ประกาศ สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด
ที่ 30 / 2561
เรื่อง การรักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการและการทํางาน พ.ศ. 2561
-----------------------โดยที่เปนการสมควรกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงานใหสอดคลองกับระยะเวลาการปฏิบัติงาน
แตละกระบวนงานในคูมือปฏิบัติงาน พ.ศ. 2561 ของสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด ดังนี้
ขอ 1 ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด เรื่อง การรักษามาตรฐาน
ระยะเวลาการใหบริการและการทํางาน พ.ศ. 2561”
ขอ 2 ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ เปนตนไป
ขอ 3 ระยะเวลามาตรฐานการใหบริการ และทํางานใหเปนไปตามรายละเอียดที่ปรากฏแนบทาย
ประกาศนี้
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

( นายณสรวง กอนวิมล )
ประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด

1. ฝายบัญชี

สรุปกระบวนการทํางานสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด
รายชื่อกระบวนการ

1. กระบวนการจัดทําบัญชีประจําวัน
1.1 ดึงขอมูลจากระบบ
1.2 ตรวจสอบความถูกตองของหมวดบัญชี
1.3 แกไขหมวดบัญชีใหถูกตองตามเอกสารหลักฐาน
1.4 ประมวลผลงานบัญชีประจําวัน
1.5 ออกงบทดลอง
1.6 พิมพงบสรุปรายวัน
1.7 พิมพสลิปปะหนารายการ
1.8 รวบรวมเอกสารสรุปงานบัญชีรายวันใหผูบริหารตรวจสอบ
2. กระบวนการตรวจสอบรายละเอียดบัญชีเงินฝากธนาคาร
2.1 เขาระบบ Internet banking
2.2 พิมพ Statement
2.3 ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวบัญชีธนาคาร

ระยะเวลามาตรฐานการ
ดําเนินการแลวเสร็จ
ใชเวลา 1 นาที
ใชเวลา 20 นาที
ใชเวลา 10 นาที
ใชเวลา 5 นาที
ใชเวลา 1 นาที
ใชเวลา 1 นาที
ใชเวลา 1 นาที
ใชเวลา 5 นาที
ใชเวลา 1 นาที
ใชเวลา 5 นาที
ใชเวลา 1 นาที

2. ฝายเรงรัดติดตามหนี้สิน
รายชื่อกระบวนการ
1. กระบวนการติดตามหนี้สิน
1.1 รายงานการขาดสงชําระหนี้, หุน ของสมาชิก
1.2 พิมพรายละเอียดการขาดสงชําระหนี้, หุน แยกตามสัญญา
1.3 ตรวจสอบหนังสือและลงนามหนังสือติดตาม
1.4 ทําหนังสือติดตามหนี้ใสซอง, กรอกใบตอบรับ, สงไปรษณีย
1.5 เก็บใบตอบรับมาไวกับหนังสือติดตามหนี้แตละราย
2. กระบวนการหมายบังคับคดีกรณีมีการอายัด
2.1 ฝายสํานักงานรับเอกสารจากกรมบังคับคดี
2.2 รับหนังสือแจงอายัดจากผูจัดการ
2.3 ตรวจสอบการเปนสมาชิกของสมาชิกรายนั้น ๆ
2.4 กรณีไมเปนสมาชิกทําหนังสือตอบสํานักงานบังคับคดี
2.5 กรณีเปนสมาชิกจัดเก็บขอมูลในคอมพิวเตอร ถายเอกสารแยกเปน 2 สวน
2.6 เสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติมอบฝายสินเชื่อดําเนินการหักเงินและนําสงเงิน
2.7 ถายเอกสารไวเพื่อใหเจาหนาที่สินเชื่อใชในการปฏิบัติงาน กรณีสมาชิกถูกหมายบังคับคดี

ระยะเวลามาตรฐานการ
ดําเนินการแลวเสร็จ
ใชเวลา 2 วัน
ใชเวลา 1 วัน
ใชเวลา 1 วัน
ใชเวลา 1 วัน
ใชเวลา 15 วัน

ระยะเวลา
ดําเนินการ
1 วัน

3. ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ
รายชื่อกระบวนการ
1. กระบวนการเรียกเก็บเงินประจําเดือนของสมาชิก
1.1 ฝายการเงินและฝายเงินฝากปดงานสิ้นวันทําการ
1.2 จัดทําสํารองขอมูลทั้งหมด
1.3 ตรวจสอบรายละเอียดลูกหนี้ตัวแทนแตละหนวยงาน
1.4 ประมวลผลเรียกเก็บประจําเดือนทั้งหมด
1.5 พิมพรายละเอียดการเรียกเก็บเพื่อตรวจสอบขอมูลของแตละหนวย
1.6 ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลของแตละหนวยใหถูกตองครบถวน
1.7 สงรายละเอียดการเรียกเก็บเงินของสมาชิกทุกหนวยงานของสมาชิกทุก
หนวยงานที่เบิกจายกรมบัญชีกลางสงใหงานเงินเดือนกองการเงินและบัญชี
1.8 พิมพใบเสร็จรับเงินประจําเดือนในระบบจัดเก็บเพื่อสงใหสมาชิก
1.9 แยกตนฉบับใบเสร็จรับเงินและงบหนาเรียกเก็บเงินเพื่อสงใหสมาชิกแตละหนวย

1.10 แยกใบเสร็จสมาชิกที่จัดเก็บจากกองการเงินไมได
1.11 โทรแจงสมาชิกที่คางชําระหรือเก็บไมไดบางสวนใหทราบเพื่อใหสมาชิก
ดําเนินการชําระเงิน
1.12 สงใบเสร็จรับเงินใหสมาชิกผานทางหนวยงานตนสังกัดและไปรษณีย
1.13 จัดทําสํารองขอมูลทั้งหมด
1.14 ประมวลผลตัดยอดในระบบจัดเก็บประมวลผล หุน - หนี้
1.15 พิมพทะเบียนประวัติของสมาชิก
1.16 สงรายงานลูกหนี้คางชําระไปยังฝายเรงรัดติดตามหนี้สิน

ระยะเวลามาตรฐานการ
ดําเนินการแลวเสร็จ
ใชเวลา
ใชเวลา
ใชเวลา
ใชเวลา
ใชเวลา
ใชเวลา
ใชเวลา

1 ชั่วโมง
30 นาที
1 ชั่วโมง
10 นาที
2 ชั่วโมง
3 ชั่วโมง
2 ชั่วโมง

ใชเวลา 2 วัน
ใชเวลา 2 วัน
ใชเวลา 15 วัน

ใชเวลา
ใชเวลา
ใชเวลา
ใชเวลา

30
30
30
30

นาที
นาที
นาที
นาที

4. ฝายแผนงานและสวัสดิการ
รายชื่อกระบวนการ
1. กระบวนการขอรับเงินสวัสดิการ
1.1 สมาชิก/ผูมาติดตอยื่นเอกสาร
1.2 เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสาร
1.3 เจาหนาที่เตรียมเอกสารเสนอคณะกรรมการดําเนินการ
1.4 คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาอนุมัติ
1.5 นําเอกสารใหฝายบริหารเงินทําเรื่องจายเงิน
1.6 ประสานผูรับผลประโยชนมารับเงิน

ระยะเวลามาตรฐานการ
ดําเนินการแลวเสร็จ
ใชเวลา
ใชเวลา
ใชเวลา
ใชเวลา
ใชเวลา
ใชเวลา

1
1
1
1
1
1

วัน
วัน
วัน
วัน
วัน
วัน

5. ฝายบริหารเงิน
รายชื่อกระบวนการ
2. กระบวรการรับเงินสด (เงินสด รับชําระหนี้ ซื้อหุน รับเงินทุกประเภท)
1.1 แจงความประสงค
1.2 เจาหนาที่การเงินตรวจสอบขอมูลในระบบกับเอกสาร
1.3 คียขอมูลในระบบ
1.4 ออกใบเสร็จรับเงินจากระบบ, รับเงินสดจากสมาชิก
1.5 รวบรวมเอกสารใบชําระหนี้+ใบเสร็จ, สงเอกสารฝายบัญชี
1.6 จัดเก็บเงินสดประจําวันไมเกิน 1,000,000 บาท/วัน
3. กระบวนการรับเงิน (เงินโอน รับชําระหนี้ ซื้อหุน รับเงินทุกประเภท)
2.1 สงเอกสารหลักฐานการโอนเงิน พรอมแจงความประสงค (ดวยตนเอง, FAX)
2.2 เจาหนาที่การเงินตรวจสอบขอมูลในระบบกับเอกสาร
2.3 คียขอมูลในระบบ

2.4 ออกใบเสร็จรับเงินจากระบบ
2.5 รวบรวมเอกสารใบชําระหนี้ + ใบเสร็จ, สงเอกสารใหฝายบัญชี
4. กระบวนการจายเงิน (เงินสด เงินกู กูหุน กูเงินฝาก และคาใชจายตางๆ)
3.1 สินเชื่อสงเอกสารทางระบบการเงิน, สวัสดิการสงเอกสารทางระบบการเงิน,
สมาชิก/ผูมาติดตอขอรับเงิน, เจาหนาที่สวนที่เกี่ยวของสงเอกสารมาเบิกจายเงิน
3.2 เจาหนาที่การเงินตรวจสอบเอกสาร
3.3 จายเงินใหสมาชิก/เจาหนาที่เบิกเงิน, สมาชิก/เจาหนาที่รับเงินเซ็นชื่อ,
รวบรวมเงินคงเหลือนําฝากธนาคาร
3.4 สงเอกสารใหฝายบัญชี
3.5 จัดเก็บเงินสดประจําวันไมเกิน 1,000,000 บาท/วัน (ตามระเบียบสหกรณ
ออมทรัพยครูเลย จํากัด วาดวยการจายและเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2560)
5. กระบวนการจายเงิน (ดวยรายการโอน เงินกูพิเศษ, คาเบี้ยประกันเงินกู)
4.1 สินเชื่อสงเอกสารทางระบบการเงิน, สวัสดิการสงเอกสารทางระบบการเงิน,
สมาชิก/ผูมาติดตอขอรับเงิน, เจาหนาที่สวนที่เกี่ยวของสงเอกสารมาเบิกจายเงิน
4.2 เจาหนาที่การเงินตรวจสอบเอกสาร, ออกใบเสร็จชําระหนี้เงินกู, ออกใบเสร็จ
รับคาเบี้ยประกัน
4.3 พิมพเช็คจายสมาชิก/เจาหนาที่เบิกเงิน
4.4 นําเสนอเช็คผูมีอํานาจสั่งจาย
4.5 สมาชิก/เจาหนาที่ที่รับเช็คเซ็นชื่อ
4.6 สงเอกสารใหฝายบัญชี

ระยะเวลามาตรฐานการ
ดําเนินการแลวเสร็จ
ใชเวลา 2 นาที
ใชเวลา 3 นาที
ใชเวลา 1 นาที
ใชเวลา 1 นาที
ใชเวลา 1 วัน
ใชเวลา 5 นาที

ใชเวลา 3 นาที
ใชเวลา 1 นาที
ใชเวลา 1 นาที
ใชเวลา 1 วัน
ใชเวลา 10 นาที
ใชเวลา 10 นาที
ใชเวลา 1 นาที
ใชเวลา 1 วัน
ใชเวลา 5 นาที

ใชเวลา 10 นาที
ใชเวลา 10 นาที
ใชเวลา 3 นาที
ใชเวลา 5 นาที
ใชเวลา 1 นาที
ใชเวลา 1 วัน

6. ฝายสินเชื่อ
รายชื่อกระบวนการ
1. กระบวนการเงินกูทุกประเภท
1.1 สมาชิกกรอกคําขอกู พรอมยื่นเอกสาร
1.2 ตรวจสอบขอมูลสมาชิก, การสงชําระหนี้, เงินเดือนคงเหลือ
1.3 นําเสนอเขาที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา
1.4 คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติเอกสารครบรอลงจาย
1.5 จัดทํางบหนาจายเงินกู เสนอประธาน/เลขานุการ/ผูจัดการ/รองผูจัดการ/
หัวหนาฝายสินเชื่อ
1.6 สมาชิกไดรับเงินกู และสงขอความแจงสมาชิกใหตรวจสอบยอดเงินกู
1.7 คณะกรรมการไมอนุมัติแจงใหสมาชิกทราบ/รับเอกสารคืน

ระยะเวลามาตรฐานการ
ดําเนินการแลวเสร็จ

ระยะเวลา
ดําเนินการ
1 เดือน

7. ฝายเงินทุน
รายชื่อกระบวนการ
1. กระบวนการฝากเงิน
1.1 รับเอกสารการฝากเงินจากสมาชิก ประกอบดวยใบนําฝากเงินสดหรือเช็ค,
สมุดเงินฝาก
1.2 ตรวจสอบใบนําฝาก ตรวจสอบชื่อเลขที่บัญชี ยอดเงินนําฝาก
1.3 ตรวจนับเงินสดดวยการนับมือ และนับดวยเครื่องนับเงินกรณีฝากเปนเช็คให
ตรวจสอบชื่อ ยอดเงินหนาเช็คแลวจึงนําเงินสงใหกับฝายการเงิน การฝากแบบ
โอนเงินจากธนาคารพาณิชยอื่นใหตรวจสอบใบโอนเงิน

ระยะเวลามาตรฐานการ
ดําเนินการแลวเสร็จ
ระยะเวลารับเอกสาร
1 วันทําการ
ใชเวลา 30 วินาที
ใชเวลา 30 วินาที

1.4 บันทึกขอมูลลงในระบบโดยเลือกรายการฝากเงิน, ระบุเลขที่บัญชี, ระบุยอดเงินฝาก

ใชเวลา 30 วินาที

1.5 บันทึกขอมูลในระบบเรียบรอยแลวตรวจสอบ ขอมูลถูกตองกดบันทึก ปรับ
สมุดยอดเงินฝากใหสมาชิก
1.6 เมื่อสมาชิกไดรับสมุดเงินฝากคืนแจงใหสมาชิกตรวจสอบรายการฝากเงินหากมี
ขอผิดพลาดใหแจงเจาหนาที่แกไขใหถูกตองในทันที
2. กระบวนการถอนเงิน (เงินสด)
2.1 สมาชิกตองมาดําเนินการถอนเงินดวยตนเองกรณีมอบฉันทะตองแนบสําเนา
บัตรประชาชนและบัตรประชาชนตัวจริงของผูมอบและผูรับมอบอํานาจ
2.2 รับเอกสารการถอนเงินจากสมาชิก ประกอบดวยใบถอนเงิน, สมุดเงินฝาก
2.3 ตรวจสอบขอมูลใบถอนเงินใหถูกตอง
2.4 คียรายละเอียดการถอนเงินในระบบ
2.5 บันทึกขอมูลลงระบบ
2.6 ปรับสมุดเงินฝาก

ใชเวลา 30 วินาที

ระยะเวลารับเอกสาร
1 วันทําการ
ใชเวลา 1
ใชเวลา 1
ใชเวลา 30
ใชเวลา 30

นาที
นาที
วินาที
วินาที

7. ฝายเงินทุน (ตอ)
รายชื่อกระบวนการ

ระยะเวลามาตรฐานการ
ดําเนินการแลวเสร็จ

2.7 เมื่อสมาชิกไดรับสมุดเงินฝากคืนแจงใหสมาชิกตรวจสอบยอดเงิน เงินสด
หรือเช็คหากมีขอผิดพลาดใหแจงเจาหนาที่แกไขใหถูกตองในทันที
3. กระบวนการถอนเงิน (รับเช็ค)
3.1 สมาชิกตองมาดําเนินการถอนเงินดวยตนเองกรณีมอบฉันทะตองแนบสําเนา
ระยะเวลารับเอกสาร
บัตรประชาชนและบัตรประชาชนตัวจริงของผูมอบและผูรับมอบอํานาจ
1 วันทําการ
3.2 รับเอกสารการถอนเงินจากสมาชิก ประกอบดวยใบถอนเงิน, สมุดเงินฝาก
3.3 ตรวจสอบขอมูลใบถอนเงินใหถูกตอง
ใชเวลา 1 นาที
3.4 ทํารายการถอนเงินดวยเช็คที่หนาเคานเตอรถอนเงินระบบเงินฝากเงินทุน
ใชเวลา 30 วินาที
3.5 พิมพรายการในสมุดเงินฝาก
ใชเวลา 30 วินาที
3.6 ฝายบริหารเงินตรวจสอบรายงานการขอถอนเงินจากฝายเงินทุน และฝาย
ใชเวลา 1 นาที
บริหารเงินทํารายการเพื่อพิมพเช็ค
3.7 สงเช็คใหผูมีอํานาจลงนาม ลงนามเช็ค
3.8 เมื่อสมาชิกไดรับสมุดเงินฝากคืนแจงใหสมาชิกตรวจสอบยอดเงิน เงินสด
หรือเช็คหากมีขอผิดพลาดใหแจงเจาหนาที่แกไขใหถูกตองในทันที
4. กระบวนการเปดบัญชีใหม
ระยะเวลารับเอกสาร 1 วัน
4.1 สมาชิกตองมาดําเนินการเปดบัญชีดวยตนเองที่สํานักงานสหกรณ
4.2 ตรวจสอบขอมูลการแจงขอมูลเปนสมาชิกสหกรณ สอบถามความตองการการ
ใชเวลา 1 นาที
เปดบัญชีพรอมยื่นแบบฟอรม
4.3 ตรวจสอบเอกสารประกอบการเปดบัญชีใหถูกตอง ครบถวน
ใชเวลา 1 นาที
4.4 กรอกรายละเอียดลงแฟมขอมูลและเลมบัญชี เพื่อคนหาเลขที่บัญชีและบันทึก
ใชเวลา 2 นาที
ขอมูลลงในระบบ
4.5 ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลเรียบรอยและถูกตองกดบันทึกปรับขอมูลการ
ใชเวลา 30 วินาที
เปดบัญชีลงในสมุดเงินฝากและเก็บเขาแฟม
4.6 สงสมุดเงินฝากใหสมาชิกเซ็นลายมือดานหลังสมุดเงินฝากเรียบรอยแลว
ใชเวลา 30 วินาที
เจาหนาที่เก็บตัวอยางลายมือชื่อของสมาชิกแนบกับคําขอเปดบัญชี
4.7 สมาชิกรับสมุดเงินฝากคืนจากเจาหนาที่เงินทุน เจาหนาที่จัดเก็บเอกสารเปดบัญชีเขาแฟม

5. กระบวนการปดบัญชี (เงินสด)
5.1 สมาชิกตองมาดําเนินการปดบัญชีดวยตนเองที่สํานักงานสหกรณฯ
5.2 สอบถามขอมูลมีการหักเงินเดือนเขาเงินฝาก มีเงินปนผลเขาบัญชีเงินฝาก
หรือไมเนื่องจากกรณีสมาชิกมีการหักเงินเดือนเขาเงินฝากสิ้นเดือนเจาหนาที่จะทํา
การหักเงินเดือนเดือนนั้นกอนตองแจงใหสมาชิกเขามาปดบัญชี ณ สิ้นเดือน
รับเอกสารการปดบัญชีจากสมาชิกประกอบดวยใบถอนเงิน, สมุดเงินฝาก

ใชเวลา 30 วินาที
ระยะเวลารับเอกสาร 1 วัน

7. ฝายเงินทุน (ตอ)
รายชื่อกระบวนการ
5.3 ตรวจสอบรายละเอียดขอมูลใบถอนเงิน (ปดบัญชี) ใหถูกตอง
5.4 ตรวจสอบยอดเงินบัญชี ณ วันทําการปดบัญชี
5.5 บันทึกขอมูลการปดบัญชีใหถูกตอง
5.6 พิมพสมุดเงินฝากใหสมาชิกกรอกยอดเงินปดบัญชีในใบถอนเงินใหถูกตอง /
เจาหนาที่ตรวจสอบความถูกตองเรียบรอยในใบถอนเงิน
5.7 ตรวจนับเงินสดใหถูกตองแลวสงใหสมาชิกพรอมสมุดเงินฝากที่ปดบัญชีแลว
6. กระบวนการปดบัญชี (เช็ค)
6.1 สมาชิกตองมาดําเนินการปดบัญชีดวยตนเองที่สํานักงานสหกรณฯ
6.2 สอบถามขอมูลมีการหักเงินเดือนเขาเงินฝาก มีเงินปนผลเขาบัญชีเงินฝาก
หรือไมเนื่องจากกรณีสมาชิกมีการหักเงินเดือนเขาเงินฝากสิ้นเดือนเจาหนาที่จะทํา
การหักเงินเดือนเดือนนั้นกอนตองแจงใหสมาชิกเขามาปดบัญชี ณ สิ้นเดือน
รับเอกสารการปดบัญชีจากสมาชิกประกอบดวยใบถอนเงิน, สมุดเงินฝาก
6.3 ตรวจสอบรายละเอียดขอมูลใบถอนเงินใหถูกตอง ครบถวน และเรียบรอย
6.4 ตรวจสอบยอดเงินในบัญชี ณ วันทําการปดบัญชี
6.5 ทํารายการถอนเงินดวยเช็คที่หนาเคานเตอรถอนเงินระบบเงินฝาก
6.6 พิมพรายการในสมุดเงินฝาก
6.7 ฝายบริหารเงินตรวจสอบเอกสารขออนุมัติจายเช็คเพื่อความถูกตองกอน
จัดพิมพเช็ค และดําเนินการพิมพเช็ค
6.8 สงเช็คใหผูมีอํานาจลงนาม
6.9 เมื่อสมาชิกไดรับสมุดเงินฝากคืนแจงใหสมาชิกตรวจสอบยอดเงิน เช็ค หากมี
ขอผิดพลาดใหแจงเจาหนาที่แกไขใหถูกตองทันที
7. กระบวนการเปลี่ยนแปลงเงินฝากประจําเดือน
7.1 สมาชิกยื่นคําขอเปลี่ยนแปลงเงินฝากรายเดือน

ระยะเวลามาตรฐานการ
ดําเนินการแลวเสร็จ
ใชเวลา 1 นาที
ใชเวลา 20 วินาที
ใชเวลา 1 นาที
ใชเวลา 1 นาที

ระยะเวลารับเอกสาร 1 วัน

ใชเวลา 1 นาที
ใชเวลา 1
ใชเวลา 20
ใชเวลา 30
ใชเวลา 20

นาที
วินาที
วินาที
วินาที

ใชเวลา 1 นาที
ใชเวลา 3 นาที
ใชเวลา 2 นาที
ระยะเวลารับเอกสาร
1 วันทําการ
ใชเวลา 5 นาที

7.2 ตรวจสอบใบคําขอใหถูกตอง เรียบรอย
7.3 บันทึกขอมูลขอเปลี่ยนแปลงเงินฝากรายเดือนโดยระบุเลขบัญชี จํานวนสงตอ
สิ้นเดือนหลังประมวลผล
เดือนใหมแลวกดบันทึก
7.4 ประมวลผลเรียกเก็บประจําเดือนทั้งหมด
ใชเวลา 1 วัน
7.5 สงรายละเอียดการเรียกเก็บเงินใหการเงินหนวยงานตนสังกัด

8. ฝายสํานักงาน
รายชื่อกระบวนการ
1. กระบวนการทํางานลงทะเบียนรับ - สงหนังสือ
1.1 รับหนังสือจากหนวยงานภายในและภายนอกไปรษณียอื่น ๆ
1.2 ตรวจสอบความถูกตองและความครบถวนของหนังสือภายและภายนอกและอื่น ๆ

1.3 ลงทะเบียนรับ - สงหนังสือ
1.4 สงงานตามฝายที่เกี่ยวของพรอมใหเซ็นตรับงานนั้น ๆ /เก็บเอกสารทะเบียน
กลาง
2. กระบวนการรับสมัครสมาชิกเขาใหม (สามัญ/สมทบ)
2.1 รับเอกสารจากผูมาติดตอ
2.2 ตรวจสอบความถูกตองและความครบถวนของเอกสารใบสมัคร
2.3 นําใบสมัครทั้งหมดอนุมัติใหเลขสมาชิก
2.4 ปอนขอมูลรายละเอียดของสมาชิกใหครบถวนในระบบคอมพิวเตอร
2.5 เขียนใบแจงชําระคาหุน/คาธรรมเนียม ใหสมาชิกชําระเงินที่ฝายบริหารเงิน และ
สสอ.ครูเลย

2.6 พิมพรายงานการจัดทําวาระเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อรับรองการเปน
สมาชิก
2.7 จัดเก็บเอกสารใบสมัครสมาชิกเขาแฟมเรียงตามเลขสมาชิก
3. กระบวนการขาดจากสมาชิกภาพ กรณีสมัครใจลาออก/ถึงแกกรรม
3.1 รับเอกสารจากผูมาติดตอ
3.2 ตรวจสอบความถูกตองและความครบถวนของเอกสารการลาออก/เอกสารการ
แจงเสียชีวิต ตรวจสอบหุน-หนี้ และภารค้ําประกัน
3.3 นําเอกสารการลาออก/แจงถึงแกกรรมเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ
3.4 พิมพรายชื่อสมาชิกที่ขอลาออกใหฝา ยเทคโนโลยีสารสนเทศตรวจสอบ/งดเรียกเก็บ

3.5 ทํางบหนาลาออก รายการจายเงินคาหุน/การชําระหนี้ของสมาชิกและโอนหนี้
ผูค้ําประกัน สงฝายบริหารเงิน
3.6 จัดทําบันทึกขออนุมัติขาดจากการเปนสมาชิกภาพเพื่อใหคณะกรรมการ
พิจารณาอนุมัติ
3.7 จัดทําวาระเสนอตอคณะกรรมการดําเนินการเพื่อทราบและรับรอง
4. กระบวนการโอนยายสมาชิกระหวางสหกรณ
4.1 รับเอกสารจากผูมาติดตอหรือไปรษณียลงรับแลวเสนอตอคณะกรรมการเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ
4.2 ตรวจสอบเอกสารใหครบถวน ตรวจสิทธิการกูของสมาชิกวาสามารถกูชําระ
หนี้กรณีโอนยายหรือไม

ระยะเวลามาตรฐานการ
ดําเนินการแลวเสร็จ
ใชเวลา
ใชเวลา
ใชเวลา
ใชเวลา

2
2
2
3

นาที
นาที
นาที
นาที

ใชเวลา 2 นาที
ใชเวลา 3 นาที
ใชเวลา 3 นาที
ใชเวลา 10 นาที
ใชเวลา 5 นาที
ใชเวลา 10 นาที
ใชเวลา 10 นาที
ใชเวลา 1 นาที
ใชเวลา 5 นาที
ใชเวลา 3 นาที
ใชเวลา 10 นาที
ใชเวลา 30 นาที
ใชเวลา 10 นาที
ใชเวลา 30 นาที
ใชเวลา 5 นาที
ใชเวลา 20 นาที

8. ฝายสํานักงาน (ตอ)
รายชื่อกระบวนการ
4.3 นําเขาวาระคณะกรรมการเงินกูเพื่อพิจารณาอนุมัติ
4.4 สงหนังสือหรือโทรศัพทถึงสหกรณฯ ที่มีความประสงคจะโอนยายใหแจง
รายละเอียดหุน-หนี้ พรอมดอกเบี้ย ณ วันที่โอน
4.5 ปอนขอมูลรายละเอียดของสมาชิกใหครบถวนในระบบคอมพิวเตอร

4.6 จัดทํารายการหนี้สามัญ และทํารายการโอนเงินใหสหกรณอื่นจากนั้นเสนอ
ผูจัดการพิจารณาอนุมัติ
4.7 สงเอกสารใหฝายบริหารเงิน และฝายสินเชื่อเพื่อดําเนินการตอไป
5. การจัดสงจดหมายและวารสารขาวทางไปรษณีย
5.1 รับวารสารขาวจากโรงพิมพจํานวน 3,000 ฉบับ จัดสงใหสมาชิกที่เกษียณอายุ
พรอมกับใบเสร็จประจําเดือนและผูแทนสมาชิก
5.2 ติดสติ๊กเกอรลงทะเบียนหรืออีเอ็มเอสที่จดหมาย/ติดที่อยูผูแทนสมาชิก ที่อยู
โรงเรียนที่วารสารขาว
5.3 พิมพงบหนาไปรษณียโดยแยกประเภทของจดหมายที่สง
5.4 ใหพนักงานขับรถนําสงไปรษณีย

ระยะเวลามาตรฐานการ
ดําเนินการแลวเสร็จ
ใชเวลา 20 นาที
ใชเวลา 10 นาที
ใชเวลา 10 นาที
ใชเวลา 30 นาที
ใชเวลา 30 นาที
ใชเวลา 10 นาที
ใชเวลา 2 วัน
ใชเวลา 20 นาที
ใชเวลา 30 นาที

6. กระบวนการทํางาน วัสดุ ครุภณ
ั ฑ

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6

ทางบริษัทหางรานนําของมาสง
ตามคณะกรรมการตรวจรับมาเช็คของ
วัสดุลงรายการในบัญชีคุมวัสดุ / ครุภัณฑลงทะเบียนคุมในสมุดโดยละเอียด
กรณีวัสดุเก็บไวใน Store เพื่อรอฝายตาง ๆ ที่ตองการทําเรื่องเบิกใชงาน
ฝายที่ตองการใชของก็จะทําใบเบิกของ
ไปเอาของที่ Store ตามใบเบิกของมาใหกับฝายที่ขอเบิก

ใชเวลา
ใชเวลา
ใชเวลา
ใชเวลา
ใชเวลา
ใชเวลา

15
15
20
20
10
20

นาที
นาที
นาที
นาที
นาที
นาที

7. กระบวนการจัดทํางานพัสดุโดยวิธตี กลงราคา,วิธีสอบราคา, วิธีประกวดราคา
และวิธพี ิเศษ

7.1 วิธีตกลงราคาวงเงินไมเกิน 100,000 บาท, วิธีสอบราคาวงเงินเกิน 100,000
แตไมเกิน 2,000,000 บาท , วิธีประกวดราคาจัดซื้อครั้งหนึ่งเกิน 2,000,000
บาท และวิธีพิเศษจัดซื้อครั้งหนึ่งเกิน 100,000 บาท และกรณีจําเปนเรงดวน
7.2 จัดทํารายงานเสนอตามรายการ เหตุผลและความจําเปน
7.3 ตรวจบันทึกขอซื้อ / ขอจาง กรณีซื้อโดยวิธีตกลงราคา และทําประกาศใน
กรณีซื้อโดยวิธีอื่น
7.4 แตงตั้งคณะกรรมการจัดซื้อ / จัดจาง กรรมการรับซอง กรรมการเปดซอง
7.5 ตรวจสอบเอกสารการซื้อ การจาง ใหถูกตองครบถวน
7.6 จัดทําบันทึกรายงานผลกาจัดซื้อ จัดจาง

ใชระยะเวลา
ในการดําเนินการ
ประมาณ 30 วัน

8. ฝายสํานักงาน (ตอ)
รายชื่อกระบวนการ

ระยะเวลามาตรฐานการ
ดําเนินการแลวเสร็จ

7.7 คณะกรรมการตรวจรับถูกตองเรียบรอยนําเสนอคณะกรรมการอนุมัติ
7.8 รวบรวมเอกสารเบิกจายใหฝายบริหารเงินเพื่อจายใหกับผูขายหรือผูรับจาง
8. กระบวนการจัดทําวาระการประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการ
อํานวยการและคณะกรรมการดําเนินการ

8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7

รวบรวมเอกสารวาระการประชุมจากทุกฝาย
รอมติจากเลขานุการคณะกรรมการและพิมพมติคณะกรรมการอํานวยการ
เสนอระเบียบวาระใหรองผูจัดการ ผูจัดการ เลขานุการ ตรวจสอบ
นํากลับไปแกไขหลังจากตรวจสอบเรียบรอย
เสนอระเบียบวาระใหรองผูจัดการ ผูจัดการ เลขานุการ ตรวจสอบอีกครั้ง
ถายเอกสารจัดทํารูปเลมจํานวน 35 ชุด
นําเสนอในที่ประชุม

8.8 รอมติที่ประชุมจากเลขานุการเพื่อรับรองรายงานการประชุม

8.9 พิมพมติที่ประชุม
8.10 เสนอผูจัดการและเลขานุการคณะกรรมการดําเนินการตรวจสอบ
8.11 แกไขตามผูจัดการและเลขานุการ
8.12 จัดทําสําเนารายงานการประชุมเพื่อนําเสนอที่ประชุมรับรองตอไป
9. กระบวนการทํางานจัดทําบอรดประชาสัมพันธขาวสาร
9.1 รับคําสั่งจากผูจัดการหรือหัวหนาฝายถึงรายละเอียดของงาน
9.2 เตรียมขอมูลหรือเอกสารตาง ๆ เชน ประกาศ หรือขาวประชาสัมพันธ

9.3 ติดประกาศตาง ๆ ที่บอรดประชาสัมพันธ หรือเปลี่ยนขอมูลสรุปรายงาน
กิจการประจําเดือน
10. กระบวนการผลิตวารสารขาวสอ.ครูเลย
10.1 รวบรวมขอมูลจากคณะกรรมการประชาสัมพันธ และฝายจัดการ
10.2 สงรางตนฉบับใหโรงพิมพ
10.3 โรงพิมพจัดทําตนฉบับ
10.4 โรงพิมพนําสงตนฉบับใหตรวจสอบ
10.5 คณะกรรมการประชาสัมพันธและฝายจัดการตรวจสอบความถูกตอง
10.6 โรงพิมพจัดพิมพวารสารขาวฉบับถูกตองและสงมอบใหสหกรณ
10.7 เผยแพรวารสารสอ.ครูเลยตามชองทางตาง ๆ
11. กระบวนการผลิตสื่อประชาสัมพันธ website, Facebook, Line,
และวีดีทัศน
11.1 รวบรวมขอมูลจัดทําแผนดําเนินการตามคําสั่ง

ระยะเวลา 3 วัน
ระยะเวลา 4 ชั่วโมง
ระยะเวลา 4 ชั่วโมง
ระยะเวลา 1 ชั่วโมง
ระยะเวลา 1 ชั่วโมง
ระยะเวลา 2 วัน
ระยะเวลา 1 วัน
ระยะเวลา 2 วัน
ระยะเวลา 2 วัน
ระยะเวลา 1 วัน
ระยะเวลา 2 ชั่วโมง
ระยะเวลา 1 วัน
ระยะเวลา 10 นาที
ระยะเวลา 20 นาที
ระยะเวลา 20 นาที

ระยะเวลา 15 วัน
ระยะเวลา 1 วัน
ระยะเวลา 6 วัน
ระยะเวลา 1 วัน
ระยะเวลา 2 วัน
ระยะเวลา 7 วัน
ระยะเวลา 3 วัน

8. ฝายสํานักงาน (ตอ)
รายชื่อกระบวนการ
11.2 นําแผนดําเนินการเสนอคณะกรรมการประชาสัมพันธ
11.3 ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ
11.4 ดําเนินการตามแผน โดยรวบรวมขอมูล ออกแบบและเผยแพรผานชองทางการ
สื่อสารตาง ๆ ของสอ.ครูเลย และจัดจางกําหนดรางขอบเขตงานสงงานเพื่อตรวจสอบ

11.5 ดําเนินการเผยแพรและประชาสัมพันธผานชองทางประชาสัมพันธตาง ๆ ของ
สอ.ครูเลย
12. กระบวนการตอนรับสมาชิกที่มาติดตอสหกรณ
12.1 เจาหนาที่ประชาสัมพันธตอนรับสมาชิกที่มาติดตอกับสหกรณ
12.2 สอบถามวัตถุประสงคของสมาชิกที่มาติดตอพรอมใหคําแนะนําสมาชิกใน
เรื่องนั้น ๆ
12.3 สอบถามสมาชิกถึงหลักฐานที่นํามาติดตอสหกรณ เชน หนังสือผิดนัดชําระ
หนี้, คําขอกู, ใบเสร็จ
12.4 พาสมาชิกไปติดตอยังฝายตาง ๆ ที่สมาชิกตองการติดตอ
13. กระบวนการงานถายภาพกิจกรรมตามที่ไดรับมอบหมาย

ระยะเวลามาตรฐานการ
ดําเนินการแลวเสร็จ
ระยะเวลา
ดําเนินการ
ประมาณ 1 เดือน

ระยะเวลา 1 นาที
ระยะเวลา 3 นาที
ระยะเวลา 5 นาที
ระยะเวลา 1 นาที

13.1 รับคําสั่งจากผูจ ัดการหรือหัวหนาฝาย ถึงรายละเอียด วัน เวลา สถานที่ เตรียม
อุปกรณใหพรอม

ระยะเวลา 2 นาที

13.2 จัดเตรียมกลองถายรูปและดําเนินการตามวัน เวลา ดังกลาวตามที่ไดรับ
13.3 นําไฟลรูปที่ถายไวบันทึกลงในคอมพิวเตอรโดยจัดเก็บเปนหมวดหมูลงวันที่
และชื่อกิจกรรมไวดวย
14. กระบวนการจัดทําขอบังคับ ระเบียบ แนวปฏิบัติ
14.1 รวบรวมขอมูลที่จะขอแกไข
14.2 พิมพขอมูลที่จะขอแกไข
14.3 เสนอรองผูจัดการและผูจัดการ

ระยะเวลา 30 นาที
ระยะเวลา 30 นาที

14.4 แกไขตามที่รองผูจัดการและผูจัดการ

14.5 นําเสนอเขาที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาขอบังคับ/ระเบียบ/แนว
ปฏิบัติ
14.6 นําเสนอเขาที่ประชุมกรรมการดําเนินการ
15. กระบวนการทํางานกํากับ ดูแลความปลอดภัย
15.1 ดูแลบริเวณรอบ ๆ สหกรณทั้งภายในและภายนอกในเวลากลางคืน
15.2 บันทึกรายานใหหัวหนาฝายทราบ
15.3 ตรวจรายงานและการปฏิบัติงานของยามรักษาการณหากมีสิ่งผิดปกติให
รายงานผูจัดการตอไป

ระยะเวลา
ระยะเวลา
ระยะเวลา
ระยะเวลา
ระยะเวลา

3
2
1
1
3

วัน
วัน
วัน
วัน
วัน

ระยะเวลา 1 วัน
ระยะเวลา 12 ชั่วโมง

8. ฝายสํานักงาน (ตอ)
รายชื่อกระบวนการ

ระยะเวลามาตรฐานการ
ดําเนินการแลวเสร็จ

15.4 อุทธรณตาง ๆ ใชงานไดเปนปกติ
16. กระบวนการควบคุมดูแลอาคารสถานที่
16.1 ดูแลความเรียบรอยบริเวณภายนอกอาคารสํานักงานทั้งหมด

16.2 หากพบวามีอุปกรณตาง ๆ ชํารุดใหทําการแจงหัวหนาฝาย ถาหากซอมแซม
ไดสามารถดําเนินการไดเลย ถาหากทําไมไดรอชางมาดําเนินการ
16.3 ฝายบริหารสั่งใหชางมาดําเนินการซอมแซมหรือเปลี่ยนอะไหล
16.4 อุปกรณตาง ๆ ใชงานไดเปนปกติ
17. กระบวนการกํากับ ดูแลพนักงานทําความสะอาด
17.1 ทําความสะอาดภายในตัวอาคารทั้งหมด
17.2 ทําความสะอาดหองตาง ๆ รวมถึงเก็บขยะทุกวัน
17.3 กํากับ ดูแล พนักงานทําความสะอาดโดยหัวหนาฝายสํานักงาน

ระยะเวลา
ดําเนินการ
8 ชั่วโมง

ระยะเวลา
ดําเนินการ
8 ชั่วโมง

