาม ระเบียบ ข้อบังคับ เสนอคณะกรรมการเร่ งรัดหนี้สิน ผ่าน
หัวหน้าฝ่ าย รองผูจ้ ดั การ ผูจ้ ดั การ
11. ช่วยเหลือ แนะนาและอานวยความสะดวกแก่สมาชิกและผูท้ ี่มาติดต่องานสหกรณ์
12. แจ้งผูก้ ู-้ ผูค้ ้ าประกัน ตามกฎหมาย ใหม่
13. รับผิดชอบงานภายในฝ่ ายร่ วมกัน
14. ปฏิบตั ิงานอื่น ๆ ตามที่ผบู ้ งั คับบัญชามอบหมาย
2.15 ตาแหน่ง นักการภารโรง มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้

1. ดูแลการเปิ ด และปิ ดสานักงาน
2. ดูแลความสะอาดบริ เวณด้านในอาคารสานักงานพร้อมพนักงานทาความสะอาด
ให้สะอาดเรี ยบร้อยสวยงาม
3. ปฏิบตั ิงานช่วยเหลือตรวจสอบคาร้อง แบบฟอร์มต่าง ๆ
4. ช่วยเหลือการค้นหา และการจัดเก็บเอกสารต่าง ๆ
5. ช่วยเหลือการประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จดั ทารายงาน
6. บริ การอานวยความสะดวกแก่คณะกรรมการ
7. ช่วยเหลือ แนะนา และอานวยความสะดวกแก่สมาชิกและผูท้ ี่มาติดต่องานสหกรณ์
8. รับผิดชอบงานภายในฝ่ ายร่ วมกัน
9. ปฏิบตั ิงานอื่น ๆ ตามที่ผบู ้ งั คับบัญชามอบหมาย
3. รองผู้จดั การฝ่ ายบัญชี มีอานาจหน้าที่เสนอแนะ ควบคุม กากับ ดูแล และตรวจสอบ
การปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ใน กลุ่มงานบัญชี และรับผิดชอบร่ วมกับเจ้าหน้าในกลุ่มงานบัญชี ดังต่อไปนี้
3.1 ตาแหน่ งหัวหน้ าบัญชี มีอานาจหน้าที่เสนอแนะควบคุม กากับ ดูแล และตรวจสอบการปฏิบตั ิงานของ
เจ้าหน้าที่ในฝ่ ายบัญชีและรับผิดชอบงาน ดังต่อไปนี้
1. จัดทารายละเอียดเกี่ยวกับการรับ-จ่ายเงินสด และเงินโอน ประจาวันให้ถูกต้อง
2. จัดทารายละเอียดการรับ-จ่ายเงินสด และเงินโอน ประจาเดือนให้ถูกต้อง
3. จัดทางบแสดงฐานะทางการเงินทุกวันสิ้ นเดือน เพื่อเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
4. ตรวจสอบยอดธนาคารให้ถูกต้อง
5. จัดทาบัญชีงบกาไร-ขาดทุน งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจาเดือน
6. จัดทาบัญชีงบกาไร-ขาดทุน งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจาปี
7. ตรวจสอบข้อมูลทางโปรแกรมให้ถูกต้อง
8. ตรวจสอบข้อมูลการลงบัญชี เมื่อพบสิ่ งมีปัญหาให้เสนอแจ้ง รองผูจ้ ดั การ และผูจ้ ดั การ เพื่อ
ปรับปรุ งแก้ไข
9. จัดเก็บรายละเอียดการลงทุนเกี่ยวกับตราสาร
10. รับผิดชอบงานในฝ่ ายร่ วมกัน
3.2 ตาแหน่ ง เจ้ าหน้ าที่บัญชี มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้
1. จัดทารายละเอียดเกี่ยวกับการรับ-จ่ายเงินสด และเงินโอน ประจาวันให้ถูกต้อง
2. จัดทารายละเอียดการรับ-จ่ายเงินสด และเงินโอน ประจาเดือนให้ถูกต้อง
3. จัดทางบแสดงฐานะทางการเงินทุกวันสิ้ นเดือน เพื่อเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
4. ตรวจสอบยอดธนาคารให้ถูกต้อง
5. จัดทาบัญชีงบกาไร-ขาดทุน งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจาเดือน
6. จัดทาบัญชีงบกาไร-ขาดทุน งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจาปี
7. ตรวจสอบข้อมูลทางโปรแกรมให้ถูกต้อง
8. ตรวจสอบข้อมูลการลงบัญชี เมื่อพบสิ่ งมีปัญหาให้เสนอแจ้ง รองผูจ้ ดั การ และผูจ้ ดั การ เพื่อ
ปรับปรุ งแก้ไข
9. คุมจานวนสมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบ เข้าใหม่ ลาออก ย้ายเข้า ย้ายออก

10. จัดเก็บรายละเอียดการลงทุนเกี่ยวกับตราสาร
11. รับผิดชอบงานในฝ่ ายร่ วมกัน
3.3 หัวหน้ าฝ่ ายอานวยการ มีอานาจหน้าที่เสนอแนะควบคุม กากับ ดูแล และตรวจสอบการปฏิบตั ิงานของ
เจ้าหน้าที่ในฝ่ ายอานวยการและรับผิดชอบงาน ดังต่อไปนี้
1 ปฏิบตั ิหน้าที่งานเลขานุการคณะกรรมการดาเนินการ คณะกรรมการอานวยการ คณะอนุกรรมการ
แจ้งมติคณะกรรมการดาเนินการให้ฝ่ายต่าง ๆ ทราบ เพื่อเสนอตามขั้นตอนต่อไป
2. จัดทาทะเบียนเกี่ยวการจดนิติกรรมต่าง ๆ จดจานองหลักทรัพย์ของเจ้าหน้าที่ และจัดเก็บ
หลักประกันให้สมบูรณ์ถูกต้องเป็ นปัจจุบนั และแจ้งหลักทรัพย์บกพร่ องในการทานิติกรรม
3. จัดทาทะเบียนเกี่ยวการจดนิ ติกรรมสัญญาจ้างผูจ้ ดั การและเจ้าหน้าที่ และหลักประกัน
ค้ าประกันผูจ้ ดั การและเจ้าหน้าที่ ให้สมบูรณ์ถูกต้องเป็ นปัจจุบนั และตรวจสอบหลักทรัพย์บกพร่ องแจ้ง
ผูจ้ ดั การ หรื อคณะกรมการดาเนินการ
4. เตรี ยมการประชุมใหญ่สามัญประจาปี และจัดส่ งสรุ ปวาระการประชุมใหญ่ส่งสหกรณ์จงั หวัด
ให้ทนั ตามกาหนดระยะเวลาของสหกรณ์จงั หวัด
5. จัดทาทะเบียนคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ฯ ตามคาสัง่ นายทะเบียนสหกรณ์
6. งานเลขานุการ จัดทาข้อบังคับ และระเบียบสหกรณ์และเก็บรักษา จัดทาเอกสารแจ้งมติ
คณะกรรมการดาเนิน แก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ฝ่ายต่าง ๆ และถือปฏิบตั ิ
7. จัดทาประกาศ / คาสัง่ แจ้งสมาชิก และประชาสัมพันธ์
8.. ช่วยเหลือ แนะนา และอานวยความสะดวกแก่สมาชิกและผูท้ ี่มาติดต่องานสหกรณ์
9. รับผิดชอบงานในฝ่ ายร่ วมกัน
3.4 เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายอานวยการ คนที่ 1 มีอานาจหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังต่อไปนี้
1. ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหว ตราสาร ประจาวัน
2. จัดทาทะเบียนสมาชิกให้เป็ นปัจจุบนั
3. ปฏิบตั ิหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการประชุมประชาสัมพันธ์ จัดทาวาระการประชุม
คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
4. ปฏิบตั ิหน้าที่เลขานุการ คณะกรรมการการศึกษา จัดทาวาระการประชุมคณะกรรมการการศึกษา
5. ดูแลเว็บไซต์ ประสานงานกับผูด้ ูแลเว็บไซต์ ให้เป็ นปัจจุบนั
6. ดูแลระบบแอพพลิเคชัน่ ของสหกรณ์
7. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่น และคณะกรรมการ
8. รับ – ส่ ง และจัดทาหนังสื อโต้-ตอบ เกี่ยวกับการดาเนินงานของสหกรณ์ และจัดเก็บ
เอกสารรับ – ส่ ง ให้เป็ นหมวดหมู่
9. จัดทาทะเบียนลงรับคาขอกูท้ ุกประเภท และตรวจสอบเอกสารการเงินกูป้ ระจาวัน
10. จัดส่ งเอกสารคืนหน่วยงานต่าง ๆ และสมาชิก
11. ตรวจสอบ จัดทารายละเอียดเกี่ยวกับสมาชิกเข้าใหม่ –ลาออก เสนอที่ประชุม
12. จัดเก็บเอกสารใบกรมธรรม์ประกันสิ นเชื่อสมาชิก
13. จัดทา ดูแลแบบฟอร์ ม คาร้อง คาขอกูต้ ่าง ๆของสหกรณ์ฯ และตรวจสอบให้พร้อมใช้ตลอดเวลา

14. จัดทาหนังสื อรับรองภาระ หุน้ – หนี้
15. จัดทาหนังสื อรวบรวมเอกสารด้านต่าง ๆ เมื่อสิ้ นปี บัญชี ส่ งฝ่ ายเร่ งรัดหนี้สินฯ ผ่านหัวหน้าฝ่ าย
รองผูจ้ ดั การและผูจ้ ดั การ
16. รับเรื่ องการเปลี่ยนแปลงผูค้ ้ าประกัน ตรวจสอบสิ ทธิ์ และเอกสารหลักฐาน จัดพิมพ์รายละเอียดเสนอ
ที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
17. ช่วยเหลือ แนะนา และอานวยความสะดวกแก่สมาชิกและผูท้ ี่มาติดต่องานสหกรณ์
18. ปฏิบตั ิงานช่วยเหลือในกลุ่มงานอานวยการ
19. ปฏิบตั ิงานอื่น ๆ ตามที่ผบู ้ งั คับบัญชามอบหมาย
20. รับผิดชอบงานในฝ่ ายร่ วมกัน
3.5 เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายอานวยการ คนที่ 2
มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้
1. ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวการกดเงินผ่านตู ้ ATM ของธนาคารกรุ งไทย กับรายงานเงินฝากทุกวัน
เสนอฝ่ ายการเงิน หัวหน้าฝ่ ายสิ นเชื่อ รองผูจ้ ดั การ ผูจ้ ดั การ
2. ลงข้อมูลการทานิติกรรมสัญญาอีเล็กทรอนิ กส์ อนุมตั ิผา่ นโทรศัพท์มือถือของสมาชิก
3. ควบคุมดูแล ตรวจสอบการส่ ง SMS ถึงสมาชิก
4. จัดเก็บเอกสารสัญญาการเปลี่ยนแปลงผูค้ ้ าประกัน ไว้กบั คาขอกูเ้ งินในแฟ้มรายตัว
5. จัดทาทะเบียนลงรับคาขอเงินกูท้ ุกประเภท
6. รับคาขอกูเ้ งินทุกประเภท ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน และเงินกูป้ ระจาวัน พร้อมจัดทารายเอียดส่ งให้
เจ้าหน้าที่ผปู ้ ฏิบตั ิดาเนิ นการ
7. จัดทาทะเบียนเงินกูท้ ุกประเภท
8. ตรวจสอบ สัญญาเงินกูท้ ี่ได้รับอนุมตั ิ รวบรวมเงินสัญญากู้ สัญญาค้ าประกันทุกประเภท ให้เรี ยบร้อย
เป็ นปัจจุบนั ง่ายต่อการค้นหา และปลอดภัย
9. จัดเก็บเอกสารต่าง ๆ ของสหกรณ์ทุกประเภท ตามลักษณะ และประเภทของเอกสารนั้นให้เรี ยบร้อย
เป็ นปัจจุบนั ง่ายต่อการค้นหา และปลอดภัย
11. ดูแลระบบแอพพลิเคชัน่ ของสหกรณ์
12. ตรวจสอบและจัดเก็บสาเนาใบเสร็ จรับเงินของฝ่ ายการเงินในแต่ละเดือน
13. รวบรวมรายงานการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ให้ผจู ้ ดั การ
14. จัดทารายงานสรุ ปการสแกนลายนิ้วมือของผูจ้ ดั การและเจ้าหน้าที่ มาปฏิบตั ิงาน
15. สรุ ปการลาของผูจ้ ดั การและเจ้าหน้าที่
10. จัดเก็บเอกสารจากฝ่ ายต่าง ๆ ที่ทาหนังสื อส่ งเก็บ
11. รับโทรศัพท์ตอบปัญหาต่าง ๆ
12. ช่วยเหลือซึ่ งกันและกันในฝ่ ายอานวยการ และฝ่ ายต่าง ๆ
13. ปฏิบตั ิงานอื่น ๆ ตามที่ผบู ้ งั คับบัญชามอบหมาย
14. รับผิดชอบงานในฝ่ ายร่ วมกัน
3.6 ตาแหน่ ง นักการภารโรง มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้
1. กากับดูแลเสาธง ทั้งเช้า และเย็น

2. ดูแลการเปิ ด และปิ ดสานักงาน
3. ดูแล ภูมิทศั น์ รอบบริ เวณอาคารสานักงาน
4. ดูแลจัดทาตกแต่ง งานถวายพระพร หรื องานสาคัญ ๆ ที่ทางการประกาศ
5. ดูแลทาความสะอาดภายในอาคารสานักงาน และบริ เวณห้องโรเนียวให้สะอาดเรี ยบร้อยสวยงาม
6. ปฏิบตั ิงานช่วยเหลือตรวจสอบคาร้อง แบบฟอร์มต่าง ๆ เพื่อแจ้งให้ฝ่ายอานวยการจัดทาแบบฟอร์มที่หมด
7. ช่วยเหลือ แนะนา และอานวยความสะดวกแก่สมาชิกและผูท้ ี่มาติดต่องานสหกรณ์
8. ปฏิบตั ิงานช่วยเหลือ ฝ่ ายการเงิน ฝ่ ายอานวยการ และฝ่ ายต่าง ๆ
9. ปฏิบตั ิงานช่วยเหลือในฝ่ ายอาคารสถานที่
10. ปฏิบตั ิงานอื่น ๆ ตามที่ผบู ้ งั คับบัญชามอบหมาย
3.7 หัวหน้ ากลุ่มงานอาคารสถานที่
3.8 เจ้ าหน้ าที่กลุ่มงานอาคารสถานที่
อานาจหน้าที่เสนอแนะควบคุม กากับดูแล และตรวจสอบการปฏิบตั ิงานในฝ่ ายอาคารสถานที่ และ
รับผิดชอบงาน ดังต่อไปนี้
1. ควบคุมการทางานของเจ้าหน้าที่ แม่บา้ น คนสวน ยามรักษาการณ์
2. ดูแลห้องประชุม จานวน 8 ห้อง พร้อมบริ เวณพื้นที่ภายในศูนย์ประชุม
3. ควบคุมจัดการระบบจอดรถบริ เวณลานจอดรถพร้อมพื้นที่สานักงาน
4. ซ่อมแซมครุ ภณ
ั ฑ์ศูนย์ประชุม – อาคารสานักงาน – อาคารจัดเก็บเอกสาร
5. เบิกจ่ายวัสดุ – ซ่อมแซม ศูนย์ประชุม
6. ชาระค่าเช่าห้อง พร้อมเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงพนักงานศูนย์ประชุมหนองบึก
7. รายงานผลกิจการประจาวัน
8. รายงานรายได้และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น รายได้จากศูนย์ประชุม ค่าไฟฟ้า ค่าน้ าประปา เป็ นต้น
ของศูนย์ประชุม (ประจาทุก ๆ เดือน)
9. บริ การรับจองห้องประชุมศูนย์ประชุมหนองบึก
10. ลงรับเรื่ องพร้อมจองเข้าระบบโปรแกรมการจองห้องประชุม
11. จัดหาครุ ภณ
ั ฑ์ประจาศูนย์ประชุมหนองบึก
12. งานจัดทาทะเบียนคุมพัสดุ - ครุ ภณ
ั ฑ์ สานักงานและศูนย์ประชุม
13. จัดทารายการเก็บรักษาและการซ่อมแซมบารุ งรักษาพัสดุ-ครุ ภณั ฑ์
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

เบิกจ่ายงบประมาณประจาปี
งานการจัดซื้ อ-จัดจ้าง
จัดทาทะเบียนการเบิก – จ่าย พัสดุ -ครุ ภณ
ั ฑ์
งานยานพาหนะ
จัดทาการควบคุมพัสดุ -ครุ ภณั ฑ์ และจาหน่าย
ตรวจนับพัสดุ – ครุ ภณ
ั ฑ์สิ้นปี
รับผิดชอบงานภายในฝ่ ายร่ วมกัน

21. ปฏิบตั ิงานอื่น ๆ ตามที่ผบู ้ งั คับบัญชามอบหมาย
3.16 ลูกจ้ าง ตาแหน่ งที่ 1 มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้
1. ดูแลรักษาทรัพย์สิน ซ่อมแซมบารุ งรักษาวัสดุ – ครุ ภณ
ั ฑ์ และอาคารสถานที่ ให้อยูใ่ นสภาพดี
ตลอดเวลา
2. ซ่อมแซม บารุ งรักษา พัฒนาและจัดบรรยากาศบริ เวณอาคารสถานที่ โดยคานึงถึงสิ่ งต่อไปนี้
ความสะอาด,ความเป็ นระเบียบ,การจัดบริ เวณเป็ นสัดส่ วน,มีความร่ มรื่ น,มีการตกแต่งบริ เวณต่าง ๆ ให้สวยงาม,มีสถานที่เล่น
และพักผ่อน,มีอากาศปลอดโปร่ ง,ปราศจากสิ่ งรบกวน และ มีทางสัญจรเป็ นระเบียบ
3. รับข้อเสนอแนะจากฝ่ ายต่าง ๆ เพื่อนามาเป็ นแนวทางพัฒนาอาคารสถานที่
4. ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายใน - ภายนอกเกี่ยวกับวัสดุ – ครุ ภณ
ั ฑ์รวมทั้งการขอใช้สถานที่ หรื อ
อาคาร
5. อานวยความสะดวกกับผูม้ าติดต่อ
6. ประสานงานกับหัวหน้าอาคารกาหนดหน้าที่ รับผิดชอบบริ เวณต่าง ๆ ในอาคาร ตึก ทั้งในเวลาทาการ
และนอกเวลาทาการ
7. รักษาความปลอดภัย ตั้งเวร ยาม และจัดทาไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
8. ควบคุมการปฏิบตั ิงาน เตรี ยมและจัดหาอุปกรณ์ในการรักษาความปลอดภัยไว้ให้พร้อม
9. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผูบ้ งั คับบัญชา
หมายเหตุ
การปฏิบตั ิหน้าที่ในฐานะเจ้าหน้าที่ ต้องยึดถือหลักปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี้
1. กรอบงานในฝ่ ายให้รับผิดชอบร่ วมกัน (มอบรองผูจ้ ดั การในฝ่ าย ร่ วมกับหัวหน้ากลุ่มงาน
ประสานงาน)
2. งานที่นอกเหนื อคาสัง่ นี้ ถ้าอยูใ่ นกรอบงานให้ดาเนินการ โดยเสนองานตามลาดับขั้น
3. มีความซื่ อสัตย์สุจริ ต ต้องเป็ นผูท้ ี่ทางานอย่างมีศกั ดิ์ศรี ไม่เห็นแก่ประโยชน์อนั มิชอบหรื ออันมิควรได้
4. มีความขยันหมัน่ เพียร ต้องอุทิศตนและเวลาให้กบั การทางานอย่างเต็มกาลังความสามารถ มีความขยัน
ตั้งใจและเอาใจใส่ ต่องานในหน้าที่รับผิดชอบให้สาเร็ จลุล่วงไปด้วยดี
5. ต้องใช้ความรู ้ความสามารถ เอาใจใส่ ศึกษาเรี ยนรู ้งานในหน้าที่ เตรี ยมความพร้อมตลอดเวลา เพื่อให้
มีความสามารถในการปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล
6. ความมีระเบียบวินยั ต้องประพฤติปฏิบตั ิตามตัวบทกฎหมาย มติ ระเบียบ ข้อบังคับ และคาสัง่ ตลอดจน
จรรยาบรรณนี้อย่างเคร่ งครัด
7. การรักษาความลับของหน่วยงาน ต้องมีจิตสานึ กแห่งการรักษาความปลอดภัยและปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัด
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคบและคาสัง่
8. การพัฒนาแบบบูรณาการ ต้องร่ วมมือพัฒนาสร้างสรรค์สานักงานให้เป็ นองค์กรที่มีวฒั นธรรมแห่งการ
เรี ยนรู ้ เปิ ดกว้าง ปฏิบตั ิงานในลักษณะองค์รวม มุ่งเน้นประสิ ทธิ ภาพ โดยรวมพลังแรงการและแรงใจของเจ้าหน้าที่ทุกคน
9. ให้รองผูจ้ ดั การและหัวหน้ากลุ่มงาน ดาเนินการมอบหมายหน้าที่เฉพาะให้เจ้าหน้าที่ โดยบันทึกเสนอ
ผูจ้ ดั การอนุมตั ิเป็ นคราวๆ ไป ตามความเหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของงาน

ประกาศ ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2562 เป็ นต้นไป
สัง่ ณ วันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562
(ลงชื่อ)
(นายปกรณ์ มณี ปกรณ์ )
ประธาน สหกรณ์ออมทรัพย์ครู นครพนม จากัด

