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รายงานกิิจกิารประจำาปี ๒๕๖๔
สหกิรณ์์ออมทรัพย์

ข้้าราชกิารสำานักิงานอัยกิารสูงสุด จำากิัด

กิารประชุมใหญ่่สามัญ่ประจำาปี ๒๕๖๔

วัันพุธท่� ๑๖ ม่นาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ณ์ ห้องประชุม ๑๒๐ ปี 

สำานักิงานอัยกิารสูงสุด

อาคารราชบุุร่ดิเรกิฤทธิ�
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เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสํานักงานอัยการสูงสุด จํากัด

 ในปีนี ้เปน็ปท่ีีสหกรณอ์อมทรพัยข์า้ราชการสํานกังานอัยการสงูสดุ จํากัด ของเราได้ดําเนนิการ

มาอย่างยั่งยืน จนครบปีท่ี 45 โดยเริ่มจากการจดทะเบียนจัดต้ังเมื่อวันท่ี 20 กรกฎาคม 2520 มีสมาชิก

แรกเข้าเพียงจํานวน 177 คน และมีหุ้นเริ่มแรกเพียง 20,690 บาท ได้มีความเจริญก้าวหน้า

และการเติบโตอย่างมั่นคง จนบัดนี้ มีสมาชิกเพ่ิมมากขึ้น จนถึง ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2564 มีสมาชิก

รวมท้ังส้ิน 8,397 คน  มีทุนเรือนหุ้น 3,609,939,620 บาท เงินฝากจากสมาชิกสะสมรายเดือน 

1,332,326,071.84 บาท จัดเป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่ตามกฎกระทรวงการดําเนินงานและการกํากับดูแล 

สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ.2564 ท่ีมีความท้าทายในการบริหารงาน

เป็นอย่างยิ่ง โดยนับจากวันท่ีได้รับการคัดเลือกจากท่ีประชุมใหญ่เมื่ อวันศุกร์ท่ี 5 มีนาคม 2564 

คณะกรรมการดําเนินการได้มีการแก้ไขระเบียบต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์แก่สมาชิกและสอดคล้องกับ

กฎกระทรวงฯ ข้างต้น แล้ว 5 ฉบับ และยังอยูร่ะหว่างการดําเนินจัดทํารา่งอีกหลายฉบับ

 ผมขอเรียนให้ท่านสมาชิกทราบว่า กว่าหนึ่งปีท่ีผ่านมา การบริหารงานของคณะกรรมการ

ดําเนินการ ชุดท่ี 45 ได้ดําเนินการขับเคล่ือนการบริหารงานสหกรณ์ฯ โดยการให้บริการทางการเงิน

เพื่ อช่วยเหลือเพื่ อนสมาชิกท่ีเดือดร้อนทางการเงิน ด้วยความยากลําบากภายใต้สถานการณ์

โรคระบาด  COVID-19 สมาชิกได้ร่วมกันฝ่าฟันในสภาวะเศรษฐกิจตกต�าในปัจจุบัน โดยในชั้นแรก

คณะกรรมการดําเนินการ ประเมินว่า ในปีนี้ผลประกอบการจะน้อยกว่าในปีท่ีผ่านมา ประมาณไว้

ÊÒÃ¨Ò¡»ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃ´Óà¹Ô¹¡ÒÃ
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ไมน่้อยกว่า 5 ล้านบาท แต่ก็ดําเนินการจนมีผลกําไรน้อยกว่าปีท่ีผา่นมาเพียง 2 ล้านกว่าบาท โดยมีผลกําไร

สุทธิ 209,129,715.17 บาท ในปี พ.ศ. 2563 ท่ีผา่นมา มีผลกําไรสุทธิ 211,153,191.50 บาท มีผลกําไร

น้อยกว่าในปีท่ีผา่นมา จํานวน 2,023,476.33 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.96 เนื่องจากในปีนี้สมาชิกมาใช้บริการ

กูเ้งินกับสหกรณน์อ้ยลงกว่าในปี ท่ีผา่นมาเป็นจํานวนมาก และด้วยผลกําไรท่ีนอ้ยลงดังกล่าวในขณะท่ีจํานวน

สมาชิก รวมท้ัง มูลค่าทุนเรือนหุ้นท่ีมากขึ้น จึงสง่ผลต่อการจัดสรรเงินปันผลให้แก่สมาชิกน้อยลงด้วย 

 อยา่งไรก็ตาม ผมมีขา่วดีแจ้งให้สมาชิกทราบเก่ียวกับการพัฒนาสหกรณ์ฯ ของเราให้ก้าวสูก่าร

เป็นสหกรณ์ดิจิทัลว่า บัดนี้ การพัฒนาระบบงานและแอปพลิเคชันสหกรณ์ได้ดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

จะมีการประกาศให้ใช้งานจริงต้ังแต่เดือนมีนาคม 2565 นี้เป็นต้นไป ส่งผลให้การบริหารจัดการสหกรณ์ฯ 

มปีระสิทธภิาพมาก โดยจะทําใหก้ารบรกิารสมาชกิสะดวก รวดเรว็ มีคณุภาพมากย่ิงขึ้น ชว่ยลดต้นทนุในการ

บริหารลง และมีกําไรเพิ่มมากขึ้นในปีหน้า  โดยท่านสมาชิกสามารถทราบข้อมูลส่วนตัวและข่าวสารของ

สหกรณ์ฯ ผา่นทางแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือของท่านได้ตลอดเวลา

 ท้ายท่ีสุด ในฐานะประธานกรรมการดําเนินการสหกรณ์ฯ ชุดท่ี 45 ผมขอขอบคุณสมาชิก

ทุกท่านท่ีได้ให้ความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ และใช้บริการ รวมท้ัง เสนอข้อคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ

บริหารงานสหกรณ์ฯ ด้วยดีเสมอมา ขอขอบคุณคณะกรรมการดําเนินการ  ผู้จัดการ เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์

ทุกท่าน ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้สอบบัญชี และผู้แทนของสํานักงานส่งเสริมสหกรณ์ พื้นท่ี 2 ท่ีได้ร่วมมือ

ร่วมแรง ร่วมใจ อุทิศตนอย่างเต็มความสามารถในการบริหารงานและการดําเนินงานของสหกรณ์ฯ 

ขอกราบอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและส่ิงศักด์ิสิทธ์ิท้ังหลายในสากลโลกท่ีท่านท้ังหลายนับถือ 

โปรดดลบันดาล ให้ท่านสมาชิก คณะกรรมการดําเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ทุกท่าน 

และครอบครัวปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บท้ังปวง ประสบแต่ความสุข ความเจริญรุ่งเรืองในหน้าท่ีราชการ 

และสัมฤทธิผลในสิ่งท่ีปรารถนาทุกประการ ขอให้ร่วมกันพัฒนาสหกรณ์ฯ ของเราให้มีความเจริญรุ่งเรือง 

มั่นคงวัฒนาถาวรตลอดไป

  (นายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์)

                                                                ประธานกรรมการดําเนินการ

                                              สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสํานักงานอัยการสูงสุด จํากัด
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ท่ี สอ.อส./พิเศษ    สหกรณ์ออมทรัพย์

    ข้าราชการสํานักงานอัยการสูงสุด จํากัด

    17 กุมภาพันธ์ 2565

เรื่อง   ขอเชิญประชุมใหญส่ามัญประจําปี 2564

เรยีน   สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสํานักงานอัยการสูงสุด จํากัด

สิง่ทีส่ง่มาด้วย   เอกสารรายงานกิจการประจําปี 2564 จํานวน 1 ชุด

 ด้วยประธานกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสํานักงานอัยการสูงสุด จํากัด 

ได้กําหนดวันประชุมใหญส่ามัญประจําปี 2564  ในวันพุธท่ี 16 มีนาคม 2565 เวลา 9.30  น. ณ ห้องประชุม 

120 ปี สํานักงานอัยการสูงสุดชั้น 1 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคาร A) 

ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้

 ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ

 ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมใหญส่ามัญประจําปี 2563

  เมื่อวันศุกร์ท่ี 5 มีนาคม 2564 เวลา 9.30 น.

 ระเบียบวาระท่ี 3 เพื่อทราบ  

  3.1  รับทราบสมาชิกเข้าใหมแ่ละลาออกจากสหกรณ์ประจําปี 2564

  3.2  รับทราบผลการดําเนินการประจําปี 2564 

  3.3  รายงานการตรวจสอบกิจการประจําปี 2564

  3.4   รายละเอียดผลประโยชน์และค่าตอบแทนกรรมการ ผู้ จัดการ 

และท่ีปรึกษาของสหกรณ์ ประจําปี 2564

 ระเบียบวาระท่ี 4  เพื่อพิจารณา

  4.1  การเลือกต้ังกรรมการดําเนินการสหกรณ์ ชุดท่ี 46 ประจําปี 2565

  4.2  พิจารณางบดุลประจําปี 2564

  4.3  พิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี 2564

  4.4  พิจารณาประมาณการรายได้รายจ่ายของสหกรณ์ประจําปี 2565

  4.5  พิจารณากําหนดวงเงินกู้ยืมประจําปี 2565

  4.6  เลือกต้ังผู้ตรวจสอบบัญชีประจําปี  2565 และกําหนดค่าตอบแทน

ท่ี สอ.อส./พิเศษ    สหกรณ์ออมทรัพย์
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ÃÒÂ§Ò¹¡Ô¨¡ÒÃ»ÃÐ¨Ó »‚ 2564

  4.7  รา่งขอ้บงัคับสหกรณอ์อมทรพัยข์า้ราชการสํานกังานอัยการสงูสดุ จํากัด 

พ.ศ. 2565

  4.8 นโยบาย ทิศทาง และเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในภาพรวมของสหกรณ์

  4.9  นโยบายและแผนเก่ียวกับการฝาก การลงทุน การกู้ยืมจากสหกรณ์อ่ืน

และสถาบันการเงิน และการค�าประกัน

 ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ   

จึงเรียนมาเพื่อทราบ  และขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจําปี  2564  ตามวัน  เวลา

และสถานท่ีดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน และโปรดนําบัตรข้าราชการ หรือ บัตรประชาชน มาแสดงตน

เพื่อลงทะเบียนเข้ารว่มประชุม พร้อมรายงานกิจการประจําปี  2564  ท่ีสง่มานี้ด้วย

    ขอแสดงความนับถือ

    (นายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์)

    ประธานกรรมการ

    สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสํานักงานอัยการสูงสุด จํากัด
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นายวงศส์กลุ กิตติพรหมวงศ์
ประธานกรรมการ

นายโสภณวิชญ์ มณโีรจน์ 
รองประธานกรรมการ คนท่ี 2

นายสาํราญ หวังกศุล   
กรรมการและเหรัญญิก

นายปรเมศวร ์ อินทรชุมนุม  
ท่ีปรึกษาสหกรณ์

นางพรสรุยี ์ พลสมบติั  
ผู้ตรวจสอบกิจการ

นายสงิหช์ัย ทนินซอ้น  
รองประธานกรรมการ คนท่ี 1

นายมนต์ชัย บอ่ทรพัย ์ 
รองประธานกรรมการ คนท่ี 3

นายกรุณา พันธ์ุเพ็ชร 
รองประธานกรรมการ คนท่ี 5

นายนันทวัชร ์ สพุัฒนานนท์
กรรมการและเลขานุการ

นางณฐนน แก้วกระจ่าง 
กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ

นางวรรณา ศุภศกัด์ิโชติวิช
กรรมการและผู้ชว่ยเหรัญญิก

นายรชัต์เทพ ดปีระหลาด  
กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ

นายวงศส์กลุ กิตติพรหมวงศ์

นายสงิหช์ัย ทนินซอ้น

นายกรุณา พันธ์ุเพ็ชร 

นายนันทวัชร ์ สพุัฒนานนท์

นายโสภณวิชญ์ มณโีรจน์ 

นายรชัต์เทพ ดปีระหลาด

นายปรเมศวร ์ อินทรชุมนุม

นายมนต์ชัย บอ่ทรพัย์

นายสาํราญ หวังกศุล 

นางณฐนน แก้วกระจ่าง 

ศุภศกัด์ิโชติวิชนายยรรยง เดชภิรตันมงคล 
รองประธานกรรมการ คนท่ี 6

นางสาวรตันา วงค์ทะ  
กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ

นายพรชัย ชลวาณิชกลุ  
รองประธานกรรมการ คนท่ี 4



สหกรณออมทรัพยขาราชการสํานักงานอัยการสูงสุด จํากัด
ÃÒÂ§Ò¹¡Ô¨¡ÒÃ»ÃÐ¨Ó »‚ 2564

นายกิตติ  ไกรสงิห ์
ผู้จัดการสหกรณ์

นางวรญัญา  ปาลกะวงศ ์ณ อยุธยา  
รองผู้จัดการสหกรณ์

นางพัชษณา  โกมลบูรพ์ 
เจ้าหน้าท่ีการเงิน

นางสาวไอฐกา  โสภาฐกา 
หัวหน้างานธุรการ

นางสาวชไมพร  บุญเฉลยีว
หัวหน้างานเงินกู้

นางศริมิา  วิปกรสห ์ 
เจ้าหน้าท่ีคอมพิวเตอร์

และบํานาญ

นางสาวสายสนัุนท์  เก้ือกลู 
เจ้าหน้าท่ีบัญชี

นางสาวสฏิกา  ชคณัฐช์ 
เจ้าหน้าท่ีประจําหนว่ย 

ภาค 7 และคอมพิวเตอร์

นางญาณมน  ชาติเชยแดง
เจ้าหน้าท่ีประจําหนว่ย 

ภาค 6 และการเงิน

นางสาวพรรณทิภา  อจลบุญ 
เจ้าหน้าท่ีประจําหนว่ย 

ภาค 2 และบัญชี

นางสาวสทุธิญาพิมพ์  จันทาครี ี
เจ้าหน้าท่ีประจําหนว่ย 

ภาค 3, 5, 9

นางสาววรรณกานต์  เล็กเขยีน  
เจ้าหน้าท่ีประจําหนว่ย

อัยการสว่นกลาง

นางสาวนันท์นภัส  เตยีสขุสวัสด์ิ  
เจ้าหน้าท่ีประจําหนว่ย

ธุรการสว่นกลาง

นางสาวอารยี ์ ชูศร ี
เจ้าหน้าท่ีประจําหนว่ย 
ภาค 8 และงานธุรการ

นางสาวทัศณยีา  ทองแจ่ม  
เจ้าหน้าท่ีประจําหนว่ย

ภาค 1, 4

นางปุณยาพร  วรรณจรูญ  
เจ้าหน้าท่ีบริการท่ัวไป

นายกิตติ  ไกรสงิห ์

นางสาวไอฐกา  โสภาฐกา นางสาวชไมพร  บุญเฉลยีว นางพัชษณา  โกมลบูรพ์ นางสาวสายสนัุนท์  เก้ื

นางวรญัญา  ปาลกะวงศ ์ณ อยุธยา
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สหกรณออมทรัพยขาราชการสํานักงานอัยการสูงสุด จํากัด
ÃÒÂ§Ò¹¡Ô¨¡ÒÃ»ÃÐ¨Ó »‚ 2564

แผนภมูิแสดงการเปรยีบเทยีบผลการดําเนินงานในรอบ 5 ปี (2560 - 2564)

ตารางที ่1  แสดงสินทรัพย์ หนี้สิน ทุนสหกรณ์

ตารางที ่2  แสดงทุนสะสม ทุนสํารอง ทุนเรือนหุ้น

ปี พ.ศ. 2560 2561 2562 2563 2564
สินทรัพย์ 4,492,255,148.80  4,798,034,952.78  5,042,138,906.27  5,283,268,302.20    5,446,415,849.64  
หน้ีสิน 1,382,132,891.91  1,434,603,202.51  1,409,477,608.58  1,403,166,777.51    1,354,796,256.53  
ทุนสหกรณ์ 2,916,517,626.89  3,160,882,769.39  3,421,013,248.52  3,668,948,333.19    3,882,489,877.94  

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานในรอบ 5 ปี (2560-2564)

 -

 1,000,000,000.00

 2,000,000,000.00

 3,000,000,000.00

 4,000,000,000.00

 5,000,000,000.00

 6,000,000,000.00

2560 2561 2562 2563 2564

ตารางที ่1 แสดงสนิทรัพย์ หนีส้นิ ทนุสหกรณ์

สนิทรัพย์ หนีส้นิ ทนุสหกรณ์

ปี พ.ศ. 2560 2561 2562 2563 2564
ทุนสะสม 6,830,376.98       6,834,169.48       6,850,038.61       6,882,863.28          8,700,101.11       
ทุนส ำรอง 181,939,156.83    201,390,156.83    221,569,158.83    242,734,156.83       263,850,156.83   
ทุนเรือนหุ้น 2,726,226,380.00  2,951,081,730.00  3,190,818,540.00  3,417,519,800.00    3,609,939,620.00

แผนภูมิแสดงกำรเปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำนในรอบ 5 ปี (2560-2564)

 -

 500,000,000.00

 1,000,000,000.00

 1,500,000,000.00

 2,000,000,000.00

 2,500,000,000.00

 3,000,000,000.00

 3,500,000,000.00

 4,000,000,000.00

2560 2561 2562 2563 2564

ตารางที ่2 แสดงทนุสะสม ทนุส ารอง ทนุเรอืนหุน้

ทนุสะสม ทนุส ารอง ทนุเรอืนหุน้

ปี พ.ศ. 2560 2561 2562 2563 2564

ทุนสะสม  6,830,376.98  6,834,169.48  6,850,038.61  6,882,863.28  8,700,101.11 

ทุนสํารอง  181,939,156.83  201,390,156.83  221,569,158.83  242,734,156.83  263,850,156.83 

ทุนเรือนหุ้น  2,726,226,380.00  2,951,081,730.00  3,190,818,540.00  3,417,519,800.00  3,609,939,620.00 

ปี พ.ศ. 2560 2561 2562 2563 2564

สินทรัพย์  4,492,255,148.80  4,798,034,952.78  5,042,138,906.27  5,283,268,302.20  5,446,415,849.64 

หนี้สิน  1,382,132,891.91  1,434,603,202.51  1,409,477,608.58  1,403,166,777.51  1,354,796,256.53 

ทุนสหกรณ์  2,916,517,626.89  3,160,882,769.39  3,421,013,248.52  3,668,948,333.19  3,882,489,877.94 
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แผนภมูิแสดงการเปรยีบเทยีบผลการดําเนินงานในรอบ 5 ปี (2560 - 2564)

ตารางที ่3  แสดงทุนเรือนหุ้น เงินให้สมาชิกกู้  เงินรับฝากรวม

ตารางที ่4  แสดงรายได้ ค่าใช้จ่าย กําไรสุทธิ

ปี พ.ศ. 2560 2561 2562 2563 2564
รายได้ 239,504,010.57   248,599,519.98   256,817,070.33   250,393,197.92   244,789,487.37   
ค่าใช้จ่าย 45,899,380.57     46,050,539.10     45,169,021.16     39,240,006.42     35,659,772.20     
ก าไรสุทธิ 193,604,630.00   202,548,980.88   211,648,049.17   211,153,191.50   209,129,715.17   

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานในรอบ 5 ปี (2560-2564)

 -

 50,000,000.00

 100,000,000.00

 150,000,000.00

 200,000,000.00

 250,000,000.00

 300,000,000.00

2560 2561 2562 2563 2564

ตารางที ่4 แสดงรายได ้คา่ใชจ้า่ย ก าไรสทุธิ

รายได ้ คา่ใชจ้่าย ก าไรสทุธิ

ปี พ.ศ. 2560 2561 2562 2563 2564
ทุนเรือนหุ้น 2,726,226,380.00    2,951,081,730.00    3,190,818,540.00    3,417,519,800.00    3,609,939,620.00    
เงินให้สมาชิกกู้ 2,373,091,500.00    2,138,162,930.00    2,323,724,500.00    2,124,519,000.00    4,190,012,009.86    
เงินรับฝากรวม 1,367,106,957.29    1,418,226,635.86    1,391,074,193.31    1,383,037,867.07    1,332,326,071.84    

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานในรอบ 5 ปี (2560-2564)

 -

 500,000,000.00

 1,000,000,000.00

 1,500,000,000.00

 2,000,000,000.00

 2,500,000,000.00

 3,000,000,000.00

 3,500,000,000.00

 4,000,000,000.00

 4,500,000,000.00

2560 2561 2562 2563 2564

ตารางที ่3 แสดงทนุเรอืนหุน้ เงนิใหส้มาชกิกู ้ เงนิรับฝากรวม

ทนุเรอืนหุน้ เงนิใหส้มาชกิกู ้ เงนิรับฝากรวม

ปี พ.ศ. 2560 2561 2562 2563 2564
ทุนเรือนหุ้น 2,726,226,380.00    2,951,081,730.00    3,190,818,540.00    3,417,519,800.00    3,609,939,620.00    
เงินให้สมาชิกกู้ 2,373,091,500.00    2,138,162,930.00    2,323,724,500.00    2,124,519,000.00    1,877,976,000.00    
เงินรับฝากรวม 1,367,106,957.29    1,418,226,635.86    1,391,074,193.31    1,383,037,867.07    1,332,326,071.84    

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานในรอบ 5 ปี (2560-2564)

 -

 500,000,000.00

 1,000,000,000.00

 1,500,000,000.00

 2,000,000,000.00

 2,500,000,000.00

 3,000,000,000.00

 3,500,000,000.00

 4,000,000,000.00

2560 2561 2562 2563 2564

ตารางที ่3 แสดงทนุเรอืนหุน้ เงนิใหส้มาชกิกู ้ เงนิรับฝากรวม

ทนุเรอืนหุน้ เงนิใหส้มาชกิกู ้ เงนิรับฝากรวม

ปี พ.ศ. 2560 2561 2562 2563 2564 

รายได้  239,504,010.57  248,599,519.98  256,817,070.33  250,393,197.92  244,789,487.37 

ค่าใช้จ่าย  45,899,380.57  46,050,539.10  45,169,021.16  39,240,006.42  35,659,772.20 

กําไรสุทธิ  193,604,630.00  202,548,980.88  211,648,049.17  211,153,191.50  209,129,715.17 

ปี พ.ศ. 2560 2561 2562 2563 2564 

ทุนเรือนหุ้น  2,726,226,380.00  2,951,081,730.00  3,190,818,540.00  3,417,519,800.00  3,609,939,620.00 

เงินให้
สมาชิกกู้

 2,373,091,500.00  2,138,162,930.00  2,323,724,500.00  2,124,519,000.00  1,877,976,000.00 

เงินรับฝาก
รวม

 1,367,106,957.29  1,418,226,635.86  1,391,074,193.31  1,383,037,867.07  1,332,326,071.84 



สหกรณออมทรัพยขาราชการสํานักงานอัยการสูงสุด จํากัด
ÃÒÂ§Ò¹¡Ô¨¡ÒÃ»ÃÐ¨Ó »‚ 2564

แผนภมูิแสดงการเปรยีบเทยีบผลการดําเนินงานในรอบ 5 ปี (2560 - 2564)

ตารางที ่5  แสดงเงินฝากประจํา เงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ เงินรับฝากรวม

ตารางที ่6  แสดงดอกเบี้ยเงินฝากจ่ายให้สมาชิก

ปี พ.ศ. 2560 2561 2562 2563 2564
เงินฝากประจ า 12 เดือน 236,325.71         241,347.63         60,652.42             -                     -                     
เงินฝากออมทรัพย์ 21,753,235.82     20,766,173.49     23,113,169.84       25,277,031.13       24,734,682.65       
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 1,345,117,395.76 1,397,219,114.74 1,367,900,371.05   1,357,760,835.94   1,307,591,389.19   
เงินรับฝากรวม 1,367,106,957.29 1,418,226,635.86 1,391,074,193.31   1,383,037,867.07   1,332,326,071.84   

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานในรอบ 5 ปี (2559-2563)

 -
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ตารางที ่5 แสดงเงนิฝากประจ า เงนิฝากออมทรัพย ์เงนิฝากออมทรัพยพ์เิศษ เงนิรับฝากรวม

เงนิฝากประจ า 12 เดอืน เงนิฝากออมทรัพย์ เงนิฝากออมทรัพยพ์เิศษ เงนิรับฝากรวม

ปี พ.ศ. 2560 2561 2562 2563 2564 

เงินฝากประจํา 
12 เดือน

 236,325.71  241,347.63  60,652.42  -  - 

เงินฝากออม
ทรัพย์

 21,753,235.82  20,766,173.49  23,113,169.84  25,277,031.13  24,734,682.65 

เงินฝากออม
ทรัพย์พิเศษ

 1,345,117,395.76  1,397,219,114.74  1,367,900,371.05  1,357,760,835.94  1,307,591,389.19 

เงินรับฝาก
รวม

 1,367,106,957.29  1,418,226,635.86  1,391,074,193.31  1,383,037,867.07  1,332,326,071.84 

ปี พ.ศ. 2560 2561 2562 2563 2564

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานในรอบ 5 ปี (2560-2564)

21,608,217.73      
ประโยชน์ท่ีสมาชิกได้รับ
ในรูปของดอกเบ้ียเงินฝาก

25,164,627.31      33,076,711.00    34,896,200.62    32,587,988.33      

 -
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ตารางที ่6 แสดงดอกเบีย้เงนิฝากจา่ยใหส้มาชกิ

ประโยชนท์ีส่มาชกิไดรั้บในรปูของดอกเบีย้เงนิฝาก

ปี พ.ศ. 2560 2561 2562 2563 2564 

ประโยชน์ท่ีสมาชิกได้รับในรูป
ของดอกเบี้ยเงินฝาก

 33,076,711.00  34,896,200.62  32,587,988.33  25,164,627.31  21,608,217.73 
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คณะกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรพัยข์้าราชการสาํนักงานอัยการสงูสดุ จํากัด ชุดที ่45

ประจําปี 2564

คณะกรรมการดําเนินการประกอบด้วย 

 1. นายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์ ประธานกรรมการ               

 2. นายสิงห์ชัย ทนินซ้อน รองประธานกรรมการคนท่ี 1

 3. นายโสภณวิชญ์ มณีโรจน์ รองประธานกรรมการคนท่ี 2

 4. นายมนต์ชัย บอ่ทรัพย์ รองประธานกรรมการคนท่ี 3

 5. นายพรชัย ชลวาณิชกุล รองประธานกรรมการคนท่ี 4 

 6. นายกรุณา พันธุ์เพ็ชร รองประธานกรรมการคนท่ี 5

 7. นายยรรยง เดชภิรัตนมงคล รองประธานกรรมการคนท่ี 6

 8. นายสําราญ หวังกุศล             กรรมการและเหรัญญิก                                

 9. นางวรรณา ศุภศักด์ิโชติวิช    กรรมการและผู้ชว่ยเหรัญญิก

 10. นายนันทวัชร์ สุพัฒนานนท์         กรรมการและเลขานุการ                    

 11. นายรัชต์เทพ ดีประหลาด            กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 

 12. นางณฐนน แก้วกระจ่าง กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ    

 13. นางสาวรัตนา วงค์ทะ กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ                                       

คณะกรรมการเงินกู้เพื่อเหตฉุุกเฉิน ประกอบด้วย

 1. นายสิงห์ชัย ทนินซ้อน ประธานกรรมการ

 2. นายสําราญ หวังกุศล กรรมการ

 3. นางวรรณา ศุภศักด์ิโชติวิช กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการเงินกู้สามัญ ประกอบด้วย

 1. นายมนต์ชัย บอ่ทรัพย์ ประธานกรรมการ

 2. นายนันทวัชร์      สุพัฒนานนท์ กรรมการ

 3. นางสาวรัตนา วงค์ทะ กรรมการและเลขานุการ
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คณะกรรมการเงินกู้สามัญระยะ 1 ปี ประกอบด้วย
 1. นายกรุณา พันธุ์เพ็ชร ประธานกรรมการ
 2. นายรัชต์เทพ ดีประหลาด   กรรมการ
 3. นางวรรณา ศุภศักด์ิโชติวิช กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการเงินกู้พิเศษ ประกอบด้วย
 1. นายโสภณวิชญ์    มณีโรจน์          ประธานกรรมการ
 2. นางณฐน แก้วกระจ่าง กรรมการ
 3. นางวรรณา ศุภศักด์ิโชติวิช  กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการการศกึษาและประชาสมัพันธ์  
 1. นายพรชัย ชลวาณิชกุล ประธานกรรมการ
 2. นายยรรยง เดชภิรัตนมงคล            กรรมการ
 3. นายรัชต์เทพ ดีประหลาด                กรรมการและเลขานุการ

ทีป่รกึษาสหกรณ์ฯ
 1. นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม 

ผูต้รวจสอบกิจการ
 1. นางพรสุรีย์         พลสมบัติ
 2. นางลาภิศคณิน     ทองเสวก
 3. นางสาวสุภาพร     มหารัตน์วงศ์

รายนามเจ้าหน้าทีส่หกรณ์
 1. นายกิตติ ไกรสิงห์    ผู้จัดการ
 2. นางวรัญญา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา รองผู้จัดการ
 3. นางสาวไอฐกา โสภาฐกา หัวหน้างานธุรการ
 4. นางสาวชไมพร บุญเฉลียว หัวหน้างานเงินกู้
 5. นางพัชษณา โกมลบูรพ์ เจ้าหน้าท่ีการเงิน
 6. นางสาวสายสุนันท์ เก้ือกูล เจ้าหน้าท่ีบัญชี
 7. นางศิริมา วิปกรสห์ เจ้าหน้าท่ีคอมพิวเตอร์และบํานาญ
 8. นางสาวพรรณทิภา อจลบุญ เจ้าหน้าท่ีประจําหนว่ย ภาค 2 และบัญชี
 9. นางญาณมน ชาติเชยแดง เจ้าหนา้ท่ีประจําหนว่ย ภาค 6 และการเงิน
 10. นางสาวสฏิกา ชคณัฐช์  เจ้าหน้าท่ีประจําหนว่ย ภาค 7 

และคอมพิวเตอร์
 11. นางสาวสุทธิญาพิมพ์      จันทาคีรี เจ้าหน้าท่ีประจําหนว่ย ภาค 3,5,9 
 12. นางสาวอารีย์ ชูศรี เจ้าหน้าท่ีประจําหนว่ย ภาค 8 
    และงานธุรการ
 13. นางสาวนันท์นภัส เตียสุขสวัสด์ิ เจ้าหน้าท่ีประจําหนว่ยธุรการสว่นกลาง
 14. นางสาววรรณกานต์ เล็กเขียน เจ้าหน้าท่ีประจําหนว่ยอัยการสว่นกลาง
 15. นางสาวทัศณียา ทองแจ่ม เจ้าหน้าท่ีประจําหนว่ย ภาค 1,4 
 16. นางปุณยาพร  วรรณจรูญ เจ้าหน้าท่ีบริการท่ัวไป 
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เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
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ÃÐàºÕÂºÇÒÃÐ·Õè 2

 รับรองรายงานการประชุมใหญสามัญ ประจําป  2563

 ประธานฯ เสนอรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2563

ซึง่ได้ประชุมเมื่อวันศกุรท่ี์  5  มนีาคม  2564  เวลา 9.30 น.  ตามเอกสาร

ท่ีเสนอต่อท่ีประชุมเพื่อตรวจสอบและรับรอง
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รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจําปี  2563
สหกรณ์ออมทรพัยข์้าราชการสาํนักงานอัยการสงูสดุ จํากัด  ชุดที ่ 44

วันศุกรท์ี ่ 5  มนีาคม  2564
ณ  หอ้งจัดเลีย้ง  สาํนักงานอัยการสงูสดุ  อาคารราชบุรดิีเรกฤทธ์ิ

ศูนยร์าชการเฉลิมพระเกยีรติฯ  แจ้งวัฒนะ
…………………………………

ผูม้าประชุม

1. สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสํานักงานอัยการสูงสุด  จํากัด  จํานวน  2,761  คน

2. คณะกรรมการดําเนินการ  ชุดท่ี  44  ท่ีมาประชุม  ได้แก่

ผูม้าประชุม  

  1. นายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์ ประธานกรรมการ 

  2. นายวินัย ดํารงค์มงคลกุล รองประธานกรรมการคนท่ี 1   

  3. นายโสภณวิชญ์ มณีโรจน์ รองประธานกรรมการคนท่ี 2

  4. นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม  รองประธานกรรมการคนท่ี 3         

  5. นายสิงห์ชัย ทนินซ้อน รองประธานกรรมการคนท่ี 4

  6. นายมนต์ชัย        บอ่ทรัพย์ รองประธานกรรมการคนท่ี 5

  7. นายสาวิตร          บุญประสิทธิ์ รองประธานกรรมการคนท่ี 6

  8. นายสําราญ          หวังกุศล กรรมการและเหรัญญิก

  9. นางวรรณา          ศุภศักด์ิโชติวิช          กรรมการและผู้ชว่ยเหรัญญิก

  10. นางณฐนน          แก้วกระจ่าง          กรรมการและผู้ชว่ยเหรัญญิก

  11. นายนันทวัชร์ สุพัฒนานนท์            กรรมการและเลขานุการ

  12. นายรัชต์เทพ        ดีประหลาด             กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ

  13. นางพรศรี            ฤทธิจันทร์ กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ

ผูเ้ข้ารว่มประชุม

  1. นายกิตติ ไกรสิงห์ ผู้จัดการสหกรณ์  

  2. นางพรสุรีย์          พลสมบัติ ผู้ตรวจสอบกิจการ

  3. นางจารุณี ศุภกาญจน์ ผู้ตรวจสอบบัญชี
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เริม่ประชุมเวลา 08.00 น.

 นายนันทวัชร์  สุพัฒนานนท์  กรรมการและเลขานุการฯ  กล่าวขอบคุณสมาชิกทุกท่านท่ีให้

เกียรติมารว่มประชุมใหญส่ามัญประจําปี  2563  และขอดําเนินการประชุม  โดยแจ้งให้ท่ีประชุม

ทราบว่า ขณะนี้มีสมาชิกมาลงทะเบียนท้ังสิ้นแล้ว  จํานวน  2,761  คน  ถือว่าสมาชิกท่ีมาประชุม

ครบองค์ประชุมแล้ว เนื่องจากตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ  กําหนดว่า  จํานวนสมาชิกท่ีมาประชุมใหญ่

ต้องไมน่้อยกว่า  100  คน  

 นายวงศ์สกุล  กิตติพรหมวงศ์  ประธานกรรมการดําเนินการ  ชุดท่ี 44  กล่าวเปิดการ

ประชุมว่า ในปี  2563  สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสํานักงานอัยการสูงสุด จํากัด ได้ดําเนินงาน

อย่างก้าวหน้ามั่นคง จนบัดนี้ก้าวล่วงเข้าสู่ปีท่ี  44  แล้ว  นับแต่การจดทะเบียนการจัดต้ังเมื่อ

วันท่ี  20  กรกฎาคม  2520  เป็นต้นมา  ปัจจุบัน  ณ  วันท่ี  31  ธันวาคม  2563  สหกรณ์ฯ 

มีทุนเรือนหุ้น  3,417,519,800  บาท  นับเป็นสหกรณ์ฯ ขนาดใหญ่  ซึ่งมีผลการจัดมาตรฐาน

สหกรณ ์ ประจําป ี2563  จากสํานักงานสง่เสริมสหกรณก์รุงเทพมหานคร พ้ืนท่ี 2  อยูใ่นระดับ  ดีเลิศ

ท้ังนี้ ด้านเงินรับฝากจากสมาชิก สหกรณ์ฯ  มีเงินรับฝากทุกประเภท  จนถึงวันสิ้นปี เป็นจํานวนเงิน

1,383,037,867.07  บาท  ผลการดําเนินการท่ีสําคัญในฐานะท่ีเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์  คือ 

ในป ี 2563  สหกรณฯ์  จ่ายดอกเบีย้เงินฝากประเภทต่าง ๆ   ใหแ้ก่สมาชกิมากถึง  25,164,627.31  บาท

ในด้านเงินกู้จ่ายเงินกู้แก่สมาชิกท้ังหมด  2,124,519,000  บาท  โดยยังมีเงินกู้คงค้างท่ีสมาชิกอีก

4,292,575,536.97 บาท และในปีน้ีสหกรณ์มีผลกําไรท้ังสิ้น จํานวน 211,153,191.50 บาท 

กําไรลดลงกว่า ในปีท่ีผ่านมา 494,857.67 บาท  สหกรณ์ฯ  เสนอจ่ายเงินปันผลให้แก่สมาชิก

ผู้ถือหุ้นร้อยละ  5.00 เป็นเงิน  163,196,538.75  บาท  และเงินเฉล่ียคืน  10.00  ของดอกเบี้ย

สําหรับผู้กู้  เป็นเงิน  24,169,453  บาท  ทางด้านสวัสดิการท่ีให้กับสมาชิก  ได้จัดสรรทุนสง่เสริม

การศึกษาให้แก่สมาชิกและบุตรสมาชิก  จํานวน  130  ทุน  เป็นเงิน  401,000  บาท  และจ่ายเป็น

เงินสงเคราะห์กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม  ศพละ  5,000  บาท  รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 85,000  บาท 

 จากสภาพการณ์ในปัจจุบัน  มีสภาวะวิกฤตจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

คณะกรรมการดําเนินการจึงมีการเปล่ียนแปลงการเลือกต้ังคณะกรรมการสหกรณ์ฯ  โดยนํา

เครื่องลงคะแนนเลือกต้ังอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการเลือกต้ังเป็นปีแรก  สหกรณ์ฯ ได้รับความ

อนุเคราะห์เครื่องลงคะแนนเลือกต้ังอิเล็กทรอนิกส์จากสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง 

ในนามของสหกรณ์ฯ ขอขอบคณุสํานกังานคณะกรรมการการเลือกต้ัง และเจ้าหนา้ท่ีท่ีมาใหบ้รกิาร

ในวันน้ีด้วย  ในปีท่ีผ่านมาจากสภาวะวิกฤตจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ได้มีการเปล่ียนแปลงท้ังทางด้านเศรษฐกิจ  สังคม  และรูปแบบเทคโนโลยี  ทําให้สมาชิกบาง
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ส่วนมีปัญหาเดือดร้อนจากค่าใช้จ่ายในชีวิตประจําวันอันเนื่องจากสมาชิกในครอบครัวตกงาน

หรือมีรายได้ลดลง สหกรณ์ฯ จึงมีมาตรการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิก 

โดยได้ดําเนินโครงการพักชําระหนี้ต้นเงินงวดสหกรณ์สู้ภัย COVID ส่งผลให้กําไรของสหกรณ์ฯ 

ลดลงจากปีท่ีแล้ว สหกรณฯ์ จึงจําเปน็ต้องปรบัตัวใหทั้นกับการเปล่ียนแปลงดังกล่าว  และด้วยเหตุ

ท่ีต้องให้บริการแก่สมาชิกท่ีมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น  ดังนั้น ในปีถัดไปจึงต้ังเป้าหมายในการพัฒนา

สหกรณ์ฯ  ด้วยการนําเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใช้ในการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ

และการให้บริการแก่สมาชิกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น  รวมท้ังเพื่อให้มีผลประกอบการท่ีสูงยิ่งขึ้นด้วย

  ในนามของคณะกรรมการดําเนนิการชุดท่ี  44  และเจ้าหนา้ท่ีสหกรณฯ์  ขอขอบคณุสมาชกิ

ทุกท่าน ท่ีให้การสนับสนุนและความไว้วางใจ  รวมท้ังให้ความรว่มมือต่าง ๆ   กับสหกรณ์ฯ  ด้วยดี

ตลอดมา  และหวังว่าจะชว่ยกันผลักดันให้สหกรณ์ฯ  ของเราเจริญก้าวหน้า  และประสบผลสําเร็จ

ยิ่ง ๆ  ขึ้นต่อไป

ระเบยีบวาระที ่ 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 นายวงศ์สกุล  กิตติพรหมวงศ์  ประธานกรรมการ  ขอเล่ือนระเบียบวาระท่ี 4.7 การเลือกต้ัง

กรรมการดําเนินการสหกรณ์ฯ  ชุดท่ี  45  ประจําปี  2564  ขึ้นมาพิจารณาก่อน

มติทีป่ระชุม   ท่ีประชุมรับทราบและเห็นชอบให้เ ล่ือนระเบียบวาระท่ี 4.7 ข้ึนมา

พิจารณาก่อน

4.7  การเลือกต้ังกรรมการดําเนินการสหกรณ์  ชุดที ่45 ประจําปี 2564

 เลขานุการฯ นําเสนอว่า  ด้วยคณะกรรมการดําเนินการชุดท่ี 44  จะครบวาระการดํารง

ตําแหนง่ ดังนี้  จึงคงมีกรรมการท่ียังดํารงตําแหนง่อยู ่7 คน ประกอบด้วย 

 กรรมการท่ีคงเหลือ จํานวน  7  ท่าน  

  1. นายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์ ประธานกรรมการ

  2. นายโสภณวิชญ์ มณีโรจน์ รองประธานกรรมการ 

  3. นายสิงห์ชัย ทนินซ้อน รองประธานกรรมการ

  4. นายมนต์ชัย บอ่ทรัพย์ รองประธานกรรมการ
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  5. นางณฐนน แก้วกระจ่าง กรรมการและผู้ชว่ยเหรัญญิก

  6. นายนันทวัชร์ สุพัฒนานนท์ กรรมการและเลขานุการ

  7. นายรัชต์เทพ ดีประหลาด กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ

 ดังนั้น  คณะกรรมการดําเนินการ  จึงต้องจัดให้มีการเลือกต้ังคณะกรรมการดําเนินการ  

จากสมาชิก เข้าดํารงตําแหน่งเป็นคณะกรรมการดําเนินการในชุดท่ี 45 จํานวน 6 คน โดยเป็น

กรรมการ  6  คน ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542  มาตรา 40  และข้อบังคับสหกรณ์

ออมทรพัยข์า้ราชการสาํนกังานอัยการสงูสดุ จํากัด ขอ้ 66  และเพ่ือให้การเลือกต้ังเปน็ไปด้วยความ

เรยีบรอ้ยและเปดิโอกาสใหส้มาชกิได้มสีว่นรว่ม  สหกรณฯ์ จึงได้มปีระกาศ ฉบบัท่ี 1/2564 ลงวันท่ี 

15 มกราคม 2564 แจ้งวันประชุมใหญส่ามญัประจําป ี2563 และการยื่นใบสมคัรเขา้เปน็กรรมการ

ดําเนินการสหกรณ์ฯ ทดแทนผู้พ้นวาระให้สมาชิกผู้ประสงค์จะเข้ารับการเลือกต้ังเป็นกรรมการ

ดําเนินการสหกรณ์ฯ เสนอชื่อเฉพาะตนเองหรือเป็นทีม พร้อมลายมือชื่อสมาชิกผู้รับรองจํานวน 

5 คน ล่วงหน้าเชน่เดียวกับในปีท่ีผา่นมา และมีผู้เสนอชื่อเข้ารับเลือกต้ังจํานวน 7 คน ดังนี้  โดยจะ

ใหส้มาชิกทําการเลือกต้ังโดยการลงคะแนนลับในท่ีประชุมใหญส่ามญัประจําป ี2563 ตามประกาศ

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสํานักงานอัยการสูงสุด จํากัด  ฉบับท่ี 1/2564  ลงวันท่ี 15 มกราคม 

2564 เรื่อง แจ้งวันประชุมใหญ่ประจําปี 2563 และการยื่นใบสมัครเข้าเป็นกรรมการดําเนินการ

สหกรณ์ฯ และได้ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ทราบโดยท่ัวกันแล้ว

 ในขั้นตอนแรก จึงขอใหท่ี้ประชุมใหญส่ามญัประจําปพีจิารณาเลือกสมาชกิท่ีอยูใ่นท่ีประชุม

จํานวนไมเ่กิน 3 คน  เป็นกรรมการสักขีพยานการเลือกต้ัง และจะได้ดําเนินการเลือกต้ังกรรมการ

ดําเนินการสหกรณ์ฯ ต่อไป

 นายนันทวัชร์ สุพัฒนานนท์ กรรมการและเลขานุการชี้แจ้งว่า  ในการนับคะแนนจะต้อง

มีกรรมการสักขีพยานในการเลือกต้ัง  จํานวนไม่เกิน  3  คน จึงขอเสนอชื่อกรรมการสักขีพยาน

3 คน ในขั้นตอนการลงคะแนนและนับคะแนนเลือกต้ัง  ประกอบด้วย 1. นางเตือนใจ  แก้วสว่าง  

2. นางพิมพ์ปวีณ์  จันทร์แจ้ง  3. นางสาวเยาวเรศ  รื่นภิรมย์

มติทีป่ระชุม  ท่ีประชุมเห็นชอบกรรมการสักขีพยาน  ในการเลือกต้ัง  3  คน  ประกอบด้วย 

1. นางเตือนใจ  แก้วสว่าง  2. นางพมิพป์วีณ ์ จันทรแ์จ้ง  3. นางสาวเยาวเรศ  รื่นภิรมย์

และเปิดการลงคะแนนเลือกต้ังคณะกรรมการดําเนินการ ต้ังแต่เวลานี้เป็นต้นไป  

ท้ังนี้ ประธานสหกรณ์ได้กําหนดให้ปิดการลงคะแนนในเวลา  13.00  น.  
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ระเบยีบวาระที ่ 2 รับรองรายงานการประชุมใหญส่ามัญประจําปี 2562

 เลขานุการสหกรณ์ฯ เสนอรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจําปี  2562  เมื่อวันศุกร์        

ท่ี  28  กุมภาพันธ์  2563  เพื่อสมาชิกตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุม  โดยมีรายละเอียด

ปรากฏตามเอกสารแนบวาระการประชุม

มติทีป่ระชุม   ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจําปี  2562  โดยไม่มี

สมาชิกผู้ใดขอแก้ไข

ระเบยีบวาระที ่ 3 เรื่องเพื่อทราบ

3.1  รบัทราบจํานวนสมาชิกเข้าใหม่และลาออกจากสหกรณ์ฯ  ประจําปี  2563

 เลขานุการสหกรณ์ฯ  เสนอรายงานต่อท่ีประชุมใหญเ่พื่อทราบว่า

 ณ วันสิ้นปี  2562   สหกรณ์ฯ  มีสมาชิก 7,492 คน

 ระหว่างปี  2563 มีสมาชิกเข้าใหม ่    413 คน

 สมาชิกลาออก  170 คน

 สมาชิกถึงแก่กรรม  17 คน

 คงเหลือ ณ วันสิ้นปี 2563  7,718 คน

มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมรับทราบ

3.2  รบัทราบผลการดําเนินงานของสหกรณ์ฯ  ประจําปี  2563

 ประธานกรรมการเสนอรายงานผลการดําเนินงานของสหกรณ์ประจําปี  2563  ให้ท่ี

ประชุมทราบว่า  ในปี  2563  สหกรณ์ฯ มีกําไรสุทธิ  211,153,191.50  บาท  เมื่อเปรียบเทียบกับ

ปี  2562  สหกรณ์ฯ  มีกําไรสุทธิ  211,648,049.17  บาท  กําไรลดลง  494,857.67  บาท  คิดเป็น

ร้อยละ 0.23

 การดําเนินงานของสหกรณ์ฯ  วัตถุประสงค์ท่ีสําคัญท่ีสุด  คือส่งเสริมให้สมาชิกมีการ

ออมทรัพย์  ท้ังในรูปการออมทรัพย์ ท้ังในรูปการถือหุ้นและการรับฝากเงิน
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1. ด้านการถือหุน้

 ในปี  2563  สหกรณ์ฯ มีค่าหุ้น  3,417,519,800  บาท  เมื่อเทียบกับปี  2562 สหกรณ์ฯ     

มีค่าหุ้น 3,190,818,540  บาท  ค่าหุ้นเพิ่มขึ้น  226,701,260  บาท  คิดเป็นร้อยละ  7.10

2. ด้านการรบัฝากเงิน

 สหกรณ์ฯ บริการรับฝากเงินจากสมาชิกในรูปเงินฝากออมทรัพย์, ออมทรัพย์พิเศษ 

และเงินฝากประจํา 

 สําหรับการรับฝากเงินในปี  2563  สหกรณ์ฯ มีเงินรับฝากในวันสิ้นปี 1,383,037,867.07 

บาท เทียบกับปี  2562  สหกรณ์ฯ มีเงินรับฝากสิ้นปี  1,391,074,193.31  บาท  เงินรับฝากลดลง

จากปีก่อน  8,036,326.24  บาท  คิดเป็นร้อยละ 0.58  โดยมีรายละเอียดดังนี้

 1. เงินฝากประจํา 0.00 บาท

 2. เงินฝากออมทรัพย์ 25,277,031.13 บาท

 3. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 1,357,760,835.94 บาท

   (สหกรณ์จ่ายดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฝาก  จํานวน  25,164,627.31  บาท)  

3. ด้านเงินใหกู้้แก่สมาชิก

 ในด้านบริการสมาชิกในรูปการให้เงินกู้ประกอบด้วย  เงินกู้ฉุกเฉิน  เงินกู้สามัญ  

เงินกู้สามัญระยะหนึ่งปี  และเงินกู้พิเศษ  ท้ังนี้ในปี 2563  สหกรณ์ฯ จ่ายเงินกู้แก่สมาชิกท้ังหมด 

2,124,519,000 บาท    แยกเป็น

 1. เงินกู้ฉุกเฉิน 20 ราย วงเงิน 841,000 บาท

 2.  เงินกู้สามัญ 1,526 ราย วงเงิน 1,998,438,000 บาท

 3. เงินกู้สามัญระยะ 1 ปี 1,052 ราย วงเงิน 95,588,000 บาท

 4. เงินกู้พิเศษ 20 ราย วงเงิน 29,652,000 บาท

 ในวันสิ้นปี  2563  สหกรณ์ฯ มีเงินกู้คงค้างท่ีสมาชิก  4,292,575,536.97 บาท  เทียบกับ

ปี 2562  เงินกู้คงค้างท่ีสมาชิก  4,348,424,145.83  บาท  ลดลง  55,848,608.86  บาท  คิดเป็น

ร้อยละ  1.28
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4. ด้านสวัสดิการทีใ่หกั้บสมาชิก  สหกรณ์ได้มกีารใหส้วัสดิการแก่สมาชิก  ดังนี้

 4.1 การให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก

 ด้วยคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสํานักงานอัยการสูงสุด  จํากัด 

จัดสรรทุนสง่เสรมิการศกึษาบุตรสมาชกิสหกรณฯ์  ประจําป ี 2563  เปน็จํานวนเงิน  400,000  บาท  

และ นายปรเมศวร์  อินทรชุมนุม  รว่มสมทบทุนการศึกษา  1,000  บาท  รวมเป็นทุน  130 ทุน  

เป็นจํานวนเงินท้ังสิ้น  401,000  บาท  ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

ประเภทที ่ 1  ทนุสาํหรบับุตรสมาชิก

 1. ทุนประถมศึกษา  จํานวน  50  ทุน ทุนละ  2,500  บาท เป็นเงิน 125,000  บาท

 2. ทุนมัธยมศึกษา   จํานวน  60  ทุน ทุนละ  3,000 บาท เป็นเงิน 180,000 บาท

 3. ทุนอาชีวศึกษา (ปวช.) จํานวน 4 ทุน ทุนละ 4,000 บาท เป็นเงิน 16,000 บาท 

 4. ทุน ปวส. - ปริญญาตรี จํานวน 12 ทุน ทุนละ 5,000 บาท เป็นเงิน 60,000 บาท

ประเภทที ่ 2  ทนุสาํหรบัสมาชิก

 1. ทุนปริญญาตรีสมาชิก 4 ทุน  ทุนละ  5,000  บาท  เป็นเงิน 20,000 บาท

                                                      รวม    130   ทุน เป็นเงิน 401,000 บาท

 4.2 การจ่ายทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม  สําหรับสมาชิก

ถึงแก่กรรม สิทธิได้รับเงินสงเคราะห์เก่ียวกับการจัดการศพรายละ 5,000 บาท โดยผู้ท่ีจะขอรับ

ทนุสาธารณประโยชนก์รณนีีต้้องแจ้งเปน็หนงัสอืถึงคณะกรรมการดําเนนิการทราบ เพื่อขอรบัเงิน

สงเคราะห์ 

 ท้ังนี้  ในปี พ.ศ. 2563  สหกรณ์ฯ ได้จ่ายเงินเพื่อสงเคราะห์กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม  ดังนี้ 

 สมาชิกถึงกรรม จํานวน 17 ราย  รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 85,000 บาท
                                จํานวนเงิน

1. นายเจริญ   เอกวงศ์ 5,000 บาท

 2. นายดนัย      บุษปวนิช 5,000 บาท

 3. นายบุญเอ้ือ              บัวสรวง 5,000 บาท

 4. นายเจษฎา   เขียวชัย 5,000 บาท

 5. นายดําเกิง       บูรณกนิษฐ 5,000 บาท

 6. นายกมล  พัชราวนิช 5,000 บาท
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 7. นางสาวอาทิตยา      ธาราทอง 5,000 บาท

 8. นายเกษม  สุกิจบริหาร 5,000 บาท

 9. นายบัญญัติ  สุขใจ  5,000 บาท

 10. นายสุขุม  โกมาสถิตย์ 5,000 บาท

 11. นายวิสิษฐ์  สุริยะจันทร์ 5,000 บาท

 12. นางสาวกัลยาณี  มีเพียร 5,000 บาท

 13. นางสาวสิริมา   พิมมณี 5,000 บาท

 14. นายพิจิตร  โอภาสนวคุณ 5,000 บาท

 15. นายสมัย  รัสสัยการ 5,000 บาท  

 16. นายสรวิทย์  เนตริยานนท์ 5,000 บาท

 17. นายวงศ์ภิญโญ  เชียงทอง 5,000 บาท

   รวมเป็นเงินท้ังสิน้    85,000 บาท

 รวมเปน็เงินทนุสาธารณประโยชนท่ี์จ่ายสงเคราะห์สมาชกิท่ีถึงแก่กรรมจํานวน 85,000 บาท

นอกจากน้ีสหกรณ์ฯ  ได้จัดสรรเงินจํานวน 200,000  บาท  ให้แก่สํานักงานอัยการสูงสุดเป็น

ค่าตอบแทนการใช้อาคารสถานท่ี 

   

มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมรับทราบ

3.3  รายงานการตรวจสอบกิจการประจําปี  2563

 นางพรสุรีย์  พลสมบัติ  ผู้ตรวจสอบกิจการ  นําเสนอรายงานเก่ียวกับการตรวจสอบกิจการ

ในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด  ณ วันท่ี  31  ธันวาคม  2563  ต่อท่ีประชุมเพื่อโปรดทราบ  

มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมรับทราบ
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ระเบยีบวาระที ่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

 4.1  พิจารณางบดุลฯ ประจําปี  2563

 ประธานฯ  เสนองบดลุ  ณ  วันท่ี  31  ธนัวาคม  2563  ท่ีผูส้อบบญัชสีหกรณต์รวจสอบรบัรอง  

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม

มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมอนุมัติงบดุล  ประจําปี  2563

4.2  พิจารณาจัดสรรกําไรสทุธิประจําปี 2563

 ประธานฯ  เสนอต่อท่ีประชุมว่า ในป ี2563 สหกรณฯ์  ดําเนนิการมกํีาไรสทุธปิระจําป ี 2563  

จํานวน  211,153,191.50  บาท  ขอเสนอการจัดสรร  ดังนี้ 

     ปี 2563 

  บาท  รอ้ยละ

 ทุนสํารอง  10%         21,116,000.00  10.00

 บํารุงสันนิบาตสหกรณ์ฯ               30,000.00  0.01

 ทุนรักษาระดับเงินปันผล               22,724.75  0.01

 เงินปันผล (5.00)        163,196,538.75  77.29

 เงินเฉล่ียคืน   (10.00)         24,169,453.00  11.45

 ทุนสง่เสริมการศึกษา             400,000.00  0.19

 ทุนสาธารณประโยชน์               70,000.00  0.04

 โบนัสกรรมการ  13  คน             790,000.00  0.37

 โบนัสเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ฯ 12 คน            1,184,725.00  0.56

 โบนัสผู้จัดการ              173,750.00  0.08

  211,153,191.50 100.00

มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมอนมัุติการจัดสรรกําไรสทุธปิระจําปี  2563  ตามท่ีคณะกรรมการฯ  เสนอ 
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4.3  พิจารณาประมาณการรายได้รายจ่ายของสหกรณ์ฯ ประจําปี 2564

 เลขานุการสหกรณ์ฯ นําเสนอ ประมาณการรายได้รายจ่ายประจําปี 2564 ของสหกรณ์

ออมทรัพย์ข้าราชการสํานักงานอัยการสูงสุด จํากัด เพื่ออนุมัติ

มติทีป่ระชุม  ท่ีประชุมอนุมัติประมาณการรายได้และรายจ่ายของสหกรณ์ฯ ประจําปี 2564  

ตามเอกสารท่ีเสนอต่อท่ีประชุม ซึง่การเบิกจ่ายหมวดใดหากไมเ่พยีงพอใหส้ามารถ

ถัวจ่ายได้ทุกหมวดรายจ่าย ยกเว้นหมวดครุภัณฑ์  อาคารและสถานท่ี  

4.4  พิจารณากําหนดวงเงินกู้ยมืประจําปี  2564

 ผู้ช่วยเลขานุการฯ เสนอว่าตามข้อบังคับของสหกรณ์ฯ  ข้อ 25  เก่ียวกับเรื่องวงเงินกู้ยืม

ท่ีประชุมใหญ่อาจกําหนดวงเงินกู้ยืม  สําหรับปีหนึ่ง ๆ  ไว้ตามความจําเป็นและสมควรแก่

การดําเนินการ

 ในปี  2563  ท่ีประชุมใหญกํ่าหนดวงเงินกู้ยืมไว้  200  ล้านบาท

 ในปี  2564  เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมใหญใ่ห้อนุมัติวงเงินกู้ยืม  200  ล้านบาท  เท่าเดิม

มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมอนมุติัใหกํ้าหนดวงเงินกู้ยมืประจําป ี 2564  จํานวน  200  ล้านบาท  เท่าเดิม 

4.5  เลือกผูส้อบบญัชปีระจําปี 2564

 นายรัชต์เทพ ดีประหลาด กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ นําเสนอว่า ตามข้อบังคับของ

สหกรณ์ฯ พ.ศ. 2555 ข้อ 25 ได้กําหนดให้บัญชีของสหกรณ์ฯ ต้องได้รับการตรวจสอบอยา่งน้อย

ปีละหน่ึงครั้งตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป และตามระเบียบท่ีนายทะเบียนสหกรณ์

กําหนดโดยผู้สอบบัญชี ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์แต่งต้ัง

 ตามระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาและวิธีการเสนอชื่อ

ผูส้อบบัญชภีาคเอกชนเพื่อแต่งต้ังเปน็ผูส้อบบญัชสีหกรณ ์ตามระเบยีบกรมตรวจบญัชสีหกรณว่์า

ด้วยการแต่งต้ังผู้สอบบญัชรัีบอนญุาตหรอืบุคคลอ่ืนเปน็ผูส้อบบญัชสีหกรณ์ พ.ศ. 2562  ได้กําหนด

ว่าจะต้องได้รับการคัดเลือกจากท่ีประชุมใหญ่ของสหกรณ์  จึงเสนอต่อท่ีประชุมว่า  มีผู้เสนอ

สอบบัญชีมา  2  ราย  คือ
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 1). สํานักงานธนสารการบัญชี  นางจารุณี  ศุภกาญจน์  ผู้จัดการสํานักงาน  โดย

  นางจารุณี  ศุภกาญจน์  ขอเสนอราคาค่าบริการ  90,000  บาท

 2). สํานักงานของนางสาวชวลิต  ศาสนนันทน์  ผู้สอบบัญชี  ขอเสนอราคาค่าบริการ 

95,000  บาท

โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด ผูสอบบัญชีรับอนุญาต

นางจารุณี ศุภกาญจน นางสาวชวลิต  ศาสนนันทน

ชื่อสํานักงาน/นิติบุคคล บริษัทธนสารการบัญชี จํากัด -

ตั้งอยูที่ 66/1 ซ.ประชาราษฎรสาย 10         

ถ.ประชาราษฎรสาย 1 บางซื่อ 

กรุงเทพฯ 10800

64/1 ซ.กรุงเทพ-นนท 31          

ถ.กรุงเทพ-นนท  แขวงบางซื่อ      

เขตบางซื่อ  กรุงเทพฯ 10800

เลขทะเบียนผูสอบบัญชีที่ 4424 1594

เขาตรวจสอบอยางนอยปละ 3 ครั้ง 3 ครั้ง

เขาตรวจครั้งละ (วันทําการ) ไมนอยกวา 2 วัน ไมนอยกวา 2 วัน

จํานวนผูเขาตรวจครั้งละ ไมนอยกวา 3 คน ไมนอยกวา 2 คน

ผูสอบบัญชี/ผูชวยผูสอบบัญชี 1/6 คน 2 คน

รายงานผลการตรวจสอบระหวางป 6 เดือน ตอครั้ง 6 เดือน

คาธรรมเนียม 90,000 บาท 95,000 บาท

ขอรับเงินคาธรรมเนียม วันลงชื่อรับรองงบการเงินสิ้นป วันลงชื่อรับรองงบการเงินสิ้นป

ผลงานการตรวจ 

สหกรณออมทรัพย ที่ผานมา

28 สหกรณ เชน 

โรงเรียนเตรียมทหาร

กรมพลาธิการทหารบก

กรมประมง

4 สหกรณ เชน

ตํารวจตระเวนชายแดนที่ 21

มณฑลทหารบกที่ 13

โรงเรียนเตรียมทหาร

ขาราชการทองถิ่นสุรินทร

มติทีป่ระชุม   ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ว่าจ้าง  สํานักงานธนสารการบัญชี  นางจารุณี  

ศุภกาญจน์ เป็นผู้สอบบัญชี  ประจําปี 2564  ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี

จํานวนเงิน  90,000  บาท
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4.6  เลือกผู้ตรวจสอบกิจการประจําปี 2564  และประจําปี 2565 รวมท้ังกําหนด

ค่าตอบแทน

 เลขานุการสหกรณ์ฯ นําเสนอว่า ตามข้อบังคับสหกรณ์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ

สํานักงานอัยการสูงสุด จํากัด ข้อ 95 ให้ท่ีประชุมใหญ่เลือกต้ังสมาชิกหรือบุคคลภายนอก

ผู้มีคุณวุฒิความรู้  ความสามารถในด้านธุรกิจ  การเงิน  การบัญชี การบริหารจัดการเศรษฐศาสตร์

การสหกรณ์ กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับสหกรณ์  และมีคุณสมบัติเป็นผู้ผา่นการอบรมการตรวจสอบ

กิจการจากกรมตรวจบญัชสีหกรณ์ หรือหนว่ยงานอ่ืนท่ีได้รบัการรบัรองหลักสตูรจากรมตรวจบญัชี

สหกรณ์  และไม่มีลักษณะต้องห้ามของผู้ตรวจสอบกิจการตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ 

จํานวน 1 คน เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ และข้อ 96 ผู้ตรวจสอบกิจการอยูใ่นตําแหนง่ได้

มีกําหนดสองปีทางบัญชีสหกรณ์

  จึงขอเสนอท่ีประชุมว่า มีผู้เสนอเข้าตรวจสอบกิจการสหกรณ์ จํานวน 2 ราย ดังนี้

 1. นางพรสุรีย์  พลสมบัติ

 2. นางอุบลรัตน์ ล้ิมสวัสด์ิ
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โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายละเอียดท่ีนํามาพิจารณา  ดังนี้

 รายละเอียด ผูตรวจสอบกิจการผานการอบรมการตรวจสอบกิจการ

นางพรสุรีย  พลสมบัติ นางอุบลรัตน  ลิ้มสวัสดิ์

รายชื่อผูเสนอตรวจสอบ

กิจการการเขาปฏิบัติงาน

เขาตรวจสอบกิจการทุกเดือน เดือนละ

ไมนอยกวา 2 – 4 วัน

เขาตรวจสอบกิจการทุกเดือน 

เดือนละไมนอยกวา 2 วัน

การรายงานผลการตรวจสอบ เสนอรายงานการตรวจสอบและเขารวม

ประชุมกับคณะกรรมการดําเนินการ

รายเดือน

เสนอรายงานการตรวจสอบและ

เขารวมประชุมกับคณะกรรมการ

ดําเนินการรายเดือน

ผูชวยผูตรวจสอบกิจการ 2 คน (ผานการอบรมหลักสูตรผูตรวจ

สอบกิจการขั้นพื้นฐานป 2560)

2 คน  (ผานการอบรมหลักสูตร

ผูตรวจสอบกิจการป 2559)

คาธรรมเนียม 96,000 บาท 100,000 บาท

ผานการอบรมหลักสูตร

ผลการตรวจสอบ

สหกรณออมทรัพยที่ผานมา

1. ผูตรวจสอบกิจการประเภทสหกรณ

ออมทรัพย/เครดิตยูเนียน ระดับตน 

จากกรมตรวจบัญชีสหกรณ (ประกาศ

ใหไว ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2554)

2. ผูตรวจสอบกิจการสหกรณ ระดับ

มาตรฐาน จากกรมตรวจบัญชีสหกรณ 

(ประกาศใหไว ณ วันที่ 24 มิถุนายน 

2555)

3. ผูตรวจสอบกิจการสหกรณขั้นกลาง 

จากเขตพื้นที่สหกรณสมาชิก ชสอ.

กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 (ประกาศใหไว 

ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2561)

1. สหกรณออมทรัพยขาราชการ

สํานักงานอัยการสูงสุด จํากัด (ป 2539 

ถึง ป 2545 และ 2549 ถึงปจจุบัน)

2. สหกรณออมทรัพยองคกรอิสระ จํากัด 

(ป 2558 ถึงปปจจุบัน)

3. สหกรณออมทรัพย บริษัทหองปฏิบัติ

การกลาง (ประเทศไทย) จํากัด (ป 2561 

ถึงปปจจุบัน)

4. สหกรณออมทรัพยเจาหนาที่องคการ

คาของคุรุสภา จํากัด (ป 2563)

1. การตรวจสอบกิจการสหกรณ
ออมทรัพยอยางผูชํานาญการ รุน 
13 คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร  ป พ.ศ. 2556
2. ผูตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน 
(หลักสูตร 1) สํานักงานสงเสริม
สหกรณกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 ป 
พ.ศ. 2561 (ประกาศใหไว ณ วันที่ 
2 สิงหาคม 2562)

สหกรณออมทรัพยกรมธนารักษ 

จํากัด (ป 2547 ถึงปปจจุบัน)
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มติทีป่ระชุม  ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ใหว่้าจ้าง นางพรสุรีย ์พลสมบัติ เป็นผูต้รวจสอบกิจการ 

ประจําปี 2564 และประจําปี 2565

4.8  เรื่อง การทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสข์องสหกรณ์ฯ

 นายรัชต์เทพ ดีประหลาด กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ นําเสนอว่า สืบเนื่องจากมติ

ท่ีประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2562 ได้อนุมัติงบประมาณ จํานวน 2.5 ล้านบาท เพื่อสหกรณ์ฯ 

ดําเนินงานโครงการพัฒนาระบบงานและแอปพลิเคชันสําหรับสหกรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อพฒันาระบบบรหิารจัดการสหกรณฯ์ โดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศท่ีได้มาตรฐาน ทันสมยั และ

มปีระสทิธภิาพ โดยสมาชกิสามารถใชบ้ริการในการตรวจสอบสทิธิแ์ละขอ้มลูสว่นตัวได้อยา่งถกูต้อง

สะดวก รวดเรว็ในการติดต่อสื่อสารกับสหกรณ ์โดยผา่นระบบแอปพลิเคชนั และสหกรณอ์อมทรพัย์

ขา้ราชการสํานกังานอัยการสงูสดุ จํากัด ได้จัดจ้าง บรษัิทไอโซแคร ์ซสิเตมส ์จํากัด จัดทําโปรแกรม

ระบบงานสหกรณดั์งกล่าว ซ่ึงเมื่อการดําเนินงานตามโครงการฯ แล้วเสรจ็ จะสามารถอํานวยความ

สะดวกให้แก่สมาชิก โดยให้สมาชิก สามารถตรวจสอบข้อมูลของตนเองในการทําธุรกรรมกับ

สหกรณ์ฯ ผา่นทางเว็บไซต์ของสหกรณ์ฯ (เชน่ สมาชิกสามารถดูข้อมูลสว่นตัว  จํานวนเงินค่าหุ้น  

เงินรบัฝาก รายการ   เรียกเก็บเงินกูแ้ละดอกเบีย้ ข้อมูลผูค้�าประกัน ขอ้มลูเงินปนัผลและเฉล่ียคืน เปน็ต้น)

รวมท้ังสมาชิกสามารถ  เรียกพิมพ์ใบเสร็จรับเงินด้วยตนเองผา่นระบบ เพื่อใช้เป็นหลักฐานอ้างอิง

และสามารถตรวจสอบความถูกต้องของขอ้มลูการทําธุรกรรมกับสหกรณฯ์ ได้ตลอดเวลา ซึ่งการให้

สมาชิกพิมพ์ใบเสร็จรับเงินผา่นทางเว็บไซต์ของสหกรณ์ถือเป็นการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

อย่างหนึ่ง ซึ่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้กําหนดวิธีปฏิบัติไว้ตามหนังสือกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

ท่ี กษ 0404/ว 38  ลงวันท่ี 16 เมษายน 2558 ให้คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ต้องนําเสนอ

ท่ีประชุมใหญ่เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของสหกรณ์ฯ 

ดังกล่าวก่อน แล้วจึงให้กําหนดระบบการควบคุมภายในด้านการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ของสหกรณแ์ละมาตรการรกัษาความปลอดภัยการใชง้านระบบเครือขา่ยคอมพิวเตอร์ของสหกรณ์

ท่ีเหมาะสมและรัดกุม รวมถึงกํากับดูแลให้เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ฯ ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยปฏิบัติ

ใหเ้ปน็ไปตามระเบยีบนายทะเบยีนสหกรณ์ว่าด้วยมาตรฐานขั้นต�าในการควบคมุภายใน และรกัษา

ความปลอดภัยสําหรับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรท่ีใช้โปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ประมวลผล

ข้อมูล พ.ศ. 2553 ต่อไป
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 ดังนั้น  เพื่อใหเ้ปน็ไปตามแนวทางท่ีกรมตรวจบญัชสีหกรณกํ์าหนดไว้ในเรื่องการทําธุรกรรม       

ทางอิเล็กทรอนิกส์ของสหกรณ์ จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบทําธุรกรรม

ทางอิเล็กทรอนิกส์ของสหกรณ์ฯ  

 จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนกิสข์องสหกรณฯ์

ตามโครงการการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของสหกรณ์ฯ เพ่ือจะได้ดําเนินการขั้นตอน

ท่ีกําหนดไว้ตามหนังสือ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ท่ี กษ 0404/ว 38 ลงวันท่ี 16 เมษายน 2558 

ให้ครบถ้วนต่อไป  

มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมเห็นชอบตามเสนอ

 จากน้ัน เลขานกุารสหกรณ์ฯ  ขอพกัการประชุมชั่วคราวเพื่อเริม่นบัคะแนน ในเวลา 13.00 น. 

ซึ่งเป็นเวลาปิดหีบลงคะแนน ท้ังนี้ คณะกรรมการจัดการเลือกต้ังได้ดําเนินการปิดหีบลงคะแนน 

และนับคะแนนต้ังแต่เวลา 13.00  น. เป็นต้นไป  และประกาศผลการเลือกต้ัง

 ปรากฏผลการเลือกต้ังได้คะแนนตามลําดับ  ดังนี้

 1. นายยรรยง เดชภิรัตนมงคล         ได้คะแนน 2,078 คะแนน

 2. นายสําราญ หวังกุศล         ได้คะแนน 1,969 คะแนน

 3. นายพรชัย ชลวาณิชกุล        ได้คะแนน 1,949 คะแนน

 4. นายกรุณา พันธุ์เพ็ชร  ได้คะแนน 1,924 คะแนน

 5. นางวรรณา ศุภศักด์ิโชติวิช          ได้คะแนน 1,868 คะแนน

 6. นางสาวรัตนา วงค์ทะ          ได้คะแนน 1,528 คะแนน

 7. นางศรีอุดม คงดี       ได้คะแนน 1,427 คะแนน
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มติทีป่ระชุม  ท่ีประชุมให้ผู้ท่ีได้รับคะแนนเรียงลําดับท่ี  1  ถึง  6  เป็นผู้ได้รับเลือกต้ัง

เป็นคณะกรรมการดําเนนิการของสหกรณฯ์  ชุดท่ี  45  และคณะกรรมการชุดใหม่

จะต้องเลือกรองประธานกรรมการ, เหรัญญิก และเลขานุการ  ในการประชุม

คณะกรรมการดําเนินการครั้งแรก

        

ปิดประชุมเวลา 13.30 น.

                           

   

        ผู้ตรวจรายงานการประชุม

                   (นายนันทวัชร์  สุพัฒนานนท์)

         กรรมการและเลขานุการ

        ผู้บันทึกรายงานการประชุม  

    (นายกิตติ  ไกรสิงห์)

       ผู้จัดการสหกรณ์

        ผู้บันทึกรายงานการประชุม

    (นางสาวไอฐกา  โสภาฐกา)         

           เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ 



ÃÐàºÕÂºÇÒÃÐ·Õè 3

เรื่องเพื่อทราบ

 3.1 รับทราบสมาชิกเข้าใหมแ่ละลาออกจากสหกรณ์ประจําปี  2564
 3.2 รับทราบผลการดําเนินงานของสหกรณ์ประจําปี 2564
 3.3 รายงานการตรวจสอบกิจการประจําปี  2564
 3.4 รายละเอียดผลประโยชน์และค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการ 
  และท่ีปรึกษาของสหกรณ์ประจําปี 2564



สหกรณออมทรัพยขาราชการสํานักงานอัยการสูงสุด จํากัด
ÃÒÂ§Ò¹¡Ô¨¡ÒÃ»ÃÐ¨Ó »‚ 2564
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 3.1 รบัทราบสมาชิกเข้าใหม่และลาออกจากสหกรณ์  ประจําปี  2564

 ณ  วันสิ้นปี  2563  สหกรณ์มีสมาชิก  7,718 คน

 ระหว่างปี    2564  มีสมาชิกเข้าใหม ่  860 คน

   สมาชิกลาออก  181 คน

   สมาชิกถึงแก่กรรม  16 คน

 คงเหลือสมาชิก  ณ  วันสิ้นปี  2564   8,397 คน

ตารางจํานวนสมาชิก (คน)

  

ป พ.ศ. ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564

จํานวนสมาชิก (คน) 6,826 7,319 7,492 7,718 8,397

 จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อรับทราบ

มติทีป่ระชุม 
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 3.2 รบัทราบผลการดําเนินงานของสหกรณ์  ประจําปี 2564

  ประธานฯ  เสนอรายงานต่อท่ีประชุมใหญเ่พื่อทราบว่า

  ในปี  2564 สหกรณ์มีกําไรสุทธิ  209,129,715.17  บาท  เมื่อเปรียบเทียบ

กับปี 2563  สหกรณ์ มีกําไรสุทธิ 211,153,191.50  บาท กําไรลดลง  2,023,476.33  บาท

คิดเป็นร้อยละ 0.96

  การดําเนินงานของสหกรณ์  วัตถุประสงค์ท่ีสําคัญท่ีสุด คือส่งเสริมให้สมาชิกมีการ

ออมทรัพย์ ท้ังในรูปการออมทรัพย์ ท้ังในรูปการถือหุ้นและการรับฝากเงิน

1. ด้านการถือหุน้

 ในปี  2564 สหกรณ์มี ค่าหุ้น 3,609,939,620 บาท  เมื่ อเทียบกับปี  2563 

สหกรณ์มีค่าหุ้น 3,417,519,800 บาท  ค่าหุ้นเพิ่มขึ้น  192,419,820 บาท  คิดเป็นร้อยละ 5.63

2. ด้านการรบัฝากเงิน

 สหกรณ์บริการรับฝากเงินจากสมาชิกในรูปเงินฝากออมทรัพย์, ออมทรัพย์พิเศษ และเงิน

ฝากประจํา 

 สําหรับการรับฝากเงินในปี 2564 สหกรณ์มีเงินรับฝากในวันสิ้นปี 1,332,326,071.84 บาท

เทียบกับปี 2563 สหกรณ์มีเงินรับฝากสิ้นปี 1,383,037,867.07 บาท เงินรับฝากลดลง

จากปีก่อน 50,711,795.23  บาท คิดเป็นร้อยละ 3.67  โดยมีรายละเอียดดังนี้

  1. เงินฝากประจํา 0.00 บาท

  2. เงินฝากออมทรัพย์       24,734,682.65 บาท

  3. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ   1,307,591,389.19 บาท

  (สหกรณ์จ่ายดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฝาก จํานวน 21,608,217.73 บาท รายละเอียดปรากฏ

ตามตารางท่ี 5 และ 6)

3. ด้านเงินใหกู้้แก่สมาชิก

 ในด้านบริการสมาชิกในรูปการให้เงินกู้ประกอบด้วย เงินกู้ฉุกเฉิน เงินกู้สามัญ

เงินกู้สามัญระยะหนึ่งปี  และเงินกู้พิเศษ ท้ังนี้ใน  ปี 2564 สหกรณ์จ่ายเงินกู้แก่สมาชิกท้ังหมด 

1,877,976,000 บาท แยกเป็น

  1. เงินกู้ฉุกเฉิน 27 ราย วงเงิน   993,000 บาท

  2. เงินกู้สามัญ 1,269 ราย วงเงิน 1,772,887,000 บาท
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  3. เงินกู้สามัญระยะ 1 ปี 930  ราย วงเงิน 88,434,000 บาท

  4. เงินกู้พิเศษ 13  ราย วงเงิน 15,662,000 บาท

  ในวันสิ้นปี 2564 สหกรณ์มีเงินกู้คงค้างท่ีสมาชิก 4,190,012,009.86 บาท  

เทียบกับปี 2563 เงินกู้คงค้างท่ีสมาชิก 4,292,575,536.97 บาท  ลดลง  102,563,527.11  บาท  

คิดเป็นร้อยละ 2.39

4. ด้านสวัสดิการทีใ่หกั้บสมาชิก  สหกรณ์ได้มกีารใหส้วัสดิการแก่สมาชิก  ดังนี้

4.1 การใหท้นุการศกึษาบุตรสมาชิก

  ด้วยคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสํานักงานอัยการสูงสุด 

จํากัด จัดสรรทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจําปี 2564 เป็นจํานวนเงิน 

400,000  บาท รวมเป็นทุน 138  ทุน เป็นจํานวนเงินท้ังสิ้น 400,000  บาท  ดังมีรายละเอียด

ต่อไปนี้

  ประเภทที ่1 ทนุสาํหรบับุตรสมาชิก

  1. ทุนประถมศึกษา  จํานวน 70 ทุน ๆ ละ 2,500  บาท   

    เป็นเงิน 175,00 บาท

  2. ทุนมัธยมศึกษา   จํานวน  57  ทุน ๆ ละ  3,000 บาท

    เป็นเงิน 171,000 บาท

  3. ทุนอาชีวศึกษา (ปวช.) จํานวน 1 ทุน ๆ ละ 4,000 บาท

    เป็นเงิน 4,000 บาท 

  4. ทุน ปวส.- ปริญญาตรี จํานวน 7 ทุน ๆ ละ 5,000 บาท 

    เป็นเงิน 35,000 บาท

  ประเภทที ่2 ทนุสาํหรบัสมาชิก

  5.  ทุนปริญญาตรี 3 ทุน ๆ ละ  5,000  บาท   

    เป็นเงิน   15,000 บาท

    รวม  138  ทุน เป็นเงิน  400,000 บาท
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 4.2 การจ่ายทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม  สําหรับ

สมาชิกถึงแก่กรรม สิทธิได้รับเงินสงเคราะห์เก่ียวกับการจัดการศพรายละ 5,000 บาท โดยผู้ท่ี

จะขอรับทุนสาธารณประโยชน์กรณีนี้ต้องแจ้ง เป็นหนังสือถึงคณะกรรมการดําเนินการทราบ 

เพื่อขอรับเงินสงเคราะห์ 

  ในปี พ.ศ. 2564  สมาชิกถึงกรรม จํานวน 16 ราย  ดังนี้ 

      จํานวนเงิน 

 1. นางอําไพ   ศุกระชาต 5,000 บาท

 2. ร้อยโท สุวรรณ  ศรีพรหมมา 5,000 บาท

 3. นายกิจจา  จันทรโณทัย 5,000 บาท

 4. นางสาวอรทัย  ลีนะเปสนันท์ 5,000 บาท

 5. นายบุญรัตน์  มหากุศล 5,000 บาท

 6. นายพยนต์  สายสุวรรณ 5,000 บาท

 7. นางจันทร์ศิริ       นามมีไชย 5,000 บาท

 8. นายสุขใจ  วงษ์อาทิตย์ 5,000 บาท

 9. นางอวยพร  รอตครุฑา 5,000 บาท

 10. นายวิจิตร  กิจวิบูลย์ 5,000 บาท

 11. นางลัดดาวัลย์  จันทร์ประสิทธิ์ 5,000 บาท

 12. นายสมบูรณ์  จันทพันธ์ 5,000 บาท

 13. นายขรรค์ชัย   ตรีเดช  5,000 บาท

 14. พันตํารวจโท สิงห์  ปานะชา 5,000 บาท

 15. นางสิริญา  อินทามระ 5,000 บาท

 16. นายศรีทัย  มูสิกธรรม 5,000 บาท

   รวมเป็นเงินท้ังสิน้    80,000 บาท

  รวมเป็นเงินทุนสาธารณประโยชน์ท่ีจ่ายสงเคราะห์สมาชิกท่ีถึงแก่กรรมจํานวน 

80,000 บาท

  นอกจากนี้สหกรณ์ฯ  ได้จัดสรรเงินจํานวน 200,000  บาท  ให้แก่สํานักงาน

อัยการสูงสุดเป็นค่าตอบแทนการใช้อาคารสถานท่ี 
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3.3 รายงานการตรวจสอบกิจการประจําปี 2564

  ผู้ตรวจสอบกิจการ  นําเสนอรายงานเก่ียวกับการตรวจสอบกิจการในรอบระยะเวลา

บัญชีสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564

มติทีป่ระชุม
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รายงานการตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์ออมทรพัยข์้าราชการสาํนักงานอัยการสงูสดุ จํากัด

สาํหรบัปีสิน้สดุวันที ่31 ธันวาคม 2564
…………………………………

เรียน   ท่ีประชุมใหญส่หกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสํานักงานอัยการสูงสุด จํากัด

  ตามมติท่ีประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2563  สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสํานักงาน

อัยการสูงสุด จํากัด เมื่อวันท่ี 5 มีนาคม 2564 ได้เลือกต้ังข้าพเจ้าเป็นผู้ตรวจสอบกิจการประจําปี

สําหรับปีทางบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564    ซึ่งข้าพเจ้าได้ทําการตรวจสอบและเสนอ

รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการดําเนินการเป็นประจําทุกเดือนท่ีเข้าตรวจสอบ 

จึงขอเสนอสรุปผลการตรวจสอบประจําปี  ดังนี้

1. วัตถปุระสงค์ของการตรวจสอบ

 1.1 เพื่อตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดําเนินการ การดําเนินงานอ่ืน ๆ 

ของสหกรณ์ 

 1.2 เพื่อตรวจสอบการบริหารจัดการ การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน

 1.3 เพื่อให้ข้อเสนอแนะข้อแนะนําท่ีเป็นประโยชน์ต่อสหกรณ์

2. ขอบเขตการตรวจสอบ

 2.1 ตรวจสอบความถูกต้องการดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ การปฏิบัติตามกฎหมาย 

ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง มติท่ีประชุม

 2.2 ตรวจสอบการควบคุมด้านการเงิน เป็นไปตามระเบียบ ประกาศและข้อกําหนด

ของสหกรณ์ 

 2.3 ตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดําเนินงานตามแผนงานและงบประมาณ

ท่ีกําหนดไว้

3. ผลการตรวจสอบ

 3.1  ด้านบริหารงานท่ัวไป

  3.1.1 มีการกําหนดนโยบายการดําเนินงาน  กําหนดกรรมการรับผิดชอบด้านต่าง ๆ 

ไว้ชัดเจน

  3.1.2 มีการประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ และนําข้อเสนอผลการดําเนินงาน

ในท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการเป็นประจําทุกเดือน เพื่อรับทราบข้อมูลต่าง ๆ
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  3.1.3 มีการปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบและกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง มติของ

ท่ีประชุมใหญ ่และมติคณะกรรมการดําเนินการอยา่งเหมาะสม

3.2 ด้านบญัชี

  3.2.1 ในรอบปีบัญชี สหกรณ์จัดทําบัญชี เรียบร้อยเป็นปัจจุบันมีเอกสารหลักฐาน

ประกอบการลงบัญชีครบถ้วน

  3.2.2 สหกรณ์มีการใช้โปรแกรมท่ีพัฒนาโดยเอกชน มาใช้ในการประมวลผลข้อมูล

ในการปฏิบัติงานซึ่งประกอบด้วย บัญชี เงินรับฝาก เงินกู้และทุนเรือนหุ้นอย่างเป็นระบบ 

ซึ่งรายงานท่ีได้จากการประมวลผลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้ข้อมูลท่ีถูกต้อง

  ณ วันสิ้นปี  สหกรณ์มีการต้ังค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเต็มจํานวน ประกอบด้วย ค่าเผื่อหนี้

สงสัยจะสูญ – ลูกหนี้ตามคําพิพากษา, ลูกหนี้ระหว่างดําเนินคดี และลูกหนี้อ่ืน ในทางบัญชี

ค่าเผื่ อหนี้สงสัยจะสูญท่ีคํานวณได้มีจํานวนมากกว่ายอดคงเหลือในบัญชีค่าเผื่ อหน้ีสงสัย

จะสูญในปีก่อน  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญท่ีคํานวณได้เป็นไปตามประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ 

เร่ือง การประมาณการค่าเผื่ อหนี้สงสัยจะสูญ ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วย

การบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร พ.ศ. 2563

3.3 ด้านการเงิน

  3.3.1 สหกรณ์มีเงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นปี จํานวน 2,296.81 บาท ถูกต้องตรงตามบัญชี

ซึ่ งอยู่ในความรับผิดชอบของเจ้าหน้าท่ีการเงิน  ยอดเงินฝากธนาคารตามสมุดคู่ฝาก 

และใบแจ้งยอดของธนาคารกระทบยอดแล้ว ปรากฏว่ามียอดคงเหลือตรงตามบัญชีของสหกรณ์

  3.3.2 มีการควบคุมการใช้จ่ายเงินเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการรับ – จ่าย 

และเก็บรักษาเงินสหกรณ์ได้เบิกจ่ายไปเพื่อกิจการของสหกรณ์ เป็นไปตามงบประมาณรายจ่าย

ท่ีประชุมใหญกํ่าหนดไว้

 3.4 ด้านสนิเชื่อ

  3.4.1 ณ วันสิ้นปี สหกรณ์ให้เงินกู้แก่สมาชิก 4 ประเภท  ได้แก่  เงินกู้ฉุกเฉิน   เงินกู้สามัญ  

เงินกู้พิเศษ  และเงินกู้สามัญระยะหนึ่งปี รวมทุกประเภทมีจํานวน  4,455 สัญญา จากสมาชิกผู้กู้ 

3,941 ราย จํานวนเงินกู้คงเหลือลดลงจากปีก่อน 102,563,527.11 บาท หรือลดลงร้อยละ 2.39  

ดังนี้ 
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เงินกูฉุกเฉิน เงินกูสามัญ เงินกูพิเศษ เงินกูสามัญหนึ่งป รวม

ลูกหนี้ตนป 260,000.00 4,146,244,267.97 105,273,701.00 40,797,568.00 4,292,575,536.97

กูระหวางป 993,000.00 1,775,232,020.25 15,662,000.00 88,434,000.00 1,880,321,020.25 

รวม 1,253,000.00 5,921,476,288.22 120,935,701.00 129,231,568.00 6,172,896,557.22 

ชําระระหวางป 1,111,600.00 1,870,593,981.86 20,182,001.00 90,996,964.50 1,982,884,547.36 

ลูกหนี้สิ้นป 141,400.00 4,050,882,306.36 100,753,700.00 38,234,603.50 4,190,012,009.86

  3.4.2 การปฏิบัติในการให้กู้ยืมเป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ เอกสาร 

หลักฐานแสดงการเป็นหนี้ การค�าประกัน เอกสารประกอบสัญญาเงินกู้ส่วนใหญ่ถูกต้องครบถ้วน 

มีข้อบกพรอ่งเล็กน้อย

3.5  ด้านการลงทนุ

  3.5.1 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 มีเงินลงทุนคงเหลือรวม 3,390,500.00 บาท 

ประกอบด้วย

หุนบริษัทสหประกันชีวิต จํากัด 200,000.00 บาท
หุนชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย 3,190,500.00 บาท

รวม 3,390,500.00 บาท

  3.5.2 การลงทุนดังกล่าวเป็นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542  มาตรา 62 (7) 

และประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ เรื่อง ข้อกําหนดการฝากหรือลงทุน

อยา่งอ่ืนของสหกรณ์ พ.ศ. 2563 และเป็นไปตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ

 3.6 ด้านการรบัฝากเงิน  

  สหกรณ์ให้บริการในด้านการรับฝากเงินแก่สมาชิก การปฏิบัติในการรับฝากและ

ถอนเงินถูกต้อง เงินรับฝากจากสมาชิกลดลงจากต้นปี 50,711,795.23 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.67 
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     ออมทรัพย        ออมทรัพยพิเศษ            รวม

เงินรับฝากตนป 25,277,031.13 1,357,760,835.94 1,383,037,867.07  

รับฝากระหวางป  2,453,548.09    132,352,345.29     134,805,893.38 

รวม  27,730,579.22  1,490,113,181.23   1,517,843,760.45 

ถอนระหวางป  2,995,896.57    182,521,792.04     185,517,688.61 

เงินรับฝากสิ้นป 24,734,682.65 1,307,591,389.19 1,332,326,071.84

3.7  ด้านทนุ

  3.7.1 ทุนเรือนหุ้น ณ วันต้นปีจํานวน 3,417,519,800.00 บาท เพิ่มข้ึนระหว่างปี

จํานวน 273,526,840.00 บาทลดลงระหว่างปี 81,107,020.00 บาทคงเหลือ ณ วันสิ้นปีจํานวน 

3,609,939,620.00 บาท ทุนเรือนหุ้นเพิ่มขึ้นจากต้นปี 192,419,820.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 

5.63 การรับเงินค่าหุ้นและการจ่ายคืนค่าหุ้นแก่สมาชิกสหกรณ์ได้ปฏิบัติเป็นไปตามข้อบังคับและ

ระเบียบของสหกรณ์กําหนด การรับสมาชิกเข้าใหม่และการลาออกจากสมาชิกได้ผ่านการอนุมัติ

จากท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการทุกราย สหกรณ์มีสมาชิกเมื่อต้นปี 7,718 คน ระหว่างปี

มีสมาชิกสมัครใหมแ่ละลาออก คงเหลือสมาชิก ณ วันสิ้นปี  8,397 คน 

  3.7.2 ทุนสาํรองและทุนสะสมต่าง ๆ สหกรณ์ได้รับจัดสรรเพ่ิมระหว่างปีเป็นไปตาม

ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสํานักงานอัยการสูงสุด จํากัด พ.ศ. 2555 และเป็นไปตาม

ท่ีได้รับอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี 2563 จากท่ีประชุมใหญ่ สหกรณ์ดําเนินการเป็น

ไปตามวัตถุประสงค์แห่งทุนและระเบียบท่ีสหกรณ์กําหนดไว้ให้ประโยชน์แก่สมาชิกตามควรแก่

กรณีนั้น ๆ

  

3.8 ด้านรายได้  

  ในปี 2564 สหกรณ์มีรายได้รวมท้ังส้ิน 244,789,487.37 บาท ประกอบด้วย

ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้, ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร, ค่าธรรมเนียมแรกเข้า, เงินปันผล, ดอกเบี้ยรับ

ต๋ัวสัญญาใช้เงินและดอกเบ้ียรับเงินฝากของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย 

และรายได้อ่ืน ๆ ซึ่งรายได้ส่วนใหญ่ร้อยละ 96.34 สหกรณ์ได้รับจากดอกเบี้ยรับเงินให้กู้

จากสมาชกิของสหกรณ ์รายได้ต่าง ๆ เปน็ไปตามธุรกิจของสหกรณก์ารคํานวณและบันทึกรายการ

บัญชีเก่ียวกับรายได้ถูกต้องและครบถ้วน
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3.9 ด้านรายจ่าย

  3.9.1 สหกรณ์ได้จ่ายไปเพื่ อกิจการของสหกรณ์ อยู่ภายในวงเงินงบประมาณ

ท่ีได้รบัอนมุัติจากท่ีประชุมใหญ ่ซึ่งรายการใดหากไมเ่พียงพอสามารถถัวจ่ายได้ทุกหมวดรายจ่าย

ยกเว้น รายการครุภัณฑ์ อาคารและสถานท่ี การเบิกจ่ายมีเอกสารหลักฐานประกอบรายการ

ครบถ้วนเพียงพอท่ีจะใช้เป็นหลักฐานทางบัญชีได้

  3.9.2 มีรายจ่ายจํานวน  2 รายการท่ีไมม่ีการเบิกจ่ายเงิน  ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการโอนเงิน

30,000.00 บาท และค่าเช่าอาคารสถานท่ี 360,000.00 บาท มีรายจ่ายจํานวน 6 รายการ

ท่ีเบิกจ่ายเกินกว่าประมาณการท่ีได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมใหญ่ ได้แก่ ค่ารับรอง จ่ายเกินกว่า

ท่ีประมาณการรายจ่ายท่ีต้ังไว้ 10,876.00 บาท ค่าใช้จ่ายท่ัวไป จ่ายเกินกว่าท่ีประมาณการ

รายจ่าย12,595.00 บาท ค่าพาหนะและเบี้ยประชุม จ่ายเกินกว่าท่ีประมาณการรายจ่ายท่ีต้ังไว้

31,090.00 บาท ค่าล่วงเวลา จ่ายเกินกว่าท่ีประมาณการรายจ่ายท่ีต้ังไว้ 57,697.25 บาท 

ค่าดูแลเว็บไซต์ จ่ายเกินกว่าท่ีประมาณการรายจ่าย 10.00 บาท และสํารองบําเหน็จเจ้าหน้าท่ี

ต้ังสํารองเกินกว่าท่ีประมาณการไว้ 41,000 บาท 

  3.9.3 เมื่ อรวมยอดรายจ่ายทุกรายการไม่เกินวงเงินงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติไว้

สหกรณ์เบิกจ่ายสําหรับค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานยอดรวมทุกรายการ เป็นเงินจํานวน 

35,659,772.20 คิดเป็นร้อยละ 56.97 ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ ได้แก่ ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก

จากสมาชิก จากประมาณการท่ีต้ังไว้ 42,000,000.00 บาท สหกรณ์จ่ายดอกเบี้ยจ่ายรวม 

21,608,217.73 บาท คิดเป็นร้อยละ 57.68 ของค่าใช้จ่ายท้ังหมด โดยดอกเบี้ยจ่ายเงินฝาก

ให้สมาชิกในปีนี้น้อยกว่าปีท่ีแล้ว จํานวน 3,556,409.58 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.13

 3.10 ผลการดําเนินงาน

  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 สหกรณ์ดําเนินงานมีรายได้ท้ังสิ้น 244,789,487.37 บาท

ค่าใช้ จ่ายท้ังสิ้น 35,659,772.20 บาท มีผลกําไรสุทธิรวม 209,129,715.17 บาท 

น้อยกว่าท่ีประมาณการไว้ 16,197,284.83 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.19 ซึ่งรายได้ส่วนใหญ่

มาจากดอกเบีย้เงินกูข้องสมาชกิ  กําไรสุทธขิองปนีีเ้ปรียบเทียบกับปท่ีีแล้ว ลดลง 2,023,476.33 บาท

คิดเป็นร้อยละ 0.96 เนื่องจากอัตราลดลงของรายได้ร้อยละ 2.24 จากการตรวจสอบการ

บริหารสภาพคล่อง ตลอดท้ังปีสหกรณ์มีอัตราการดํารงสินทรัพย์สภาพคล่องในอัตราท่ีสูง

เกินกว่าร้อยละยี่สิบของยอดเงินฝากท้ังหมด  สาเหตุเกิดจากสมาชิกกู้เงินกับสหกรณ์น้อยกว่า

ท่ีประมาณการไว้ ประกอบกับสมาชิกชําระหนี้เงินกู้มากกว่าสมาชิกกู้เงิน และสมาชิกฝากเงิน

น้อยกว่าสมาชิกถอนเ งิน  ในทุกค ร้ัง ท่ีมีการประชุมของคณะกรรมการดํา เนินการ

และฝ่ายจัดการ ได้มีการพิจารณาการนําเงินท่ีเหลือในแต่ละเดือนจากการให้กู้ยืมไปพิจารณา
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ปล่อยเงินกู้ให้แก่สมาชิกหรือลงทุนในหลักทรัพย์หรือสถาบันภายนอกเพื่อให้เกิดผลตอบแทน

ท่ีเหมาะสมเพียงพอในการทํากําไรให้สหกรณ์เพ่ิมขึ้น  เนื่ องจากเป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่

คณะกรรมการดําเนินการได้แก้ไขข้อบังคับและจะได้พิจารณาแต่งต้ังคณะอนุกรรมการบริหาร

ความเสี่ยง คณะอนุกรรมการการลงทุนในลําดับต่อไป หากจะกล่าวในภาพรวมอาจกล่าวได้ว่า

ในปีนี้สหกรณ์มีฐานะการเงินและผลการดําเนินงานท่ียังคงนา่พอใจ

    จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

           ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบกิจการ

                                          (นางพรสุรีย์  พลสมบัติ)

            ลงชื่อ  ผู้ชว่ยผู้ตรวจสอบกิจการ

                                                     (นางลาภิศคณิน  ทองเสวก)

             ลงชื่อ  ผู้ชว่ยผู้ตรวจสอบกิจการ

                                                    (นางสาวสุภาพร  มหารัตนวงค์)
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รายงานของผูส้อบบญัชี

เสนอ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสํานักงานอัยการสูงสุด จํากัด

ความเหน็

 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสํานักงานอัยการสูงสุด 

จํากัด  ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน   ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2564 งบกําไรขาดทุน 

และงบกระแสเงินสด สําหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึง

หมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ

 ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ

สํานักงานอัยการสูงสุด จํากัด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564  ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสด 

สําหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระสําคัญตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์

เกณฑ์ในการแสดงความเหน็

 ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี และระเบียบนายทะเบียน

สหกรณ์ ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากสหกรณ์

และได้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีท่ี

ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสาํคัญในการตรวจสอบ

 เรื่ องสําคัญในการตรวจสอบ คือ เรื่ องต่าง ๆ ท่ีมีนัยสาํคัญท่ีสุดตามดุลยพินิจ

เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินสําหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้า

ได้นําเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดง

ความเห็นของข้าพเจ้า ท้ังนี้ ข้าพเจ้าไมไ่ด้แสดงความเห็นแยกต่างหากสําหรับเรื่องเหล่านี้

เรื่องสาํคัญในการตรวจสอบ พรอ้มวิธกีารตรวจสอบแต่ละเรื่องมดัีงต่อไปนี ้

 ตามท่ีกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 4 เงินให้กู้ยืม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564

สหกรณ์มีเงินให้กู้ยืมคงเหลือ จํานวน 4,195,935,256.99 บาท คิดเป็นร้อยละ  77.16 

ของสินทรัพย์ท้ังสิ้นและหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 7 เงินรับฝาก ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  2564
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คงเหลือ จํานวน  1,332,326,071.84  บาท คิดเป็นร้อยละ 98.97  ของหนี้สินรวม ซึ่งเป็นเรื่อง

สําคัญในการตรวจสอบเนื่องจากมีจํานวนเงินเป็นนัยสําคัญ 

 ข้าพเจ้าได้กําหนดวิธีการตรวจสอบท่ีสําคัญ ดังนี้

 - สอบทานระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ทุกประเภท

 - สอบทานรายงานการประชุมเก่ียวกับการพิจารณาอนุมัติเงินให้กู้แต่ละประเภท 

ว่าได้ปฏิบัติตามระเบียบท่ีสหกรณ์กําหนด

 - วิเคราะห์เปรียบเทียบยอดคงเหลือของลูกหนี้เงินให้กู้แต่ละประเภทปีปัจจุบัน

กับปีก่อนเพื่อวิเคราะห์ผลแตกต่างท่ีเป็นสาระสําคัญ และสาเหตุท่ีก่อให้เกิดผลแตกต่างนั้น

 - ตรวจสอบสัญญาเงินกู้ และการค�าประกัน ว่าเป็นไปตามระเบียบท่ีสหกรณ์กําหนด

 - ตรวจสอบเอกสารหลักฐานเก่ียวกับการจ่ายเงินกู้ และเอกสารการรับเงิน เพ่ือตรวจสอบ

ความถูกต้อง ครบถ้วน และใช้เป็นหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชี

 - เงินรับฝากจะสอบทานระเบียบการรับฝากของสมาชิก และสหกรณ์อ่ืน สอบถาม

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี ตรวจหลักฐานการขอเปิดบัญชี หลักฐานการฝาก

และถอน  การบันทึกบัญชี การคํานวณดอกเบ้ียจ่ายว่าปฏิบัติทุกขั้นตอนเป็นไปตามระเบียบท่ี

สหกรณ์กําหนด  

 - มีการยืนยันยอดเงินฝาก คงเหลือรายคน และด้านลูกหนี้เงินกู้ จะมีการขอยืนยันยอด 

เชน่เดียวกัน

ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ต่องบการเงิน 

 คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์มีหน้าท่ี รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนอ

งบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกต้องตามท่ีควร ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ และรับผิดชอบ

เก่ียวกับการควบคุมภายในท่ีคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์พิจารณาว่าจําเป็นเพ่ือให้สามารถ

จัดทํางบการเงิน ท่ีปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญไม่ว่าจะเกิด

จากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

 ในการจัดทํางบการเงิน  คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์รับผิดชอบในการประเมิน

ความสามารถของสหกรณ์ในการดําเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องท่ีเก่ียวกับการดําเนินงาน

ต่อเนื่องในกรณีท่ีมีเร่ืองดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสําหรับการดําเนินงานต่อเนื่อง

เว้นแต่คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์มีความต้ังใจท่ีจะเลิกสหกรณ์หรือหยุดดําเนินงาน

หรือไมส่ามารถดําเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
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ความรบัผดิชอบของผูส้อบบญัชต่ีอการตรวจสอบงบการเงิน

 การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล

ว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญหรือไม่

ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมความเห็น

ของข้าพเจ้าอยูด้่วย ความเชื่อมั่นอยา่งสมเหตุสมผล คือ ความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไมไ่ด้เป็นการ

รับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบกรมตรวจบัญชี

สหกรณ์จะสามารถตรวจพบข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญท่ีมีอยู่ได้เสมอไป 

ข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคัญเมื่อ

คาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่า รายการท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการ

รวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

 ใ น ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ข อ ง ข้ า พ เ จ้ า ต า ม ม า ต ร ฐ า น ก า ร ส อ บ บั ญ ชี แ ล ะ ร ะ เ บี ย บ

นายทะเบียนสหกรณ์ ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ

ตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

 - ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น

สาระสําคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงาน

ตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชี

ท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงท่ีไม่พบ

ข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยง

ท่ีเกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเก่ียวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสาร

หลักฐาน การต้ังใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลท่ีไม่ตรงตามข้อเท็จจริง

หรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

 - ทําความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวข้องกับการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบ

วิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็น

ต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของสหกรณ์

 - ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ใช้

และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลท่ีเก่ียวข้องซึ่งจัดทําขึ้น

โดยคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ 

 - สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสําหรับการดําเนินงาน

ต่อเน่ืองของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ และจากหลักฐานการสอบบัญชีท่ีได้รับว่า มีความ
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ไม่แน่นอนท่ีมีสาระสําคัญท่ีเก่ียวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัย

อย่างมีนัยสําคัญต่อความสามารถของสหกรณ์ในการดําเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้

ขอ้สรุปว่ามคีวามไมแ่นน่อนท่ีมสีาระสําคัญ ขา้พเจ้าต้องให้ขอ้สังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบญัชี

ของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลท่ีเก่ียวข้องในงบการเงิน หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไมเ่พียงพอ 

ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปล่ียนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชี

ท่ีได้รับจนถึงวันท่ีในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือ

สถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้สหกรณ์ต้องหยุดการดําเนินงานต่อเนื่องได้ 

 - ประเมินการนําเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผย

ว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นโดยถูกต้องตามท่ีควรหรือไม่

 ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์เก่ียวกับขอบเขตและช่วงเวลา

ของการตรวจสอบตามท่ีได้วางแผนไว้  ประเด็นท่ีมีนัยสําคัญท่ีพบจากการตรวจสอบ  รวมถึง

ข้อบกพร่องท่ีมีนัยสําคัญในระบบการควบคุมภายในซึ่งข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบ

ของข้าพเจ้า

 จากเรื่องท้ังหลายท่ีสื่อสารกับคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ ข้าพเจ้าได้พิจารณา

เรื่องต่าง ๆ ท่ีมีนัยสําคัญท่ีสุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกําหนดเป็นเร่ือง

สําคัญในการตรวจสอบข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่

กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเร่ืองดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ท่ียาก

ท่ีจะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้า เพราะการ

กระทําดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่า

ผลประโยชน์ท่ีผู้มีสว่นได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

             ลายมือชื่อ          

                                                     (นางจารุณี ศุภกาญจน์)

                                                                                  ผู้สอบบัญชีสหกรณ์

    

66/1 ซอยประชาราษฎร์ 10 ถนนประชาราษฎร์ 1 

แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

วันท่ี  1 มีนาคม  2565
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สหกรณ์ออมทรพัยข์้าราชการสาํนักงานอัยการสงูสดุ จํากัด

หนังสอืรบัรองของสหกรณ์

14  กุมภาพันธ์  2565

เรียน นางจารุณี  ศุภกาญจน์ 

  หนงัสอืรบัรองฉบบันีใ้หไ้ว้เพื่อประโยชน์ของท่านในการตรวจสอบงบการเงินของสหกรณ์

ออมทรัพย์ข้าราชการสํานักงานอัยการสูงสุด จํากัด สําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

เพื่อแสดงความเห็นว่างบการเงินดังกล่าวแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

ผลการดําเนินงาน และงบกระแสเงินสด สําหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของสหกรณ์ออมทรัพย์

ข้าราชการสํานักงานอัยการสูงสุด จํากัด โดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระสําคัญตามระเบียบ

ท่ีนายทะเบียนสหกรณ์กําหนดหรือไม่

 ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผิดชอบในความถูกต้อง และครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงิน

ท่ีท่านตรวจสอบ ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้จัดทําขึ้นตามระเบียบท่ีนายทะเบียนสหกรณ์กําหนด

 ข้าพเจ้าขอรับรองรายละเอียดเก่ียวกับงบการเงิน ตามท่ีข้าพเจ้าทราบและคิดว่า

ควรจะเป็น ดังต่อไปนี้  

 1. งบการเงินไม่มีการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญ ซึ่งรวมถึง

การละเว้นการแสดงรายการและข้อมูลต่าง ๆ 

 2. ขา้พเจ้าได้จัดทําเอกสารหลักฐานและขอ้มลูดังต่อไปน้ีให้ท่านตรวจสอบครบถ้วนแล้ว 

คือ
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  2.1 บันทึกทางการบัญชี เอกสารหลักฐานประกอบรายการบัญชี และข้อมูลอ่ืน

ท่ีเก่ียวข้องท้ังหมด

  2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการและรายงานการประชุมใหญ่

 3. ไม่มีรายการผิดปกติท่ีเก่ียวข้องกับการกระทําของคณะกรรมการดําเนินการ

หรือเจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์ ผู้ซึ่งมีหน้าท่ีสําคัญเก่ียวกับระบบบัญชี และระบบการควบคุมภายใน  

หรือรายการผิดปกติท่ีมีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสําคัญต่องบการเงิน

 4. สหกรณ์ได้ปฏิบั ติตามเ ง่ือนไขของสัญญาท้ังหมด  ซึ่ งหากไม่ปฏิบั ติตาม

อาจมีผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญต่องบการเงิน นอกจากนี้ สหกรณ์ได้ปฏิบัติตามระเบียบ

และข้อกําหนดของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานท่ีกํากับดูแล ซึ่งหากไม่ปฏิบัติตามอาจมี

ผลกระทบอยา่งมีสาระสําคัญต่องบการเงิน

 5. สหกรณ์ไมไ่ด้รบัหนงัสอืแจ้งจากหนว่ยราชการอันมผีลต่องบการเงินเพราะมไิด้ปฏิบติั

ตามกฎหมายหรือข้อบังคับ ซึ่งรวมถึงการถูกเรียกชดเชย หรือถูกประเมินภาษีอากร หรือมีหนี้สิน

ท่ีอาจเกิดขึ้นในภายหน้าซึ่งควรจะได้นํามาพิจารณาเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

หรือใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการต้ังสํารองค่าเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้น

 6. รายการหรือข้อมูล ดัง ต่อไปน้ีมีการบันทึกหรือเปิดเผยไ ว้อย่าง เพียงพอ

และเหมาะสมในงบการเงิน

  6.1 รายการธุรกิจท่ีมีกับสาขาของสหกรณ์หรือบุคคลอ่ืน

  6.2 ข้อตกลงกับสถาบันการเงินเก่ียวกับภาระผูกพันเงินฝาก  หรือข้อจํากัดการใช้

เงินกู้

  6.3 สินทรัพย์ท่ีใช้เป็นหลักประกัน

 7. สหกรณ์มีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินท้ังหมดอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และไม่มี

ภาระผูกพันหรือ ข้อผูกมัดใด ๆ ในสินทรัพย์ของสหกรณ์ เว้นแต่ท่ีได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงิน

 8. สหกรณ์ได้บันทึกหรือเปิดเผยรายการหนี้สินท้ังหมดของสหกรณ์ ท้ังท่ีเกิดขึ้นแล้ว

และอาจเกิดขึน้ภายหนา้ไว้อยา่งเหมาะสม รวมท้ังได้มกีารเปดิเผยไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน
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เก่ียวกับหลักประกันท้ังหมดท่ีสหกรณ์ใหแ้ก่บุคคลท่ีสาม นอกจากนี ้ สหกรณไ์มม่คีดีฟ้องรอ้งอ่ืน

และไมม่ีคดีท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น

 9. นอกจากเรื่องท่ีอธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว  ไมม่ีเหตุการณ์ใด

เกิดข้ึน หรือไม่ปรากฏข้อเท็จจริงใดท่ีมีผลกระทบต่องบการเงินอย่างมีสาระสําคัญ ซึ่งต้องนํา

มาปรับปรุงงบการเงินหรือเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินอีก

                                                         ขอแสดงความนับถือ

(นายวงศ์สกุล  กิตติพรหมวงศ์)

ประธานกรรมการ

 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสํานักงานอัยการสูงสุด จํากัด

(นายนันทวัชร์  สุพัฒนานนท์)

กรรมการและเลขานุการ
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3.4  รายละเอยีดผลประโยชน์และค่าตอบแทนกรรมการ ผูจั้ดการ และทีป่รกึษา
ของสหกรณ์ประจําปี 2564 
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เรื่องเพื่อพิจารณา

 4.1 การเลือกต้ังคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ ชุดท่ี 46 ประจําปี 2565 
 4.2 พิจารณางบดุลประจําปี 2564
 4.3 พิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี  2564
 4.4 พิจารณาประมาณการรายได้-รายจ่ายของสหกรณ์ ประจําปี 2565
 4.5 พิจารณากําหนดวงเงินกู้ยืมประจําปี 2565
 4.6  เลือกผู้ตรวจสอบบัญชีประจําปี 2565
 4.7  รา่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสํานักงานอัยการสูงสุด จํากัด  
 4.8  นโยบาย ทิศทาง และเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ ในภาพรวมของสหกรณ์
 4.9  นโยบายและแผนเก่ียวกับการฝาก การลงทุน  การกู้ยืมจากสหกรณ์อ่ืน

และสถาบันการเงิน  และการค�าประกัน
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4.1 การเลือกต้ังคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์  ชุดที ่46 ประจําปี 2565

  เลขานุการฯ นําเสนอว่า  ด้วยคณะกรรมการดําเนินการชุดท่ี 45  จะครบวาระ

การดํารงตําแหนง่ ดังนี้  จึงคงมีกรรมการท่ียังดํารงตําแหนง่อยู ่7 คน ประกอบด้วย 

  กรรมการท่ีคงเหลือ จํานวน  7  ท่าน  

  1. นายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์  ประธานกรรมการ

  2. นายพรชัย  ชลวาณิชกุล  รองประธานกรรมการ  

  3. นายกรุณา  พันธุ์เพ็ชร  รองประธานกรรมการ

  4. นายยรรยง เดชภิรัตนมงคล  รองประธานกรรมการ

  5. นายสําราญ หวังกุศล  กรรมการและเหรัญญิก

  6. นางวรรณา ศุภศักด์ิโชติวิช  กรรมการและผู้ชว่ยเหรัญญิก

  7. นางสาวรัตนา วงค์ทะ   กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ

  ดังน้ัน  คณะกรรมการดําเนินการ  จึงต้องจัดให้มีการเลือกต้ังคณะกรรมการดําเนินการ

จากสมาชิก เข้าดํารงตําแหน่งเป็นคณะกรรมการดําเนินการในชุดท่ี 46 จํานวน 6 คน โดยเป็น

กรรมการ  6  คน  ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542  มาตรา 40  และข้อบังคับสหกรณ์ 

ออมทรัพย์ข้าราชการสํานักงานอัยการสูงสุด จํากัด ข้อ 66  และเพื่อให้การเลือกต้ังเป็นไป

ด้วยความเรียบร้อยและเปิดโอกาสให้สมาชิกได้มีส่วนร่วม  สหกรณ์ฯ จึงได้มีประกาศ 

ฉบับท่ี 5/2565 ลงวันท่ี 31 มกราคม 2565 แจ้งวันประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2564 

และการยื่ นใบสมัครเข้าเป็นกรรมการดําเนินการสหกรณ์ฯ ทดแทนผู้พ้นวาระให้สมาชิก

ผู้ประสงค์จะเข้ารับการเลือกต้ังเป็นกรรมการดําเนินการสหกรณ์ฯ เสนอชื่อเฉพาะตนเอง

หรือเป็นทีม พร้อมลายมือชื่อสมาชิกผู้รับรองจํานวน 5 คน ล่วงหน้าเช่นเดียวกับในปีท่ีผ่านมา 

และมีผู้เสนอชื่อเข้ารับเลือกต้ังจํานวน 11 คน ดังนี้ โดยจะให้สมาชิกทําการเลือกต้ังโดยการ

ลงคะแนนลับในท่ีประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2564 ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ

สํานักงานอัยการสูงสุด จํากัด  ฉบับท่ี 5/2565  ลงวันท่ี 31 มกราคม 2565 เรื่อง แจ้งวัน

ประชุมใหญ่ประจําปี 2564 และการยื่ นใบสมัครเข้าเป็นกรรมการดําเนินการสหกรณ์ 

และได้ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ทราบโดยท่ัวกันแล้ว

  ในขั้นตอนแรก จึงขอให้ท่ีประชุมใหญ่สามัญประจําปีพิจารณาเลือกสมาชิกท่ีอยู่

ในท่ีประชุมจํานวนไม่เกิน 3 คน  เป็นกรรมการสักขีพยานการเลือกต้ัง และจะได้ดําเนินการ

เลือกต้ังกรรมการดําเนินการสหกรณ์ฯ ต่อไป

มติทีป่ระชุม



70

สหกรณออมทรัพยขาราชการสํานักงานอัยการสูงสุด จํากัด
ÃÒÂ§Ò¹¡Ô¨¡ÒÃ»ÃÐ¨Ó »‚ 2564



71

Department of Trafficking in Persons Litigation, Office of the Attorney General
Annual Report 2021

รายชื่อผูส้มัครเข้ารบัการเลือกต้ัง 
เป็นกรรมการดําเนินการสหกรณ์ ชุดที ่46

àºÍÃ�

นายวิรุฬห ฉันทธนนันท

3 àºÍÃ�

นายมนตชัย บอทรัพย

4

àºÍÃ�

นายปรเมศวร อินทรชุมนุม

1

àºÍÃ�

นางพรศรี ฤทธิจันทร

5

àºÍÃ�

นายอิทธิพร แกวทิพย

2

àºÍÃ�

นางศรีอุดม คงดี

6 àºÍÃ�

นายกิตติศักดิ์ วงศจีน

7 àºÍÃ�

นายฐนวรรษ นิติธรรมวิศรุต

8

àºÍÃ�

นางสาวสิริณฏัฐ พุฒวิฒันสถาพร

9 àºÍÃ�

นางสาวทิพรดา ยืนนาน

10 àºÍÃ�

นางสาวทองมาก ใจแสน

11
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ระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยข์้าราชการสาํนักงานอัยการสงูสดุ จํากัด

ว่าด้วยวิธกีารเลือกต้ังคณะกรรมการดําเนินการ พ.ศ. 2561

………………………………….

  โดยท่ีเป็นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกต้ังคณะกรรมการดําเนินการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสํานักงานอัยการสูงสุด จํากัด เพ่ือให้เป็นแนวทางปฏิบัติในการ

เลือกต้ังคณะกรรมการดําเนินการฯ

  อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสํานักงานอัยการ

สูงสุด จํากัด ข้อ 72 (8) และมติท่ีประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2560 เมื่อวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 

2561 เห็นชอบให้กําหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสํานักงานอัยการสูงสุด จํากัด

คณะกรรมการดําเนินการฯ จึงกําหนดระเบียบว่าด้วยวิธีการเลือกต้ังกรรมการดําเนินการ 

พ.ศ. 2561 ไว้ดังนี้

  ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสํานักงานอัยการสูงสุด 

จํากัด ว่าด้วยวิธีการเลือกต้ังคณะกรรมการดําเนินการ พ.ศ. 2561”

  ข้อ 2 ระเบียบนี้ ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันท่ีประกาศเป็นต้นไป

  ข้อ 3 ในระเบียบนี้

  สหกรณ์ หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสํานักงานอัยการสูงสุด จํากัด

  ประธานกรรมการ หมายความว่า ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์

ข้าราชการสํานักงานอัยการสูงสุด จํากัด

  ประธานกรรมการจัดการเลือกต้ัง หมายความว่า กรรมการดําเนนิการสหกรณท่ี์ได้รบัการ

แต่งต้ังจากคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ ให้เป็นประธานกรรมการจัดการเลือกต้ัง

  กรรมการ หมายความว่า กรรมการดําเนินการสหกรณ์และ/หรือสมาชิกสหกรณ์

ท่ีได้รับการแต่งต้ังจากคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ให้เป็นกรรมการจัดการเลือกต้ัง 

และรวมถึงผู้แทนสมาชิกท่ีได้รับความเห็นชอบจากสมาชิกท่ีอยู่ในท่ีประชุมใหญ่สามัญประจําปี

ให้เป็นกรรมการสักขีพยานการเลือกต้ัง

  เจ้าหนา้ท่ี หมายความว่า เจ้าหนา้ท่ีสหกรณอ์อมทรพัยข์า้ราชการสํานกังานอัยการสงูสดุ 

จํากัด ท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าหน้าท่ีดําเนินการเลือกต้ัง
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  ข้อ 4 ให้มีคณะกรรมการจัดการเลือกต้ังคณะหนึ่ง ประกอบด้วย ประธานกรรมการ

จัดการ เลือกต้ังหนึ่งคน และกรรมการอีกไมน่้อยกว่า 4 คน แต่ไมเ่กิน 8 คน เพื่อดําเนินการจัดการ

เลือกต้ังกรรมการดําเนินการสหกรณ์ในการประชุมใหญ่ฯ ท่ีมีการเลือกต้ังกรรมการดําเนินการ

สหกรณ์ ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย บริสุทธิ์และยุติธรรม

  ให้สมาชิกท่ีอยู่ในท่ีประชุมใหญ่ฯ ในวาระการพิจารณาเลือกต้ังคณะกรรมการ

ดําเนินการ ให้ความเห็นชอบสมาชิกท่ีอยูใ่นท่ีประชุมขณะนั้น จํานวนไมเ่กิน 3 คน เป็นกรรมการ

สักขีพยานการเลือกต้ัง

  กรรมการตามข้อ 1 จะเป็นผู้สมัครรับเลือกต้ังเป็นกรรมการดําเนินการสหกรณ์

ในการประชุมใหญฯ่ ในครั้งนั้นไมไ่ด้ 

  ให้คณะกรรมการจัดการเลือกต้ังมีอํานาจ หน้าท่ีท้ังปวงเก่ียวกับการจัดประชุมใหญ่ฯ 

และการเลือกต้ังกรรมการดําเนินการสหกรณ์ ตลอดจนการแก้ไข/ชี้ขาดปัญหาท้ังปวงท่ีเกิด

ขึ้น รวมถึง การใช้จ่ายงบประมาณในการประชุมใหญ่ฯ ไม่เกินวงเงินงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ

จากท่ีประชุมใหญฯ่

  ข้ อ  5  ใ ห้ ป ร ะ ธ า น ก ร ร ม ก า ร จั ด ก า ร เ ลื อ ก ต้ั ง พิ จ า ร ณ า ม อ บ ห ม า ย ห น้ า ท่ี

และความรับผิดชอบให้กรรมการและเจ้าหน้าท่ี ดังนี้

   (1) เป็นกรรมการตรวจรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกต้ัง เพ่ือตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ

เลือกต้ังและจ่ายบัตรเลือกต้ังให้ผู้มีสิทธิเลือกต้ังท่ีตรวจสอบถูกต้องแล้ว

   (2) เป็นกรรมการควบคุมหีบบัตรเลือกต้ัง เพื่ อตรวจสอบความเรียบร้อย 

ของหีบบัตรเลือกต้ัง และจํานวนบัตรเลือกต้ังในหีบบัตรเลือกต้ัง

   (3) เป็นกรรมการตรวจนับคะแนน เพื่อตรวจนับคะแนนจากบัตรเลือกต้ัง

   (4) งานอ่ืน ๆ ท่ีประธานกรรมการจัดการเลือกต้ังมอบหมายแก่กรรมการ 

เป็นรายบุคคล และการมอบหมายหน้าท่ีต่าง ๆ แก่เจ้าหน้าท่ี

  ข้อ 6 ให้ประธานกรรมการจัดการเลือกต้ังกํากับ ดูแลการดําเนินการเลือกต้ังกรรมการ

ดําเนินการสหกรณ์ให้เป็นไปตามระเบียบนี้

  ข้อ 7 ประธานกรรมการจัดการเลือกต้ังอาจเชิญบุคคลภายนอกท่ีเข้าร่วมประชุม 

เชน่ ผู้แทนจากสว่นราชการท่ีเก่ียวข้อง ฯลฯ เป็นสักขีพยานในการเลือกต้ัง
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  ข้อ 8 ให้เจ้าหน้าท่ีจัดอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการลงคะแนน และการตรวจ

นับคะแนนไว้ให้พร้อมก่อนดําเนินการเลือกต้ัง

  ข้อ  9  ก่อนการประชุมใหญ่สามัญประจําปี  ให้ประธานกรรมการประกาศ

แจ้งวันประชุมใหญ่ และการย่ืนใบสมัครเข้ารับการเลือกต้ังเป็นกรรมการดําเนินการดําเนินงาน

สหกรณ์ให้สมาชิกทราบก่อนการประชุมใหญไ่มน่้อยกว่า 30 วัน ท้ังนี้ ให้ประธานกรรมการกําหนด

เวลาการรับสมัครเจ้าหน้าท่ี และสถานท่ีรับสมัครไว้ในประกาศดังกล่าวด้วย 

  สมาชิกท่ีประสงค์จะสมัครรับเลือกต้ังเป็นกรรมการดําเนินการสหกรณ์ ให้ยื่นใบสมัคร 

ต่อเจ้าหน้าท่ีตามประกาศของประธานกรรมการ โดยมีผู้รับรองไม่น้อยกว่า 5 คน ซึ่งเป็นสมาชิก

สหกรณ์

  ข้อ 10 ในระหว่างการเปิดรับสมัคร เจ้าหน้าท่ีต้องตรวจสอบคุณสมบัติและหลักฐาน

ของผู้สมัครให้เสร็จสิ้นก่อนเวลาปิดสมัคร และจัดให้มีหมายเลขประจําตัวผู้สมัครรับเลือกต้ัง

เรียงตามลําดับการส่งใบสมัครก่อนหรือหลัง หากมีผู้สมัครรับเลือกต้ังส่งใบสมัครพร้อมกัน 

ให้เจ้าหน้าท่ีจัดให้ผู้สมัครท่ีส่งใบสมัครพร้อมกันจับฉลากหมายเลขประจําตัวผู้สมัครรับเลือกต้ัง

เรียงตามลําดับต่อเนื่องจากหมายเลขประจําตัวผู้สมัครรับเลือกต้ังท่ีได้ออกให้แล้ว

  กรณีมีผู้สมัครเป็นคณะ ให้เรียงลําดับหมายเลขผู้สมัครรับเลือกต้ังเรียงตามลําดับ

ต่อเนื่องจากหมายเลขผู้สมัครรับเลือกต้ังท่ีได้ออกให้แล้วจนครบผู้สมัครในคณะ

  ข้อ 11 การประกาศรายชื่อและหมายเลขประจําตัวผู้สมัครรับเลือกต้ังให้ประกอบด้วย

ชื่ อ-นามสกุลของผู้สมัครรับเลือกต้ัง โดยจัดติดป้ายประกาศไว้ในสถานท่ีอันเหมาะสม

ท่ีผู้มีสิทธิเลือกต้ังสามารถตรวจดูรายชื่อและหมายเลขประจําตัวผู้สมัครรับเลือกต้ังได้โดยสะดวก

และชัดเจน หรือโดยชอ่งทางการประชาสัมพันธ์อ่ืน ๆ 

  ข้อ 12 ในกรณีมีผู้สมัครจะขอถอนตัวจากการสมัครรับเลือกต้ัง ให้ทําเป็นหนังสือ

ยื่นต่อประธานกรรมการการเลือกต้ังก่อนวันเลือกต้ังไม่น้อยกว่า 5 วันทําการ เพื่อให้เจ้าหน้าท่ี

มีเวลาดําเนินการประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกผู้มีสิทธิเลือกต้ังทราบ

  ข้อ 13 ให้เจ้าหน้าท่ีส่งมอบบัตรเลือกต้ังและหีบบัตรเลือกต้ังท่ีเตรียมไว้ให้แก่ประธาน

กรรมการการเลือกต้ังและกรรมการท่ีเก่ียวข้อง ก่อนเริ่มดําเนินการลงคะแนนเลือกต้ัง 

  ข้อ 14 ให้ประธานกรรมการเลือกต้ังและ/หรือเลขานุการคณะกรรมการการเลือกต้ัง

ลงชื่อของตนลงบนบัตรเลือกต้ังทุกฉบับ
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  ข้อ 15 บัตรเลือกต้ังต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นบัตรเสีย

  (1) บตัรปลอม บัตรท่ีไมม่ลีายมอืช่ือประธานกรรมการการเลือกต้ัง และ/หรอืเลขานกุาร

คณะกรรมการการเลือกต้ัง

  (2) บัตรท่ีทําเครื่องหมายเลือกต้ังเกินจํานวนกรรมการดําเนินการท่ีจะพึงเลือกต้ัง

ในคราวนั้น

  (3) บัตรท่ีมิได้ทําเคร่ืองหมาย หรือทําเครื่ องหมายผิดไปจากท่ีคณะกรรมการ 

การเลือกต้ังได้กําหนดไว้

  ข้อ 16 ให้ผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกต้ังนําบัตรข้าราชการหรือบัตรประชาชนหรือบัตรอ่ืน

ท่ีทางราชการออกให้ (ต้องมีรูปถ่ายติดบัตร) มาแสดงตนต่อกรรมการ/เจ้าหน้าท่ีตรวจรายชื่อ

ผู้ใช้สิทธิเลือกต้ังเพ่ือรับบัตรลงคะแนน เมื่อเจ้าหน้าท่ีตรวจบัญชีรายชื่อและหลักฐานถูกต้อง

และจัดให้ผู้มีสิทธิเลือกต้ังลงลายมือชื่อแล้ว จึงมอบบัตรเลือกต้ังให้ 1 ฉบับ เพื่อใช้ลงคะแนน

  ในกรณีท่ีมีผู้ทักท้วงหรือกรณีเป็นท่ีสงสัยว่าผู้มาแสดงตนนั้นมิใช่ผู้มีสิทธิเลือกต้ัง 

ตามบัญชีรายชื่ อ ผู้มีสิทธิ เ ลือกต้ัง กรรมการ/เจ้าหน้าท่ีตรวจรายชื่ อผู้ ใช้สิทธิ เ ลือกต้ัง

ประจําหน่วยจะขอให้ผู้นั้นแสดงหลักฐานแสดงตัวประกอบการวินิจฉัยจนเป็นท่ีพอใจก่อนท่ีจะ

มอบบัตรเลือกต้ังให้แก่ผู้นั้น และให้บันทึกคําวินิจฉัยพร้อมด้วยเหตุผลไว้ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ

เลือกต้ัง ท้ังในกรณีท่ีมอบและไมม่อบบัตรเลือกต้ังให้ 

  ข้อ 17 เมื่อผู้มีสิทธิเลือกต้ังได้รับบัตรเลือกต้ังแล้ว ให้เดินเข้าไปในคูหาลงคะแนน 

ท่ีได้จัดไว้เพื่อทําเครื่องหมายตามท่ีกําหนดในบัตรเลือกต้ัง แล้วนําบัตรเลือกต้ังไปหย่อนบัตร

ลงในหีบบัตรเลือกต้ังท่ีจัดไว้

   การใช้สิทธิเลือกต้ังเป็นสิทธิเฉพาะตัวของสมาชิก จะมอบหมายให้บุคคลอ่ืนใช้สิทธิ

แทนตนไมไ่ด้ และสมาชิกท่ีอยูใ่นท่ีประชุมใหญเ่ท่านั้นท่ีมีสิทธิลงคะแนนเลือกต้ัง

  ข้อ 18 ในระหว่างเปิดการลงคะแนนจนถึงเวลาท่ีกําหนด ห้ามมิให้เปิดหีบบัตร

เลือกต้ัง เว้นแต่เมื่อมีความจําเป็นอันหลีกเล่ียงไมไ่ด้ และต้องได้รับอนุญาตจากประธานกรรมการ

การเลือกต้ัง และการเปิดจะต้องกระทําโดยเปิดเผย

  ข้อ 19 เมื่ อหมดเวลาลงคะแนนเลือกต้ัง ให้ประธานกรรมการการเลือกต้ัง

ประกาศปิดการลงคะแนนและสมาชิกไม่มีสิทธิท่ีจะหย่อนบัตรเลือกต้ังอีกนับแต่มีการประกาศ

ปิดการลงคะแนน
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  ข้อ 20 เมื่ อปิดการลงคะแนนแล้ว ให้ประธานกรรมการการเลือกต้ังเปิดหีบบัตร

เลือกต้ังเพื่อนับคะแนนโดยเปิดเผยในท่ีประชุมใหญ่โดยไม่ชักช้า และต้องนับคะแนนให้เสร็จ

ในรวดเดียวจะเล่ือนหรือประวิงเวลาไมไ่ด้

  ข้อ 21 ในการนับคะแนน ให้กรรมการผู้ทําหน้าท่ีควบคุมหีบบัตรเลือกต้ัง และกรรมการ 

ผู้ทําหน้าท่ีตรวจนับคะแนน ปฏิบัติดังนี้

   (1) ให้กรรมการผู้ทําหน้าท่ีควบคุมหีบบัตรเลือกต้ังมอบหีบบัตรให้ประธาน

กรรมการการเลือกต้ังเป็นผู้ไขกุญแจเปิดหีบบัตรเลือกต้ัง และให้มอบหีบบัตรเลือกต้ัง 

แก่กรรมการผู้ทําหน้าท่ีตรวจนับคะแนน เพื่อทําการนับคะแนนบัตรเลือกต้ัง

   (2) ให้กรรมการผู้ทําหน้าท่ีตรวจนับคะแนนและเจ้าหน้าท่ีทําการนับคะแนน

และประมวลผลคะแนนจากบัตรเลือกต้ังจนหมด แล้วให้คว�าหีบบัตรเลือกต้ังต่อหน้าผู้สมัคร

และผู้มีสิทธิเลือกต้ัง เพื่อแสดงว่าไม่มีบัตรเลือกต้ังเหลืออยู่ในหีบบัตรเลือกต้ังอีก แล้วแจ้งผลให้

ประธานกรรมการการเลือกต้ังทราบโดยไมช่ักช้า 

  ข้อ 21/1 ในการนับคะแนน คณะกรรมการจัดการเลือกต้ังโดยความเห็นชอบ

ของคณะกรรมการฯ อาจนําวิธีการนับคะแนนด้วยเครื่องนับคะแนนอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการ

นับคะแนนให้เกิดความรวดเร็วก็ได้ ท้ังนี้  หากนําวิธีการนับคะแนนด้วยเครื่ องนับคะแนน

อิเล็กทรอนิกส์มาใช้  ให้คณะกรรมการจัดการเลือกต้ังกําหนดวิธีการในการนับคะแนน

ด้วยเครื่องนับคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ แล้วประกาศให้สมาชิกทราบในประกาศสหกรณ์ ตามข้อ 9

  ในการดําเนินการเลือกต้ังในครั้งดังกล่าว ให้งดใช้ระเบียบข้อ 13 ข้อ 14 ข้อ 15 ข้อ 17 

ข้อ 18 ข้อ 19 ข้อ 20 ข้อ 21 ข้อ 23 ข้อ 24 และข้อ 25 ในครั้งท่ีกําหนดให้มีการนับคะแนน

ด้วยเครื่องนับคะแนนอิเล็กทรอนิกส์

  ข้อ 22 ให้กรรมการผู้ทําหน้าท่ีกรรมการสักขีพยานควบคุมการตรวจนับคะแนน

และการประมวลผลโดยตลอด

  ข้อ 23 หากมีบัตรเสียให้จัดแยกไว้ โดยให้กรรมการผู้ทําหน้าท่ีตรวจนับคะแนน

และกรรมการสักขีพยานลงลายมือชื่อกํากับไว้ไมน่้อยกว่า 2 คน

  ข้อ 24 การวินิจฉัยว่าเป็นบัตรเสียหรือไม่ ให้เป็นอํานาจของกรรมการผู้ทําหน้าท่ี

ตรวจนับคะแนนและกรรมการสักขีพยานร่วมกันวินิจฉัย และให้ถือว่าคําวินิจฉัยของกรรมการ

ท่ีทําหน้าท่ีตรวจนับคะแนนและกรรมการสักขีพยานเป็นท่ีสุด
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  ข้อ 25 เมื่ อการนับคะแนนสิ้นสุดลง ให้กรรมการท่ีทําหน้าท่ีตรวจนับคะแนน 

และกรรมการสักขีพยานทุกคนลงนามในใบแจ้งผลการนับคะแนน แล้วส่งให้ประธานกรรมการ

การเลือกต้ังเพื่อประกาศผล โดยให้สง่มอบสิ่งต่อไปนี้ให้แก่ประธานกรรมการการเลือกต้ัง

   (1) ใบแจ้งผลการนับคะแนน

   (2) บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกต้ัง 

   (3) บัตรเสียและบัตรเลือกต้ังท่ียังไมไ่ด้ใช้

  ข้อ 26 ให้ประธานกรรมการการเลือกต้ังประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกต้ังให้สมาชิก

ผู้มีสิทธิเลือกต้ังทราบโดยท่ัวกัน

  ข้อ 27 การประกาศรายชื่ อผู้ได้รับการเลือกต้ังเป็นกรรมการดําเนินการสหกรณ์ 

ให้เรียงลําดับคะแนนจากมากไปหาน้อย ถ้าหากผู้ได้รับการเลือกต้ังมีคะแนนเท่ากันเกินกว่า

จํานวนกรรมการท่ีกําหนดให้ใช้วิธีจับฉลาก และให้ผู้ได้รับการเลือกต้ังอยู่ในตําแหน่งได้

ตามความในขอ้บงัคับของสหกรณ ์ขอ้ 66 ต้ังแต่วันท่ีมกีารประกาศผลการเลือกต้ังอยา่งเปน็ทางการ

  ข้อ  28  ให้ประธานกรรมการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้

   ประกาศ ณ วันท่ี 1 มีนาคม พ.ศ. 2561 

        

    ร้อยตํารวจตรี

    (พงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บรภิาร)

    ประธานกรรมการ

    สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสํานักงานอัยการสูงสุด จํากัด
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4.2  พิจารณางบดุลฯ ประจําปี 2564

  ประธานฯ เสนองบดุล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ท่ีผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ตรวจสอบ

รับรอง  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารท่ีเสนอมาพร้อมนี้

มติทีป่ระชุม
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สหกรณ์ออมทรพัยข์้าราชการสาํนักงานอัยการสงูสดุ จํากัด

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที ่ 31 ธันวาคม  2564

      ปี 2564   ปี 2563    

     หมายเหต ุ  บาท  บาท

สนิทรพัย ์     

สนิทรพัยห์มุนเวยีน      

 เงินสดและเงินฝากธนาคาร 2   444,172,313.93  682,696,053.12   

 เงินฝากประจํา-ชุมนุมสหกรณ์

  ออมทรัพย์แหง่ประเทศไทย   790,000,000.00 290,000,000.00

       -  -  

 เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-สุทธิ 4   616,561,179.13  622,272,327.54   

 สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 5   1,975,642.95  1,426,487.15  

  รวมสนิทรพัยห์มุนเวยีน   1,852,709,136.01 1,596,394,867.81

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีน      

 เงินลงทุนระยะยาว 3   3,390,500.00  3,390,500.00

 เงินให้กู้ยืมระยะยาว-สุทธิ 4   3,579,374,077.86 3,675,269,858.56

 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ 6   237,193.55   83,831.39

 โปรแกรมระบบงานสหกรณ์   2,094,546.78 526,812.00 

  รวมสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีน   3,585,096,318.19 3,679,271,001.95  

      5,437,805,454.20 5,275,665,869.76
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      ปี 2564   ปี 2563   

    หมายเหต ุ บาท บาท  

หนีส้นิและทนุสหกรณ์     

หนีส้นิหมุนเวยีน     

 เงินรับฝาก 7   1,332,326,071.84 1,383,037,867.07

 หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 8  151,709.25 459,998.00

  รวมหนีส้นิหมุนเวยีน   1,332,477,781.09  1,383,497,865.07

หนีส้นิไม่หมุนเวยีน      

 สํารองบําเหน็จเจ้าหน้าท่ี   13,708,080.00 12,066,480.00

  รวมหนีส้นิไม่หมุนเวยีน   13,708,080.00 12,066,480.00   

  รวมหนีส้นิ   1,346,185,861.09 1,395,564,345.07   

ทนุของสหกรณ์      

  ทุนเรือนหุ้น (มูลค่าหุ้นละ 10.00  บาท)    

  หุ้นท่ีชําระเต็มมูลค่าแล้ว   3,609,939,620.00 3,417,519,800.00

 ทุนสํารอง   263,850,156.83  242,734,156.83   

 ทุนสะสมตามข้อบังคับ

 ระเบียบและอ่ืน ๆ  9  8,700,101.11   8,694,376.36   

 กําไรสุทธิ   209,129,715.17 211,153,191.50

  รวมทนุของสหกรณ์   4,091,619,593.11 3,880,101,524.69   

  รวมหนีส้นิและทนุของสหกรณ์   5,437,805,454.20  5,275,665,869.76

หมายเหต ุ ประกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินนี้   

              (ลงชื่อ)    

                                    (นายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์) 

                                               ประธานกรรมการ

               (ลงชื่อ)   

                                (นายนันทวัชร์  สุพัฒนานนท์)  

                                               เลขานุการ   

                             วันท่ี  14   กุมภาพันธ์  2565
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สหกรณ์ออมทรพัยข์้าราชการสาํนักงานอัยการสงูสดุ จํากัด
งบกําไรขาดทนุ

สาํหรบัปีสิน้สดุวันที ่31 ธันวาคม 2564
    ปี 2564   ปี 2563    

    บาท  %  บาท  %  

รายได้ดอกเบีย้และผลตอบแทนจากเงินลงทนุ      

 ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ 235,819,864.25  96.40  243,696,935.62 97.42 

 ดอกเบี้ยรับเงินฝาก 475,965.79 0.19  774,433.25  0.31

 ผลตอบแทนจากการลงทุน 8,330,936.83 3.41  5,668,928.08  2.27

 รวมรายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทน

 จากเงินลงทุน 244,626,766.87  100.00  250,140,296.95  100.00

ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้และเงินลงทนุ

 ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก 21,608,217.73  8.83  25,164,627.31  10.06

 รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและเงินลงทุน 21,608,217.73  8.83  25,164,627.31  10.06   

หกั หนีส้งสยัจะสญูและหนีส้ญู  

 หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ตามคําพิพากษา 1,894,634.00   0.77 1,023,375.06  0.41 

 สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้อ่ืน 1,388,598.00 0.57  1,075,200.15  0.43 

 หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ระหว่างดําเนินคดี (2,275,269.00) (0.93) 468,293.50  0.19 

 รวมหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ 1,007,963.00  0.41  2,566,868.71  1.03 

รายได้ดอกเบีย้และผลตอบแทน

จากเงินลงทนุสทุธิ 222,010,586.14  90.75  222,408,800.93  88.91 

บวก รายได้อ่ืน      

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 46,480.00  0.02  36,600.00  0.01

 รายได้อ่ืน  116,240.50 0.05  216,300.97  0.09

  รวมรายได้อ่ืน 162,720.50  0.07  252,900.97  0.10 

หกั ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน

ค่าใช้จ่ายเกีย่วกับเจ้าหน้าที่

 เงินเดือนและค่าครองชีพ 7,383,040.00  3.02  6,674,860.00  2.67 

 เจ้าหน้าท่ี  1,641,600.00  0.67  1,344,040.00  0.54 

 ค่าสวัสดิการเจ้าหน้าท่ี 62,732.00  0.03  72,516.25  0.03 

 ค่าล่วงเวลา 467,697.25  0.19  263,643.00  0.11 

 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 81,309.00  0.03  89,984.00  0.04  
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    ปี 2564   ปี 2563    
    บาท  %  บาท   %

  ค่าใช้จ่ายเกีย่วกับทีดิ่น อาคารและอุปกรณ์

  ค่าเสื่อมราคาเครื่องใช้สํานักงาน 80,133.56  0.03  55,584.29  0.02 

  ค่าปรับปรุงพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์  -  -  54,000.00  0.02 

  ค่าเชา่และค่าถ่ายเอกสาร 43,251.54  0.02  41,970.45 0.02 

  ค่าซอ่มแซมครุภัณฑ์ 16,859.00  0.01  -   - 

  ค่าใช้จ่ายดําเนินงานอ่ืน

  ค่าใช้จ่ายในการโอน  -   -  7,259.25  0.00 

  ค่ารับรอง 60,876.00  0.02 34,400.00  0.01 

  วัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ไป 144,670.32  0.06  118,114.46  0.05 

  ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ 105,348.79  0.04  92,141.87  0.04 

  ค่าใช้จ่ายประชุมใหญ ่ 1,428,298.99  0.58 1,168,961.40  0.47 

  ไปรษณีย์ 188,076.00  0.08  189,489.00  0.08 

  ค่าธรรมเนียมธนาคาร 81,657.00  0.03  37,060.00  0.01 

  เงินรางวัลตอบแทนในการเก็บเงิน 23,250.00  0.01  255,300.00  0.10 

  ค่าพิมพ์หนังสือรายงานประจําปี 143,280.00  0.06  150,000.00  0.06

  ค่าโทรศัพท์ 27,880.52  0.01 32,676.68  0.01 

  ค่าตรวจสอบกิจการ 96,000.00  0.04 90,000.00  0.04 

  ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี 90,000.00  0.04  90,000.00  0.04 

  ค่าเบี้ยพาหนะ 631,090.00  0.26  338,000.00  0.14 

  ค่าใช้จ่ายท่ัวไป 82,595.00 0.03   12,435.00  0.00

  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี 60,000.00  0.02  222,366.00  0.09 

  ค่าสวัสดิการสํานักงานอัยการสูงสุด 62,936.50  0.03  67,288.75 0.03 

  ค่าเว็บไซต์ 10,010.00  0.00  6,420.00  0.00 

  ค่าใช้จ่ายในการอบรมและสัมมนา 31,000.00  0.01  -   - 

 รวมค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน 13,043,591.47  5.33  11,508,510.40  4.60 

กําไรสทุธิ   209,129,715.17  85.49  211,153,191.50 84.41
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งบกระแสเงินสด

สาํหรบัปีสิน้สดุวันที ่31 ธันวาคม 2564

    ปี 2564 ปี 2563
    บาท  บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
 กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 209,129,715.17  211,153,191.50  
 รายการปรับปรุงเพื่อกระทบยอด
 กําไร (ขาดทุน) สุทธิ เป็นเงินสดสุทธิ   
 จากกิจกรรมดําเนินงาน   
  ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์ 67,432.34  55,584.29  
  โปรแกรมระบบงานสหกรณ์ตัดจ่าย 12,701.22  -  
  หนี้สงสัยจะสูญ 1,007,963.00 2,566,868.71  
  สํารองบําเหน็จเจ้าหน้าท่ี 1,641,600.00  (748,600.00) 
  รายได้ค้างรับ (1,802,835.64) (1,275,643.82) 
  ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 23,250.00  255,300.00  
  ค่าวัสดุสํานักงานใช้ไป 250,019.11 210,256.33  
 กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงาน
 ก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์ 210,329,845.20  212,216,957.01  
 และหนี้สินดําเนินงาน   
สนิทรพัยดํ์าเนินงาน   
 เงินสดจ่ายลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน (993,000.00) (841,000.00) 
 เงินสดรับจากลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน 1,111,600.00  917,100.00  
 เงินสดจ่ายลูกหนี้เงินกู้สามัญ (1,861,321,000.00) (2,094,026,000.00) 
 เงินสดรับจากลูกหนี้เงินกู้สามัญ 1,956,468,730.11 2,150,320,643.48  
 เงินสดจ่ายลูกหนี้เงินกู้พิเศษ (15,662,000.00) (29,652,000.00) 
 เงินสดรับจากลูกหนี้เงินกู้พิเศษ 20,182,001.00  22,313,489.75  
 เงินสดรับจากลูกหนี้ตามคําพิพากษา 380,635.00 783,600.44  
 เงินสดรับจากลูกหนี้อ่ืน 432,000.00  863,476.92  
 เงินสดจ่ายซื้อวัสดุสํานักงาน  (271,983.09) (217,390.22) 
 เงินสดรับรายได้ค้างรับ 1,275,643.82 1,358,904.11  
หนีส้นิดําเนินงาน   
 เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (255,300.00) (317,300.54) 
 เงินสดรับเงินรอจ่ายคืน 2,868,129.90  1,099,846.34  
 เงินสดจ่ายเงินรอจ่ายคืน (3,012,170.90) (1,130,619.34) 
 เงินสดรับเงินรอการตรวจสอบ 20,514,234.39  -  
 เงินสดจ่ายเงินรอการตรวจสอบ (20,446,432.14) -  
เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 311,600,933.29  263,689,707.95  
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    ปี 2564  ปี 2563

     บาท บาท 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ   

 เงินสดจ่ายซื้อหุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์

 แหง่ประเทศไทย จํากัด -  (239,000.00) 

 เงินสดรับต๋ัวสัญญาใช้เงินชุมนุม

 สหกรณ์ออมทรัพย์แหง่ประเทศไทย -   100,000,000.00  

 เงินสดจ่ายซื้อโปรแกรมระบบงานสหกรณ์ (1,580,436.00) (526,812.00) 

 เงินสดจ่ายซื้อเครื่องใช้สํานักงาน (220,794.50)  -  

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (1,801,230.50) 99,234,188.00  

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน   

 เงินสดรับจากเงินรับฝากออมทรัพย์ 2,453,548.09  5,723,003.05  

 เงินสดจ่ายคืนเงินรับฝากออมทรัพย์ (2,995,896.57) (3,559,141.76) 

 เงินสดรับจากเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ 132,352,345.29  168,917,873.96  

 เงินสดจ่ายคืนเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ (182,521,792.04)  (179,057,409.07) 

 เงินสดรับจากเงินรับฝากประจํา  -  1,288.86  

 เงินสดจ่ายคืนเงินรับฝากประจํา  -   (61,941.28) 

 เงินสดจ่ายค่าบํารุงสันนิบาตสหกรณ์แหง่ประเทศไทย (30,000.00)  (30,000.00) 

 เงินสดจ่ายเงินปันผล  (163,196,538.75)  (159,134,182.00) 

 เงินสดจ่ายเฉล่ียคืน (24,169,453.00)  (28,472,298.50) 

 เงินสดจ่ายเงินโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าท่ี (2,148,475.00)  (2,288,744.00) 

 เงินสดรับจากทุนเรือนหุ้น 273,526,840.00  298,915,700.00  

 เงินสดจ่ายคืนทุนเรือนหุ้น  (81,107,020.00)  (72,214,440.00) 

 เงินสดจ่ายทุนสาธารณประโยชน์  (87,000.00)  (89,000.00) 

 เงินสดจ่ายทุนสง่เสริมการศึกษา  (400,000.00) (400,000.00) 

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (48,323,441.98)  28,250,709.26  

เงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง) 261,476,260.81  391,174,605.21  

เงินสด ณ วันต้นปี 972,696,053.12  581,521,447.91  

เงินสด ณ วันสิ้นปี 1,234,172,313.93   972,696,053.12  
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สหกรณ์ออมทรพัยข์้าราชการสาํนักงานอัยการสงูสดุ จํากัด
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน

สาํหรบัปีสิน้สดุวันที ่31 ธันวาคม 2564

1.  สรุปนโยบายการบญัชทีีส่าํคัญ        

 - สหกรณ์บันทึกบัญชีโดยใช้เกณฑ์คงค้าง     

 - สหกรณ์รับรู้รายได้ดอกเบี้ยตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลา ส่วนจํานวนรายได้จะเท่ากับ

อัตราดอกเบี้ยคูณด้วยจํานวนเงินต้นท่ีค้างชําระตามระยะเวลาท่ีกู้ยืม    

  - สหกรณ์ระงับการรับรู้รายได้ท่ีเกิดจากดอกเบี้ยเงินให้กู้ของลูกหนี้ท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้

ตามเกณฑ์คงค้าง  จํานวน 1,010,149.75  บาท  ซึ่งหากสหกรณ์รับรู้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ของลูกหนี้

ดังกล่าวแล้ว จะทําให้สหกรณ์มีกําไรสุทธิประจําปีเป็นจํานวน  210,139,864.92  บาท 

   - เงินลงทุนระยะยาวท่ีเปน็เงินลงทนุในหลักทรพัยท่ี์ไมอ่ยูใ่นความต้องการของตลาด

แสดงด้วยราคาทุน          

  - สหกรณ์ต้ังค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ในระเบียบนายทะเบียน

สหกรณ์ ว่าด้วย การจัดชั้นคุณภาพลูกหนี้เงินกู้และการเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ พ.ศ. 2544  

  - สหกรณ์ตีราคาวัสดุคงเหลือ/ของใช้สิ้นเปลืองตามราคาทุน     

 - ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์คํานวณโดยวิธีเส้นตรงในอัตราท่ีนายทะเบียนสหกรณ์

กําหนด ท้ังนี้ยกเว้นท่ีดิน          

 - ค่าซ่อมบํารุง ค่าซ่อมแซม รวมท้ังการเปล่ียนแทนสําหรับสินทรัพย์รายการย่อย ๆ ถือเป็น

ค่าใช้จ่ายหักจากรายได้  การต่อเติมหรือเพิ่มเติมอาคารและอุปกรณ์รายใหญ่ ๆ ถือเป็นราคาทุน

ของสินทรัพย์           

 - เงินสดในงบกระแสเงินสด หมายถึง เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารทุกประเภทและเงินฝาก

สหกรณ์ทุกประเภท 

2. เงินสดและเงินฝากธนาคาร ประกอบด้วย

        ปี 2564  ปี 2563 

         บาท บาท

 เงินสด  2,296.81  1,576.54

 เงินฝากธนาคาร    

  กระแสรายวัน 

  ออมทรัพย์ 444,170,017.12  682,694,476.58   

   รวม 444,172,313.93  682,696,053.12  
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3. เงินลงทนุ  ประกอบด้วย
     ปี 2564   ปี 2563
     บาท   บาท

    มูลค่ายุติธรรม  ราคาทนุ มูลค่ายุติธรรม ราคาทนุ

เงินลงทนุระยะยาว    

เงินลงทนุทีไ่ม่อยูใ่นความต้องการของตลาด     

  - หุ้นบริษัทสหประกันชีวิต จํากัด  200,000.00  200,000.00   

  - หุ้นชุมนุมสหกรณ์    3,190,500.00   3,190,500.00 

    รวมเงินลงทุนระยะยาว  3,390,500.00   3,390,500.00  

   รวมเงินลงทุนสุทธิ    3,390,500.00  3,390,500.00 

4. เงินใหกู้้ยมื - สทุธิ   ประกอบด้วย        

                  ปี  2564              ปี  2563  
       บาท   บาท  
     ระยะสั้น  ระยะยาว ระยะสั้น    ระยะยาว

เงินใหกู้้ยมื - ปกติ   

  ลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน 141,400.00   -  260,000.00  - 

  หนี้เงินกู้สามัญ 600,238,832.00  3,488,878,077.86  606,969,678.41  3,580,072,157.56

  ลูกหนี้เงินกู้พิเศษ 10,257,700.00  90,496,000.00  10,076,000.00  95,197,701.00

  ลูกหนี้ตามคําพิพากษา 4,688,644.06  -  2,794,010.06  -

  ลูกหนี้ระหว่างดําเนินคดี -  -  2,275,269.00  -  

  ลูกหนี้อ่ืน (ลูกหนี้พ้นสภาพ) 9,844,998.51  -   7,499,802.51  -  

   เงินให้กู้ยืม -ปกติ 625,171,574.57  3,579,374,077.86   629,874,759.98  3,675,269,858.56  

  เงินให้กู้ยืม - ไมก่่อให้เกิดรายได้     

    ลูกหนี้เงินกู้สามัญ -  -  -  -  

 รวมเงินให้กู้ยืม - 

  ไมก่่อให้เกิดรายได้    -  -  

  รวมเงินให้กู้ยืม 625,171,574.57  3,579,374,077.86  629,874,759.98  3,675,269,858.56  

  หกั ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  8,610,395.44   7,602,432.44  -

    เงินให้กู้ยืม - สุทธิ  616,561,179.13  3,579,374,077.86  622,272,327.54  3,675,269,858.56  

       

  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  2564  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญข้างต้น แยกเป็น ลูกหนี้ตามคําพิพากษา 

จํานวน  4,688,644.06 บาท และ ลูกหนี้อ่ืน จํานวน  3,921,751.38   บาท
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5. สนิทรพัยห์มุนเวยีนอ่ืน  ประกอบด้วย    

     ปี 2564  ปี 2563

     บาท  บาท

เครื่องเขียนแบบพิมพ์  90,936.31  91,841.33 

 วัสดุคอมพิวเตอร์ 81,871.00  59,002.00 

 ดอกเบี้ยเงินฝากประจําใช้เงินชุมนุมสหกรณ์

  ออมทรัพย์แหง่ประเทศไทยจํากัด ค้างรับ   1,802,835.64   1,275,643.82 

  รวม      1,975,642.95    1,426,487.15

6. ทีดิ่น อาคารและอุปกรณ์-สทุธิ  ประกอบด้วย    

    ปี 2564  ปี 2563

     บาท  บาท

ครุภัณฑ์   237,193.55 83,831.39 

  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ 237,193.55  83,831.39

         

7. เงินรบัฝาก  ประกอบด้วย    

     ปี 2564 ปี 2563
     บาท บาท

 เงินรับฝาก - สมาชิก    

 เงินรับฝากออมทรัพย์  24,734,682.65  25,277,031.13

 เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ  1,307,591,389.19  1,357,760,835.94 

 รวมเงินรับฝาก 1,332,326,071.84  1,383,037,867.07  

       

8. หนีส้นิหมุนเวยีนอ่ืน  ประกอบด้วย    

     ปี 2564 ปี 2563
     บาท บาท

 เงินรางวัลเก็บเงินค้างจ่าย 23,250.00  255,300.00

 เงินรับเกินรอจ่ายคืน 21,157.00  165,198.00

 เงินฝากธนาคารรอการตรวจสอบ 107,302.25  39,500.00

  รวม   151,709.25  459,998.00
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9. ทนุสะสมตามข้อบงัคับ  ระเบยีบ  และอ่ืน  ๆ    ประกอบด้วย    

    ปี 2564 ปี 2563
     บาท บาท

 ทุนสาธารณประโยชน์  1,794,513.08 1,811,513.08

 ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล  6,905,588.03  6,882,863.28

  รวม   8,700,101.11  8,694,376.36
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4.3  พิจารณาจัดสรรกําไรสทุธิประจําปี 2564    

             ประธานฯ เสนอท่ีประชุมว่า ในปี 2564 สหกรณ์ฯ ดําเนินงานมีกําไรสุทธิ ประจําปี 2564  

จํานวน 209,129,715.17 บาท ขอเสนอการจัดสรร ดังนี้    

   ปี 2564

   บาท  รอ้ยละ 

 ทุนสํารอง  10%  20,913,000.00  10.00 

 บํารุงสันนิบาตสหกรณ์  30,000.00  0.01 

 ทุนรักษาระดับเงินปันผล  22,895.42  0.01 

 เงินปันผล 4.68  162,010,917.75  77.47 

 เงินเฉล่ียคืน   (10.00)  23,500,542.00  11.24 

 ทุนสง่เสริมการศึกษา  400,000.00  0.19 

 ทุนสาธารณประโยชน์  100,000.00  0.05 

 โบนัสกรรมการ  13  คน  737,000.00  0.35 

 โบนัสเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ 14 คน   1,263,360.00  0.60 

 โบนัสผู้จัดการ   152,000.00  0.07 

   209,129,715.17 100.00 

มติทีป่ระชุม    
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4.4 พิจารณาประมาณการรายได้ - รายจ่ายของสหกรณ์ประจําปี 2565

  ประธานฯ เสนอประมาณการรายได้  -  รายจ่ายประจําปี 2565  เพื่อพิจารณาอนุมัติ         

รายละเอียดตามเอกสารท่ีเสนอต่อประชุม ดังนี้

ประมาณการรายได - รายจายของสหกรณประจําป 2565

หมวดรายได
ป 2564

(ประมาณการ)

ป 2564

(รายไดจริง)

ป 2565

(ประมาณการ)
คําชี้แจง

ดอกเบี้ยเงินใหกู
280,000,000.00 235,819,864.25 250,000,000.00 รายไดจากดอกเบี้ยเงินให

สมาชิกกู

ดอกเบี้ยเงินฝาก

ธนาคาร

900,000.00 475,965.79 600,000.00 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร

คาธรรมเนียมแรกเขา 50,000.00 46,480.00 50,000.00 ประมาณ 200 คน
- ส มั ค ร ส ม า ชิ ก ใ ห ม  

คนละ  20 บาท
- ล า อ อ ก ส มั ค ร ใ ห ม  

คนละ 500 บาท

ปนผล-ชุมนุมสหกรณ 170,000.00 165,139.11 170,000.00 เงินปนผลคาหุนชุมนุม

สหกรณ

ดอกเบี้ยเงินรับฝาก

ประจําชุมนุมสหกรณ

6,000,000.00 8,163,561.72 9,000,000.00

ดอกเบี้ยรับตั๋วสัญญาใช

เงินชุมนุมสหกรณ

700,000.00 - ปจจุบันสหกรณ ซ้ือตั๋ ว

สัญญาใชเงินและนําไป

ลงทุนในเงินฝากชุมนุมฯ 

แทนเนื่องจากดอกเบี้ย

มากกวา

ปนผล

บริษัทสหประกันชีวิต

- 2,236.00 3,000.00 เงินปนผลคาหุนบริษัท

สหประกันชีวิต

รายไดอื่น ๆ 50,000.00 216,300.97 100,000.00 รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 287,870,000.00 244,889,547.84 259,923,000.00
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 ประมาณการรายจ่าย 

 หมวดรายจ่าย 
  ขออนุมัติปี 2564   ขออนุมัติปี 2565 

 คําชีแ้จงประกอบ 
 ประมาณการ   จ่ายจรงิ  ประมาณการ   จ่ายจรงิ 

หมวดเงินเดือน 

 1. เงินเดือน 

2. ค่าครองชีพ 

7,500,000.00 

40,000.00

7,356,460.00 

26,580.00 

8,400,000.00 

72,000.00 

-  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนเจ้าหน้าท่ี

สหกรณ์ 17 คน  และผู้จัดการ 1  คน 

(อัตราว่าง 2 อัตรา) 

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพให้เจ้าหน้าท่ี   

สหกรณ์ท่ีมีเงินเดือนไมถึ่ง 13,285 บาท

  

 รวมหมวดเงินเดือน 7,540,000.00 7,383,040.00 8,472,000.00 

หมวดค่าตอบแทน

3. ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี 

 4. ค่าตรวจสอบกิจการ 

 5. ค่าพาหนะ และเบี้ยประชุม 

6. เงินประกันสังคม 

7. เงินสมทบกองทุนทดแทน 

8. ค่าสวัสดิการเจ้าหน้าท่ี  

9. สํารองบําเหน็จ  

100,000.00 

100,000.00 

 500,000.00 

140,000.00 

13,000.00 

210,000.00 

1,600,000.00 

90,000.00 

96,000.00 

 631,090.00 

78,399.00 

2,910.00 

62,732.00 

1,641,600.00 

100,000.00 

100,000.00 

 800,000.00 

140,000.00 

13,000.00 

260,000.00 

1,800,000.00 

-  เป็นค่าตรวจสอบบัญชี   ผู้สอบบัญชี

ภาคเอกชน 

-   เป็นค่าตรวจสอบกิจการ 

-  เป็นค่าพาหนะและเบี้ยประชุม

กรรมการ, อนุกรรมการ, 

ท่ีปรึกษาสหกรณ์ฯ คณะทํางานฯ , 

ติดต่อหนว่ยงานภายนอก 

และค่าพาหนะเจ้าหน้าท่ีไปปฏิบัติงาน

นอกสํานักงาน 

-   เพื่อจ่ายค่าประกันสังคม ตลอดปี 

-   เพื่อจ่ายเงินสมทบกองทุนทดแทน

เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ 

-  เพื่อเป็นค่าเล่าเรียนบุตร, ค่ารักษา

พยาบาล บิดามารดา และครอบครัว  

รวม 15 คน (ประมาณการเบิกคนละ 

14,000  บาท ต่อปี/ต่อคน) 

-   ค่าเครื่องแบบเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ฯ 

-   เพื่อเป็นเงินสํารองบําเหน็จ

เจ้าหน้าท่ี 15 คน  ในแต่ละปี 

 รวมหมวดค่าตอบแทน 2,663,000.00 2,602,731.00 3,213,000.00 
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 หมวดรายจ่าย 
  ขออนุมัติปี 2564   ขออนุมัติปี 2565 

 คําชีแ้จงประกอบ 
 ประมาณการ   จ่ายจรงิ  ประมาณการ   จ่ายจรงิ 

หมวดค่าใช้สอย

 10. ค่ารับรอง 

11. ค่าใช้จ่ายในการประชุมใหญ ่

12. ค่าล่วงเวลา  

13. ค่าสวัสดิการสนง.อัยการ

สูงสุด 

14. เงินรางวัล 

15. ค่าพิมพ์รายงานกิจการ

ประจําปี 

16. ค่าไปรษณีย์อากร 

17. ค่าใช้จ่ายในการศึกษา อบรม

สัมมนา 

18. ค่าใช้จ่ายในการอบรมสมาชิก  

50,000.00 

1,500,000.00 

410,000.00 

200,000.00 

300,000.00 

160,000.00 

220,000.00 

100,000.00 

- 

60,876.00 

1,428,298.99 

467,697.25 

62,936.50 

23,250.00 

143,280.00 

188,076.00 

31,000.00 

- 

50,000.00 

1,600,000.00 

500,000.00 

200,000.00 

50,000.00 

160,000.00 

200,000.00 

100,000.00 

100,000.00 

  

 -   เป็นเงินค่ารับรองในการประชุม

คณะกรรมการ คณะทํางาน ผู้มาตรวจ

สอบและค่ารับรองบุคคลผู้มาเยี่ยมชม

สหกรณ์  ฯลฯ 

-   เป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมใหญ่

สามัญประจําปี 2564 ค่าวัสดุอุปกรณ์

ในวันประชุมใหญ ่ค่ายานพาหนะผู้เข้า

รว่มประชุม เจ้าหน้าท่ีและ ผู้มาชว่ย

ปฏิบัติงานและค่าใช้จ่ายอ่ืน ท่ีจําเป็น 

 ในการประชุม ฯลฯ 

-   สําหรับเจ้าหน้าท่ีต้องทํางานล่วง

เวลาในกรณีมีความจําเป็นเรง่ด่วน

จํานวน 15 คน 

-   เป็นสวัสดิการให้สนง. อัยการสูงสุด 

   

-   ค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีประสานงาน

สมาชิกสหกรณ์ สว่นกลางท่ีจัดเก็บ

ประจําเดือน 

-   ค่าจัดพิมพ์เอกสารในการ

ประชุมใหญ ่สามัญประจําปีเพื่อ

รายงานผลการดําเนินงานในรอบปี (ให้

สมาชิกทุกคน จํานวน 8,400 เล่ม) 

-   ค่าเพื่อจัดสง่ใบเสร็จเรียกเก็บเงิน

ประจําเดือน เอกสารในการ

ประชุมใหญ ่และจัดทําหนังสือยืนยัน

ยอดหุ้นหนี้ ฯลฯ 

-   ค่าใช้จ่ายในการสง่เจ้าหน้าท่ี

กรรมการ เข้ารว่มการอบรมสัมมนา

หรือดูงาน ท่ีเก่ียวกับงานของสหกรณ์ 

(100,000 บาท) 

-   ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสมาชิก

สหกรณ์ฯ (100,000 บาท) 
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19. ค่าใช้จ่ายท่ัวไป 

20. ค่าธรรมเนียมธนาคาร 

21. ดอกเบี้ยจ่าย  

22. ค่าใช้จ่ายดําเนินคดี 

23. ค่าเชา่และค่าถ่ายเอกสาร 

24. ค่าดูแลเว็บไซต์ (รายปี) 

25. ค่าซอ่มแซมเครื่องใช้ 

สํานักงาน 

26. หนี้สงสัยจะสูญ 

70,000.00 

180,000.00 

42,000,000.00

400,000.00 

50,000.00 

10,000.00 

200,000.00 

3,000,000.00 

82,595.00 

81,657.00 

21,608,217.73

60,000.00 

43,251.54 

10,010.00 

16,859.00 

1,007,963.00 

 100,000.00 

120,000.00 

32,000,000.00

400,000.00 

70,000.00 

30,000.00 

100,000.00 

3,000,000.00 

-    ค่าใช้จ่ายท่ัวไป ค่าซอ่มอุปกรณ์

สํานักงาน ,  ค่าบํารุงเครื่องถ่าย

เอกสาร ,  และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  ฯลฯ 

-   ค่าธรรมเนียมขึ้นเช็คและซื้อสมุด

เช็ค 

-   ค่าธรรมเนียมโอนเงินปันผลและ

เฉล่ียคืน 

-    เพื่อเป็นค่าดอกเบี้ยจ่ายเงินฝาก

ออมทรัพย์ ออมทรัพย์พิเศษ, ประจํา 

(ประมาณการจ่ายดอกเบี้ยเดือนละ 

2.5 ล้านบาท) 

-   เพื่อใช้จ่ายค่าดําเนินคดีและ 

ค่าธรรมเนียมศาล 

-   ค่าบริการเชา่เครื่องถ่ายเอกสาร

รายเดือน 

-   ค่า License ของ App Store 

(ค่าบริการ APPle ID) 

-   เพื่อการซอ่มแซมเครื่องใช้

สํานักงาน 

-   กรณีสมาชิกไมช่ําระเงินกู้ตาม

กําหนด 

 รวมหมวดค่าใช้สอย 48,850,000.00 25,315,968.01 38,780,000.00 

 หมวดค่าวัสดุ 

27. ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ 

28. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  

170,000.00 

180,000.00 

105,348.79 

144,670.32 

170,000.00 

180,000.00 

-   เพื่อเป็นค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์

และเครื่องใช้สํานักงานท่ีเป็นของ

สิ้นเปลือง 

-   ค่าหมึกพิมพ์ Printer  7  เครื่อง     

กระดาษต่อเนื่อง ใบเสร็จรับเงินสง่

สมาชิก  

 รวมหมวดค่าวัสดุ  350,000.00  250,019.11  350,000.00 

 หมวดรายจ่าย 
  ขออนุมัติปี 2564   ขออนุมัติปี 2565 

 คําชีแ้จงประกอบ 
 ประมาณการ   จ่ายจรงิ  ประมาณการ   จ่ายจรงิ 
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หมวดค่าสาธารณูปโภค 

29. ค่าโทรศัพท์ 50,000.00 27,880.52 

  

50,000.00 

   

-   ค่าโทรศัพท์ติดต่อธุรกิจของสหกรณ์

ท้ังโทรศัพท์ทางไกลติดต่อหนว่ยงาน 

ต่างจังหวัดเป็นครั้งคราวตามความ

จําเป็นและค่าอินเทอร์เน็ต 

รวมหมวดสาธาณูปโภค 50,000.00 27,880.52 50,000.00 

หมวดอาคารและสถานที่

30. ค่าเสื่อมราคาเครื่องใช้ 

สํานักงาน  

31. ค่าเชา่อาคารสถานท่ี  

150,000.00 

360,000.00

80,133.56 

-

150,000.00 

360,000.00

-   ค่าเสื่อมราคาเครื่องใช้สํานักงาน 

-   เพื่อเชา่สถานท่ีจัดเก็บเอกสาร

 รวมหมวดอาคารและสถานที ่  510,000.00  80,133.56  510,000.00 

หมวดครุภัณฑ์ 

 32. ค่าครุภัณฑ์ 

33. ค่าปรับปรุงพัฒนาระบบ 

คอมพิวเตอร์และค่าใช้จ่าย 

ท่ีเก่ียวเนื่องกับโครงการพัฒนา 

ระบบงานและแอปพลิเคชัน 

สําหรับสหกรณ์ 

500,000.00 

2,000,000.00 

220,794.50 

1,580,436.00 

500,000.00 

825,000.00 

    

-   เครื่องฟอกอากาศ  2  เครื่อง 

    

-   เครื่องคอมพิวเตอร์ 5 เครื่อง ซื้อมา

ใช้กับระบบใหม ่และทดแทนเครื่อง

เก่าท่ีใช้งานเกิน 5 ปี 

-   โน้ตบุ๊ก 1 เครื่อง 

-   เครื่องบวกเลข  14 หลัก  4 เครื่อง 

-   เครื่องเก็บสํารองข้อมูล 5 เครื่อง 

-   เครื่อง printer 2 เครื่อง พร้อม

สแกนเนอร์ 

-   สํารองไฟ 3 เครื่อง 

-   เครี่องอัดเสียง 1 เครื่อง 

-   ค่าอุปกรณ์สํานักงาน  

                 ฯลฯ 

-   ค่าใช้จ่ายในการจ้างพัฒนาระบบ  

-   ค่าบริการ Internet Thailand 

Cloud Platform Services สําหรับ

ติดต้ังโปรแกรมสหกรณ์ 

-   ค่าบริการ Internet Thailand 

Cloud Storage สําหรับสํารองข้อมูล 

-   ค่าบริการระบบจัดการฐานข้อมูล 

Cloud Services SQL Server 

-   ค่าบํารุงรักษาโปรแกรมระบบงาน

สหกรณ์  Web Application 

-   สิทธิในการใช้ซอฟต์แวร์ 

 รวมหมวดครุภัณฑ์  2,500,000.00 1,801,230.50 1,325,000.00 

 หมวดรายจ่าย 
  ขออนุมัติปี 2564   ขออนุมัติปี 2565 

 คําชีแ้จงประกอบ 
 ประมาณการ   จ่ายจรงิ  ประมาณการ   จ่ายจรงิ 
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รวมเป็นเงินท้ังสิน้ 62,463,000.00 37,461,002.70 52,700,000.00 

 หมวดรายจ่าย 
  ขออนุมัติปี 2564   ขออนุมัติปี 2565 

 คําชีแ้จงประกอบ 
 ประมาณการ   จ่ายจรงิ  ประมาณการ   จ่ายจรงิ 

หมายเหต ุ  การเบิกจ่ายงบประมาณให้ถัวจ่ายได้ทุกหมวด  ยกเว้นหมวดครุภัณฑ์ อาคารและสถานท่ี  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

มติท่ีประชุม ....................................................................................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................................................................................
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 4.5  พิจารณากําหนดวงเงินกู้ยมืประจําปี 2565

  ประธานฯ เสนอว่าตามขอ้บังคับของสหกรณ ์ขอ้ 25 เก่ียวกับเรื่องวงเงินกูย้มื ท่ีประชุมใหญ่

อาจกําหนดวงเงินกู้ยืม สําหรับปีหนึ่ง ๆ ไว้ตามความจําเป็นและสมควรแก่การดําเนินการ

  ในปี 2564 ท่ีประชุมใหญกํ่าหนดวงเงินกู้ยืมไว้ 200 ล้านบาท

  ในปี 2565 เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมใหญใ่ห้อนุมัติวงเงินกู้ยืม 200 ล้านบาท เท่าเดิม

  จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา

มติทีป่ระชุม ...........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................
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 4.6 เลือกผูต้รวจสอบบญัชปีระจําปี 2565 และกําหนดค่าตอบแทน

  เลขานุการสหกรณ์ฯ นําเสนอว่า ตามขอ้บงัคับของสหกรณฯ์ พ.ศ. 2555 ข้อ 25 ได้กําหนด

ให้บัญชีของสหกรณ์ต้องได้รับการตรวจสอบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งตามมาตรฐานการสอบบัญชี

ท่ีรับรองท่ัวไปและตามระเบียบท่ีนายทะเบียนสหกรณ์กําหนดโดยผู้สอบบัญชีซึ่งนายทะเบียน

สหกรณ์แต่งต้ัง

  ตามระเบยีบกรมตรวจสอบบญัชสีหกรณ ์ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาและวิธีการเสนอ

ชื่อผู้สอบบัญชีภาคเอกชนเพื่อแต่งต้ังเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ พ.ศ. 2554  ได้กําหนดว่า จะต้อง

ได้รับการคัดเลือกจากท่ีประชุมใหญ่ของสหกรณ์  จึงเสนอต่อท่ีประชุมว่ามีผู้เสนอสอบบัญชี

มา 2 ราย  คือ

  1. บริษัท ธนสารการบัญชี จํากัด นางจารุณี ศุภกาญจน์  ผู้จัดการสํานักงาน 

โดยนางจารุณี ศุภกาญจน์ ขอเสนอราคาค่าบริการ 90,000 บาท

  2. นางสาวชวลิต  ศาสนนันท์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 15 ขอเสนอราคา

ค่าบริการ 100,000 บาท
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รายละเอยีดทีนํ่ามาพิจารณามดัีงนี้

รายละเอียด
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต

นางจารุณี ศุภกาญจน นางสาวชวลิต  ศาสนนันทน

ชื่อสํานักงาน/นิติบุคคล บริษัทธนสารการบัญชี  จํากัด -

ตั้งอยูที่ 66/1 ซ.ประชาราษฎร 10     

 ถ.ประชาราษฎรสาย 1 แขวง

บางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 

10800

64/1 ซอยกรุงเทพ-นนท 31          

ถนนกรุงเทพ-นนท แขวงบางซื่อ       

เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

เลขทะเบียนผูสอบบัญชีที่ 4424 1594

เขาตรวจสอบอยางนอยปละ 3 ครั้ง 3 ครั้ง

เขาตรวจครั้งละ (วันทําการ) ไมนอยกวา 2 วัน ไมนอยกวา 2 วัน

จํานวนผูเขาตรวจครั้งละ ไมนอยกวา 3 คน ไมนอยกวา 3 คน

ผูสอบบัญชี/ผูชวยผูสอบบัญชี 1/6 คน 3 คน

รายงานผลการตรวจสอบ

ระหวางป

6 เดือน ตอครั้ง 6 เดือน ตอครั้ง

คาธรรมเนียม 90,000 บาท 100,000 บาท

ขอรับเงินคาธรรมเนียม วันลงชื่อรับรองงบการเงินสิ้นป วันลงชื่อรับรองงบการเงินสิ้นป

ผลงานการตรวจ สหกรณออม

ทรัพยที่ผานมา

25 สหกรณ เชน 

โรงเรียนเตรียมทหาร

กรมพลาธิการทหารบก

กรมประมง

2 สหกรณ เชน

สหกรณออมทรัพยครูอุทัยธานี 

จํากัด

สหกรณออมทรัพยโรงเรียนเอกชน

ปทุมธานี จํากัด

               

มติทีป่ระชุม ...........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................



99

Department of Trafficking in Persons Litigation, Office of the Attorney General
Annual Report 2021

มติทีป่ระชุม ...........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

4.7  รา่งข้อบงัคับสหกรณ์ออมทรพัย์

ข้าราชการสาํนักงานอัยการสงูสดุ จํากัด พ.ศ. 2565

(เอกสารแจกในท่ีประชุม)
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4.8  นโยบาย ทิศทาง และเป้าหมายเชิงกลยุทธ์

ในภาพรวมของสหกรณ์ฯ

(เอกสารแจกในท่ีประชุม)

มติทีป่ระชุม ...........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................
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4.9  นโยบาย และแผนเกีย่วกับการฝาก การลงทนุ การกู้ยมื

จากสหกรณ์อ่ืนและสถาบนัการเงิน และการค�าประกัน

(เอกสารแจกในท่ีประชุม)

มติทีป่ระชุม ...........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................
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เรื่องอื่น ๆ
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-รา่ง-

ข้อกําหนดว่าด้วยจรยิธรรมของคณะกรรมการ ผูจั้ดการ ผูม้อํีานาจ

ในการจัดการ ทีป่รกึษา และเจ้าหน้าทีข่องสหกรณ์ออมทรพัย์

ข้าราชการสาํนักงานอัยการสงูสดุ จํากัด พ.ศ. ๒๕๖๕

  

 โดยท่ีกฎกระทรวงการดําเนินงานและการกํากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. ๒๕๖๔ กําหนดให้สหกรณ์ขนาดใหญ่ มีอํานาจหน้าท่ีจัดให้มีข้อกําหนด
เก่ียวกับจริยธรรมของคณะกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอํานาจในการจัดการ ท่ีปรึกษาของสหกรณ์ 
และเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ อยา่งมีประสิทธิภาพ

 อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๕ (๒) แห่งกฎกระทรวงการดําเนินงานและการกํากับดูแล
สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์
ข้าราชการสํานักงานอัยการสูงสุด จํากัด จึงได้ออกข้อกําหนดว่าด้วยจริยธรรมของสหกรณ์ ไว้ดังนี้

หมวด ๑

บทท่ัวไป

 ข้อ ๑ ข้อกําหนดนี้เรียกว่า “ข้อกําหนดว่ าด้วยจริยธรรมของคณะกรรมการ ผู้จัดการ 
ผู้มีอํานาจในการจัดการ ท่ีปรึกษา และเจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสํานักงาน
อัยการสูงสุด จํากัด พ.ศ. ๒๕๖๕”

 ข้อ ๒ ข้อกําหนดนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

 ข้อ ๓ ในข้อกําหนดนี้

   “สหกรณ์” หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสํานักงานอัยการสูงสุด จํากัด

   “คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์

   “กรรมการ” หมายถึง กรรมการดําเนินการสหกรณ์

   “ผู้จัดการ” หมายถึง บุคคลซึ่งสหกรณ์จ้างทํางานในตําแหนง่ผู้จัดการสหกรณ์

   “ผู้มีอํานาจในการจัดการ” หมายถึง 

   (๑) ผู้จัดการ หรือผู้ซึ่งมีตําแหนง่เทียบเท่าท่ีเรียกชื่ออยา่งอ่ืน แล้วแต่กรณี

   (๒) บุคคล หรือนิติบุคคล หรือผู้ให้บริการทางการเงิน ซึ่งสหกรณ์ทําสัญญาให้มี
อํานาจในการบริหารงานท้ังหมด หรือบางสว่น

 “ท่ีปรึกษา” หมายถึง บุคคลซึ่งได้รับแต่งต้ังให้ทําหน้าท่ีในการให้ความเห็นหรือคําแนะนํา
แก่สหกรณ์โดยอาจมีค่าตอบแทนหรือไม่ก็ได้ แต่ไม่รวมถึงบุคคลซึ่งรับจ้างทํางานให้แก่สหกรณ์



106

สหกรณออมทรัพยขาราชการสํานักงานอัยการสูงสุด จํากัด
ÃÒÂ§Ò¹¡Ô¨¡ÒÃ»ÃÐ¨Ó »‚ 2564

โดยมลัีกษณะของงานท่ีใชค้วามรู้ความสามารถพเิศษด้านเทคนคิ หรอืใชค้วามชํานาญเฉพาะด้าน 
เชน่ ท่ีปรึกษาด้านบัญชีท่ีปรึกษาด้านกฎหมาย ท่ีปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

 “เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์” หมายถึง รองผูจั้ดการ หวัหนา้ฝา่ย/แผนกทกุระดับลงมา รวมถึงบุคคล
ท่ีคณะกรรมการได้จัดจ้างให้ปฏิบัติงานตามท่ีมอบหมาย โดยได้รับค่าตอบแทนจากสหกรณ์

 “สมาชิก” หมายถึง สมาชิกสหกรณ์

 “บุคลากรของสหกรณ”์ หมายถึง คณะกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มอํีานาจในการจัดการ ท่ีปรึกษา 
และเจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์

หมวด ๒

มาตรฐานทางจรยิธรรม

  

สว่นที ่๑ 

ค่านิยมหลักของมาตรฐานจรยิธรรม

 ข้อ ๔ บุคลากรของสหกรณ์ มีหน้าท่ีโดยยึดค่านิยมตามหลัก ๙ ประการ ดังนี้

   (๑) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

   (๒) การมีจิตสํานึกท่ีดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ

   (๓) การยดึถือประโยชนส์หกรณเ์หนอืกว่าประโยชนส์ว่นตัว และไมม่ผีลประโยชน์
ทับซ้อน

   (๔) การยืนหยัดทําในสิ่งถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย

   (๕) การให้บริการแก่สมาชกิของสหกรณด้์วยความรวดเรว็ มอัีธยาศยั และไมเ่ลือก
ปฏิบัติ

   (๖) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่สมาชิกของสหกรณ์อย่างครบถ้วน ถูกต้อง 
และไมบ่ิดเบือนข้อเท็จจริง

   (๗) การมุง่ผลสมัฤทธิข์องงาน รกัษามาตรฐาน มคีณุภาพ โปรง่ใส และตรวจสอบได้

   (๘) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรมของสหกรณ์

   (๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณของสหกรณ์
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สว่นที ่๒

มาตรฐานจรยิธรรมสาํหรบับุคลากรของสหกรณ์

 ข้อ ๕ ต้องเป็นแบบอยา่งท่ีดีในการรกัษาไว้ และปฏิบติัใหเ้ปน็ไปตามกฎหมายทกุประการ

 ข้อ ๖ ต้องยึดมั่นและปฏิบัติตามจรรยาบรรณสําหรับบุคลากรของสหกรณ์ตามท่ีกําหนด
ในข้อกําหนดนี้ 

หมวด ๓

จรรยาบรรณของคณะกรรมการ

สว่นท่ี ๑

จรรยาบรรณของคณะกรรมการต่อสหกรณ์และสมาชิก

 ข้อ ๗ ปฏิบติัหน้าท่ีด้วยจิตสํานกึท่ีดี มีความซื่อสัตยสุ์จริต รับผิดชอบ เพ่ือประโยชนส์งูสุด
ของสหกรณ์และสมาชิกโดยรวม

 ข้อ  ๘ ปฏิบั ติหน้า ท่ีโดยประยุกต์ความรู้และประสบการณ์การบริหารจัดการ
อย่างสุดความสามารถในทุกกรณี ด้วยความระมัดระวังและไตร่ตรอง ผ่านการพิจารณา
อยา่งรอบด้าน

 ข้อ ๙ รกัษาความลับของสหกรณโ์ดยไมแ่จ้งแก่บุคคลภายนอกด้วยวิธกีารใด ๆ  เว้นแต่ขอ้มลู
ท่ีต้องรายงานให้แก่หนว่ยงานกํากับของรัฐท่ีมีอํานาจและหน้าท่ีตามกฎหมาย

 ข้อ ๑๐ จัดการดูแลมิให้สินทรัพย์ อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
หรือเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ ของสหกรณ์เสื่อมค่าหรือสูญหายโดยมิชอบ

 ข้อ ๑๑ รายงานสถานภาพของสหกรณ์โดยครบถ้วนตามความเป็นจริง

 ข้อ ๑๒ มุง่ม่ันดําเนินงานสหกรณ์ให้มีความมั่นคง สามารถสร้างการเติบโตอยา่งต่อเนื่อง
โดยดําเนินงานด้วยความรอบคอบและโปรง่ใส เสริมสร้างความเป็นอยูท่ี่ดีของสมาชิก

 ข้อ ๑๓ ไม่ดําเนินการใด ๆ ในลักษณะท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ต่อสหกรณ์

สว่นที ่๒

จรรยาบรรณของคณะกรรมการต่อเจ้าหน้าทีส่หกรณ์

  

 ข้อ ๑๔ ให้ความสําคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถของเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ 
และสนบัสนุนใหม้คีวามก้าวหนา้ตามความรู ้ความสามารถอยา่งท่ัวถึง เพ่ือเพ่ิมศักยภาพเจ้าหนา้ท่ี
สหกรณ์ให้พร้อมต่อการให้บริการสมาชิกโดยรวมและท่ัวถึง
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 ข้อ ๑๕ ปฏิบัติและควบคุมให้เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย 
ข้อบังคับและกฎระเบียบอยา่งเครง่ครัด

 ข้อ ๑๖ รับฟังข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนของเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์

 ข้อ ๑๗ ปฏิบติัต่อเจ้าหนา้ท่ีสหกรณ์ด้วยความสภุาพ และใหค้วามเคารพต่อ สทิธสิว่นบุคคล
และศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ และหลีกเล่ียงการดําเนินการใด ๆ ท่ีไมเ่ป็นธรรม ซึ่งอาจคุกคาม
และสร้างความกดดันต่อสภาพจิตใจของเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์

 ข้อ ๑๘ ใหค้วามมั่นใจในเรื่องสวัสดิภาพ สวัสดิการ รวมถึงการให้ผลตอบแทนท่ีเปน็ธรรม
แก่เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ การให้รางวัล และการลงโทษผู้ปฏิบัติงานต้องกระทําด้วยความยุติธรรม 
ความสุจริตใจ

 ข้อ ๑๙ ให้ความสําคัญในการรักษาสภาพแวดล้อมในการทํางานให้มีความปลอดภัย
ต่อชีวิตและทรัพย์สินของเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์อยูเ่สมอ มีการกําหนดมาตรการความปลอดภัยท่ีต้อง
ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบของสหกรณ์ และให้เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ตระหนัก
ถึงการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจํากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสหกรณ์

สว่นที ่๓

จรรยาบรรณของคณะกรรมการต่อการรบัทรพัยส์นิหรอืประโยชน์อ่ืนใด

 ข้อ ๒๐ ไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคลอ่ืน ท่ีอาจมีผลต่อการตัดสินใจ
ในการดําเนนิกิจการของสหกรณ ์หรอืเพื่อหวังผลความก้าวหนา้ในหนา้ท่ีการงาน หรือการพิจารณา
ความดีความชอบประจําปี

สว่นที ่๔

จรรยาบรรณของคณะกรรมการต่อความขัดแยง้ทางผลประโยชน์

 ข้อ ๒๑ ไมใ่ชโ้อกาสหรอืตําแหนง่หนา้ท่ีการงาน แสวงหาผลประโยชนใ์ห้ตนเองหรือผู้อ่ืน

 ข้อ ๒๒ ไมทํ่าการใด ๆ ท่ีขัดแย้งกับการดําเนินกิจการของสหกรณ์

 ข้อ ๒๓ ตัดสนิใจในการดําเนนิกิจการของสหกรณ ์โดยคํานงึถึงประโยชนสู์งสุดของสมาชกิ
และสหกรณ์

 ข้อ ๒๔ ทําหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เท่ียงธรรม

 ข้อ ๒๕ ไม่นําผลประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลในครอบครัวมามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ท่ีทําให้เบี่ยงเบนไปจากหลักการข้างต้น
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หมวด ๔

จรรยาบรรณของผูจั้ดการ ผูม้อํีานาจในการจ ัดการ ทีป่รกึษาและเจ้าหน้าทีส่หกรณ์

  

สว่นที ่๑

จรรยาบรรณของผูจั้ดการ ผูม้อํีานาจในการจัดการ ทีป่รกึษา และเจ้าหน้าทีส่หกรณ์ต่อสหกรณ์

 ข้อ ๒๖ ปฏิบัติงานด้วยความสามัคคีและซื่อสัตย์สุจริต 

 ข้อ ๒๗ ประพฤติตนเหมาะสมท้ังกิริยามารยาท การวางตัว และการแต่งกาย

 ข้อ ๒๘ รักษาผลประโยชน์ของสหกรณ์โดยไมก่ระทําการใด ๆ ท่ีจะทําให้สหกรณ์สูญเสีย
ประโยชน์ และไมเ่บียดบังประโยชน์ของสหกรณ์ไปเป็นประโยชน์สว่นตนหรือผู้อ่ืน

 ข้อ ๒๙ ใช้และรักษาทรัพย์สินของสหกรณ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจนอนุรักษ์
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม อันเป็นจุดมุง่หมายท่ีสําคัญของสหกรณ์

 ข้อ ๓๐ รักษาชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของสหกรณ์ โดยดํารงไว้ซึ่งชื่อเสียงอันดีงาม
ของสหกรณ์ โดยไมใ่ห้ข้อมูลขา่วสาร อันจะก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สหกรณ์

 ข้อ ๓๑ รักษาข้อมูลของสหกรณ์ไว้เป็นความลับ โดยไม่เปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสาร
ของสหกรณ์ท่ียังไม่ควรเปิดเผยและไม่ให้ข่าวสารหรือข้อมูลใด ๆ ท่ีคณะกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ยังไมอ่นุญาต

 ข้อ ๓๒ รักษาความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลของสหกรณ์ 

สว่นที ่๒

จรรยาบรรณของผูจั้ดการ ผูม้อํีานาจในการจัดการ ทีป่รกึษา และเจ้าหน้าทีส่หกรณ์

ต่อการรบัทรพัยส์นิหรอืประโยชน์อ่ืนใด

 ข้อ ๓๓ ไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคลอ่ืน ท่ีอาจมีผลต่อการตัดสินใจ
ในการดําเนินกิจการของสหกรณ ์หรอืเพื่อหวังผลความก้าวหนา้ในหนา้ท่ีการงาน หรือการพิจารณา
ความดีความชอบประจําปี

สว่นที ่๓

จรรยาบรรณของผูจั้ดการ ผูม้อํีานาจในการจัดการ ทีป่รกึษา และเจ้าหน้าทีส่หกรณ์

ต่อความขัดแยง้ทางผลประโยชน์

 ข้อ ๓๔ ไมใ่ชโ้อกาสหรอืตําแหนง่หนา้ท่ีการงาน แสวงหาผลประโยชนใ์ห้ตนเองหรือผู้อ่ืน

 ข้อ ๓๕ ไมทํ่าการใด ๆ ท่ีขัดแย้งกับการดําเนินกิจการของสหกรณ์
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 ข้อ ๓๖ ตัดสนิใจในการดําเนนิกิจการของสหกรณ ์โดยคํานงึถึงประโยชนสู์งสุดของสมาชกิ
และสหกรณ์

 ข้อ ๓๗ ทําหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เท่ียงธรรม

 ข้อ ๓๘ ไม่นําผลประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลในครอบครัวมามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ท่ีทําให้เบี่ยงเบนไปจากหลักการข้างต้น

หมวด ๕

การฝ่าฝืนและไม่ปฏิบติัตามข้อกําหนดทางจรยิธรรม

  

 ข้อ ๓๙ บุคลากรของสหกรณ์ ต้องประพฤติปฏิบัติและวางตนอยู่ในกรอบระเบียบ
ตามข้อกําหนดว่าด้วยจริยธรรมของสหกรณ์นี้ ท้ังนี้ ให้ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณ์
ทําหน้าท่ีกํากับดูแลการประพฤติปฏิบัติของผู้จัดการ ผู้มีอํานาจในการจัดการ ท่ีปรึกษาสหกรณ์
และเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ให้เป็นไปตามข้อกําหนดว่าด้วยจริยธรรมนี้

 การดําเนินการแก่บุคคลท่ีฝา่ฝนืและไมป่ฏิบติัตามขอ้กําหนดทางจรยิธรรมฉบบันีใ้หเ้ปน็ไป
ตามข้อบังคับ และระเบียบว่าด้วยการนั้น หรือตามสัญญาการว่าจ้าง

 ข้อ ๔๐ กรณีเกิดปัญหาในการตีความหรือดําเนินการตามข้อกําหนดว่าด้วยจริยธรรมนี้
ให้ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณ์เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด
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รา่ง

ระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยข์้าราชการสาํนักงานอัยการสงูสดุ จํากัด

ว่าด้วยวิธปีฏิบติัในการควบคมุภายในและรกัษาความปลอดภัย

ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศของสหกรณ์

พ.ศ. ๒๕๖๕

  

 เพื่อให้ระบบการบริหารจัดการและการควบคมุงานด้านคอมพวิเตอรข์องสหกรณอ์อมทรพัย์

ขา้ราชการสํานกังานอัยการสูงสุด จํากัด มปีระสทิธภิาพและมมีาตรการปอ้งกันความเสีย่งในระบบ

สารสนเทศและการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจําเป็นต้องมีระเบียบเก่ียวกับ

วิธีปฏิบัติในการควบคุมภายในและรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์

ออมทรัพย์ข้าราชการสํานักงานอัยการสูงสุด จํากัด

 อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๓ ของคําสั่งสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสํานักงาน

อัยการสูงสุด จํากัด ฉบับท่ี ๘/๒๕๖๔ เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงแก้ไข 

เพิ่มเติมข้อบังคับและระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสํานักงานอัยการสูงสุด จํากัด 

ลงวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ว่าด้วยวิธีปฏิบัติในการควบคุมภายในและรักษาความปลอดภัย

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกอบกับมติท่ีประชุมคณะกรรมการ

พิจารณาปรับปรุงแก้ไข เพิ่มเติมข้อบังคับและระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสํานักงาน

อัยการสูงสุด จํากัด ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันท่ี ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ คณะกรรมการดําเนินการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสํานักงานอัยการสูงสุด จํากัด จึงออกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์

ข้าราชการสํานักงานอัยการสูงสุด จํากัด ว่าด้วยวิธีปฏิบัติในการควบคุมภายในและรักษา

ความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังต่อไปนี้

 ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสํานักงานอัยการสูงสุด 

จํากัด ว่าด้วยวิธีปฏิบัติในการควบคุมภายในและรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ของสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๕”

 ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

 ข้อ ๓ ในระเบียบนี้

   “คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์

   “ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณ์

   “กรรมการ” หมายถึง กรรมการดําเนินการสหกรณ์
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   “ผู้จัดการ” หมายถึง บุคคลซึ่งสหกรณ์จ้างทํางานในตําแหนง่ผู้จัดการสหกรณ์

   “ผู้ดูแลระบบงาน” หมายถึง ผู้ควบคุมดูแลการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ของสหกรณ์

   “เจ้าหน้าท่ี” หมายถึง เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์

   “บุคลากร” หมายถึง ผู้ใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ของสหกรณ์ซึ่งครอบคลุมถึงคณะกรรมการ เจ้าหน้าท่ี สมาชิกทุกคน ตลอดจนบุคคลภายนอกท่ีได้

รับอนุญาตให้ทํางานในสหกรณ์ หรือท่ีเข้ามาดําเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับสหกรณ์

ตามข้อตกลงท่ีทําไว้กับสหกรณ์ หรือท่ีเข้าอบรมตามโครงการท่ีผ่านความเห็นชอบจากท่ีประชุม

คณะกรรมการ 

   “สหกรณ์” หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสํานักงานอัยการสูงสุด จํากัด

   “เครื่องคอมพิวเตอร์” หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องเซิร์ฟเวอร์ หรืออุปกรณ์

อ่ืนใดท่ีทําหน้าท่ีได้เสมือนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ท้ังท่ีใช้งานอยู่ภายในสหกรณ์ หรือภายนอกแล้ว

เชื่อมต่อเข้ากับระบบเครือขา่ย

   “ระบบเครือข่าย” หมายถึง ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ท่ีสหกรณ์สร้างขึ้น

ท้ังแบบมีสายไร้สาย และเครือขา่ยเสมือนสว่นตัว 

   “ข้อมูล” หมายถึง สิ่งท่ีสื่อความหมายให้รู้เรื่องราว ข้อเท็จจริง ข้อมูลหรือสิ่งใด ๆ 

ไมว่่าจะได้จัดทําไว้ในรูปแบบของเอกสารแฟ้ม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนท่ี ภาพวาด ภาพถ่าย 

ฟิล์มการบันทึกภาพ หรือเสียง การบันทึกโดยเครื่ องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 

หรือวิธีอ่ืนใดท่ีทําให้สิ่งท่ีบันทึกไว้ปรากฏได้

   “ระบบสารสนเทศ” หมายถึง ข้อมูลและสาระต่าง ๆ ท่ีเกิดจากการประมวลผล

มาจากข้อมูลท่ีจัดไว้อยา่งเป็นระบบ

   “เทคโนโลยสีารสนเทศ” หมายถึง เทคโนโลยท่ีีใชจั้ดการสารสนเทศเปน็เทคโนโลยี

ท่ีเก่ียวข้องกันต้ังแต่การรวบรวม การจัดเก็บข้อมูล การประมวลผล การพิมพ์ การสร้างรายงาน 

การสื่อสาร ข้อมูลและรวมถึงเทคโนโลยีท่ีทําให้เกิดระบบการให้บริการการใช้  และการดูแลข้อมูล

   “ทรัพย์สินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ” หมายถึง เคร่ืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์

ต่อพ่วง หน่วยความจํา สํารองอุปกรณ์ระบบเครือข่าย สายสัญญาณเครือข่าย ระบบปฏิบัติการ

โปรแกรมประยุกต์สื่อจัดเก็บข้อมูล ระบบโทรศัพท์ ระบบสนับสนุน ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ 

ระบบป้องกันอัคคีภัย
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 ข้อ ๔ คณะกรรมการมีอํานาจวินิจฉัยปัญหาว่าด้วยวิธีปฏิบัติตามระเบียบนี้

 ข้อ ๕ ให้ประธานกรรมการรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอํานาจออกประกาศ คําสั่ง 

หลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามระเบียบนี้

 บรรดาระเบียบ ขอ้บังคับ ประกาศ และคําสัง่อ่ืนใด ซึง่ขดัหรอืแยง้กับระเบยีบนี ้ใหใ้ชร้ะเบียบ

นี้แทน 

หมวด ๑

บทท่ัวไป

  

 ข้อ ๖ การควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ของสหกรณ์ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

   (๑) เพื่อให้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์มีความมั่นคง ปลอดภัย 

และสามารถใช้งานได้อยา่งมีประสิทธิภาพ

   (๒) เพื่ อให้สหกรณ์ได้มีการควบคุมภายในและรักษาความปลอดภัยระบบ

สารสนเทศท่ีใชค้อมพวิเตอรเ์ปน็ไปตามนโยบาย ระเบยีบสหกรณแ์ละระเบยีบนายทะเบยีนสหกรณ์

   (๓) เพื่อให้สหกรณ์ได้มีการควบคุมและรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ ให้เป็นไปตามระเบียบท่ีนายทะเบียนสหกรณ์กําหนด

   (๔) เพื่อใหบุ้คลากรใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งถกูต้องตามหนา้ท่ีท่ีได้รับมอบหมาย

   (๕) เพื่อให้บุคลากรระมัดระวังในการใช้เครื่ องคอมพิวเตอร์ โดยจะไม่ทําให้

ประสทิธภิาพของระบบงานสหกรณ ์และระบบเครอืขา่ยลดประสทิธภิาพลงอยา่งผิดปกติโดยเจตนา

หรือไมเ่จตนาก็ตามและตระหนักถึงความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

หมวด ๒

การรกัษาความปลอดภัยทางกายภาพ

  

 ข้อ ๗ สหกรณ์จะต้องจัดเคร่ืองคอมพิวเตอร์ไว้ในท่ีท่ีเหมาะสม และห้ามผู้ไม่มีหน้าท่ี

รับผิดชอบเข้ามาใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ของสหกรณ์โดยไมไ่ด้รับอนุญาต

 ข้อ ๘ จัดให้มีระบบการควบคุมอุณหภูมิ ให้แก่อุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์อย่างพอ

เพียงและเหมาะสมกับสถานท่ีรวมท้ังจัดต้ังเคร่ืองคอมพิวเตอร์ให้อยู่ในสถานท่ีท่ีมีอากาศถ่ายเท

ได้สะดวก



114

สหกรณออมทรัพยขาราชการสํานักงานอัยการสูงสุด จํากัด
ÃÒÂ§Ò¹¡Ô¨¡ÒÃ»ÃÐ¨Ó »‚ 2564

 ข้อ ๙ จัดให้มีระบบสํารองไฟเคร่ืองแม่ข่ายและอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องอย่างเพียงพอ

เพื่อลดการหยุดชะงักการทํางานของเครื่องแมข่า่ยในกรณีท่ีมีไฟฟ้าดับหรือไฟตก

 ข้อ ๑๐ จัดให้มีการติดต้ังอุปกรณ์ดับเพลิงไว้ในท่ีท่ีเหมาะสมและสะดวกต่อการใช้งาน

เมื่อมเีหตฉุกุเฉนิ และจัดทําแผนผงัการขนยา้ยเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณต่์าง ๆ  รวมท้ังเอกสาร

ท่ีเก่ียวข้อง

หมวด ๓

การควบคมุภายในและการรกัษาความปลอดภัยทางเทคโนโลยสีารสนเทศ

สว่นที ่๑

การดําเนินการของคณะกรรมการ

  

 ข้อ ๑๑ คณะกรรมการมีอํานาจและหน้าท่ี ดังนี้

   (๑) พจิารณาจัดใหม้ทีรัพย์สินด้านเทคโนโลยสีารสนเทศตามสมควรและเหมาะสม

กับสหกรณ์

   (๒) พิจารณาคัดเลือกและจัดทําสัญญากับผู้ให้บริการโปรแกรมหรือระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศและพิจารณาเก่ียวกับการรักษาความลับของข้อมูล เง่ือนไขต่าง ๆ 

และขอบเขตงานของผู้ให้บริการกรณีท่ีใช้บริการโปรแกรมของเอกชน

   (๓) กําหนดให้ผู้ให้บริการโปรแกรมระบบบัญชีจัดทําคู่มือการใช้โปรแกรม

และเอกสารด้านฐานข้อมูล ได้แก่ โครงสร้างข้อมูล (Data Structure) หรือพจนานุกรมข้อมูล 

(Data Dictionary) ให้กับสหกรณ์เพื่อประกอบการใช้งานโปรแกรมระบบบัญชี

   (๔) สื่อสารให้บุคลากรเข้าใจนโยบายหรือระเบียบปฏิบัติในการควบคุมภายใน

และการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์

   (๕) สง่เสรมิใหม้กีารฝกึอบรมหรอืใหค้วามรู้เก่ียวกับระบบงานและการรักษาความ

ปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่คณะกรรมการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ อยา่งน้อย

ปีละ ๑ ครั้ง และสนับสนุนให้เข้ารับการอบรมกับหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ท่ีมีการจัดอบรม

ในเรื่องดังกล่าว

   (๖) รณรงค์ให้บุคลากรใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างประหยัด โดยจัดระดับการทํางาน

ของเครื่ องคอมพิวเตอร์และปิดอุปกรณ์ต่อพ่วงทุกครั้งท่ีไม่มีการใช้งาน ให้เหมาะสมและ

มีประสิทธิภาพ รวมท้ังการใช้มาตรการลดกระดาษให้น้อยลงด้วย

   (๗) จัดให้มีการทําหรือทบทวนแผนฉุกเฉิน และการประเมินผลของการทดสอบ

แผนฉุกเฉินอยา่งน้อยปีละ ๑ ครั้ง
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   (๘) แต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีเพื่อรับผิดชอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์

   (๙) มอบหมายใหม้ผีูร้บัผดิชอบในการติดตามการปฏิบติัตามนโยบาย หรือระเบยีบ

ปฏิบัติในการควบคุมภายใน และรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์

   (๑๐) มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบในการเก็บรักษาคู่มือและเอกสารสนับสนุน

การปฏิบัติงานให้อยูใ่นท่ีปลอดภัยและให้เรียกใช้งานได้ทันที

สว่นที ่๒

การดําเนินการของผูจั้ดการสหกรณ์หรอืผูดู้แลระบบงาน

  

 ข้อ ๑๒ ผู้จัดการมีอํานาจและหน้าท่ี ดังนี้

   (๑) ควบคุมดูแลการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์

   (๒) ดําเนินการให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์ทํางานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพทันสมัย และมั่นคงปลอดภัยตามนโยบายการรักษาความปลอดภัยของสหกรณ์

 ข้อ ๑๓ ผู้ดูแลระบบงานมีอํานาจและหน้าท่ี ดังนี้

   (๑) ติดต้ังค่าการรักษาความปลอดภัยของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์และระบบ

เครอืขา่ยใหส้ามารถปอ้งกันบุคคลท่ีไมไ่ด้รบัอนญุาตเขา้สูร่ะบบได้ง่าย ได้แก่ ความยาวของรหสัผา่น

ระยะเวลาการเปล่ียนแปลงรหัสผ่าน ระยะเวลาการต้ังเวลาพักหน้าจอในกรณีผู้ใช้งานไม่อยู่

ท่ีเครื่อง เป็นต้น

   (๒)  มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการบริหารจัดการผู้ ใช้งาน เ ก่ียวกับการสร้าง/

เปล่ียนแปลง/ลบชื่อผูใ้ชง้าน (Username) โดยการกําหนดสทิธกิารใชง้าน จะต้องเปน็ไปตามหนา้ท่ี

ความรับผิดชอบของผู้ใช้งาน

   (๓) มีหน้าท่ีสอบทานสิทธิการใช้งานของเจ้าหน้าท่ีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์

และระบบเครือขา่ยให้สอดคล้องกับหน้าท่ีความรับผิดชอบในแต่ละตําแหนง่เป็นประจําทุกปี

   (๔) บริหารจัดการระบบเครือข่ายให้มีความมั่นคงปลอดภัย มีประสิทธิภาพ 

ครอบคลุมพื้นท่ีการทํางานท้ังหมด ได้แก่

    (๔.๑) กําหนดสิทธิการเข้าถึงระบบเครือขา่ยให้กับผู้ท่ีได้รับอนุญาตเท่านั้น

    (๔.๒) จัดทําการปรับปรุงแผนผังเครือข่ายและอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องให้เป็น

ปัจจุบัน
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    (๔.๓) มีการตรวจสอบหรือเฝ้าระวังเก่ียวกับการรักษาความปลอดภัยระบบ

คอมพิวเตอร์แมข่า่ยอยา่งสม�าเสมอ

    (๔.๔) ติดต้ังระบบป้องกันไวรัสกับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และปรับปรุง

ระบบป้องกันไวรัสให้เป็นปัจจุบันสม�าเสมอ

   (๕) จัดทําตารางแผนการสํารองขอ้มลูและวิธกีารกูข้อ้มลู และใหม้กีารสํารองขอ้มลู

และการทดสอบการกู้คืนข้อมูลเป็นไปตามแผนท่ีกําหนด ได้แก่

    (๕.๑) กําหนดตารางแผนการสํารองข้อมูลให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน

ของสหกรณ์

    (๕.๒) กําหนดให้สํารองข้อมูลจากระบบงานสหกรณ์ ท่ีสหกรณ์ใช้ใน

เครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีแยกต่างหากจากเครื่องแม่ข่ายหลักของสหกรณ์ จํานวน ๑ ชุด เป็นประจํา

ทกุวันทําการของสหกรณแ์ละสํารองข้อมลูไว้ในสื่อบนัทึกขอ้มลู จํานวน ๑ ชุด เปน็ประจําทกุเดือน

    (๕.๓) กําหนดให้สํารองโปรแกรม ฐานข้อมูลท่ีเก่ียวกับระบบปฏิบัติการ 

ระบบฐานข้อมูลและระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ไว้ในสื่อบันทึกข้อมูล จํานวน ๑ ชุด เป็นประจํา

ทุกวัน และทุกเดือน

    (๕.๔) ให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบระบบงานสํารองข้อมูลในสื่อบันทึกข้อมูล

และติดฉลากท่ีมีรายละเอียดโปรแกรมระบบงานวัน เดือน ปี จํานวนหนว่ยข้อมูล

    (๕.๕) จัดเก็บสื่อบนัทึกขอ้มลูไว้ในท่ีปลอดภัยท้ังในและนอกสํานกังานสหกรณ์ 

และสามารถนํามาใช้งานได้ทันทีในกรณีท่ีมีเหตุฉุกเฉิน

    (๕.๖) ผู้จัดการหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายต้องทดสอบข้อมูลท่ีสํารองทุก ๖ เดือน 

และเก็บรักษาชุดสํารองข้อมูลไว้อยา่งน้อย ๑๐ ปี 

    (๕.๗) จัดทําทะเบียนคุมข้อมูลสํารอง และควบคุมการนําข้อมูลชุดสํารอง

ออกมาใช้งาน

   (๖) จัดทําแผนฉุกเฉินรองรับเมื่อเกิดปญัหากับระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ ในกรณี

เครื่องคอมพิวเตอร์ได้รับความเสียหายหรือหยุดชะงัก และกําหนดผู้รับผิดชอบท่ีชัดเจน

   (๗) ดําเนินการทดสอบฉุกเฉินร่วมกับบุคลากรอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง และจัดทํา

ผลการทดสอบฉุกเฉิน

   (๘) จัดการกับเหตุการณ์ปกติท่ีเก่ียวข้องกับความมั่นคงความปลอดภัยของระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศโดยทันทีเมื่อได้รับรายงานจากบุคลากร
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สว่นที ่๓

การดําเนินการของบุคลากร

  

ข้อ ๑๔ บุคลากรมีหน้าท่ี ดังนี้

   (๑) ต้องใชค้อมพวิเตอรเ์พื่อประโยชนส์งูสดุต่อการดําเนนิงานสหกรณ์ และเปน็ไป

ตามวัตถุประสงค์

   (๒) ให้คํานึงถึงการใช้งานอย่างประหยัด และหมั่นตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์

ให้สามารถใช้งานได้อยา่งสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ

   (๓) บุคลากรแต่ละคนมีหน้าท่ีป้องกันดูแลรักษาข้อมูลชื่อผู้ใช้งาน (Username) 

และรหัสผา่น (Password) ท้ังนี้ต้องห้ามเผยแพรใ่ห้ผู้อ่ืนล่วงรู้รหัสผา่น (Password) ของตนเอง

   (๔) การกําหนดรหัสผ่านในการเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างน้อย 

๘ ตัวอักษรโดยกําหนดให้มคีวามยากต่อการคาดเดาและใหม้กีารเปล่ียนแปลงรหสัผา่นของผู้ใชง้าน

ทุก ๆ ๔ เดือน

   (๕) บุคลากรแต่ละคนห้ามใช้ชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผา่น (Password) 

ของบุคคลอ่ืนมาใช้งานไมว่่าจะได้รับอนุญาตจากผู้ใช้งานนั้นหรือไมก็่ตาม

   (๖) การใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ ผู้ใช้งานต้องรับผิดชอบในฐานะเป็นผู้ถือครอง

เครื่องนั้น ๆ และต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายท่ีเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการใช้งานท่ีผิดปกติ 

โดยชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผา่น (Password) ของผู้ถือครองเครื่องนั้น ๆ

   (๗) เมื่อพบเหตกุารณผ์ดิปกติท่ีเก่ียวกับความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศให้รีบแจ้งให้ผู้จัดการ หรือรองผู้จัดการและผู้ดูแลระบบงานของสหกรณ์โดยทันที
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พิมพ์ท่ี  บรษัิท ธนอรุณการพิมพ์ จํากัด
457/6-7 ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร. 0 2282 6033-4 โทรสาร 0 2280 2187-8
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