“...จุดสำคัญของสหกรณ์ คือ ควำมซือ่ สัตย์ สุจริตซึง่ กันและกัน
ไว้ใจ ช่วยเหลือซึง่ กันและกัน ถ้ำสรุปก็ชอบสรุปในคำทีพ่ ดู กันมำก
ชอบพูดกันว่ำ ผูท้ จี่ ะอยูไ่ ด้เป็นกลุม่ เป็นก้อน ก็ตอ้ งสำมัคคี คำนีม้ ำเสมอคำว่ำ
สำมัคคีสำมัคคีกแ็ ปลว่ำพร้อมเพรียง ถ้ำไม่พร้อมเพรียงกัน
กิจกำรก็ไม่กำ้ วหน้ำ คือกิจกำรไม่เป็นไปตำมทีเ่ รำต้องกำร
แล้วก็ถำ้ กิจกำรไม่เป็นไปตำมทีต่ อ้ งกำร กิจกำรล้มเรำเป็นส่วนหนึง่
ของกิจกำร เรำก็ลม้ เหมือนกัน ฉะนัน้ คำว่ำสำมัคคี
คือควำมพร้อมเพรียง เป็นสิง่ สำคัญในกำรดำเนินสหกรณ์...”
พระรำชดำรัสพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมพิ ลอดุลยเดช
พระรำชทำนแก่คณะผูน้ ำสหกรณ์กำรเกษตรและสหกรณ์นคิ ม
ณ ศำลำดุสดิ ำลัย วันที่ ๑๑ พฤษภำคม ๒๕๒๑

สารจาก
พลตารวจตรี ฉัตรวรรษ แสงเพชร
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จากัด
ในวันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560
******************************
เรียน ท่านสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จากัด ทุกท่าน
ตลอดระยะเวลา 2 ปี ที่ผมดารงตาแหน่งประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์
จากัด รู้สึกภาคภูมิใจกับความสาเร็จของสหกรณ์ฯ เป็นอย่างยิ่ง ความสาเร็จในการดาเนินงานมิได้ประเมินด้วย
ผลกาไรที่สูงขึ้นในแต่ละปีหรือความสามารถในการจ่ายเงินปันผลให้แก่สมาชิกในอัตราที่น่าพอใจเป็นหลัก
เท่านั้น แต่ความสาเร็จนี้ครอบคลุมถึงการดาเนินงานที่อยู่บนพื้นฐานของความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ใน
รอบปีที่ผ่านมาสหกรณ์ฯมีผลประกอบการอยู่ในระดับที่น่าพอใจมีสินทรัพย์เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ถึง 133.42 ล้าน
บาทเศษ สาหรับกาไรสุทธินั้นมีกาไรถึง 176,068,597.42 บาท กาไรเพิ่มขึ้นจากปี 2559 ถึง 21.74 ล้านบาทเศษ
แสดงให้เห็นถึงการบริหารงานของคณะกรรมการดาเนินการ และฝ่ายจัดการที่มีประสิทธิภาพจึงทาให้เกิด
ประสิทธิผลที่ดี สามารถบริหารกิจการของสหกรณ์ฯให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสะท้อนจากผล
การดาเนินงานที่ไม่เกินตัวและมีความระมัดระวังเป็นอย่างดี คณะกรรมการดาเนินงานยังตระหนักถึงความ
รับผิดชอบที่มีต่อมวลสมาชิกเป็นสาคัญ อีกทั้งนโยบายการบริหารงานมีความระมัดระวังไม่เลือกดาเนินงานที่มี
ความเสี่ยงสูง การบริหารงานอยู่ภายใต้ความโปร่งใสและตรวจสอบได้ และมุ่งเน้นการสร้างความมั่นคงให้แก่
สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จากัด ในระยะยาวตลอดไป
ในโอกาสนี้ ใคร่ขอขอบคุ ณคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ รวมถึงสมาชิกทุกท่านที่มีส่วนร่วมทาให้
สหกรณ์ฯ ประสบความสาเร็จ และในนามคณะกรรมการดาเนินการ ขอขอบคุณฝ่ายส่งเสริมและฝ่ายตรวจสอบ
ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นที่ปรึกษา ให้คาแนะนาที่ดีและเข้าร่วมประชุมชี้แจงไขข้อข้องใจในทุกครั้ง และ
ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ขออานาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายใน
สากลโลกที่ทุกท่านเคารพนับถือ จงปกป้องคุ้มครองท่านและครอบครัวตลอดไป
พลตารวจตรี
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วาระที่ 1
เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ
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วาระที่ 1
เรือ่ งประธานแจ้งเพือ่ ทราบ
ประธานฯ แนะนาผู้เข้าร่วมประชุมใหญ่ให้ที่ประชุมทราบ พร้อมกล่าวต้อนรับ ผู้แทนสานักงานสหกรณ์
จังหวัดบุรีรัมย์ , ผู้แทนสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ , ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบกิ จการ ด้วยความ
ยินดีเป็นอย่างยิ่ง
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วาระที่ 2
เรื่องรับรองรายงานการประชุม
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วาระที่ 2
เรือ่ งรับรองรายงานการประชุม
รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2559
วันศุกร์ที่ 14ตุลาคม พ.ศ.2559
ณ หอประชุมธรรมจารี
******************************
สมาชิกเข้าร่วมประชุม 271 คน
กรรมการผูเ้ ข้าร่วมประชุม
1.พ.ต.อ.ฉัตรวรรษ
2.พ.ต.อ.ณรงค์ฤทธิ์
3.พ.ต.อ.ชาญชัย
4.พ.ต.อ.สถิตย์
5.พ.ต.อ.ชวาล
6.พ.ต.อ.สนอง
7.พ.ต.อ.สมภพ
8.พ.ต.อ.ชัชวาลย์
9.พ.ต.อ.สิทธิพล
10.พ.ต.อ.สมดุลย์
11.พ.ต.อ.ปิยะชาติ
12.พ.ต.อ.เชิดชัย
13.พ.ต.อ.ขจรศักดิ์

แสงเพชร
ด่านสุวรรณ์
พงษ์พิชิตกุล
โพธิมาศ
อุทัยพันธ์
วรรณโคตร
สังข์กรทอง
เปาอินทร์
แสนสุโพธิ์
ลึกประโคน
ศิริมณฑา
เปรมปรีดิ์
ตาปนานนท์

รองประธานฯ ทาหน้าที่แทนประธานฯ
รองประธานฯ และเลขานุการ
รองประธานฯ และเหรัญญิก
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการทีไ่ ม่เข้าร่วมประชุม
1.พ.ต.อ.สุรชัย

สังขพัฒน์

รองประธานกรรมการ

ทีป่ รึกษาคณะกรรมการทีเ่ ข้าร่วมประชุม
1.พ.ต.อ. ประยุทธ
โพธิ์แก้วกุล
2.พ.ต.อ. สุรพล
มุ่งมา
3.พ.ต.อ. รุทธพล
เนาวรัตน์
4.พ.ต.อ. เฉลิมวุฒิ
วงษ์เวียงจันทร์
5.พ.ต.อ. บัณฑิต
อ่อนสาคร
6.พ.ต.อ. ภูมิพฒ
ั น์
ภัทรศรีวงษ์ชยั
7.พ.ต.อ. พิศิษฎ์
ศรีสุพล
8.พ.ต.อ. สัมภาษณ์
ศรีจันทึก
9.พ.ต.อ. ศักดิ์ชาย
โรจน์รัตนางกูร

รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์
รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์
รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์
ผกก.ฝอ.ภ.จว.บุรีรัมย์
ผกก.สภ.เมืองบุรีรัมย์
ผกก.สภ.กระสัง
ผกก.สภ.คูเมือง
ผกก.สภ.แคนดง
ผกก.สภ.บ้านกรวด
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พ.ต.อ. กรธัช
11.พ.ต.อ. นิคม
12.พ.ต.อ. โรมรัน
13.พ.ต.อ. นพรัตน์
14.พ.ต.อ. สุทธิ
15.พ.ต.อ. ณรงค์
16.พ.ต.อ. พัฒนกุล
17.พ.ต.อ. ธีรพล
18. พ.ต.ท. อานาจ
19. พ.ต.ท. ประดิษฐ์
20. พ.ต.ท. รัฐพล
21. พ.ต.ท. วิศษ
ิ ฎ์
22. พ.ต.ท. วิเชียร
23. พ.ต.ท. ภูวดิท
24. พ.ต.ท. จักรพงษ์
25.พ.ต.ท. ไกรสิทธิ์
10.

อู๊ดเจริญ
โชติทวีศักดิ์
จินดานุภาพ
บัวสาย
ภู่หริย์วงค์สุข
เกตุบรรจง
บุญหลาย
ยมนา
บุญทา
อรุณดี
ป้องกัน
บัวสง่าวงศ์
พรหนองแสน
ปิติภัทรชนากร
ทาสุวรรณ
หาญยิง่

ผกก.สภ.บ้านด่าน
ผกก.สภ.ประโคนชัย
ผกก.สภ.ปะคา
ผกก.สภ.ละหานทราย
ผกก.สภ.ลาดวน
ผกก.สภ.ลาปลายมาศ
ผกก.สภ.สตึก
ผกก.สภ.หนองกี่
สวญ.สภ.โคกกระชาย
สวญ.สภ.ถาวร
สวญ.สภ.หินเหล็กไฟ
สวญ.สภ.ชุมแสง
สว.สภ.โนนเจริญ
สว.สภ.หนองไทร
สว.สภ.หนองไม้งาม
สว.กก.สืบสวน ภ.จว.บุรีรัมย์

ทีป่ รึกษาคณะกรรมการทีไ่ ม่เข้าร่วมประชุม
1.พ.ต.อ. สมชัย
โสภณปัญญาภรณ์
2.พ.ต.อ. ครรชิต
รัตนชูวงศ์
3.พ.ต.อ. วิทวัฒน์
ชินคา
4.พ.ต.อ. มนต์ชัย
เหลืองอุทัย

ผกก.สภ.เฉลิมพระเกียรติ
ที่ปรึกษา
ผกก.สภ.โนนดินแดง
ผกก.สภ.พุทไธสง

ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
1. คุณสุวรรณี
2.คุณบุญจันทร์
3. คุณเอี่ยม
4. คุณประกาศ
5.คุณอารีรัตน์
6. คุณระวิประภา

ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมพัฒนาธุรกิจ
หัวหน้าสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์
ผูส้ อบบัญชีภาคเอกชน
ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์
ผู้ตรวจสอบกิจการ
นักวิชาการสหกรณ์ชานาญการ

วาระที่

ศรีสุวรรณ
แม้นศิริ
จันท์เทวนุมาส
กล่าวกระโทก
สมานดุษณี
จันทะดี

เรือ่ งทีป่ ระธานแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ
ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมและแนะนาผู้เข้าร่วมประชุมใหญ่ให้ที่ประชุมทราบ พร้อมกล่าวต้อนรับ,ผู้แทนสานักงาน
สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ , ผู้แทนสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ , ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบกิจการด้วยความยินดีเป็น
อย่างยิ่ง
มติที่ประชุม
รับทราบ
1
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วาระที่

เรือ่ งรับรองรายงานการประชุม
- รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2558
มติทปี่ ระชุม
รับรอง
วาระที่ 3
เรือ่ งรายงานผลการดาเนินงานประจาปี2559
ประธานฯ ในที่ประชุมมอบหมายให้เลขานุการสรุปรายงานผลการดาเนินงานประจาปี2559
1. รายงานกิจการทั่วไป
สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จากัด ได้จดทะเบียนก่อตั้งตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ เมื่อวันที่ 1
มีน าคม 2515 ปั จจุ บัน นั บได้เป็ นปี ที่ 44 เป็ น ปีที่ สหกรณ์ ฯ ประสบผลส าเร็จ ในการบริห ารจั ดการ,สมาชิ ก ,คณะกรรมการ
ดาเนินการ และฝ่ายจัดการ ได้ร่วมกันพัฒนาทาให้สหกรณ์ฯ เจริญเติ บโตอย่างมั่นคง กิจการได้เจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องมา
โดยตลอด
ในรอบปีทางบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 สรุปผลการดาเนินงานของสหกรณ์ฯ เปรียบเทียบกับปีก่อนดังนี้
2

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

2.

รายการ
จานวนสมาชิก
สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ทุนของสหกรณ์
ทุนเรือนหุ้น
ทุนสารอง
ทุนสะสมตามข้อบังคับ
เงินรับฝาก
เงินให้สมาชิกกู้ยืมระหว่างปี
สมาชิกชาระคืนเงินกู้ระหว่างปี
ลูกหนี้เงินกู้สมาชิกคงเหลือสิ้นปี
เงินกู้ยืมสถาบันการเงินอื่นระหว่างปี
เงินกู้ยืมสถาบันการเงินอื่นชาระระหว่างปี
เงินกู้ยืมสถาบันการเงินอื่นคงเหลือสิ้นปี
รายได้
ค่าใช้จ่าย
กาไรสุทธิ
เงินปันผล
เงินเฉลี่ยคืน

รอบปีทางบัญชี

เพิ่มขึ้น / ลดลง

ณ 30 ก.ย.2559

ณ 30 ก.ย.2558

2,960

2,890

3,330,239,569.35

3,085,844,735.04

2,183,213,051.16

2,067,121,709.50

1,147,026,518.19

1,018,723,025.54

833,741,530.00

752,918,020.00

149,226,477.65

124,386,303.16

9,733,982.89

7,852,396.89

182,355,610.34

161,020,480.83

1,591,895,980.00

1,072,763,190.00

1,385,645,452.00

978,910,399.00

3,271,616,581.00

3,065,366,053.00

6,616,396,806.23

5,234,292,302.52

6,970,772,790.43

5,277,755,563.72

1,865,819,965.54

1,782,696,449.74

258,169,320.04

244,658,576.56

103,844,792.39

111,092,271.07

154,324,527.65

133,566,305.49

8%

8%

17%

16%

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

ร้อยละ

70
244,394,834.31
116,091,341.66
128,303,492.65
80,823,510.00
24,840,177.49
1,881,586.00
21,335,129.51
519,132,790.00
406,735,053.00
206,250,528.00
1,382,104,503.71
1,693,017,226.71
83,123,515.80
13,510,743.48
7,247,478.68
20,758,222.16

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

2.42
7.92
5.62
12.59
10.73
19.97
23.96
13.25
48.39
41.55
6.73
26.41
32.08
4.66
5.52
6.52
15.54

ผลการดาเนินงานของสหกรณ์ฯ ในรอบ 5 ปีทผี่ า่ นมา
เปรียบเทียบรายได้ ค่าใช้จ่าย และกาไรสุทธิในรอบ 5 ปีทผี่ ่านมาตามตารางดังนี้

รายการ
รายได้
ค่าใช้จ่าย
กาไรสุทธิ

2559

2558

2557

2556

2555

258,169,320.04

244,658,576.56

230,631,691.49

199,473,722.89

151,514,459.76

103,844,792.39

111,092,271.07

107,327,354.53

86,608,722.59

60,070,928.14

154,324,527.65

133,566,305.49

123,304,336.96

112,865,000.30

91,443,531.62
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3. สมาชิกภาพ
มีสมาชิกเพิ่มขึ้น และลดลงเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ดังนี้
ที่
1
2
3
4
5
6

รายการ

ปี 2559 (ราย)

ปี 2558 (ราย)

2,890

2,925

131

37

29

46

24

26

8

---

2,960

2,890

สมาชิกยกมาต้นปี
สมาชิกเข้าใหม่ระหว่างปี
สมาชิกลาออกระหว่างปี
สมาชิกเสียชีวิตระหว่างปี
ถูกให้ออกจากสหกรณ์(ตามข้อบังคับ)
คงเหลือสมาชิก

เพิ่มขึ้น / ลดลง
+
+
+

35
94
17
2
8
70

จานวนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี มั ย์ จากัด
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
สมาชิกสหกรณ์
ประจา
บานาญ
ต่างจังหวัด
รวม
4.

ที่
1
2
3
4

จานวน(ราย)

ร้อยละ

2,523

85.24

271

9.16

166

5.60

2,960

100.00

ทุนเรือนหุน้
การถือหุ้นของสมาชิกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ดังนี้
รายการ
ทุนเรือนหุ้นยกมาต้นปี
สมาชิกเพิ่มหุ้นระหว่างปี
จ่ายคืนค่าหุ้นระหว่างปี
คงเหลือทุนเรือนหุ้น ณ 30 ก.ย.2559

ปี 2559 (บาท)

* เฉลี่ยแล้วสมาชิกถือหุ้นคนละประมาณ

ปี 2558(บาท)

เพิ่มขึ้น / ลดลง

752,918,020.00

683,282,630.00

96,472,100.00

85,513,490.00

15,648,590.00

15,878,100.00

833,741,530.00

752,918,020.00

281,669.-

+
+
+

69,635,390.00
10,958,610.00
229,510.00
80,823,510.00

บาท

เงินรับฝาก
เป็นการระดมทุนให้เข้ามาหมุนเวียนในระบบของสหกรณ์ฯ ซึ่งสมาชิกจะได้รับอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าเงินฝากจากสถาบัน
การเงินอื่น
5.

เงินฝากออมทรัพย์
ยอดยกมาจากปีก่อน
บวก เงินฝากระหว่างปี
หัก สมาชิกถอนเงินฝากระหว่างปี
เงินฝาก ณ 30 ก.ย.2559

* ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย

เงินฝากออมทรัพย์จากเงินกู้พิเศษ

ฝากสะสมทรัพย์

158,742,480.83

0.00

2,278,000.00

44,778,438.19

15,321,046.64

5,513,000.00

29,974,750.75

13,737,204.57

565,400.00

173,546,168.27

1,583,842.07

7,225,600.00

- เงินฝากออมทรัพย์
ร้อยละ
- เงินฝากออมทรัพย์จากเงินกู้พิเศษ ร้อยละ
- เงินฝากสะสมทรัพย์
ร้อยละ

ต่อปี
4.25 ต่อปี
5.75 ต่อปี
4.25
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เงินให้กแู้ ก่สมาชิก
ในระหว่างปี สหกรณ์ฯ ให้เงินกู้แก่สมาชิกรวม 3,183 สัญญา เป็นเงิน 1,591,895,980.- บาท (หนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบ
เอ็ดล้านแปดแสนเก้าหมื่นห้าพันเก้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน) มีรายละเอียดดังนี้
จานวนสัญญาและจานวนเงินกูท้ กุ ประเภท
6.

สมาชิกยื่นกู้เงินแต่ละประเภท

จานวนสัญญา

เงินกู้สามัญ
เงินกู้พิเศษ
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
เงินกู้เพื่อการศึกษา
เงินกู้เพื่อซื้อรถจักรยานยนต์
เงินกู้เพื่อซื้อคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีในการสื่อสาร
เงินกู้เพื่อซื้ออาวุธปืน
รวมสัญญาเงินกู้ทุกประเภท

จานวนเงิน(บาท)

987

1,540,734,700.00

47

15,310,000.00

2,094

33,245,300.00

1

30,000.00

16

758,400.00

7

180,280.00

31

1,637,300.00

3,183

1,591,895,980.00

รายละเอียดการจ่ายเงินกูแ้ ก่สมาชิกและการรับชาระคืน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
รายการ

ยกมาจากปีก่อน

เงินกู้สามัญ
เงินกู้พิเศษ
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
เงินกู้เพื่อการศึกษา
เงินกู้เพื่อซื้อรถจักรยานยนต์

ชาระระหว่างปี

คงเหลือ

3,022,055,554.00

1,540,734,700.00

1,343,525,653.00

3,219,264,601.00

31,292,093.00

15,310,000.00

5,967,647.00

40,634,446.00

6,767,300.00

33,245,300.00

32,691,300.00

7,321,300.00

199,511.00

30,000.00

169,111.00

60,400.00

614,429.00

758,400.00

546,846.00

825,983.00

775,443.00

180,280.00

659,058.00

296,665.00

3,661,723.00

1,637,300.00

2,085,837.00

3,213,186.00

3,065,366,053.00

1,591,895,980.00

1,385,645,452.00

3,271,616,581.00

เงินกู้เพื่อซื้อคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีฯ

เงินกู้เพื่อซื้ออาวุธปืน
รวม

กู้ระหว่างปี

การให้เงินกู้แก่สมาชิกทุกประเภท สหกรณ์ฯ คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 8 บาทตลอดทั้งปี สิ้นปีงบประมาณนี้สหกรณ์ฯ
คิดเงินเฉลี่ยคืนให้กับสมาชิกร้อยละ 17 บาท (สมาชิกเสียดอกเบี้ย 100 บาท จะได้คืน 17 บาท) หมายความว่าอัตราดอกเบี้ยเงิน
ที่สมาชิกกู้ร้อยละ 8 บาท จะลดลงเหลือร้อยละ 6.64 บาท ต่อปี หรือ เท่ากับร้อยละ 0.55 สตางค์ต่อเดือน
การกูย้ มื เงินจากสถาบันการเงินต่างๆ
สหกรณ์ฯ ได้รับอนุมัติวงเงินซึ่งอาจกู้ยืมหรือค้าประกันประจาปี 2559 จากที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2558โดยได้รับ
ความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ไว้จานวน 3,000 ล้านบาท (สามพันล้านบาทถ้วน) ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
สหกรณ์ฯ มีเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินต่างๆ คงเหลือจานวน 1,865.82 ล้านบาท แยกรายละเอียดได้เป็นดังนี้
7.

ที่
1

2

ชื่อสถาบันการเงิน

ประเภทเงินกู้

วงเงินกู้
(ล้านบาท)

เงินกู้คงเหลือ
(ล้านบาท)

- ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยจากัด

เงินกู้ระยะยาว

445

274.32

- ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จากัด
- ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จากัด

เงินกู้โครงการพิเศษเพื่อชาระหนี้สถาบันการเงินอื่น

500

437.50

เงินกู้โครงการเงินกู้พิเศษ 2 เพื่อการบริหารสหกรณ์

600

599.00

เงินกู้เบิกเกินบัญชี
ตั๋วสัญญาใช้เงิน

30

---

555

555.00

- ธนาคารกรุงไทย จากัด
- ธนาคารกรุงไทย จากัด
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ที่
3

ชื่อสถาบันการเงิน
- ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
- ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
รวม 3 สถาบัน เป็นเงินทั้งสิ้นจานวน

ประเภทเงินกู้

วงเงินกู้
(ล้านบาท)

เงินกู้คงเหลือ
(ล้านบาท)

เงินกู้เครดิตเงินสด
ตั๋วสัญญาใช้เงิน

100

---

550

---

2,780

1,865.82

การจัดสวัสดิการให้กบั สมาชิก
ในรอบปี 2559 สหกรณ์ฯ ได้จัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกดังนี้
8.1 การจัดทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก
ปีนี้ คณะกรรมการดาเนินการชุดที่ 43 ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนทุนส่งเสริมการศึกษาให้กับบุตร
สมาชิกเป็นเงินจานวน 1,000,000.- บาท แยกตามประเภทของทุนแต่ละประเภทได้ดังนี้
8.

ทุนระดับ
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
อุดมศึกษา
รวม
8.2

จ่ายทุนละ (บาท)

จานวนทุน (ทุน)

เป็นเงิน (บาท)

2,000

153

306,000.-

3,000

174

522,000.-

4,000

43

172,000.-

370

1,000,000.-

เงินสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิก
สหกรณ์ฯ ได้จ่ายเงินสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพรวม

ลาดับที่ ยศชื่อ
ร.ต.ต.เพิ่ม
1
ร.ต.ต.สมนึก
2
ด.ต.ชะลอม
3
ด.ต.นิวัติ
4
ด.ต.อุกฤษฎ์
5
ด.ต.ประชาธิป
6
ด.ต.ปิยพงษ์
7
ด.ต.สุพจน์
8
ร.ต.ต.สุนทร
9
ร.ต.ต.พิกัด
10
ด.ต.สนองรัฐ
11
ด.ต.พินิจศักดิ์
12
ร.ต.ต.ธีรศักดิ์
13
ธานะวัฒน์
14
พ.ต.ท.สุรเสกข์
15
ด.ต.พล
16
ด.ต.รุง่ นภา
17
ร.ต.ต.นพดล
18
ด.ต.จักขินท์
19
พ.ต.ท.จรรยา
20

นามสกุล
ทุนไธสง
ประจงเศรษฐ์
แก้วอาไพ
จันศรีระมี
จิตรไธสง
สุวรรณปะกา
แก้วอาไพ
สุดเสน่ห์
ปัญญารัมย์
โภคาพาณิชย์
รักสัตย์
กิตติสากล
พลดงนอก
เย็นเพชร
มณีเติม
หนูนา
สงวัลย์
แสงดี
อามาตย์
ปูคะภาค

22

ราย เป็นเงิน

660,000.-

สังกัด
สภ.บ้านใหม่ฯ
สภ.บ้านกรวด
สภ.นางรอง
สภ.ปะคา
สภ.นาโพธิ์
สภ.คูเมือง
สภ.เฉลิมฯ
สภ.ห้วยราช
สภ.เมืองบุรีรมั ย์
สภ.ปะคา
สภ.พุทไธสง
สภ.ถาวร
สภ.ลาปลายมาศ
สภ.ปะคา
สภ.ลาปลายมาศ
สภ.บ้านใหม่ฯ
สภ.หินเหล็กไฟ
สภ.ทะเมนชัย
สภ.หนองสองห้อง
บานาญ

บาทมีรายละเอียดดังนี้
จานวนเงิน(บาท)
30,000.30,000.30,000.30,000.30,000.30,000.30,000.30,000.30,000.30,000.30,000.30,000.30,000.30,000.30,000.30,000.30,000.30,000.30,000.30,000.-
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ลาดับที่ ยศชื่อ
ร.ต.ท.เสริม
21
ด.ต.ศิริชัย
22

นามสกุล
นวลรัตน์
สมพงษ์พันธ์

สังกัด

จานวนเงิน(บาท)

บานาญ
สภ.สตึก

เงินช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่
สหกรณ์ฯ ได้จ่ายเงินช่วยเหลือสมาชิกกรณีได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่จานวน
55,000.- บาท มีรายละเอียดดังนี้

30,000.30,000.-

8.3

ลาดับที่ ยศชื่อ
ด.ต.บุญช่วย
1
ด.ต.ครารมณ์
2
ด.ต.ชูชาติ
3
ร.ต.ท.สุริยา
4
ร.ต.ท.ธนกฤษ
5
ด.ต.ชัชวาลย์
6

นามสกุล
ชารัมย์
ทันลา
พิทยภูวไนย
ใจใหญ่
สหฤธานันท์
กาญจนพงษ์กิจ

สังกัด
สภ.เมืองบุรีรมั ย์
สภ.บ้านใหม่ฯ
สภ.หนองกี่
ภ.จว.บุรีรมั ย์
สภ.ประโคนชัย
นปพ.

6

ราย เป็นเงินจานวน
จานวนเงิน(บาท)
10,000.20,000.2,000.10,000.3,000.10,000.-

ในปี 2559 สหกรณ์ฯ จ่ายเงินกองทุนสวัสดิการสมาชิก (ผู้ค้าประกัน ) กรณีสมาชิกเสียชีวิตจานวน 12 ราย โดนไล่
ออกจานวน 1 ราย จ่ายเงินกองทุนไปแล้วจานวน 5,916,354.- บาท ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 มีเงินกองทุนฯ จากการ
จัดสรรกาไรสุทธิและจากงบประมาณรับ-จ่าย คงเหลือจานวน 5,518,132.- บาท
ในปี นี้ ได้ จั ด สรรเงิ น จากก าไรสุ ท ธิ ป ระจ าปี เ พิ่ ม เป็ น 10,000,000.- บาท และจากงบประมาณประจ าปี อี ก
2,000,000.- บาท เพื่อสมทบเข้ากองทุนสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิก (ผู้ค้าประกัน)
8.5ซื้อของที่ระลึกให้กับสมาชิกที่เกษีย ณอายุราชการเพื่ อแสดงมุทิตาจิ ต และเพื่ อเป็นการตอบแทนคุ ณงามความดี
ให้กับสมาชิกที่เกษียณ 30 กันยายน 2559 จานวน 53 ราย จานวน 53,000.- บาท
8.6 สนับสนุนค่าใช้จา
่ ยการแข่งขันกีฬาภายในของตารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์จานวน 200,000.- บาท
8.7บริจาคเงินสมทบกองทุนสวัสดิการสานักงานกาลังพลเพื่อช่วยเหลือข้าราชการตารวจที่ได้รับบาดเจ็บ ทุพพลภาพ
และเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ จานวน 200,000.- บาท
8.8 บริจ าคเงินช่วยเหลือโครงการ ”พัฒ นาการดี ชีวีมีสุข เพื่อครอบครัวต ารวจ” ในสังกัดต ารวจภูธรจั งหวัด บุรีรัมย์
ที่มี บุตร-ธิดา มีความต้องการพิเศษ จานวน 15,000.- บาท
8.9 บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับพระภิกษุ,สามเณร,นักเรียน,นักศึกษา
ที่ มี ค วามประพฤติ ดี แ ต่ ฐ านะยากจน,บุ ต รของทหาร ต ารวจ ที่ เ สี ย ชี วิ ต จากการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ และนั ก ศึ ก ษาในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือจานวน 20 จังหวัด จานวน 5,000.- บาท
8.10 ช่วยเหลือสมาชิกที่ประสพภัยพิบัติ และส่งเสริมกิจกรรมด้านวัฒนธรรม และด้านการกุศลในโอกาสสาคัญต่างๆ
ตามประเพณีพอสมควร
8.11 จั ด สรรเงิน ปัน ผลและเฉลี่ ย คื นให้กั บสมาชิก ได้ สูง ถึง ร้อยละ 8.- บาท และ 17.- บาท ตามล าดั บส่ งเสริ มให้
สมาชิกรู้จักการออมโดยให้นาเงินปันผลมาซื้อหุ้นกับสหกรณ์ฯ
8.12 จั ด ทาโครงการประกั นชีวิ ต กลุ่ม คุ้ มครองสินเชื่อเงิน กู้ให้กั บสมาชิ ก คณะกรรมการด าเนินการเห็ นว่าโครงการ
ดังกล่าวมีประโยชน์ และสามารถเป็นหลักประกันให้กับครอบครัว อีกทั้งยังช่วยแบ่งเบาภาระหนี้สินให้กับทายาทของผู้เสียชีวิต
คณะกรรมการดาเนินการมีมติอนุมัติกาหนดหลักเกณฑ์เพิ่มเติมให้สมาชิก ที่ยื่นกู้เงินกู้สามัญและเงินกู้พิเศษ ต้องทาประกันชีวิต
กลุ่มตามความเสี่ยงทุกรายและต่อเนื่องทุกปี
8.4
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ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2558 มีสมาชิกเสียชีวิตรวม 25 ราย ได้ทาประกันชีวิตกลุ่มกับ บริษัท กรุงไทย-แอ็กซ่า ประกัน
ชีวิต จากัด (มหาชน) จานวน 16 ราย คือ
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ยศ นาม
ร.ต.ต.เพิ่ม
ร.ต.ต.สมนึก
ด.ต.ชะลอม
ด.ต.นิวัติ
ด.ต.อุกฤษฎ์
ด.ต.ประชาธิป
ด.ต.ปิยพงษ์
ด.ต.สุพจน์
ร.ต.ต.สุนทร
ร.ต.ต.พิกัด
ด.ต.สนองรัฐ
ด.ต.พินิจศักดิ์
ร.ต.ต.ธีรศักดิ์
ด.ต.ธานะวัฒน์
พ.ต.ท.สุรเสกข์
ด.ต.พล

นามสกุล
ทุนไธสง
ประจงเศรษฐ์
แก้วอาไพ
จันศรีระมี
จิตรไธสง
สุวรรณปะกา
แก้วอาไพ
สุดเสน่ห์
ปัญญารัมย์
โภคาพาณิชย์
รักสัตย์
กิตติสากล
พลดงนอก
เย็นเพชร
มณีเติม
หนูนา
รวม 16 ราย

สังกัด
สภ.บ้านใหม่ฯ
สภ.บ้านกรวด
สภ.นางรอง
สภ.ปะคา
สภ.นาโพธิ์
สภ.คูเมือง
สภ.เฉลิมฯ
สภ.ห้วยราช
สภ.เมืองบุรีรมั ย์
สภ.ปะคา
สภ.พุทไธสง
สภ.ถาวร
สภ.ลาปลายมาศ
สภ.ปะคา
สภ.ลาปลายมาศ
สภ.บ้านใหม่ฯ

วงเงินทุนประกัน
300,000.600,000.300,000.300,000.500,000.300,000.300,000.600,000.600,000.600,000.600,000.500,000.500,000.600,000.300,000.300,000.-

เป็นเงินจานวน

7,200,000.-

บาท

ทางบริษัท กรุงไทย-แอ็กซ่าฯ ได้ส่งแคชเชียร์เช็คตามวงเงินเอาประกันที่สมาชิกได้ทาไว้ ให้กับสหกรณ์ฯ นาไปชาระหนี้
ให้กับสมาชิกที่เสียชีวิตทั้ง 16 รายแล้ว เป็นเงินจานวน 7,200,000.- บาท แยกรายละเอียดได้เป็นดังนี้
1.กรณีสมาชิกที่มีหนี้ค้ างกับสหกรณ์ฯ และสหกรณ์ฯ ได้ นาเงินทุนประกันชาระหนี้ทั้งหมด รวมจ านวน 10
ราย เป็นเงินทั้งสิ้นจานวน 4,600,000.- บาท
2. กรณี ส มาชิ ก ท าประกั น ชี วิ ต มี เ งิ น ทุ น ประกั น มากกว่ า หนี้ ค งเหลื อ กั บ สหกรณ์ รวมจ านวน 2 ราย
รวมเงินทุนประกันทั้งสิ้นจานวน 1,200,000.- บาท เมื่อนาเงินชาระหนี้แล้ว ยังมีเงินเหลือคืนให้กับทายาทบางส่วน
3. กรณี ส มาชิ ก ท าประกั น ชี วิ ต และไม่ มี ห นี้ ค้ า งกั บ สหกรณ์ ฯ รวมจ านวน 4 ราย เป็ น เงิ น ทั้ ง สิ้ น จ านวน
1,400,000.- บาท ทายาทจะได้รับเงินทุนประกันตามวงเงินประกันที่สมาชิกได้ทาไว้แต่ละราย
ดังนั้น จะเห็นว่าโครงการดังกล่าวมีประโยชน์ สามารถช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระหนี้สินของสมาชิกและผู้ค้าประกันได้
คณะกรรมการดาเนินการจึงได้มีมติอนุมัติให้สหกรณ์ฯ จัดทาโครงการประกันชีวิตกลุ่มปีที่ 5 กับบริษัทกรุงไทย-แอกซ่า ประกัน
ชีวิต จากัด (มหาชน) เช่นเดิมโดยขยายอายุผู้เข้าร่วมเอาประกันถึง 80 ปี ขยายวงเงินเอาประกันถึง 1,500,000.- บาท
สาหรับปีงบประมาณ 2560สหกรณ์ฯ จะอานวยความสะดวกให้กับสมาชิก โดยการจัดทาระบบสมาชิกออนไลน์ ซึ่ง
สมาชิกสามารถตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นได้ โดยการล็อกอิน (Login) ผ่านเว็บไซต์ของสหกรณ์ฯ โดยสมาชิกต้องระบุเลขที่
สมาชิกและเลขที่บัตรประชาชนก่อน เพื่อตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ได้ดังนี้
1. ข้อมูลทุนเรือนหุ้น
2. ข้อมูลเงินฝาก
3. ข้อมูลหนี้คงเหลือประเภทต่างๆ
4. ข้อมูลผู้ค้าประกัน
5. ข้อมูลสิทธิการกู้
6. ข้อมูลเงินปันผล
7. ข้อมูลสวัสดิการต่างๆและอื่นๆ
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สุดท้ายนี้ ในนามคณะกรรมการขอขอบคุณฝ่ายส่งเสริมและฝ่ายตรวจสอบทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นที่ปรึกษาใน
งานทุกด้านและเข้าร่วมประชุมชี้แจง ให้คาแนะนา และให้ข้อคิดที่เป็นประโยชน์ต่อการดาเนินงานตลอดมา และขอขอบคุณ
สมาชิกทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมใหญ่วันนี้
มติที่ประชุม
รับทราบผลการดาเนินงาน
วาระที่ 4
เรือ่ งรายงานการตรวจสอบกิจการ
ประธานฯ มอบให้นางสาวอารีรัตน์ สมานดุษณี ผูต้ รวจสอบกิจการเป็นผู้รายงาน
เรียนที่ประชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรีรมั ย์ จากัด
ตามที่ที่ประชุมใหญ่ สามัญประจาปี2558เมื่อวันที่12ตุลาคม2558ได้เลือกตั้งข้าพเจ้าเป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัด
บุรีรัมย์จากัด ประจาปีทางบัญชีสิ้นสุดวันที่30กันยายน2559ซึ่งข้าพเจ้าได้ทาการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการดาเนินการเป็น
ประจาทุกเดือนที่เข้าตรวจสอบนั้น ข้าพเจ้าขอเสนอผลการตรวจสอบประจาปีโดยสรุป ดังต่อไปนี้
1. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
1.1เพื่อตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดาเนินการ
1.2เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบัญชีและการควบคุมการเงิน
1.3เพื่อตรวจสอบการดาเนินงานอื่นๆของสหกรณ์
1.4เพื่อให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานด้านบัญชี การเงินและการดาเนินงานอื่นๆ
2.ขอบเขตการตรวจสอบ
2.1ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีตามเอกสารหลักฐาน
2.2ตรวจสอบการควบคุมการเงินตามระเบียบและข้อกาหนดของสหกรณ์
2.3ตรวจสอบการดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ระเบียบ และมติของที่ประชุม
2.4ตรวจสอบการบริหารของคณะกรรมการดาเนินการตามแผนงานและงบประมาณที่กาหนดไว้
3.ผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะทีส
่ หกรณ์ควรแก้ไข
3.1ผลด้านการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงานในรอบปี มีดังนี้
รายได้
บาท
258,169,320.04
ค่าใช้จ่าย
บาท
103,844,792.39
กาไรสุทธิ
บาท
154,324,527.65
กาไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากปีก่อน (คิดเป็นร้อยละ15.54)

20,758,222.16

บาท

ด้านการเงิน
ณวันสิ้นปีมีเงินสดคงเหลือในมือจานวน 25,000.00บาทมีเงินฝากธนาคาร 5บัญชี รวมจานวนเงิน45,932,784.00บาทมีเงินฝากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
ตารวจแห่งชาติจานวน 2,145.78บาท
เงินสดและเงินฝากถูกต้องตามบัญชีและสมุดคู่ฝากการควบคุมการใช้จ่ายของสหกรณ์ฯ เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงินสดในมือ
ไม่เกิน30,000.00บาทการใช้จ่ายเงินของสหกรณ์ฯ ได้จ่ายไปเพื่อกิจการของสหกรณ์ฯ ควรแก่เหตุผล ตามระเบียบมติที่ประชุมและอยู่ภายในวงเงิ น
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่โดยวิธีถัวจ่ายได้ทุกรายการ
3.2

ด้านการบริหารงานของสหกรณ์
คณะกรรมการได้กาหนดระเบียบว่าด้วยการแบ่งแยกหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ไว้อย่างชัดเจนโดยเหมาะสมรัดกุมและบริหารงานตามนโยบาย
แผนงานกฎหมายข้อบังคับระเบียบมติที่ประชุมใหญ่และมติที่ประชุมคณะกรรมการ
3.3

ด้านบัญชี
สหกรณ์ฯ จัดทาบัญชีเรียบร้อยเป็นปัจจุบันมีเอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีครบถ้วนสมบูรณ์มีการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มาประมวลผลทั้ง
ระบบจึงได้ข้อมูลที่ถูกต้อง สามารถเปรียบเทียบบัญชีย่อยและบัญชีคุมยอดได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เป็นปัจจุบัน
3.4
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3.5

ด้านการให้กแู้ ก่สมาชิก
จานวนเงิน

ยอดยกมาณวันต้นปี
3.5.2เงินให้กู้ระหว่างปี
- เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
จานวน2,094สัญญา
- เงินกู้สามัญ
จานวน987สัญญา
- เงินกู้พิเศษ
จานวน47สัญญา
- เงินกู้โครงการ
จานวน55สัญญา
3.5.3รับชาระระหว่างปี
3.5.4ยอดคงเหลือณวันสิ้นปี
เงินให้กู้แก่สมาชิก เพิ่มขึ้นจากปีก่อน206,250,528.00บาทคิดเป็นร้อยละ6.73
ณวันที่ 30กันยายน2559สหกรณ์ฯ มีบญ
ั ชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจานวน1,966,604.95บาท
3.5.1

ด้านการรับฝากเงิน
ประเภทเงินรับฝาก
ยอดยกมาต้นปี
รับฝากเพิม่
เงินรับฝากออมทรัพย์
158,742,480.83
44,778,438.19
เงินรับฝากออมทรัพย์(กู้พิเศษ)
15,321,046.64
เงินรับฝากสะสมทรัพย์
2,278,000.00
5,513,000.00
รวมทั้งสิ้น
161,020,480.83
65,612,484.83
เงินรับฝากจากสมาชิก เพิ่มขึ้นจากปีก่อน21,335,129.51บาทคิดเป็นร้อยละ13.25

บาท

3,065,366,053.00

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

33,245,300.00
1,540,734,700.00
15,310,000.00
2,605,980.00
1,385,645,452.00
3,271,616,581.00

3.6

ถอน

คงเหลือ

29,974,750.75

173,546,168.27

13,737,204.57

1,583,842.07

565,400.00

7,225,600.00

44,277,355.32

182,355,610.34

ด้านเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูย้ มื
ยอดยกมาต้นปี
กูเ้ พิม่
ชาระคืน
เงินเบิกเกินบัญชี
2,958,663,635.91
2,958,663,635.91
ตั๋วสัญญาใช้เงิน
555,000,000.00
2,770,000,000.00
2,770,000,000.00
เงินกู้ ชอส.
318,821,265.54
1,106,944,500.00
114,945,800.00
เงินกู้ ธกส.
557,186,253.20
287,733,170.32
844,919,423.52
เงินกู้ สอ.มหิดล
143,160,000.00
143,160,000.00
เงินกู้ สอ.พระจอมเกล้าฯ
52,500,000.00
52,500,000.00
เงินกู้ ชสอ.ตร.แห่งชาติ
156,028,931.00
156,028,931.00
รวมทัง้ สิน้
1,782,696,449.74
7,123,341,306.23
7,040,217,790.43
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืม เพิ่มขึ้นจากปีก่อน83,123,515.80บาทคิดเป็นร้อยละ4.66

บาท
บาท
บาท
บาท

3.7

คงเหลือ
555,000,000.00
1,310,819,965.54
1,865,819,965.54

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

3.8 ด้านทุนเรือนหุน้
ยอดยกมาต้นปี
ทุนเรือนหุ้น
752,918,020.00
ทุนเรือนหุ้น เพิ่มขึ้นจากปีก่อน80,823,510.00 บาทคิดเป็นร้อยละ 10.73
ทุนสารองและทุนสะสมต่าง ๆ ตามข้อบังคับ
ยอดยกมาต้นปี
ทุนสารอง
124,386,303.16
ทุนรักษาระดับเงินปันผล
1,410,000.00
ทุนสาธารณประโยชน์
3,007,910.89
ทุนสวัสดิการสมาชิกฯ(ผู้ค้า)
121,904,486.00
รวมทัง้ สิน้
250,708,700.05

ซือ้ หุน้ เพิม่
96,472,100.00

ถอนหุน้

คงเหลือ

15,648,590.00

833,741,530.00

บาท

3.9

เพิม่ ขึน้

ลดลง

คงเหลือ

24,840,174.49

-

149,226,477.65

50,000.00

-

1,460,000.00

2,010,000.00

2,262,060.00

2,755,850.89

20,760,000.00

7,721,354.00

134,943,132.00

47,660,174.49

9,983,414.00

288,385,460.54

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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ทุนสวัสดิการสมาชิก (ผู้ค้าฯ)แยกเป็นส่วนที่สมาชิกสมทบจานวน 129,425,000.00บาท และส่วนที่สหกรณ์ฯสมทบจานวน5,518,132.00บาท
ทุนสารองและทุนสะสมต่างๆ ตามข้อบังคับ เพิ่มขึ้นจากปีก่อน37,676,760.49บาทคิดเป็นร้อยละ15.03
3.10การให้ขอ
้ สังเกตและคาแนะนา
จากการตรวจสอบไม่ปรากฏข้อบกพร่องอันจะเป็นผลกระทบให้เกิดความเสียหายแก่สหกรณ์ ฯ แต่อย่างใดขอขอบคุณคณะกรรมการดาเนินการ, เจ้าหน้าที่
สหกรณ์ฯ และสมาชิกทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบเพื่อให้การตรวจสอบสาเร็จลุล่วงไปด้วยดี

(ลงชื่อ) อารีรัตน์ สมานดุษณี
(นางสาวอารีรัตน์ สมานดุษณี)
ผู้ตรวจสอบกิจการ
ที่อยู่ 120/1 ถ.กิจประชา
ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
โทร. 089-2803629 , 081-876-8330 โทรศัพท์ 044-512586
มติทปี่ ระชุม
รับทราบรายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบกิจการประจาปี 2559
วาระที่ 5
เรือ่ งพิจารณาอนุมตั งิ บการเงินประจาปีสนิ้ สุดวันที่ 30 ก.ย.2559
ประธานฯ เสนอว่า นายทะเบียนสหกรณ์ได้มอบหมายให้ คุณเอี่ยม จันท์เทวนุมาส เป็นผู้สอบบัญชีประจาปีงบการเงิน
2559 ตามบัญชีกาไรขาดทุนและงบดุลที่ผู้สอบบัญชีได้ทาการตรวจสอบแล้ว (รายละเอียดอยู่ในหน้า 14 - 28)เป็นหนังรับรอง
ของสหกรณ์ฯ, รายงานของผู้สอบ และงบต่างๆ
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วาระที6่

เรือ่ งพิจารณาจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี 2559
ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี 2559จานวน 154,324,527.65 บาท(หนึ่งร้อยห้าสิบสี่
ล้านสามแสนสองหมื่นสี่พันห้าร้อยยี่สิบเจ็ดบาทหกสิบห้าสตางค์)ซึ่งได้จัดทารายละเอียดการจัดสรรโดยหลักการแล้วดังต่อไปนี้.การจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี 2559
1.เป็นเงินสารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 10ของกาไรสุทธิ
2.เป็นค่าบารุงสันนิบาตสหกรณ์ ร้อยละ 5ของกาไรสุทธิแต่ไม่เกิน
10,000.00บาท
3.เป็นเงินปันผลตามหุ้นที่ชาระแล้วให้จา
่ ยได้ไม่เกินอัตราร้อยละ10ต่อปี
โดยคิดตามส่วนระยะเวลา สหกรณ์คดิ ให้ร้อยละ 8
4. เป็นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกตามส่วนจานวนรวมแห่งดอกเบี้ยเงินกู้ สหกรณ์
คิดให้ร้อยละ 17
5.เป็นเงินโบนัสไม่เกินร้อยละ 10ของกาไรสุทธิ
6.เป็นทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 2ของทุนเรือนหุ้น
7.เป็นเงินทุนสาธารณประโยชน์ ไม่เกินร้อยละ 10ของกาไรสุทธิ
8.เป็นเงินทุนสวัสดิการสมาชิก (ผู้ค้าประกัน) ไม่เกินร้อยละ10ของกาไรสุทธิ

ปี 59

ร้อยละ

ปี 58

ร้อยละ

29,331,178.65

19.01

24,840,174.49

18.60

10,000.00

0.01

10,000.00

0.01

63,315,617.00

41.03

57,226,497.00

42.84

43,617,732.00

28.26

38,939,634.00

29.15

5,000,000.00

3.24

4,500,000.00

3.37

50,000.00

0.03

50,000.00

0.04

3,000,000.00

1.94

2,000,000.00

1.50

10,000,000.00

6.48

6,000,000.00

4.49

154,324,527.65

100.00

133,566,305.49

100.00

การจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี 2559ตามที่เสนอมาจะมีผลดังนี้
ลาดับที่
1
2
3
4

รายการ
กลับมาเป็นของสมาชิกโดยตรง ( ข้อ 3+4 )
เป็นผลประโยชน์แก่สมาชิกโดยส่วนรวม ( ข้อ 1+6+7+8 )
เป็นส่วนของกรรมการและเจ้าหน้าที่ ( ข้อ 5 )
เป็นของสันนิบาติสหกรณ์แห่งประเทศไทย ( ข้อ 2 )
รวม

จานวน

คิดเป็น (%)

106,933,349.00

69.29

42,381,178.65

27.46

5,000,000.00

3.24

10,000.00

0.01

154,324,527.65

100.00

จากการจัดสรรข้างต้น ผลสรุปจากการจัดสรรกาไรสุทธิมขี อ้ สรุปดังนี้
1. เงินปันผลร้อยละ 8 บาท (สมาชิกมีหุ้น 100 บาทได้ดอกเบี้ ย 8 บาท) ด้วยเหตุผลว่า เงินปันผลเป็นการให้กาลังใจ
ให้กับสมาชิกที่พยายามเก็บออมเงินรายเดือนไว้ และเป็นเงินที่สมาชิกได้ประโยชน์กันทุกคน
2.การให้ เ งิ น เฉลี่ ย คื น ร้ อ ยละ 17 บาท ด้ ว ยเหตุ ผ ลเห็ น ว่ า รายได้ ส่ ว นใหญ่ ไ ด้ ม าจากธุ ร กิ จ สิ น เชื่ อ จึ ง เห็ น ควรให้
ผลตอบแทนคืนสู่สมาชิกในรูปของเงินเฉลี่ยคืนร้อยละ 17 บาท (สมาชิกเสียดอกเบี้ย 100 บาท จะได้คืน 17 บาท) เท่ากับว่า
สมาชิกเสียดอกเบี้ยเงินกู้ให้กับสหกรณ์ฯในอัตราร้อยละ 8 บาทตลอดทั้งปี สมาชิกจะเสียดอกเบี้ยเงินกู้ให้กับสหกรณ์ฯ เหลือ
เพียงร้อยละ 6.64 บาทต่อปี หรือร้อยละ 0.55 สตางค์ต่อเดือน ซึ่งเงินเฉลี่ยคืนนี้กู้จากสถาบันการเงินอื่นจะไม่มีให้
3. นอกจากจานวนเงินที่สมาชิกได้แล้ว เงินที่เหลือสมทบเข้าเป็นทุนสารอง,ทุนสาธารณประโยชน์ และเงินทุนสวัสดิการ
ซึ่งเป็นผลประโยชน์ส่วนรวมของสมาชิกต่อไป
มติทปี่ ระชุม
อนุมัติตามทีค่ ณะกรรมการเสนอ
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วาระที7่

เรือ่ งการเลือกตัง้ ผูต้ รวจสอบกิจการประจาปี 2560
ในที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2558 ได้เลือกนางสาวอารีรัตน์ สมานดุษณี เป็นผู้ตรวจสอบกิจการประจาปี 2559
ซึ่งมีวาระการทางาน 1 ปี สหกรณ์ฯ ต้องเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการประจาปี 2560 จานวน 1 ท่าน แทนคนเดิมที่ครบวาระ แต่ผู้
ที่ครบวาระอาจได้รับเลือกตั้งซ้าอีกได้ ทั้งนี้คณะกรรมการได้มีมติเห็นชอบเสนอ นางสาวอารีรัตน์ สมานดุษณี เป็นผู้ตรวจสอบ
กิจการต่อมีประวัติโดยย่อดังนี้
การศึกษา
ระดับปริญญาตรี
- บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) จากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล(นครราชสีมา)
- นิติศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยรามคาแหง
ระดับปริญญาโท
- บัญชีมหาบัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- นิติศาสตร์มหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยรามคาแหง
ประสบการณ์การทางาน
- อาจารย์ระดับ 7 ประจาสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์
- ผูส้ อบบัญชีภาษีอากร
- ผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ จากัด (พ.ศ.2549-ปัจจุบัน)
- ผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสุรินทร์ จากัด (พ.ศ.2551-ปัจจุบัน)
- ผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการตารวจนครราชสีมา จากัด (พ.ศ.2554-2556)
- ผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการตารวจสุรินทร์ จากัด (พ.ศ.2556-ปัจจุบัน)
จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติทปี่ ระชุม
อนุมัติ เลือก นางสาวอารีรัตน์ สมานดุษณี เป็นผู้ตรวจสอบกิจการประจาปี 2560
วาระที่ 8
เรือ่ งพิจารณาคัดเลือกผูส้ อบบัญชีประจาปี 2560
ตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ ข้อที่ 70(12) กาหนดให้ที่ประชุมใหญ่มีอานาจหน้าที่ในการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและ
กาหนดค่าธรรมเนียม เพื่อเสนอนายทะเบียนแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จากัด สาหรับปี
สิ้นสุดทางบัญชี ณ 30 กันยายน 2560 คณะกรรมการได้พิจารณาผู้เสนอบริการ เป็นผู้ได้รับอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุม
พิจารณาจานวน 2 ราย ดังนี้
1. ห้างหุ้นส่วนจากัด แสง.พี.ที.เทรดดิ้ง ขอเสนอ นายดารง ทองบุญ
2.นายสุทธิพงษ์ ธรรมรักษ์
รายการเปรียบเทียบข้อมูล
รายละเอียดการเสนอบริการสอบบัญชี
1.

การเข้าปฏิบตั งิ านตรวจสอบบัญชี
- จานวนครั้งที่เข้าตรวจสอบ

- จานวนผู้ช่วย

ห้างหุน้ ส่วนจากัด แสง.พี.ที.เทรดดิง้
ขอเสนอ นายดารง ทองบุญ

นายสุทธิพงษ์ ธรรมรักษ์

- จะด าเนิ น การเข้ า ตรวจสอบบั ญ ชี ด้ ว ย - จะด าเนิ น การเข้ า ตรวจสอบบั ญ ชี ด้ ว ย
ตนเองอย่างน้อยปีละ3-4ครั้งๆ ละประมาณ3 ตนเองอย่างน้อยปีละ3 - 4ครั้งๆ ละประมาณ
- 4 วัน
3 - 4 วัน
- ผู้ช่วยไม่น้อยกว่า 3 - 4 คน
- ผู้ช่วยไม่น้อยกว่า 3 - 4 คน
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รายละเอียดการเสนอบริการสอบบัญชี
2.

การจัดทารายงานผลการตรวจสอบ
- รายงานระหว่างปี

- รายงานประจาปี

3.

บริการการอื่นๆ

4.

ประสบการณ์ด้านการสอบบัญชี

5.

ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี
- จานวนเงิน
- การเบิกค่าธรรมเนียม

ห้างหุน้ ส่วนจากัด แสง.พี.ที.เทรดดิง้
ขอเสนอ นายดารง ทองบุญ

นายสุทธิพงษ์ ธรรมรักษ์

- รายงานผลการสอบบัญชีระหว่างงวดช่วง
3 เดื อ น โดยจะรายงานให้ ก รมตรวจบั ญ ชี
สหกรณ์ท ราบตามระเบี ย บที่ น ายทะเบี ย น
สหกรณ์กาหนด
- รายงานผลการตรวจสอบบัญชีประจาปี
1. รายงานแบบสั้น
2. รายงานแบบยาว ตามที่ น ายทะเบี ย น
สหกรณ์กาหนด
- ผู้ ส อบยิ น ดี จ ะเข้ า ร่ ว มประชุ ม ใหญ่ ห รื อ
ประชุ ม คณะกรรมการด้ ว ยตนเองทุ ก ครั้ ง
ตามที่สหกรณ์ร้องขอ
1. ประสบการณ์ ด้ า นการตรวจสอบบั ญ ชี
สหกรณ์ภาครัฐ 29 ปี
2. ผู้ สอบบั ญ ชี สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ค รู พั ท ลุ ง
จากัด
3. ผู้ ส อบบั ญ ชีส หกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ค รู ย ะลา
จากัด
4. ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธร
จังหวัดพิจิตร จากัด
5.ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ สาธารณสุข
พิจิตร จากัด

- รายงานผลการสอบบัญชีระหว่างงวดช่วง
3 เดื อ น โดยจะรายงานให้ ก รมตรวจบั ญ ชี
สหกรณ์ท ราบตามระเบี ย บที่ น ายทะเบี ย น
สหกรณ์กาหนด
- รายงานผลการตรวจสอบบัญชีประจาปี
1. รายงานแบบสั้น
2. รายงานแบบยาว ตามที่ น ายทะเบี ย น
สหกรณ์กาหนด
- ผู้ ส อบยิ น ดี จ ะเข้ า ร่ ว มประชุ ม ใหญ่ ห รื อ
ประชุ ม คณะกรรมการด้ ว ยตนเองทุ ก ครั้ ง
ตามที่สหกรณ์ร้องขอ
1. ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชี
สหกรณ์ภาครัฐ 30 ปี
2. ดารงตาแหน่งสุดท้าย ผู้อานวยการ
สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พื้นที่ (สงขลา)
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
3. ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์นครนายก
จากัด
4. ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจ
พิจิตร จากัด
5. ผู้สอบบัญชีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมงคล
เศรษฐี จากัด

- 75,000.- บาท
- แบ่งรับเป็น 3 งวด

- 90,000.- บาท
- แบ่งรับเป็น 3 งวด

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติทปี่ ระชุม
มีมติเป็นเอกฉันท์ เลือก นายดารง ทองบุญ เป็นผู้สอบบัญชีประจาปี 2560
วาระที่ 9
เรือ่ งพิจารณากาหนดวงเงินกูย้ มื หรือค้าประกันประจาปี2560
อาศัยความตามข้อ 17 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จากัด
“วงเงินกู้ยืมหรือค้าประกัน ที่ประชุมใหญ่อาจกาหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค้าประกันสาหรับปีหนึ่งๆ ไว้ตามที่ จาเป็นและ
สมควรแก่การดาเนินงาน วงเงินซึ่งกาหนดดังว่านี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ถ้าที่ประชุมใหญ่ยังมิได้
กาหนด หรือนายทะเบียนสหกรณ์ยังมิได้ให้ความเห็นชอบวงเงินกู้ยมื หรือการค้าประกันสาหรับปีใด ก็ให้ใช้วงเงินกู้ยืมหรือการค้า
ประกันสาหรับปีก่อนไปพลาง”
สาหรับปีบัญชี 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จากัด ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ประจาปี 2558
และได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ให้ใช้วงเงินกู้ยืมหรือค้าประกันประจาปีจานวน 3,000,000,000.- บาท (สาม
พันล้านบาทถ้วน)
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ในปีบัญชี 2560 สหกรณ์ฯ จึงขอคณะกรรมการพิจารณากาหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้าประกันประจาปี 2560 ไว้ในวงเงินไม่
เกิน 3,000,000,000.- บาท (สามพันล้านบาทถ้วน) เท่าเดิม เนื่องจากวงเงินกู้ยืมดังกล่าว สหกรณ์ฯ ยังสามารถบริหารงานได้
ตามแผนงานและยังคงมีสภาพคล่องอยู่
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติทปี่ ระชุม
พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ให้สหกรณ์ฯ กาหนดวงเงินขอกู้ยืมหรือค้าประกันประจาปีสิ้นสุดวันที่ 30
กันยายน 2560 ไว้ไม่เกิน 3,000,000,000.- บาท (สามพันล้านบาทถ้วน) เท่าเดิม
วาระที่ 10
เรือ่ งการพิจารณางบประมาณรายจ่ายและประมาณการรายรับประจาปี 2560
คณะกรรมการขอเสนอแผนงบประมาณรายจ่ายและประมาณการรายรับประจาปี 2560 เพือ่ ขออนุมัติต่อที่ประชุม
ใหญ่สามัญประจาปี 2559 มีรายละเอียดดังนี้
งบประมาณรายจ่ายประจาปี 2560
ประเภทรายจ่าย

ปี 2559
ตั้งไว้

จ่ายจริง

ปี2560
ขอตั้ง

2,200,000

2,070,600

2,500,000

- ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษ

10,000

9,360

10,000

- ค่าจ้าง

105,600

105,600

108,000

- ค่าตอบแทนเลขานุการและ
เหรัญญิก

168,000

168,000

168,000

- ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การเงินและ
กาลังพล

330,000

324,228

332,000

- ค่าตรวจสอบกิจการ

60,000

60,000

84,000

คาประกอบคาชี้แจง

- จ่ายเป็นเงินเดื อนเจ้าหน้าที่ จานวน 10อัตรา
ตามระเบียบที่สหกรณ์กาหนดไว้ และสารองเผื่อ
การปรับเงินเดือนเจ้าหน้าที่เพื่อให้สอดคล้องกับ
ภาวะเศรษฐกิจ
- จ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ
กรณีเงินเดือนเต็มขั้น
- จ่ายเป็นค่าแม่บ้านสาหรับท าความสะอาด 1
คน เดือนละ 6,800.- บาทรวมเป็นเงิน 81,600.บาท
- เตรี ย มห้ อ งประชุ ม และเครื่ อ งเสี ย ง 1 คน
เดื อนละ 2,200.- บาท รวมเป็ นเงิ น 26,400.บาท

1.หมวดเงินเดือน

- เงินเดือน

2.หมวดค่าตอบแทน

- จ่ายสาหรับกรรมการผู้ทาหน้าที่เหรัญญิก
และเลขานุการ รวมเดือนละ 10,000.- บาท
12 เดือน เป็นเงิน 120,000.- บาท
- ผู้ช่วยฝ่ายละ 1 คน รวมเดือนละ
4,000.- บาท12 เดือน เป็นเงิน48,000.- บาท
- จ่ า ยเป็ น ค่ า ตอบแทนรายเดื อ นส าหรั บ
เจ้าหน้าที่การเงิ น 36 สภ.ในการช่วยเหลือและ
ประสานงานเกี่ย วกับ สหกรณ์ฯ เจ้าหน้าที่ โอน
ข้อมูล เงิ น เดื อน,เจ้ าหน้า ที่ กาลัง พลที่ ใ ห้ ค วาม
ช่วยเหลื องานสหกรณ์ ฯ ในด้ านเอกสารต่ างๆ
และเจ้าหน้าที่ดูแล ในด้านเว็บไซต์ของสหกรณ์ฯ
- จ่ายเป็นค่าตรวจสอบกิจการของผู้ตรวจสอบ
กิ จ การตามที่ ป ระชุ ม ใหญ่ เ ลื อ กตั้ ง เดื อ นละ
7,000.- บาท ประมาณ12 ครั้ง
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ประเภทรายจ่าย

ปี 2559
ตั้งไว้

จ่ายจริง

ปี2560
ขอตั้ง

- ค่าเบี้ยประชุม

570,000

486,600

570,000

- ค่าตอบแทนที่ปรึกษา
คณะกรรมการ

600,000

600,000

700,000

- ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ภาคเอกชน
- ค่าตอบแทนค่าครองชีพ

70,000

70,000

90,000

110,000

72,840

110,000

- เครื่องเขียนแบบพิมพ์

250,000

227,490.10

250,000

- ค่าวัสดุอื่นๆ

50,000

22,659

50,000

100,000

266,290

300,000

คาประกอบคาชี้แจง
- จ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมประจาเดือน
- ประธานกรรมการ 1,0 00. - บาท ต่ อ ครั้ ง
ประมาณ 12 ครั้ง
- คณะกรรมการ,ที่ ป รึ ก ษา และผู้ เ ข้ า ร่ ว ม
ประชุม800.- บาทต่อครั้ง ประมาณ12 ครั้ง
- จ่ า ยเป็ น ค่ า เบี้ ย ประชุ ม คณะอนุ ก รรมการ
ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
- จ่ า ยค่ า ตอบแทนที่ ป รึ ก ษาคณะกรรมการ
ผู้ท รงคุ ณ วุฒิที่ สหกรณ์ฯ แต่ ง ตั้ ง ตามระเบี ย บ
สหกรณ์ฯ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ
- จ่ า ย เ ป็ น ค่ า ส อ บ บั ญ ชี ใ ห้ ผู้ ส อ บ บั ญ ชี
ภาคเอกชน ซึ่งเป็นบุคคลที่ที่ประชุมใหญ่อนุมัติ
- จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพแก่เจ้าหน้าที่
สหกรณ์ฯ ตามสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน

3.หมวดค่าวัสดุ

- จ่ายเป็นค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ในกิจการ
สหกรณ์ฯ เช่น คาขอกู้,ใบเสร็จรับเงิน,กระดาษ
ต่อเนื่อ ง,ทะเบี ย นต่ างๆ,กระดาษถ่ายเอกสาร
สมุ ด คู่ ฝ ากทุ ก ประเภท,ใบฝาก,ใบถอนแบบ
พิเศษต่อเนื่อง,คาขอกู้สามัญ ,ฉุกเฉิน,โครงการ
ต่างๆ และอื่นๆ เป็นต้น
- จ่ายเป็นค่าจัดซื้อของใช้สานักงาน เช่น น้ายา
สุข ภั ณ ฑ์ /ตรายาง/ยากาจั ด ปลวก/ธงชาติ /
กระดาษชาระ/เครื่องเย็ บกระดาษ/ ไม้กวาด
เป็นต้น

4.หมวดครุภัณฑ์

- เครื่องใช้สานักงาน

- เผื่ อ เครื่ อ งคิ ด เลขเสี ย ทดแทนเครื่ อ งเดิ ม ที่
หมดสภาพการใช้งาน
- เผื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมปริ้นเตอร์
จานวน 1 ชุด ทดแทนเครื่องเดิ ม ที่ห มดสภาพ
การใช้งาน
- เผื่ อ จั ด ซื้ อ เครื่ อ งปริ้ น เตอร์ แ บบแคร่ ย าว
จ านวน 2 เครื่ อ ง ทดแทนเครื่ อ งเดิ ม ที่ ห มด
สภาพการใช้งาน
- จัดซื้อเครื่องพิม พ์ดี ด ไฟฟ้าจ านวน 1 เครื่ อง
ทดแทนเครื่องพิมพ์ดีดเดิมที่หมดสภาพการใช้
งาน
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ประเภทรายจ่าย

ปี 2559
ตั้งไว้

จ่ายจริง

ปี2560
ขอตั้ง

คาประกอบคาชี้แจง
- กล้ อ งวงจรปิ ด พร้ อ มเดิ น สายและอุ ป กรณ์
ควบคุ ม เพื่อเพิ่ม ความปลอดภัย และสามารถ
ตรวจสอบผู้เข้า-ออกอาคารสานักงานสหกรณ์ฯ
ได้ทั่วถึง
หมายเหตุ
สหกรณ์ฯ ตั้งงบประมาณในปี 2559 ในหมวด
ครุภัณฑ์ค่าเครื่องใช้สานักงานจานวน 100,000.บาท และที่ ป ระชุม คณะกรรมการด าเนิ นการ
ประจ าเดื อ น พฤศจิ ก ายน ครั้ ง ที่ 3/2559 ได้
อนุมัติให้สหกรณ์ฯ จัดซื้อเครื่องใช้สานักงานเพิ่ม
อีกจานวน 200,000.- บาท

หมวดค่าใช้สอย
- ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะ
5.

100,000

52,344

100,000

- ค่ารับรอง

150,000

79,440.49

150,000

- ค่าล่วงเวลา

100,000

85,000

100,000

- ค่าจัดอบรมสัมมนาให้ความรู้แก่
สมาชิก
- ค่าพัฒนาบุคลากร

100,000

---

100,000

50,000

9,980

50,000

- ค่าโปรแกรมสหกรณ์ฯและ
ค่าบารุงรักษาโปรแกรม

50,000

53,000

150,000

- ค่าซ่อมแซมบารุงและ
รักษาทรัพย์สิน

50,000

34,380

100,000

- จ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะสาหรับกรรมการ,
เจ้าหน้าที่,สมาชิก หรือบุคคลภายนอกที่สหกรณ์
มีค วามจ าเป็ นขอให้ เ ดิ นทางไปปฏิ บั ติ ง านของ
สหกรณ์
- จ่ายสาหรับเป็นค่ารับรองคณะกรรมการและที่
ปรึ ก ษาที่ ม าประชุ ม สหกรณ์ ฯ และมาร่ ว ม
กิจกรรมของสหกรณ์ฯ และเข้าร่วมกิจกรรมใน
โอกาสต่ า งๆ ของต ารวจภู ธ รจั ง หวั ด บุ รี รั ม ย์ ,
รั บ รองแขกที่ ม าเยี่ ย มชมกิ จ การ รวมทั้ ง ผู้
ตรวจสอบ,ผู้สอบบัญชี และสมาชิกสหกรณ์ฯ
- จ่ายเป็นค่าล่วงเวลาของเจ้าหน้าที่ในวันหยุ ด
หรือนอกเวลาราชการ กรณีมีง านเร่งด่วน,การ
ตรวจสอบยอดหุ้น-หนี้,เงินฝาก,รวบรวมข้อมูล
เพื่อ นาเสนอที่ ป ระชุ ม ใหญ่ส ามัญ และวิส ามั ญ
เป็นต้น
- จ่ายสาหรับการจัดโครงการอบรมสัมมนาให้
ความรู้กับสมาชิก
- สาหรั บ เจ้าหน้าที่ ใ นการศึ กษาอบรมความรู้
เพิ่มเติม
- ใช้ จ่ า ยในการพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง โปรแกรม
สหกรณ์ ฯ และระบบสมาชิ กออนไลน์ , ค่ า เบี้ ย
เลี้ ย ง,ค่ า บ ารุ ง รั กษาโปรแกรมประจ าปี 2 560
และค่าพัฒนาเว็บไซต์ของสหกรณ์ฯ
- จ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบารุงเครื่องคอมพิวเตอร์,
เครื่องปรับอากาศ,ค่าน้ามันหล่อลื่น,ค่าใช้จ่ายใน
การซ่อมบารุงยานพาหนะ และทรัพย์สินอื่นของ
สหกรณ์ฯ
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ประเภทรายจ่าย

ปี 2559
ตั้งไว้

จ่ายจริง

ปี2560
ขอตั้ง

คาประกอบคาชี้แจง

- ค่าใช้จ่ายวันประชุมใหญ่

300,000

107,841

300,000

- จ่ า ยเป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยต่ า งๆ ในวั น ประชุ ม ใหญ่
สามัญและเผื่อการประชุมใหญ่วิสามัญระหว่างปี
- ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินชาระหนี้สถาบัน
การเงินต่างๆ
- ค่าธรรมเนียมการโอนเงินกู้สามัญระบบบาท
เนตครั้งละ 1,000.- บาท ประมาณ 25 ครั้งรวม
เป็นเงิน25,000.-บาท
- จ่ายค่าสมุดเช็คประมาณ 25 เล่มเล่มละ300.บาทเป็นเงิน7,500.- บาท เป็นต้น
- เผื่อสาหรับเป็นการสารองในกรณีที่มีค่าใช้จ่าย
ที่ไม่ได้คาดการณ์ไว้ก่อน แต่จะต้องขออนุมัติจาก
คณะกรรมการก่อน
- จ่ายสาหรั บเป็ นค่ าใช้จ่ายไม่สามารถจัดเป็ น
ค่าใช้จ่ายหมวดอื่นได้
- จ่ายสาหรับเป็นค่าน้ามันรถที่ใช้ในการติดต่อ
งานเกี่ยวกับสหกรณ์ฯ
- จ่ายสาหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดีกับ
ลูกหนี้
- จ่ายเป็นค่าหนังสือพิมพ์รายวันและวารสารไว้
ที่สานักงานสหกรณ์ฯ
- จ่ า ยเป็ น ค่ า น้ าดื่ ม ,กาแฟ และของว่ า ง
คณะกรรมการ/ที่ ปรึ กษา/สมาชิก/ผู้ที่เ ข้ามา
ติดต่องานสหกรณ์ฯ
- เพื่อเป็นการแสดงการไว้อาลัยให้กับสมาชิกที่
เสียชีวิต

- ค่าอากรและค่าธรรมเนียม

100,000

46,449

100,000

- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

100,000

---

100,000

- ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

30,000

14,595.18

30,000

- ค่าน้ามันรถ

15,000

12,000

15,000

- ค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดี

50,000

---

50,000

- ค่าหนังสือพิมพ์และวารสาร

5,000

2,430

5,000

- ค่าเครื่องดื่ม

30,000

14,925

30,000

- ค่าพวงหรีด

30,000

20,000

30,000

50,000

---

100,000

- เพื่อปรั บปรุงภูมิทัศน์ภายในอาคารและรอบ
บริเวณอาคารสานักงานสหกรณ์ฯ

- ค่าสวัสดิการ

60,000

10,500

60,000

- เงินสมทบทุนประกันสังคมและ
กองทุนทดแทน
- ค่าเบี้ยประกันเจ้าหน้าที่
8.หมวดสาธารณูปโภค
- ค่ากระแสไฟฟ้า

82,000

80,415

82,000

15,000

12,090

---

- ค่ารักษาพยาบาลเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ และ
ส า ห รั บ เ ป็ น ค่ า ต ร ว จ สุ ข ภ า พ ป ร ะ จ า ปี ,
ค่ า รั ก ษาพยาบาล,ค่ า เครื่ อ งแบบเจ้ า หน้ า ที่ ,
ค่าอาหารเย็นในระหว่างทางานล่วงเวลา
-จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและเงิน
ทดแทนประจาปีส่วนของนายจ้างตามกฎหมาย
---

100,000

67,965.98

100,000

6.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

- ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์
7.หมวดสวัสดิการ

- จ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสหกรณ์ฯ และเผื่อค่า
ไฟห้องประชุม จ่ายตามใบเสร็จรับเงิน
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ประเภทรายจ่าย
ตั้งไว้

จ่ายจริง

ปี2560
ขอตั้ง

- ค่าโทรศัพท์

35,000

21,501.01

35,000

- ค่าน้าประปา

10,000

7,759.66

10,000

- ค่าไปรษณีย์

25,000

19,007

30,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

8,260,600

7,235,290.42

9,099,000

9.สมทบทุนสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือ

ปี 2559

สมาชิก(ผู้ค้าประกัน)
รวมทั้งสิ้น

คาประกอบคาชี้แจง
- จ่ า ย เ ป็ น ค่ า โ ท ร ศั พ ท์ 2 ห ม า ย เ ล ข ,
ค่าอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อใช้กับเว็บไซต์ของ
สหกรณ์ ฯ และเป็ น ค่ า โทรศั พ ท์ ร ายเดื อ นที่ ใ ช้
สาหรับติดต่องานเกี่ยวกับสหกรณ์ฯ
- จ่ า ย เ ป็ น ค่ า น้ า ป ร ะ ป า ต า ม ห ลั ก ฐ า น
ใบเสร็จรับเงิน
- จ่ า ยเป็ น ค่ า ส่ ง ไปรษณี ย์ ค่ า ฝากส่ ง ธนาณั ติ
และค่าดวงตราไปรษณีย์ เพื่อส่งหนังสือการสอบ
ทานหุ้ น /หนี้ / เงิ น ฝากตามข้ อ บั ง คั บ สหกรณ์
ตามหลักฐานใบเสร็จรับเงินตามที่จ่ายจริง
- ตั้ ง ไว้ ต ามระเบี ย บว่ า ด้ ว ยเงิ น ทุ น สวั ส ดิ ก าร
เพื่อช่วยเหลือสมาชิก(ผู้ค้าประกัน) โดยโอนเงิน
เข้าหลังวันประชุมใหญ่สามัญประจาปี 30 วัน

สาหรับค่าใช้จ่ายในการบริหารถัวเฉลี่ยทุกรายการ แยกตามหมวดได้ดงั นี้
1.หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง
2.หมวดค่าตอบแทน
3.หมวดวัสดุ
4.หมวดครุภัณฑ์
5.หมวดค่าใช้สอย

หมวดที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง
7.หมวดสวัสดิการ
8.หมวดสาธารณูปโภค
9. สมทบทุนสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิก(ผู้ค้าประกัน)
6.

จานวนเงิน
-- ” --- ” --- ” --- ” --- ” --- ” --- ” --- ” -รวมทั้งสิ้น

2,618,000.00
2,054,000.00
300,000.00
300,000.00
1,410,000.00
100,000.00
142,000.00
175,000.00
2,000,000.00
9,099,000.00

ประมาณการรายได้ และค่าใช้จา่ ยประจาปี 2560
ประมาณการรายได้
ดอกเบี้ยรับจากเงินให้สมาชิกกู้ยืม ( 1 )
ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคารและลงทุนอื่น ๆ
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าเป็นสมาชิก
ดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์อื่น
รายได้อื่น ๆ
รวมรายได้

264,435,037.80
1,500,000.00
1,000.00
28,000.00
1,000.00
265,965,037.80

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ประมาณการค่าใช้จา่ ย
ดอกเบี้ยจ่าย ( 2 )
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ
รวมค่าใช้จ่าย
ประมาณการรายรับสูงกว่ารายจ่าย

79,905,230.88
9,099,000.00
89,004,230.88
176,960,806.92

บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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หมายเหตุ

คาดว่าดอกเบีย้ รับจากการให้สมาชิกกู้ จะมาจากคณะกรรมการหาเงินมาเป็นทุนหมุนเวียน
(2) ดอกเบี้ยจ่ายจากการกู้เงินสถาบันการเงินอื่นและจ่ายให้กับสมาชิกที่นาเงินมาฝากออมทรัพย์และสะสมทรัพย์
มติทปี่ ระชุม
อนุมัติ
วาระที1่ 1 เรือ่ งการเลือกตัง้ คณะกรรมการดาเนินการปี 2560
พล.ต.ต.ฉัตรวรรษ แสงเพชร ประธานกรรมการ ได้ชี้แจงเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการดาเนินการ เพื่อให้เป็นไป
ตาม พ.ร.บ.สหกรณ์ 2542 และข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จากัด หมวด 8 ข้อ 71 ให้สหกรณ์มี
คณะกรรมการดาเนินการประกอบด้วย ประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการอื่นไม่เกิน 14 คน ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกจาก
สมาชิก ดังนี้
คณะกรรมการดาเนินการชุดที่ 43 ประกอบด้วยกรรมการจานวน 15 คน คือ
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

(1)

ยศ นาม
พล.ต.ต. ฉัตรวรรษ
พ.ต.อ. ณรงค์ฤทธิ์
พ.ต.อ. ชาญชัย
พ.ต.อ. สุรชัย
พ.ต.อ. สถิตย์
พ.ต.อ. ชวาล
พ.ต.อ. สนอง
พ.ต.อ. ขจรศักดิ์
พ.ต.อ. สมภพ
พ.ต.อ. ชัชวาลย์
พ.ต.อ. สิทธิพล
พ.ต.อ. สมดุลย์
พ.ต.อ. ปิยะชาติ
พ.ต.อ. เชิดชัย
พ.ต.อ.เอนก

ในปีบัญชี
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

30

นามสกุล
แสงเพชร
ด่านสุวรรณ์
พงษ์พิชิตกุล
สังขพัฒน์
โพธิมาศ
อุทัยพันธุ์
วรรณโคตร
ตาปนานนท์
สังข์กรทอง
เปาอินทร์
แสนสุโพธิ์
ลึกประโคน
ศิริมณฑา
เปรมปรีดิ์
ทับสูงเนิน

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการฯ
รองประธานฯ และเลขานุการ
รองประธานฯ และเหรัญญิก
รองประธานฯ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

วาระ / ปี
1/2
2/2
2/2
1/2
2/1
2/2
2/1
1/2
2/1
2/1
2/1
1/2
1/1
1/1
1/2

กันยายน 2559 มีคณะกรรมการฯ ที่ต้องออกตามวาระจานวน 8 คน ดังนี้คือ

ยศ นาม
พล.ต.ต. ฉัตรวรรษ
พ.ต.อ. ณรงค์ฤทธิ์
พ.ต.อ.ชาญชัย
พ.ต.อ. ชวาล
พ.ต.อ. สุรชัย
พ.ต.อ. สมดุลย์
พ.ต.อ. ขจรศักดิ์
พ.ต.อ. เอนก

นามสกุล
แสงเพชร
ด่านสุวรรณ์
พงษ์พิชิตกุล
อุทัยพันธุ์
สังข์พัฒน์
ลึกประโคน
ตาปนานนท์
ทับสูงเนิน

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการฯ
รองประธานฯ และเลขานุการ
รองประธานฯ และเหรัญญิก
กรรมการ
รองประธานฯ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

วาระ / ปี

หมายเหตุ

1/2
2/2
2/2
2/2
1/2
1/2
1/2
1/2

เกษียณ
ย้าย
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ดังนั้น กรรมการดาเนินการสหกรณ์ฯ ซึ่งพ้นจากตาแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งซ้าได้อีก แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน
ในกรณีที่มีการเลือกตั้งกรรมการสหกรณ์แทนตาแหน่งที่ว่าง ให้กรรมการดาเนินการสหกรณ์ฯ ที่ได้รับเลือกตั้งอยู่ในตาแหน่ง
เท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ที่ทาหน้าที่แทน
จากนั้นให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาเลือกตั้งกรรมการดาเนินการ ตามข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัด
บุรีรัมย์ จากัด
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้งคณะกรรมการดาเนินการ ดังนี้
1. ประธานกรรมการ
ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้ง
พล.ต.ต.ฉัตรวรรษ แสงเพชร
(1)......................................................................................
เป็นประธานกรรมการ
2. กรรมการดาเนินการ (เลือกตั้งตามที่ออกตามวาระ)
ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้ง ดังนี้
พ.ต.อ.สุรชัย
สังขพัฒน์
(1)........................................................................................
พ.ต.อ.ประยุทธ
โพธิ์แก้วกุล
(2)........................................................................................
พ.ต.อ.สุรพล
มุ่งมา
(3)........................................................................................
พ.ต.อ.รุทธพล
เนาวรัตน์
(4)........................................................................................
พ.ต.อ.สมดุลย์
ลึกประโคน
(5)........................................................................................
พ.ต.อ.บัณฑิต
อ่อนสาคร
(6)........................................................................................
พ.ต.อ.สัมภาษณ์
ศรีจันทึก
(7)........................................................................................
คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จากัดประจาปี 2560 จานวน
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

ยศ นาม
พล.ต.ต.ฉัตรวรรษ
พ.ต.อ.ประยุทธ
พ.ต.อ.สุรพล
พ.ต.อ.สุรชัย
พ.ต.อ.รุทธพล
พ.ต.อ.สถิตย์
พ.ต.อ.สนอง
พ.ต.อ.สมภพ
พ.ต.อ.ชัชวาลย์
พ.ต.อ.สิทธิพล
พ.ต.อ.สมดุลย์
พ.ต.อ.ปิยะชาติ
พ.ต.อ.เชิดชัย
พ.ต.อ.บัณฑิต
พ.ต.อ.สัมภาษณ์

นามสกุล
แสงเพชร
โพธิ์แก้วกุล
มุ่งมา
สังขพัฒน์
เนาวรัตน์
โพธิมาศ
วรรณโคตร
สังข์กรทอง
เปาอินทร์
แสนสุโพธิ์
ลึกประโคน
ศิริมณฑา
เปรมปรีดิ์
อ่อนสาคร
ศรีจันทึก

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

15

คน ดังนี้
วาระ / ปี
2/1
1/1
1/1
2/1
1/1
2/2
2/2
2/2
2/2
2/2
2/1
1/2
1/2
1/1
1/1
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วาระที่ 12
เรือ่ งความเห็นและข้อเสนอแนะของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
คุณบุญจันทร์ แม้นศิริ กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับสมาชิกทุกท่านที่สหกรณ์ฯ สามารถปิดบัญชีได้ประชุมใหญ่เร็ว
เพื่อคืนความสุขให้กับสมาชิก แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพการทางานของเจ้าหน้าทีแ่ ละคณะกรรมการที่สามารถบริหารจัดการ
ได้เป็นอย่างดี โดยมีหนี้เสียประมาณ 0.12% ของหนี้ทั้งหมดเท่านั้นเอง
วันนี้ท่านในฐานะผู้แทนสมาชิกได้เข้ามาฟังการแถลงผลงานของคณะกรรมการ ท่านเป็นกระบอกเสียง นาเรื่องราว
ต่างๆ กลับไปเล่าให้สมาชิกในกลุม่ สังกัดได้รับทราบถึงความเคลื่อนไหว การดาเนินงานของสหกรณ์ฯ
ขออานาจคุณพระศรีรัตนตรัย อานวยพรให้สหกรณ์ฯ เจริญรุ่งเรือง และสมาชิกประกอบอาชีพรับราชการ อาชีพเสริม
ต่างๆ เจริญรุ่งเรืองต่อไป
สานักงานสหกรณ์จงั หวัดบุรรี มั ย์
คุณสุวรรณี ศรีสุวรรณ กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ ที่สามารถปิด
บัญชีและประชุมใหญ่ได้ภายในเวลาอันรวดเร็ว รวมถึงสามารถจัดสรรกาไรเป็นเงินปันผลและเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกสูงขึ้นกว่าปี
ก่อน
มีข้อเสนอแนะในการดาเนินงาน ดังนี้
1. การระดมทุนในสหกรณ์ สหกรณ์ควรส่งเสริมการระดมทุนจากสมาชิกให้เพิ่มขึ้น เช่น การเพิ่มทุนเรือนหุ้นและเงิน
รับฝาก เพื่อลดสัดส่วนการกู้เงินจากแหล่งเงินกู้ภายนอก ทาให้สมาชิกกู้เงินจากสหกรณ์โดยจ่ายดอกเบี้ยในอัตราต่าลงสมาชิกมี
ความเป็นอยู่ดีขึ้น ในขณะเดียวกันสหกรณ์มีความเข้มแข็งและสามารถให้บริการสมาชิกได้อย่างทั่วถึง
2. การบริหารความเสี่ย งด้านเงินกู้ สหกรณ์ควรระมัด ระวังในการให้เงินกู้ที่เกินความสามารถในการส่งชาระหนี้ของ
สมาชิก เพื่อป้องกันปัญหาหนี้ค้างชาระและควรกาหนดงวดส่งชาระหนี้ให้เป็นไปตามคาแนะนาของกรมส่งเสริมสหกรณ์
3. การตรวจสอบข้อมูลของสมาชิก เป็นที่น่ายินดีที่ในปีบัญชีสิ้นสุด 30 กันยายน 2560 สหกรณ์มีระบบตรวจสอบข้อมูล
สมาชิกออนไลน์ โดยให้สมาชิกกรอกข้อมูลเลขทะเบียนสมาชิกและเลขบัตรประชาชน 13 หลัก ในการตรวจสอบข้อมูลของ
ตนเองเพื่อให้ทราบรายละเอียดการถือหุ้นในสหกรณ์,การค้าประกัน,เงินฝาก,หนี้คงเหลือ,การให้ สวัสดิการต่างๆของสหกรณ์
เป็นต้น ระบบนี้ถือว่ามีประโยชน์ต่อสมาชิกเป็นอย่างมาก จึงขอให้สมาชิกมีการตรวจสอบข้อมูล ของตนเองอยู่ตลอดเวลา เพื่อ
ป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
วาระที่ 13
เรือ่ งอืน่ ๆ
- ประธานฯ กล่าวว่า ทุกปี กองสวัสดิการ สานักงานกาลังพล สานักงานตารวจแห่งชาติ จะมีหนังสือขอความร่วมมือให้สหกรณ์
ฯ ร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือข้าราชการตารวจที่ได้รับบาดเจ็บ ทุพพลภาพ และเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ โดยกาหนดให้
สหกรณ์ฯ ที่มีกาไรสุทธิตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป ร่วมบริจาคเงินร้อยละ 0.30 ของผลกาไรสุทธิ และผลกาไรที่ต่ากว่า 10 ล้าน
บาท ให้ ร่ ว มบริ จ าคเงิ น ร้ อ ยละ 0.20 ของผลก าไรสุ ท ธิ หากตามข้ อ ก าหนดดั ง กล่ า ว สหกรณ์ ฯ มี ผ ลก าไรในปี นี้ จ านวน
154,324,527.65 บาท จะต้องร่วมบริจาค เป็นเงินจานวน 462,973.58 บาท ซึ่งในปีนี้ กองสวัสดิการฯ ยังไม่มีหนังสือมา จึงขอที่
ประชุมพิจารณาแนวทางการร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือไว้ก่อน
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้สหกรณ์ฯ บริจาคเงินจากทุนสาธารณประโยชน์จานวน 200,000.- บาท (สองแสน
บาทถ้วน) เท่ากับปีที่ผ่านมา
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- ประธานฯ กล่าวถามว่า มีสมาชิกท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือข้อซักถามเรื่องใดหรือไม่
- ไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอแนะหรือซักถามเรื่องใด
- ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมและสมาชิกทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ และปิดการประชุม
(ลงชื่อ) พล.ต.ต.ฉัตรวรรษ แสงเพชร
(ฉัตรวรรษ แสงเพชร)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) พ.ต.อ.สุรชัย สังขพัฒน์
(สุรชัย สังขพัฒน์)

เลขานุการ / ผู้จดบันทึก

มติที่ประชุม.............................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
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วาระที่ 3
เรือ่ งรายงานผลการดาเนินงานประจาปี 2560
รายงานกิจการทั่วไป
สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จากัด ได้จดทะเบียนก่อตั้งตามพระราชบัญญัติสหกรณ์
เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2515สหกรณ์ฯ บริหารงานโดยคณะกรรมการดาเนินการที่ได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุม
ใหญ่ สามัญ ประจาปี วัตถุประสงค์หลักที่ สาคัญ เพื่อส่งเสริมการออมที่ มีลักษณะเป็ นการลงทุน ร่วมกัน และ
ช่วยเหลือสมาชิกที่มีความจาเป็น สหกรณ์ฯ จึงเป็นแหล่งเงินทุนของมวลสมาชิก เพื่อ ประโยชน์ของสมาชิก ได้รับ
ผลตอบแทนในรูปของปันผลต่อหุ้น เงินเฉลี่ยคืนจากการที่สมาชิกมาทาธุรกรรมกับสหกรณ์ฯ
ในรอบปีทางบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2560คณะกรรมการดาเนินการขอสรุปผลการดาเนินงาน
ของสหกรณ์ฯ เปรียบเทียบกับปีก่อน ดังนี้
1.

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

รายการ
จานวนสมาชิก
สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ทุนของสหกรณ์
ทุนเรือนหุ้น
ทุนสารอง
ทุนสะสมตามข้อบังคับ
เงินรับฝาก
เงินให้สมาชิกกูย้ ืมระหว่างปี
สมาชิกชาระคืนเงินกู้ระหว่างปี
ลูกหนี้เงินกู้สมาชิกคงเหลือสิ้นปี
เงินกู้ยืมสถาบันการเงินอื่นระหว่างปี
เงินกู้ยืมสถาบันการเงินอื่นชาระระหว่างปี
เงินกู้ยืมสถาบันการเงินอื่นคงเหลือสิ้นปี

รายได้
ค่าใช้จ่าย
กาไรสุทธิ
เงินปันผล
เงินเฉลี่ยคืน

รอบปีทางบัญชี
ณ 30 ก.ย.2560
ณ 30 ก.ย.2559

เพิ่ม (ลด)

ร้อยละ

(13)

0.44

2,947

2,960

3,463,658,284.16

3,330,239,569.35

133,418,714.81

4.01

2,180,087,506.55

2,183,213,051.16

(3,125,544.61)

0.14

1,283,570,777.61

1,147,026,518.19

136,544,259.42

11.90

910,713,220.00

833,741,530.00

76,971,690.00

9.23

178,557,656.30

149,226,477.65

29,331,178.65

19.66

18,231,303.89

9,733,982.89

8,497,321.00

87.30

170,128,054.76

182,355,610.34

(12,227,555.58)

6.71

1,409,915,680.00

1,591,895,980.00 (181,980,300.00)

11.43

1,294,696,956.00

1,385,645,452.00

(90,948,496.00)

6.56

3,386,835,305.00

3,271,616,581.00

115,218,724.00

3.52

6,349,478,031.83

6,616,396,806.23 (266,918,774.40)

4.03

6,348,560,031.83

6,970,772,790.43 (622,212,758.60)

8.93

1,866,737,965.54

1,865,819,965.54

918,000.00

0.05

270,699,334.44

258,169,320.04

12,530,014.40

4.85

94,630,737.02

103,844,792.39

(9,214,055.37)

8.87

176,068,597.42

154,324,527.65

21,744,069.77

14.09

8%

8%

18%

17%
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ด้านการบริหารงานทัว่ ไป
1.1ด้านสมาชิก
1.

บวก
หัก

จานวนสมาชิก ณ วันที่ 30 กันยายน2559
จานวนสมาชิกที่สมัครเข้าใหม่ระหว่างปี
จานวนสมาชิกที่ลาออกระหว่างปี
จานวนสมาชิกเสียชีวิตระหว่างปี
สมาชิกถูกให้ออกจากสหกรณ์ (ตามข้อบังคับ)
จานวนสมาชิก ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

คน
คน
คน
คน
คน
คน

2,960
60
55
17
1
2,947

ปี

2556

2557

2558

2559

2560

จานวนสมาชิก

2,827

2,925

2,890

2,960

2,947

สถิตจิ านวนสมาชิก
คน

2,960
2,947

2,960
2,925

2,940
2,920

2,890

2,900
2,880
2,860
2,840

2,827

2,820
2,800
2,780
2,760
2556

2557

2558

2559

2560

ปี
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ด้านทุนดาเนินงาน
ทุน ดาเนิน งานของสหกรณ์ ฯ เป็ นองค์ป ระกอบสาคัญอย่างยิ่งในการดาเนิ น งานสหกรณ์ ออมทรัพย์
ตารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จากัด มีที่มาของทุนดาเนินงาน ดังนี้
1.2.1 สินทรัพย์รวม (หนี้สินและทุนของสหกรณ์)
1.2

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น
3,330,239,569.35 บาท
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น
3,463,658,284.16 บาท
เพิ่มขึ้น/ลดลง จากปีก่อนเป็นเงิน133,418,714.81 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ4.00
ปี
สินทรัพย์
รวม

2556

2557

2558

2559

2560

2,730,960,923.63

2,990,691,477.12

3,085,844,735.04

3,330,239,569.35

3,463,658,284.16

สินทรัพย์รวม

ล้านบาท

3,463.65

3,500,000,000.00
3,000,000,000.00

2,990.69

3,085.84

3,330.23

2,730.96

2,500,000,000.00

2,000,000,000.00
1,500,000,000.00
1,000,000,000.00
500,000,000.00
0.00
2556

2557

2558

2559

2560

ปี
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ทุนเรือนหุ้น

1.2.2

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 มีทุนเรือนหุ้นรวมทั้งสิ้น
833,741,530.00 บาท
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 มีทุนเรือนหุ้นรวมทั้งสิ้น
910,713,220.00 บาท
เพิ่มขึ้น/ลดลง จากปีก่อนเป็นเงิน76,971,690.00 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ9.23
ปี

2556

2557

2558

2559

2560

ทุนเรือนหุ้น

593,540,010.00

683,282,630.00

752,918,020.00

833,741,530.00

910,713,220.00

ทุนเรือนหุน้
ล้านบาท
910.71

1,000,000,000.00
833.74

900,000,000.00

752.91

800,000,000.00
700,000,000.00
600,000,000.00

683.28
593.54

500,000,000.00
400,000,000.00
300,000,000.00

200,000,000.00
100,000,000.00
0.00
2556

2557

2558

2559

2560

ปี
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ด้านการให้บริการเงินรับฝากจากสมาชิก
เป็นการระดมทุนให้เข้ามาหมุนเวียนในระบบของสหกรณ์ฯ ซึ่งสมาชิกจะได้รับอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าเงิน
ฝากจากสถาบันการเงินอื่น
1.3

เงินฝากออมทรัพย์
ยอดยกมาจากปีก่อน
บวก เงินฝากระหว่างปี
หัก สมาชิกถอนเงินฝากระหว่างปี
เงินฝาก ณ 30 ก.ย.2560

เงินฝากออมทรัพย์
จากเงินกู้พิเศษ

ฝากสะสมทรัพย์

173,546,168.27

1,583,842.07

7,225,600.00

28,897,528.13

13,059,435.58

5,900,500.00

36,474,845.03

14,302,674.26

9,307,500.00

165,968,851.37

340,603.39

3,818,600.00

* ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย - เงินฝากออมทรัพย์
- เงินฝากออมทรัพย์จากเงินกู้พิเศษ
- เงินฝากสะสมทรัพย์

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

ต่อปี
4.25 ต่อปี
4.50 ต่อปี
4.25

ปี

2556

2557

2558

2559

2560

เงินรับฝาก

95,983,994.82

135,434,078.54

161,020,480.83

182,355,610.34

170,103,856.58

เงินรับฝาก

ล้านบาท

182,355,610.34

200,000,000.00

170,103,856.58

161,020,480.83

180,000,000.00
160,000,000.00

135,434,078.54

140,000,000.00
120,000,000.00

95,983,994.82

100,000,000.00
80,000,000.00
60,000,000.00
40,000,000.00
20,000,000.00
0.00

2556

2557

2558

2559

2560

ปี
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ด้านการให้บริการเงินกูแ้ ก่สมาชิก
ในระหว่างปี สหกรณ์ฯ ให้เงินกู้แก่สมาชิกรวม3,284สัญญา เป็นเงิน1,409,915,680.00บาท
(หนึ่งพันสี่ร้อยเก้าล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน) มีรายละเอียดดังนี้
1.4

จานวนสัญญาและจานวนเงินกูท้ กุ ประเภท
สมาชิกยื่นกู้เงินแต่ละประเภท

จานวนสัญญา

จานวนเงิน(บาท)

เงินกู้สามัญ

887

1,356,308,700.00

เงินกู้พิเศษ

48

13,042,500.00

เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

2,316

38,899,000.00

เงินกู้เพื่อการศึกษา

1

30,000.00

เงินกู้เพื่อซื้อรถจักรยานยนต์

7

329,000.00

เงินกู้เพื่อซื้อคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีในการสื่อสาร

6

159,880.00

เงินกู้เพื่อซื้ออาวุธปืน

19

1,146,600.00

3,284

1,409,915,680.00

รวมสัญญาเงินกู้ทุกประเภท
ปี

2556

2557

2558

2559

2560

เงินให้กรู้ วม
ทุกประเภท

1,852,808,501.00

1,346,336,747.00

1,072,763,190.00

1,591,895,980.00

1,409,915,680.00

เงินให้กู้

ล้านบาท
2,000,000,000.00

1,852.80
1,591.89

1,800,000,000.00
1,600,000,000.00

1,409.91

1,346.33

1,400,000,000.00

1,072.76

1,200,000,000.00
1,000,000,000.00
800,000,000.00
600,000,000.00
400,000,000.00
200,000,000.00
0.00
2556

2557

2558

2559

2560

ปี
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2.

ผลการดาเนินงานของสหกรณ์ในรอบ 5 ปี ทีผ่ า่ นมา
เปรียบเทียบรายได้ ค่าใช้จ่าย และกาไรสุทธิในรอบ 5ปี ที่ผ่านมาตามตาราง ดังนี้
รายการ

2556

2557

2558

2559

2560

รายได้

199,473,722.89

230,631,691.49

244,658,576.56

258,169,320.04

270,699,334.44

ค่าใช้จ่าย

86,608,722.59

107,327,354.53

111,092,271.07

103,844,792.39

94,630,737.02

กาไรสุทธิ

112,865,000.30

123,304,336.96

133,566,305.49

154,324,527.65

176,068,597.42

ล้านบาท

เปรียบเทียบรายได้ ค่าใช้จา่ ย และกาไรสุทธิของสหกรณ์

300,000,000.00
250,000,000.00
200,000,000.00
150,000,000.00
100,000,000.00
50,000,000.00
0.00
2556

2557
รายได้

2558
ค่าใช้จ่าย

กาไรสุทธิ

2559

2560

ปี
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การกู้ยมื เงินจากสถาบันการเงินต่างๆ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จากัด ได้กู้เงินจากสถาบันการเงิ นอื่น เพื่อนามาบริการ
สมาชิก ซึ่งสหกรณ์ฯ ต้องส่งชาระทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นประจาทุกเดือน สาหรับปีบัญชี 2560ณ วันที่ 30
กันยายน 2560 สหกรณ์ฯ มีเจ้าหนี้เงินกู้คงเหลือดังนี้
3.

ที่
1

2

3

ชื่อสถาบันการเงิน
- ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยจากัด
- ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จากัด
- ธนาคารกรุงไทย จากัด
- ธนาคารกรุงไทย จากัด
- ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
- ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
รวม 3 สถาบัน เป็นเงินทั้งสิน้ จานวน

ประเภทเงินกู้

วงเงินกู้
(ล้านบาท)

เงินกู้คงเหลือ
(ล้านบาท)

เงินกู้ระยะยาว

600.00

599.24

เงินกู้ระยะปานกลาง

605.30

587.00

เงินกู้เบิกเกินบัญชี
ตั๋วสัญญาใช้เงิน
เงินกู้เครดิตเงินสด
ตั๋วสัญญาใช้เงิน

30.00

---

555.00

555.00

100.00

---

550.00

125.50

2,440.30

1,866.74

รายงานลูกหนีค้ งเหลือทีไ่ ม่กอ่ ให้เกิดรายได้
สหกรณ์ฯ ได้ดาเนินการติดตามเร่งรัดหนี้สินจากสมาชิกที่ เสียชีวิต,ถูกให้ออกหรือไล่ออกจากราชการ
และยังมีหนี้สินค้างชาระอยู่กับสหกรณ์ฯ หนี้สินจานวนนี้สหกรณ์ฯ ได้ดาเนินการจัดชั้นคุณภาพหนี้และตั้งค่าเผื่อ
หนี้ ส งสั ย จะสู ญ ไว้ แ ล้ ว ตามระเบี ย บฯ ที่ ก รมตรวจบั ญ ชี ส หกรณ์ ก าหนดโดยเริ่ ม ตั้ ง แต่ ปี 2558 เป็ น ต้ น มา
ขณะเดียวกัน สหกรณ์ฯ ได้ดาเนินการเร่งรัดติดตามหนี้สินเหล่านี้มาอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 สหกรณ์ฯ มีหนี้ค้างชาระประเภทเงินกู้สามัญ จานวน 3,423,775.- บาท ซึ่ง
ลดลงจากปีก่อนจานวน 625,024.- บาท มีรายละเอียดดังนี้
4.

ลูกหนี้จัดชั้นต่ากว่ามาตรฐาน
2. ลูกหนี้จัดชั้นสงสัย
รวม
1.

ยอดรวมลูกหนี้ที่นามาจัดชั้นจานวน

จานวน 2 ราย
จานวน 2 ราย
จานวน 4ราย
3,423,775.-

เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน

บาท
2,145,368.00บาท
3,423,775.00บาท
1,278,407.00

บาท คิดเป็นร้อยละ0.10%ของลูกหนี้ทั้งหมด

หมายเหตุ
1. ลู ก หนี้ จั ดชั้ น ต่ ากว่ า มาตรฐาน หมายถึ ง ลู ก หนี้ ที่ ค้ า งช าระต้ น เงิ น และ/หรื อดอกเบี้ ย เป็ น
ระยะเวลาติดต่อกันเกินกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน ต้องตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 20%
2. ลู ก หนี้ จัด ชั้ น สงสั ย หมายถึ ง ลู ก หนี้ ที่ ค้ า งช าระต้ น เงิ น และ/หรื อ ดอกเบี้ ย เป็ น ระยะเวลา
ติดต่อกันเกินกว่า 6 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน ต้องตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 50%
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สิทธิประโยชน์สาหรับสมาชิก
5.1การจัดทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก
ปีนี้ คณะกรรมการดาเนิ น การได้จัดสรรงบประมาณเพื่อสนั บ สนุ น ทุ นส่ง เสริมการศึกษาให้ กับ บุ ตร
สมาชิกเป็นเงินจานวน 1,000,000.- บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) แยกตามประเภทของทุนแต่ละประเภทได้ดังนี้
5.

ทุนระดับ
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
อุดมศึกษา
รวม

จ่ายทุนละ (บาท)

จานวนทุน (ทุน)

เป็นเงิน (บาท)

2,000

149

298,000.-

3,000

157

471,000.-

4,000

58

232,000.-

364

1,001,000.-

หมายเหตุ:วงเงินทุนที่เกินจานวน 1,000.- บาท เป็นของ สภ.หินเหล็กไฟ หัวหน้าหน่วย สภ.หินเหล็กไฟ
จะเป็นผู้สนับสนุนเงินจานวนดังกล่าวให้กับบุตรสมาชิกเอง
:สมาชิกสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ในภาคผนวก
การมอบเงินสงเคราะห์เกีย่ วกับการศพของสมาชิก
ในปี 2560สหกรณ์ฯ จ่ายเงินสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพจานวน17 ราย เป็นเงินจานวน510,000.- บาท
(ห้าแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)มีรายละเอียดดังนี้
5.2

ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ยศ-ชื่อ
ส.ต.ท.สุชาติ
ร.ต.อ.สนอง
ร.ต.ต.อ๊าต
ด.ต.สุรัส
ด.ต.ถวัลย์
ด.ต.ทองใบ
ด.ต.ทวนชัย
ส.ต.ท.ฉัตรวุธ
ด.ต.พนมพร
ด.ต.ฉลอง
ร.ต.ท.สมคิด
ด.ต.สุทน
ร.ต.ท.วีระวัฒน์

นามสกุล
ป้องจันทร์ลา
จันทวงศ์
สารโท
ภูชุม
ปุยะติ
ศรีดงเค็ง
ทองก้อน
บุสดี
สุขสันต์
คงบุญ
จันทะเมนชัย
สุรัตน์
หล้าอามาตร

สังกัด
สภ.เมืองบุรีรัมย์
สภ.บ้านบัว
บานาญ
สภ.ปะคา
บานาญ
สภ.คูเมือง
สภ.ทะเมนชัย
สภ.หินเหล็กไฟ
สภ.โนนดินแดง
บานาญ
สภ.ลาปลายมาศ
บานาญ
สภ.นางรอง

จานวนเงิน(บาท)
30,000.30,000.30,000.30,000.30,000.30,000.30,000.30,000.30,000.30,000.30,000.30,000.30,000.-
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ลาดับที่
14
15
16
17

ยศ-ชื่อ
ด.ต.ธวัช
ร.ต.ท.ทวีชัย
ด.ต.อนุพันธ์
ร.ต.ท.สมพงษ์

นามสกุล
บุญประสาท
โพธิ์กลาง
สวายสอ
ชุมสงฆ์

สังกัด
สภ.โนนดินแดง
สภ.นางรอง
สภ.ปะคา
บานาญ

จานวนเงิน(บาท)
30,000.30,000.30,000.30,000.-

เงินช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่
สหกรณ์ฯ จ่ายเงินช่วยเหลือสมาชิกกรณีได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่จานวน
จานวน 64,000.- บาท (หกหมื่นสี่พันบาทถ้วน) มีรายละเอียดดังนี้
5.3

ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ยศ-ชื่อ
ส.ต.ท.กมล
ด.ต.ยุทธพงศ์
ด.ต.ประดิษฐ์
ร.ต.ท.ธีรพันธ์
ร.ต.ท.วรจักษ์
ด.ต.สุนทร
ด.ต.เวียงชัย
ด.ต.บุญยืน
ส.ต.ท.ดุสิต
ส.ต.ต.ณรงค์ฤทธิ์
ร.ต.ท.วีระภัส
ร.ต.ท.เฉลิม
ด.ต.สุรศักดิ์

นามสกุล
วามไธสง
แสงสุรินทร์
พนารินทร์
บุญมี
กรอบรัมย์
สุขไสยาสน์
ราชประโคน
นพรัมย์
พรมกุล
คาเกตุ
นาเมือง
ราชประโคน
สุยคาไฮ

สังกัด
สภ.โนนดินแดง
สภ.โคกกระชาย
สภ.หนองสองห้อง
สภ.ประโคนชัย
สภ.ชานิ
สภ.นางรอง
สภ.บ้านกรวด
สภ.ห้วยราช
สภ.เมืองบุรีรัมย์
สภ.เมืองบุรีรัมย์
สภ.สตึก
สภ.สตึก
สภ.สตึก

13

ราย เป็นเงิ น

จานวนเงิน(บาท)
2,000.2,000.2,000.10,000.10,000.3,000.3,000.4,000.10,000.4,000.10,000.2,000.2,000.-

เงินช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัย
สหกรณ์ฯ จ่ายเงิน ช่ วยเหลือสมาชิก ที่ ได้รับ ความเดือดร้อนจากเหตุ อุท กภัย จานวน 1 ราย เป็ นเงิ น
จานวน 5,000.- บาท (ห้าพันบาทถ้วน) มีรายละเอียดดังนี้
5.4

ลาดับที่
1

ยศ-ชื่อ
ร.ต.ท.ราชศักดิ์

นามสกุล
โพธิ์สิทธิพันธ์

สังกัด
สภ.แคนดง

จานวนเงิน(บาท)
5,000.-
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การสนับสนุนกิจกรรมของหน่วยงานตารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์,สานักงานตารวจแห่งชาติ,หน่วยงานอื่นและ
ร่วมการกุศลต่างๆ
5.5

ลาดับที่
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

รายการ
จานวนเงิน(บาท)
สนับสนุนงบประมาณการจัดงานวันตารวจ ในสังกัดตารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์
สภ. ละ 5,000.- บาท
200,000.บริจาคเงินสนับสนุนโครงการเพิ่ มประสิทธิภาพ และซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติ
ของแม่บ้ านตารวจและเจ้าหน้ าที่ ตารวจผู้รับ ผิดชอบงานแม่บ้ านตารวจ และ
35,000.ฝึกอบรมการจัดทาดอกไม้จันท์ให้กับแม่บ้านตารวจ
ซื้อของที่ ร ะลึ กให้ กับ ข้ าราชการตารวจในสัง กัดจัง หวัดบุ รีรัมย์ ที่ เ กษี ยณอายุ
ราชการ จานวน 37 ราย
55,500.สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมอื่นๆ ของหน่วยงานในสังกัดตารวจภูธร
จังหวัดบุรีรัมย์ เช่น การประชุมบริหารประจาเดือน และการประชุมอื่นๆ รวม
9,252.12 ครั้ง
บริจาคเงินสมทบกองทุนสวัสดิการสานักงานกาลังพลเพื่อช่วยเหลือข้าราชการ
ตารวจที่ได้รับบาดเจ็บ ทุพพลภาพ และเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่
200,000.บริ จาคเงิน สมทบทุ นมูลนิ ธิเปรม ติณ สูลานนท์ เพื่อเป็น ทุน การศึกษาให้ กับ
พระภิกษุ,สามเณร,นักเรียน,นักศึกษา ที่มีความประพฤติดีแต่ฐานะยากจน,บุตร
ของทหาร ต ารวจ ที่ เ สี ย ชี วิ ต จากการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ และ นั ก ศึ ก ษาในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือจานวน 20 จังหวัด
5,000.บริจาคร่วมทาบุญทอดกฐินสามัคคี ณ วัดสร้างแข้ ต.หนองหาน
อ.หนองหานจ.อุดรธานี ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จากัด
1,000.บริ จ าคร่ ว มถวายผ้ า พระกฐิ น พระราชทาน ณ วั ด มณี ส ถิ ต กปิ ฎ ฐาราม
พระอารามหลวง อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี ของสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
1,000.บุรีรัมย์
บริ จ าคร่ ว มถวายผ้า พระกฐิ น พระราชทาน ณ วัด ชนะสงคราม เขตพระนคร
กรุงเทพฯ ของสานักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์
1,000.บริ จาคเพื่อ ช่ วยเหลือผู้ ป ระสบอุท กภัยภาคใต้ ของส านั กงานสหกรณ์ จั ง หวั ด
บุรีรัมย์
2,000.บริจาคเพื่อช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ฯ ที่ประสบอุกภัย ของสหกรณ์ออมทรัพย์
ตารวจนครศรีธรรมราช จากัด
1,000.-
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ลาดับที่
12

13

14

15

16

รายการ
จานวนเงิน(บาท)
บริจาคโครงการทาดีเพื่อพ่อสร้างห้องพิเศษผู้ป่วยในโรงพยาบาลบุ รีรัมย์ ของ
สานักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์
5,000.บริ จ าคเงิ น ช่ ว ยเหลื อ ชาวสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ใ นจั ง หวั ด สกลนครและจั ง หวั ด
ใกล้เคียง ที่ประสบปัญหาภัยน้าท่วม ของชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
1,000.บริจาคร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ประจาปี พ.ศ.
2560 ณ วัดศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
1,000.บริ จ าคร่ ว มทอดกฐิ น สหกรณ์ ส ามั ค คี ป ระจ าปี พ.ศ. 2560 ณ วั ด พรุ น าราม
ต.ท่าสะบ้า อ.วังวิเศษ จ.ตรัง ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
1,000.บริจาคร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจาปี 2560 ณ วัดนรนาถสุนทรีกา
ราม เขตพระนคร กรุงเพทฯ ของสานักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์
1,000.-

เงินกองทุนสวัสดิการสมาชิก (ผู้ค้าประกัน)
ในปี 2560 สหกรณ์ฯ จ่ายเงินกองทุนสวัสดิการสมาชิก (ผู้ค้าประกัน) กรณีสมาชิกเสียชีวิตจานวน6ราย
โดนไล่ออกจานวน 3 ราย จ่ายเงินกองทุนไปแล้วจานวน 4,441,687.-บาท ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 มี
เงินกองทุนฯ จากการจัดสรรกาไรสุทธิและจากงบประมาณรับ-จ่าย คงเหลือจานวน13,076,445.- บาท
ในปีนี้ ได้จัดสรรเงินจากกาไรสุทธิประจาปีเพิ่มเป็น 13,000,000.- บาท และจากงบประมาณประจาปี
อีก 2,000,000.- บาท เพื่อสมทบเข้ากองทุนสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิก (ผู้ค้าประกัน)
6.

รายงานการทาประกันชีวิตกลุ่ม
ตามที่ สหกรณ์ ฯ ได้จัดท าโครงการประกัน ชีวิตกลุ่ม กับ บริษั ท กรุง ไทย-แอ็ กซ่า ประกัน ชีวิต จากัด
(มหาชน)ความคุ้มครองเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 - 31 ตุลาคม 2560 มีสมาชิกที่เสียชีวิตและได้ทา
ประกันชีวิตกลุ่มจานวน 9 ราย มีรายละเอียดดังนี้
วงเงินทุนประกัน
ลาดับที่ ยศ นาม นามสกุล
สังกัด
หมายเหตุ
ด.ต.สุรัส
ภูชุม
สภ.ปะคา
1
600,000.ด.ต.ถวัลย์
ปุยะติ
บานาญ
2
600,000.ด.ต.ทองใบ
ศรีดงเค็ง
สภ.คูเมือง
3
400,000.ด.ต.ทวนชัย ทองก้อน
สภ.ทะเมนชัย
4
300,000.5

ร.ต.ท.ทวีชัย

โพธิ์กลาง

สภ.นางรอง

600,000.-

อยู่ระหว่างดาเนินการ
400,000.-
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ลาดับที่ ยศ นาม
ส.ต.ท.ฉัตรวุธ
6
ร.ต.ท.สมคิด
7
ด.ต.อนุพันธ์
8
ร.ต.ท.สมพงษ์
9
รวม

นามสกุล
บุสดี
จันทะเมนชัย
สวายสอ
ชุมสงฆ์
9 ราย

วงเงินทุนประกัน
สังกัด
สภ.หินเหล็กไฟ
300,000.สภ.ลาปลายมาศ
600,000.สภ.ปะคา
600,000.บานาญ
600,000.เป็นเงินจานวน 5,000,000.- บาท

หมายเหตุ

อยู่ระหว่างเนินการ
อยู่ระหว่างเนินการ

บริ ษั ท กรุ ง ไทย-แอ็กซ่ าฯ ได้ส่ ง เงิ น ทุ น ประกัน ให้ กั บ สหกรณ์ ฯ จ านวน 7 รายเป็ น เงิ น ทั้ ง สิ้ น จานวน
3,400,000.- บาทมีรายละเอียดดังนี้
1.น าเงิน ทุน ประกั นช าระหนี้สหกรณ์ทั้ งหมดรวม 5 ราย เป็น เงิน จานวน 2,500,000.- บาท
(ลาดับที่ 1,3,4,5 และ 7)
2. ทายาทได้รั บ เงิ นทุ นประกัน คืน ทั้งจานวนเนื่องจากไม่ มีหนี้ ค้า งรวม 2 ราย เป็น เงิ นจานวน
900,000.- บาท (ลาดับที่ 2 และ 6)
และอยู่ในระหว่างดาเนินการด้านเอกสารอีกจานวน3 ราย เป็นเงิน 1,600,000.- บาทจะเห็นได้ว่า ใน
การจัดทาโครงการประกันชีวิตกลุ่มมีประโยชน์ต่อสมาชิกและเป็นหลักประกันให้กับครอบครัว อีกทั้งยังช่วยแบ่ง
เบาภาระหนี้สิน ให้กับทายาทของผู้เสียชีวิตได้ คณะกรรมการดาเนินการจึงได้มีมติอนุมัติให้สหกรณ์ฯ จัดทา
โครงการประกัน ชีวิตกลุ่ม ต่อเนื่ องเป็ น ปี ที่ 6 ซึ่ง จะเริ่มความคุ้มครองตั้ง แต่วัน ที่ 1 พฤศจิกายน 2560- 31
ตุลาคม 2561
สาหรับการให้บริการแก่สมาชิก ในปีนี้ คณะกรรมการดาเนินการได้จัดทาระบบสมาชิกออนไลน์ เพื่อ
อานวยความสะดวกให้แก่สมาชิกในการตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวได้ด้วยตนเอง มีสมาชิกเข้ามาใช้บริการอย่าง
ต่อเนื่อง และได้รับเสียงตอบรับจากสมาชิกเป็นอย่างดีอีกทั้งสหกรณ์ฯ ยังได้เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้กับ
สมาชิกโดยผ่านทางสื่ออิเล็คทรอนิคส์ และเว็บไซต์ของสหกรณ์ฯ (www.burirampolice-co-op.com)
สาหรับ แผนงานในปีห น้า สหกรณ์ฯ จะจัดท าระบบพิมพ์สัญ ญาเงิ นกู้แบบออฟไลน์ เพื่อเป็น การลด
ขั้นตอน ระยะเวลา และข้อผิดพลาดในการกรอกข้อความในสัญญาเงินกู้ให้กับสมาชิก จัดทาโครงการจัดอบรมให้
ความรู้แก่คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ และสมาชิก พร้อมทั้งจัดสวัสดิการในด้านอื่นๆ ให้กับสมาชิกเพิ่มมากขึ้น
สุดท้ายนี้ ในนามคณะกรรมการขอขอบคุณฝ่ายส่งเสริมและฝ่ายตรวจสอบทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ
เป็ น ที่ ป รึ ก ษาในงานทุ ก ด้ า นและเข้ า ร่ ว มประชุ ม ชี้ แ จง ให้ ค าแนะน า และให้ ข้ อ คิ ด ที่ เ ป็ น ประโยชน์ ต่ อ การ
ดาเนินงานตลอดมา และขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมใหญ่วันนี้
มติที่ประชุม.............................................................................................................
......................................................................................................................................

วาระที่ 4
เรื่องรายงานการตรวจสอบกิจการ
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วาระที่ 4
เรือ่ งรายงานการตรวจสอบกิจการ
เรียนที่ประชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จากัด
ตามที่ ที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2559เมื่อวัน ที่14ตุลาคม2559ได้เลือกตั้ง ข้าพเจ้าเป็นผู้ตรวจสอบกิจการของ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์จากัด ประจาปีทางบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30กันยายน2560ซึ่งข้าพเจ้าได้ทา
การตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการดาเนินการเป็นประจาทุกเดือน ที่เข้าตรวจสอบ
นั้น ข้าพเจ้าขอเสนอผลการตรวจสอบประจาปีโดยสรุป ดังต่อไปนี้
วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
1.1เพื่อตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดาเนินการ
1.2เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบัญชีและการควบคุมการเงิน
1.3เพื่อตรวจสอบการดาเนินงานอื่นๆของสหกรณ์
1.4เพื่อให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานด้านบัญชี การเงินและการดาเนินงานอื่นๆ
1.

ขอบเขตการตรวจสอบ
2.1ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีตามเอกสารหลักฐาน
2.2ตรวจสอบการควบคุมการเงินตามระเบียบและข้อกาหนดของสหกรณ์
2.3ตรวจสอบการดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ระเบียบ และมติของที่ประชุม
2.4ตรวจสอบการบริหารของคณะกรรมการดาเนินการตามแผนงานและงบประมาณที่กาหนดไว้
2.

ผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะทีส่ หกรณ์ควรแก้ไข
3.1ผลด้านการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงานในรอบปี มีดังนี้
รายได้
ค่าใช้จ่าย
กาไรสุทธิ
3.

กาไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากปีก่อน (คิดเป็นร้อยละ14.09)

176,068,597.42

บาท
บาท
บาท

21,744,069.77

บาท

270,699,334.44
94,630,737.02
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ด้านการเงิน
ณวันสิ้นปีมีเงินสดคงเหลือในมือจานวน 25,000.00 บาทมีเงินฝากธนาคาร5 บัญชี รวมจานวนเงิน63,642,211.02บาทมี
เงินฝากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจแห่งชาติ จานวน 133,922.26บาท
เงินสดและเงินฝากถูกต้องตามบัญชีและสมุดคู่ฝากการควบคุมการใช้จ่ายของสหกรณ์เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการ
รับจ่ายและเก็บรักษาเงินสดในมือไม่เกิน 30,000.00 บาทการใช้จ่ายเงินของสหกรณ์ได้จ่ายไปเพื่อกิจการของสหกรณ์ฯ
ควรแก่เหตุผล ตามระเบียบมติที่ประชุมและอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุม ใหญ่โดยวิธีถัว
จ่ายได้ทุกรายการ
3.2

ด้านการบริหารงานของสหกรณ์
คณะกรรมการได้กาหนดระเบียบว่าด้วยการแบ่งแยกหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ไว้อย่างชัดเจนโดยเหมาะสมรัดกุม
และบริหารงานตามนโยบายแผนงานกฎหมายข้อบังคับระเบียบมติที่ประชุมใหญ่และมติที่ประชุมคณะกรรมการ
3.3

3.4

ด้านบัญชี

สหกรณ์ จัดท าบั ญ ชี เ รี ยบร้ อยเป็ น ปั จจุบั น มีเ อกสารหลักฐานประกอบการบั น ทึ กบั ญ ชีค รบถ้ว นสมบู รณ์ มีก ารใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์มาประมวลผลทั้งระบบจึงได้ข้อมูลที่ถูกต้อง สามารถเปรียบเทียบบัญชีย่อยและบัญชีคุมยอด
ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เป็นปัจจุบัน
3.5

ด้านการให้กแู้ ก่สมาชิก
จานวนเงิน

ยอดยกมาณวันต้นปี
3.5.2เงินให้กู้ระหว่างปี
- เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน จานวน2,316
สัญญา
- เงินกู้สามัญ
จานวน887
สัญญา
- เงินกู้พิเศษ
จานวน48
สัญญา
- เงินกู้โครงการ
จานวน33
สัญญา
3.5.3รับชาระระหว่างปี
3.5.4ยอดคงเหลือณวันสิ้นปี
เงินให้กู้แก่สมาชิก เพิ่มขึ้นจากปีก่อน115,218,724.00บาทคิดเป็นร้อยละ3.52
ณวันที่ 30กันยายน2560สหกรณ์ฯ มีบัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจานวน1,327,965.40บาท
3.5.1

3,271,616,581.00

38,899,000.00
1,356,308,700.00
13,042,500.00
1,665,480.00
1,294,696,956.00
3,386,835,305.00

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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3.6ด้านเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูย
้ มื

ยอดยกมาต้นปี
เงินเบิกเกินบัญชี
ตั๋วสัญญาใช้เงินกรุงไทย
ตั๋วสัญญาใช้เงิน ธกส.
เงินกู้ ชสอ.
รวมทัง้ สิน้

กูเ้ พิม่

---

ชาระคืน

คงเหลือ

2,924,187,066.29

2,220,000,000.00

2,220,000,000.00

555,000,000.00

บาท

600,000,000.00

474,500,000.00

125,500,000.00

บาท

1,310,819,965.54

605,290,965.54

729,872,965.54

1,186,237,965.54

บาท

1,865,819,965.54

6,349,478,031.83

6,348,560,031.83

1,866,737,965.54

บาท

555,000,000.00
---

---

บาท

2,924,187,066.29

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืม เพิ่มขึ้นจากปีก่อน918,000.00บาทคิดเป็นร้อยละ0.05
3.7ด้านการรับฝากเงิน

ประเภทเงินรับฝาก

ยอดยกมาต้นปี

เงินรับฝากออมทรัพย์

173,546,168.27

28,897,528.13

36,474,845.03

165,968,851.37

บาท

เงินรับฝากออมทรัพย์(กู้พเิ ศษ)

1,583,842.07

13,059,435.58

14,302,674.26

340,603.39

บาท

เงินรับฝากสะสมทรัพย์

7,225,600.00

5,900,500.00

9,307,500.00

3,818,600.00

บาท

182,355,610.34

47,857,463.71

60,085,019.29

170,128,054.76

บาท

รวมทัง้ สิน้

รับฝากเพิม่

ถอน

คงเหลือ

เงินรับฝากจากสมาชิก ลดลงจากปีก่อน12,227,555.58บาทคิดเป็นร้อยละ6.71
3.8ด้านทุนเรือนหุน
้

ยอดยกมาต้นปี
ทุนเรือนหุ้น

ซือ้ หุน้ เพิม่

833,741,530.00

96,588,580.00

ถอนหุน้
19,616,890.00

คงเหลือ
910,713,220.00

บาท

ทุนเรือนหุ้น เพิ่มขึ้นจากปีก่อน76,971,690.00บาทคิดเป็นร้อยละ 9.23
3.9ทุนสารองและทุนสะสมต่าง

ๆ ตามข้อบังคับ
ยอดยกมาต้นปี

เพิม่ ขึน้

ลดลง

คงเหลือ

149,226,477.65

29,331,178.65

---

178,557,656.30

บาท

ทุนรักษาระดับเงินปันผล

1,460,000.00

50,000.00

---

1,510,000.00

บาท

ทุนสาธารณประโยชน์

2,755,850.89

3,000,000.00

2,110,992.00

3,644,858.89

บาท

134,943,132.00

21,110,000.00

5,896,687.00

150,156,445.00

บาท

288,385,460.54

53,491,178.65

8,007,679.00

333,868,960.16

บาท

ทุนสารอง

ทุนสวัสดิการสมาชิกฯ(ผู้คา)
้
รวมทัง้ สิน้

ทุนสวัสดิการสมาชิก (ผู้ค้าฯ )แยกเป็นส่วนที่สมาชิกสมทบจานวน 137,080,000.00บาท และส่วนที่สหกรณ์ฯ
สมทบจานวน13,076,445.00บาท
ทุนสารองและทุนสะสมต่างๆ ตามข้อบังคับ เพิ่มขึ้นจากปีก่อน45,483,499.65บาทคิดเป็นร้อยละ15.77
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3.10 การให้ขอ้ สังเกตและคาแนะนา
จากการตรวจสอบไม่ปรากฏข้ อบกพร่องอันจะเป็ นผลกระทบให้ เกิดความเสียหายแก่สหกรณ์แต่อย่างใด
ขอขอบคุณคณะกรรมการดาเนินการ,เจ้าหน้าที่สหกรณ์และสมาชิกทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ
เพื่อให้การตรวจสอบสาเร็จลุล่วงไปด้วยดี
(ลงชื่อ)

อารีรัตน์ สมานดุษณี
(นางสาวอารีรัตน์ สมานดุษณี)
ผู้ตรวจสอบกิจการ

ที่อยู่ 120/1 ถ.กิจประชาตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
โทร. 089-2803629 , 062-3233629
รับทราบรายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบกิจการประจาปี 2560
มติที่ประชุม............................................................................................................
......................................................................................................................................

วาระที่ 5
เรื่องพิจารณาอนุมัติงบการเงิน
ประจาปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

วาระที่ 6
เรื่องพิจารณาจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี 2560
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วาระที่ 6
เรือ่ งพิจารณาจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี 2560
ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี 2560จานวน176,068,597.42 บาท(หนึ่ง
ร้อยเจ็ดสิบหกล้านหกหมื่นแปดพันห้าร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทสี่สิบสองสตางค์)ซึ่งได้จัดทารายละเอียดการจัดสรรโดย
หลักการแล้วดังต่อไปนี้
การจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี

2560

1.เป็นเงินสารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 10ของกาไรสุทธิ
2.เป็นค่าบารุงสันนิบาตสหกรณ์

ร้อยละ 1ของกาไรสุทธิ

แต่ไม่เกิน30,000.00บาท
3.เป็นเงินปันผลตามหุ้นที่ชาระแล้วให้จ่ายได้ไม่เกินอัตรา
ร้อยละ10ต่อปีโดยคิดตามส่วนระยะเวลา สหกรณ์ฯ
คิดให้ร้อยละ8
4.เป็นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกตามส่วนจานวนรวม
แห่งดอกเบีย้ เงินกู้ สหกรณ์ฯ คิดให้ร้อยละ 18
5.เป็นเงินโบนัสไม่เกินร้อยละ 10ของกาไรสุทธิ
6.เป็นทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 2

ของทุนเรือนหุ้น
7.เป็นเงินทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกินร้อยละ 10
ของกาไรสุทธิ
8.เป็นเงินทุนสวัสดิการสมาชิก ( ผู้ค้าประกัน ) ไม่เกิน
ร้อยละ10 ของกาไรสุทธิ

ปี 2560
ปันผล 8%
เฉลี่ยคืน 18%

ปี 2559
ปันผล 8%
เฉลี่ยคืน 17%

35,603,982.42

20.22%

29,331,178.65

19.01%

30,000.00

0.02%

10,000.00

0.01%

69,526,125.00

39.49%

63,315,617.00

41.03%

48,208,490.00

27.38%

43,617,732.00

28.26%

5,500,000.00

3.12%

5,000,000.00

3.24%

200,000.00

0.12%

50,000.00

0.03%

4,000,000.00

2.27%

3,000,000.00

1.94%

13,000,000.00

7.38%

10,000,000.00

6.48%

176,068,597.42 100.00%

การจัดสรรกาไรสุทธิ

กลับมาเป็นของ
สมาชิกโดยตรง
66.87%

154,324,527.65 100.00%

เป็นผลประโยชน์แก่
สมาชิกโดยส่วนรวม
29.99%

เป็นส่วนของกรรมการ
และเจ้าหน้าที่
3.12%
เป็นของสันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศไทย
0.02%
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การจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี 2560 ตามที่เสนอจะมีผล ดังนี้
เป็นของสมาชิกร้อยละ
1.1 เงินปันผล
1.2 เงินเฉลี่ยคืน
1.

66.87

ของกาไรสุทธิ คือ
69,526,125.00
48,208,490.00

รวม

117,734,615.00

เป็นผลประโยชน์แก่สมาชิกส่วนรวมร้อยละ
2.1ทุนสารอง
2.2 ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล
2.3 ทุนสาธารณประโยชน์
2.4 ทุนสวัสดิการ
รวม
2.

3.

เป็นของกรรมการและเจ้าหน้าที่ร้อยละ
เงินโบนัส
รวม

29.99

3.12

ของกาไรสุทธิ คือ
35,603,982.42
200,000.00
4,000,000.00
13,000,000.00
52,803,982.42

ของกาไรสุทธิ คือ

เป็นของสันนิบาตสหกรณ์ฯ ร้อยละ 0.02 ของกาไรสุทธิ คือ
ค่าบารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
รวม

5,500,000.00
5,500,000.00

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

4.

30,000.00
30,000.00

บาท
บาท

จากการจัดสรรข้างต้น
ได้พิจารณาด้วยเหตุผล กล่าวคือ
1. ให้ เ งิ น ปั น ผลร้ อ ยละ 8.- บาท (สมาชิ ก มี หุ้ น 100.- บาทได้ ด อกเบี้ ย 8.- บาท) ด้ ว ยเหตุ ผ ลว่ า
เงินปันผลเป็นการให้กาลังใจให้ กับสมาชิกที่พยายามเก็บออมเงินรายเดือนไว้ และเป็นเงินที่สมาชิกได้ประโยชน์
กันทุกคน
2.การให้เ งิ นเฉลี่ ยคืนร้อยละ 18.- บาท ด้วยเหตุผลเห็ นว่ารายได้ส่วนใหญ่ ไ ด้ มาจากการปล่อ ยสินเชื่ อ
เงินกู้ให้กับสมาชิก จึงเห็นควรให้ผลตอบแทนในรูปของเงิน เฉลี่ยคืนร้อยละ 18.- บาท (สมาชิ กเสียดอกเบี้ ย
100.- บาท จะได้คืน 18.- บาท) เท่ากั บว่า สมาชิกเสีย ดอกเบี้ย เงิ น กู้ใ ห้ กับสหกรณ์ ฯ ในอั ตราร้อยละ 8.- บาท
ตลอดทั้งปี สมาชิกจะเสียดอกเบี้ยเงินกู้ให้กับสหกรณ์ฯ เหลือเพียงร้อยละ 6.56 บาทต่อปี หรือร้อยละ 0.55
สตางค์ต่อเดือน ซึ่งเงินเฉลี่ยคืนนี้กู้จากสถาบันการเงินอื่นจะไม่มีให้
3. นอกจากจานวนเงิ นที่สมาชิกได้แล้ว เงิ นที่เ หลื อได้ปัดเข้าเป็นทุนสารอง,ทุนสาธารณประโยชน์และ
เงินทุนสวัสดิการ ซึ่งเป็นผลประโยชน์ส่วนรวมต่อไป
มติที่ประชุม.............................................................................................................
......................................................................................................................................

วาระที่ 7
เรื่องขอโอนเงินค่าหุ้นรอจ่ายคืนระหว่างปี
เข้าเป็นทุนสารอง

- 78 -

วาระที่ 7
เรือ่ งขอโอนเงินค่าหุน้ รอจ่ายคืนระหว่างปีเข้าเป็นทุนสารอง
ด้วยปัจจุบันสหกรณ์ฯ มีเงินค่าหุ้นรอจ่ายคืนค้างจ่ายตั้งแต่ปี 2523 - 2534 จานวน 18 ราย เป็นเงิน
จานวน 14,321.- บาท และเงินโอนมาจากบัญชีค้างจ่ายค่าหุ้นปี 2530 เป็นเงินจานวน 40.- บาท รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้นจานวน 14,361.- บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันสามร้อยหกสิบเอ็ดบาทถ้วน) เงินค่าหุ้นรอจ่ายคืนค้างจ่ายจานวน
ดังกล่าวอยู่ในงบการเงินเป็นระยะเวลานาน ทาให้งบการเงินต้องแสดงภาระผูกพันของสหกรณ์ฯ เกี่ยวกับการ
จ่ายคืนค่าหุ้นอย่างต่อเนื่องตลอดมานั้น
เพื่อปรับปรุงสถานะของภาระผูกพันดังกล่าวในงบการเงิน รวมทั้งยังช่วยอานวยประโยชน์ให้สหกรณ์ฯ มี
ทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้น จากการโอนเปลี่ยนแปลงภาระผูกพันด้านเงินค่าหุ้นรอจ่ายคืนค้างจ่ายไปเป็นทุนสารองโดย
ถูกต้องและเหมาะสม จึงเห็นควรพิจารณาโอนเงินจานวนดังกล่าว เข้า เป็นเงินทุนสารองของสหกรณ์ฯ ไว้ก่อน
ตามหนังสือกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ กษ0404/5705 ลงวันที่ 4สิงหาคม 2543เรื่องคาแนะนาวิธีปฏิบัติกรณีเงิน
รอจ่ายคืนค้างจ่ายเป็นระยะเวลานาน ซึ่งสหกรณ์ฯ ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้
1.ตรวจสอบสิ ท ธิ เ รี ย กร้ อ งตามกฎหมาย ซึ่ ง เงิ น ค่ า หุ้ น รอจ่ า ยคื น ค้ า งจ่ า ยทุ ก รายเกิ น สิ ท ธิ
เรียกร้องตามกฎหมาย เนื่องจากเกิน 20ปีแล้ว
2. ให้ประกาศรายชื่อแจ้งให้เจ้า ตัวหรื อทายาทมาติดต่ อ เพื่ อขอรั บเงิน คืนภายใน 90 วั น นั บ
จากวันที่ประชุมใหญ่อนุมัติ
3. หากครบกาหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว เจ้าตัวหรือทายาทไม่มาติดต่อขอรับ เงิ น สหกรณ์ฯ
จะโอนเงินค่าหุ้นรอจ่ายคืนเข้าเป็นทุนสารองของสหกรณ์ฯ แต่หากภายหลังเจ้าตัวหรือทายาทมาแสดงตนเพื่อ
ขอรับเงินค่าหุ้นในภายหลัง สหกรณ์ฯ จะคืนเงินค่าหุ้นตามจานวนที่มีให้กับเจ้าตัวหรือทายาทต่อไป
จึงขอที่ประชุมพิจารณา
อนุมัติ
มติที่ประชุม.............................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
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รายชือ่ สมาชิกทีโ่ อนหุน้ รอจ่ายคืนระหว่างปี 2523 - 2534
ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2560
ยศ - นาม
นามสกุล
เลข
ค่าหุ้น
สังกัด
ทะเบียน (บาท)
1. พลฯ กฤษณะ
ยศปัญญา
นปพ.
1009
30.2. ส.ต.อ.สมหมาย
พละวิชัย
สภ.เมืองฯ
0752
840.3. พลฯ ณรงค์
จันทร์ศรี
-- ” -0397
800.4. พลฯ ชูศักดิ์
เจตนาวิไล
-- ” -0675
570.5. ส.ต.อ.ดารงค์
รักษาพงษ์
-- ” -0597
10.6. พลฯ ขวัญชนะ
แสนค้า
สภ.ประโคนชัย
0956
351.7.จ.ส.ต.ชอบ
ชานาญกลาง
-- ” -0326
140.8. พลฯ สมพงษ์
นิสัยกล้า
-- ” -0324
140.9. พลฯ สวัสดิ์
ชัยมีกลาง
สภ.หนองกี่
0129
840.10. พลฯ ประนอม
ภวภูวตานนท์
-- ” -0460
1,800.11. พลฯ บุญช่วย
ขาวนวล
สภ.บ้านกรวด
1226
200.12. ส.ต.ท.สนั่น
รวยสูงเนิน
1095
1,000.- สภ.ละหานทราย
13. พลฯ มนัส
ภูระยับ
-- ” -1265
50.14. พลฯ วิเชียร
เปรมวิชิต
สภ.คูเมือง
0885
1,370.15. พลฯ สถิต
สาลีวรรณ
-- ” -0667
80.16. ส.ต.อ.สุรศักดิ์
สมัตถะ
สภ.กระสัง
0956
2,250.17. ส.ต.อ.ไชยฤกษ์
รัตนสิงห์
สภ.เมืองฯ
0973
3,500.18. ส.ต.อ.อุทัย
เคว้งคว้าง
-- ” -2901
350.19. โอนมาจากบัญชีค้างจ่ายค่าหุ้น
40.14,361.-

หมายเหตุ

หนีราชการ
2. โอนหุ้นชาระหนี้คงเหลือแล้วไม่มารับคืน
3. ถูกสั่งพักราชการ
4. ติดต่อแล้วไม่มารับคืนและเกษียณ
1.

เคลื่อนไหว หมายเหตุ
ครั้งสุดท้าย
มี.ค.2523
2
1 ต.ค.2528
1
1 ต.ค.2528
1
1 ต.ค.2528
1
1 ต.ค.2528
2
ต.ค.2528
2
ก.ค.2528
3
ก.ค.2528
3
มี.ค.2518
1
เม.ย.2520
1
2522

2

2528

2

2528

2

เม.ย.2522
ธ.ค.2522

1

2523

2

ต.ค.2528
ก.ค.2534
30 ก.ย.2530

1

1

2

1
-

วาระที่ 8
เรื่องการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการประจาปี 2561
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วาระที่ 8
เรือ่ งการเลือกตัง้ ผูต้ รวจสอบกิจการประจาปี 2561
ในที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2559 ได้เลือกนางสาวอารีรัตน์ สมานดุษณี เป็นผู้ตรวจสอบกิจการ
ประจาปี 2560 ซึ่งมีวาระการทางาน 1 ปี สหกรณ์ฯ ต้องเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการประจาปี 2561 จานวน1 ท่าน
แทนคนเดิมที่ครบวาระ แต่ผู้ที่ครบวาระอาจได้รับเลือกตั้งซ้าอีกได้ ทั้งนี้คณะกรรมการได้มีมติเห็นชอบเสนอ
นางสาวอารีรัตน์ สมานดุษณี เป็นผู้ตรวจสอบกิจการต่อ มีประวัติโดยย่อดังนี้
การปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชี
1. เข้าปฏิบัติงานเป็นประจาทุกเดือน อย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง โดยมีผู้ช่วยผู้ตรวจสอบกิจการจานวน 2-4 คน
2. เสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการเป็นประจาทุกเดือน
3. ขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบมีดังนี้
- ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีตามเอกสารหลักฐาน
- ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงินตามระเบียบและข้อกาหนดของสหกรณ์
- ตรวจสอบการดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ระเบียบ และมติที่ประชุม
- ตรวจสอบการบริหารของคณะกรรมการดาเนินการตามแผนงานและงบประมาณที่กาหนดไว้
การศึกษา
ระดับปริญญาตรี
- บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) จากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล (นครราชสีมา)
- นิติศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยรามคาแหง
ระดับปริญญาโท
- บัญชีมหาบัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- นิติศาสตร์มหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยรามคาแหง
ประสบการณ์การทางาน
- อาจารย์ระดับ 7 ประจาสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์
- ผู้สอบบัญชีภาษีอากร
- ผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ จากัด (พ.ศ.2549-ปัจจุบัน)
- ผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสุรินทร์ จากัด (พ.ศ.2551-ปัจจุบัน)
- ผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการตารวจนครราชสีมา จากัด (พ.ศ.2554-2556)
- ผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการตารวจสุรินทร์ จากัด (พ.ศ.2556-ปัจจุบัน)
จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม.............................................................................................................
......................................................................................................................................

วาระที่ 9
เรื่องพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจาปี 2561
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วาระที่ 9
เรือ่ งพิจารณาคัดเลือกผูส้ อบบัญชีประจาปี 2561
ตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ ข้อที่ 70(12) กาหนดให้ที่ประชุมใหญ่มีอานาจหน้าที่ในการพิจารณาคัดเลือก
ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าธรรมเนียม เพื่อเสนอนายทะเบียนแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธร
จังหวัดบุรีรัมย์ จากัด สาหรับปีสิ้นสุดทางบัญชี ณ 30 กันยายน 2561 คณะกรรมการได้พิจารณาผู้เสนอบริการ
เป็นผู้ได้รับอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุมพิจารณาจานวน 2 ราย ดังนี้
1. นายดารง ทองบุญ
2.นายประเทือง กลิ่นคล้ายกัน
รายการเปรียบเทียบข้อมูล
รายละเอียดการเสนอบริการสอบบัญชี
1. การเข้าปฏิบต
ั งิ านตรวจสอบบัญชี
- จานวนครั้งที่เข้าตรวจสอบ

- จานวนผู้ช่วย
2.

การจัดทารายงานผลการตรวจสอบ
- รายงานระหว่างปี

- รายงานประจาปี

3.

บริการการอื่นๆ

นายดารง ทองบุญ

นายประเทือง กลิน่ คล้ายกัน

- จะดาเนินการเข้าตรวจสอบ แนะนา
การเงินการบัญชี และเข้าร่วมประชุม
ด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ผู้ชว่ ย
ทาการตรวจสอบบัญชีอย่างน้อยปีละ6
ครั้งๆ ละประมาณ1-3 วันทาการ
- มีผู้ช่วยเข้าร่วมทาการตรวจสอบ
ครั้งละ3 - 4 คน

- เข้าตรวจสอบบัญชีด้วยตนเอง
พร้อมผู้ช่วยอย่างน้อยปีละ 3 ครั้งๆ
ละ3 วัน

- รายงานการสอบบัญชีระหว่างปี
สาหรับระยะเวลา 6 เดือน โดยจะส่ง
สาเนาให้กรมตรวจบัญชีสหกรณ์และ
สาเนาให้สหกรณ์ทราบด้วย

- รายงานการสอบบัญชีระหว่างปี
สาหรับระยะเวลา 6 เดือนโดยส่งให้
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์และสาเนาให้
สหกรณ์ทราบด้วย

- รายงานการตรวจสอบบัญชีประจาปี
ตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์
กาหนด
- ยินดีให้คาแนะนาในด้านการบริหาร
การเงิน การบัญชีตามที่เห็นสมควร
โดยไม่ถอื เป็นค่าบริการพิเศษแต่
อย่างใด
- ยินดีจะเข้าร่วมประชุมใหญ่หรือ
ประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง ตามที่
สหกรณ์ร้องขอ

- รายงานการตรวจสอบบัญชีประจาปี
ตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์
กาหนด
- การเข้าร่วมประชุมใหญ่หรือประชุม
คณะกรรมการเป็นไปตามที่สหกรณ์
ร้องขอ

- มีผู้ช่วยเข้าร่วมทาการตรวจสอบ
ครั้งละ2 คน
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รายละเอียดการเสนอบริการสอบบัญชี
4. ประสบการณ์ด้านการสอบบัญชี

5.

ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี
- จานวนเงิน
- การเบิกค่าธรรมเนียม

นายดารง ทองบุญ
1. สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวน
ชายแดนที่ 42 จากัด
2. สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธร
จังหวัดมุกดาหาร จากัด
3. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมธ
ั ยมศึกษา
นครพนม จากัด
4. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้าน
ทุ่งเลียบ จากัด
5. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนท่าแร่พฒ
ั นา
จากัด
6. สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ
กระทรวงศึกษาธิการสกลนคร จากัด
7. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
พิจิตร จากัด
8. สหกรณ์ออมทรัพย์มิตซูบิชิ
มอเตอร์ส ประเทศไทย จากัด
9. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้าน
หนองห้าง จากัด
10. สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวน
ชายแดนที่ 43 จากัด
11. สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วน
ท้องถิ่นปทุมธานี จากัด

นายประเทือง กลิน่ คล้ายกัน
1. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
หนองคาย จากัด
2. สหกรณ์ออมทรัพย์เสมาหนองคาย
จากัด
3. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
อุดรธานี จากัด
4. สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธร
มุกดาหาร จากัด
5. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
ร้อยเอ็ด จากัด
6. สหกรณ์ออมทรัพย์มณฑลทหารบก
ที่ 24 จากัด
7. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย
จากัด

- 80,000.- บาท
- แบ่งรับเป็น 2 งวด

- 90,000.- บาท
- แบ่งรับเป็น 3 งวด

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม.............................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

วาระที่ 10
เรื่องพิจารณากาหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้าประกัน
ประจาปี 2561

- 83 -

วาระที่ 10
เรือ่ งพิจารณากาหนดวงเงินกูย้ ืมหรือค้าประกันประจาปี 2561
อาศัยความตามข้อ 17 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จากัด
“วงเงินกู้ยืมหรือค้าประกัน ที่ประชุมใหญ่อาจกาหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค้าประกันสาหรับปีหนึ่งๆ ไว้
ตามที่จาเป็นและสมควรแก่การดาเนินงาน วงเงินซึ่งกาหนดดังว่านี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน
สหกรณ์ถ้าที่ประชุมใหญ่ยังมิได้กาหนด หรือนายทะเบียนสหกรณ์ยังมิได้ให้ความเห็นชอบวงเงินกู้ยืมหรือ การ
ค้าประกันสาหรับปีใด ก็ให้ใช้วงเงินกู้ยืมหรือการค้าประกันสาหรับปีก่อนไปพลาง”
สาหรับปีบัญชี 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จากัด ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่
ประจาปี 2559 และได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ให้ใช้วงเงินกู้ยืมหรือค้าประกันประจาปีจานวน
3,000,000,000.- บาท (สามพันล้านบาทถ้วน)
ในปีบัญชี 2561 สหกรณ์ฯ จึงขอคณะกรรมการพิจารณากาหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้าประกันประจาปี 2561
ไว้ในวงเงินไม่เกิน 3,000,000,000.- บาท (สามพันล้านบาทถ้วน) เท่าเดิม เนื่องจากวงเงินกู้ยืมดังกล่าว สหกรณ์ฯ
ยังสามารถบริหารงานได้ตามแผนงานและยังคงมีสภาพคล่องอยู่
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม.............................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

วาระที่ 11
เรื่องการพิจารณางบประมาณรายจ่ายและ
ประมาณการรายรับประจาปี 2561
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วาระที่ 11
เรือ่ งการพิจารณางบประมาณรายจ่ายและประมาณการรายรับประจาปี 2561
คณะกรรมการขอเสนอแผนงบประมาณรายจ่ายและประมาณการรายรับประจาปี
ต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2560 มีรายละเอียดดังนี้
งบประมาณรายจ่ายประจาปี 2561
ประเภทรายจ่าย
ตั้งไว้

จ่ายจริง

ปี2561
ขอตั้ง

2,500,000

2,149,160

2,600,000

- ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษ

10,000

9,360

10,000

- ค่าจ้าง

108,000

108,000

108,000

หมวดค่าตอบแทน
- ค่าตอบแทนเลขานุการ
และเหรัญญิก

168,000

168,000

---

- ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่
การเงินและกาลังพล

332,000

331,680

332,000

- ค่าตรวจสอบกิจการ

84,000

84,000

102,000

หมวดเงินเดือน
- เงินเดือน

ปี 2560

2561

เพื่อขออนุมัติ

คาประกอบคาชี้แจง

- จ่ า ยเป็ น เงิ น เดื อ นเจ้ า หน้ า ที่ จ านวน
9 อั ต รา และตั้ ง รั บ เจ้ า หน้ า ที่ เ พิ่ ม อี ก 2
อัตรา และสารองเผื่อมีการปรับเงินเดือน
เจ้ า หน้ า ที่ เ พื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ภาวะ
เศรษฐกิจ
- จ่ า ยเป็ น ค่ า ตอบแทนให้ กั บ เจ้ า หน้ า ที่
สหกรณ์ฯ กรณีเงินเดือนเต็มขั้น
- จ่ า ยเป็ น ค่ า แม่ บ้ า นส าหรั บ ท าความ
สะอาด 1 คน เดื อ นละ 6 ,80 0 . - บาท
รวมเป็นเงิน 81,600.- บาท
- เตรียมห้องประชุมและเครื่องเสียง 1 คน
เดื อ นละ 2 , 2 0 0 . - บาท รวมเป็ น เงิ น
26,400.- บาท

1.

2.

- จ่ายสาหรับกรรมการผู้ทาหน้าที่
เลขานุการ,เหรัญญิกและผู้ช่วยฝ่ายละ
1 คน
- จ่ายเป็ น ค่าตอบแทนรายเดือ นสาหรั บ
เจ้าหน้าที่การเงิน 36สภ.ในการช่วยเหลือ
และประสานงานเกี่ ยวกั บ สหกรณ์ ฯ
เจ้ า หน้ า ที่ โอนข้ อ มู ล เงิ น เดื อ น,เจ้ า หน้ า ที่
กาลังพลที่ให้ความช่วยเหลืองานสหกรณ์ฯ
ในด้านเอกสารต่างๆ และเจ้าหน้ าที่ดูแ ล
ในด้านเว็บไซต์ของสหกรณ์ฯ
- จ่ า ยเป็ น ค่ า ตรวจสอบกิ จ การของผู้
ตรวจสอบกิ จ การตามที่ ป ระชุ ม ใหญ่
เลือกตั้ง เดือนละ8,500.- บาท ประมาณ
12 ครั้ง
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ประเภทรายจ่าย
ตั้งไว้

จ่ายจริง

ปี2561
ขอตั้ง

- ค่าเบี้ยประชุม

570,000

480,200

570,000

- ค่าตอบแทนที่ปรึกษา
คณะกรรมการ

700,000

700,000

700,000

- ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ภาคเอกชน

90,000

75,000

90,000

- ค่าตอบแทนค่าครองชีพ

110,000

43,160

50,000

250,000

168,288.50

250,000

50,000

41,405

50,000

300,000

300,000

300,000

หมวดค่าวัสดุ
- เครื่องเขียนแบบพิมพ์

ปี 2560

คาประกอบคาชี้แจง
- จ่ า ย เ ป็ น ค่ า เ บี้ ย ป ร ะ ชุ ม ป ร ะ ธ า น
กรรมการ 1,000.- บาท ต่อครั้ง ประมาณ
12 ครั้ง
- จ่ า ยเป็ น ค่า เบี้ ยประชุ ม คณะกรรมการ
ดาเนินการ,ที่ปรึกษา และผู้เข้าร่วมประชุม
คนละ 800.- บาท ต่ อ ครั้ ง ประมาณ 12
ครั้ง
- จ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการ
ชุดต่างๆ ตามที่คณะกรรมการดาเนินการ
มอบหมาย
- จ่ า ย ค่ า ต อ บ แ ท น ที่ ป รึ ก ษ า
คณะกรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ ส หกรณ์
แต่ ง ตั้ ง ตามระเบี ย บสหกรณ์ ฯ เมื่ อ สิ้ น
ปีงบประมาณ
- จ่ า ยเป็ น ค่ า สอบบั ญ ชี ใ ห้ ผู้ ส อบบั ญ ชี
ภาคเอกชน ซึ่งเป็น บุคคลที่ที่ประชุมใหญ่
อนุมัติ
- จ่ า ยเป็ น เงิ น ช่ ว ยเหลื อ ค่ า ครองชี พ
แก่ เ จ้ า หน้ า ที่ ส หกรณ์ ฯ ตา มสภ าว ะ
เศรษฐกิจปัจจุบัน

3.

- ค่าวัสดุอื่นๆ

หมวดครุภัณฑ์
- เครื่องใช้สานักงาน

- จ่ า ยเป็ น ค่ า เครื่ อ งเขี ย นแบบพิ ม พ์ ใ น
กิ จ ก า ร ส ห ก ร ณ์ ฯ เ ช่ น ค า ข อ กู้ ,
ใบเสร็จรับเงิน,กระดาษต่อเนื่อง,ทะเบียน
ต่ า งๆ,กระดาษถ่ า ยเอกสาร,สมุ ด คู่ ฝ าก
ทุ ก ประเภท,ใบฝาก,ใบถอนแบบพิ เ ศษ
ต่อเนื่อง,คาขอกู้สามัญ ,ฉุกเฉิน ,โครงการ
ต่างๆ และอื่นๆ เป็นต้น
- จ่ายเป็นค่าจัดซื้อของใช้สานักงาน เช่น
น้ายาสุขภัณฑ์/ตรายาง/ยากาจัดปลวก/
ธงชา ติ /กระด าษช าระ/เครื่ องเย็ บ
กระดาษ/ ไม้กวาด เป็นต้น

4.

- จั ด ซื้ อ เครื่ อ งค านวณไฟฟ้ า จ านวน
2 เครื่ อ ง (ฝ่ า ยการเงิ น และบั ญ ชี ) แทน
เครื่องเดิมที่จัดซื้อเมื่อปี 2545
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ประเภทรายจ่าย

ปี 2560
ตั้งไว้

- ค่าของสมนาคุณ

จ่ายจริง

ปี 2561
ขอตั้ง

---

---

750,000

100,000

45,114

200,000

---

---

168,000

- ค่ารับรอง

150,000

78,045.74

150,000

- ค่าล่วงเวลา

100,000

59,400

100,000

หมวดค่าใช้สอย
- ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะ

คาประกอบคาชี้แจง
- จั ด ซื้ อ เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ พ ร้ อ มปริ้ น
เตอร์จานวน 3 ชุด แทนเครื่องเดิมที่จัดซื้อ
เมื่อปี 2553
- จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์เลเซอร์สีจานวน
1 เครื่อง
- จัดซื้อเครื่องสารองไฟจานวน 6 เครื่อง
แทนเครื่องเดิมที่จัดซื้อเมื่อปี 2549,2550
และ 2553
- จัดซื้อโซฟาไว้รับรองสมาชิกและผู้ที่มา
ติ ด ต่ อ งานสหกรณ์ ฯ จ านวน 1 ชุ ด และ
จัดซื้อชุดรับแขกไว้ในห้องประชุมจานวน 1
ชุด
- จัดซื้อโต๊ะทางาน 1 ชุด
จั ด ท าของที่ ร ะลึ ก ส าหรั บ สมนาคุ ณ แก่
สมาชิ ก ตามที่ ค ณะกรรมการด าเนิ น การ
กาหนด

5.

- ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะ
เลขานุการ,เหรัญญิก
และผู้ช่วย

- จ่ า ยเป็ น ค่ า เบี้ ย เลี้ ย งพาหนะส าหรั บ
กรรมกา ร, เจ้ า หน้ า ที่ , สมา ชิ ก ห รื อ
บุ ค คลภายนอกที่ ส หกรณ์ มี ค วามจ าเป็ น
ขอให้เดินทางไปปฏิบัติงานของสหกรณ์ฯ
- เหมาจ่ า ยค่ า เบี้ ย เลี้ ย งพาหนะส าหรั บ
กรรมการผู้ทาหน้าที่เลขานุการ,เหรัญญิก
และผู้ ช่ ว ยฝ่ า ยละ 1 คน รวมเดื อ นละ
1 4 , 0 0 0 . - บ า ท 1 2 เ ดื อ น เ ป็ น เ งิ น
168,000.- บาท
- จ่ายสาหรับเป็นค่ารับรองคณะกรรมการ
และที่ป รึก ษาที่ม าประชุ มสหกรณ์ ฯ และ
เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมในโอกาสต่ า งๆ ของ
ตารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์,รับรองแขกที่มา
เยี่ยมชมกิจการ รวมทั้งผู้ตรวจสอบ,ผู้สอบ
บัญชี และสมาชิกสหกรณ์ฯ
- จ่ า ยเป็ น ค่ า ล่ ว งเวลาของเจ้ า หน้ า ที่
ในวัน หยุด หรือนอกเวลาราชการ กรณีมี
งานเร่ ง ด่ วน,การตรวจสอบยอดหุ้ น -หนี้
เงิ น ฝาก,รวบรวมข้ อ มู ล เพื่ อ น าเสนอที่
ประชุมใหญ่สามัญและวิสามัญ เป็นต้น
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ประเภทรายจ่าย

ปี 2560
ตั้งไว้

จ่ายจริง

ปี 2561
ขอตั้ง

คาประกอบคาชี้แจง

- ค่าจัดอบรมสัมมนา
ให้ความรู้แก่กรรมการ
เจ้าหน้าที่ และสมาชิก
- ค่าพัฒนาบุคลากร

100,000

---

200,000

- จ่ า ยส าหรั บ การจั ด โครงการอบรม
สัมมนาให้ความรู้กับสมาชิก

50,000

8,296

50,000

- สาหรับเจ้าหน้าที่ในการศึกษาอบรม

- ค่าโปรแกรมสหกรณ์ฯ
และค่าบารุงรักษา
โปรแกรม

150,000

104,900

200,000

- ค่าซ่อมแซมบารุงและ
รักษาทรัพย์สิน

100,000

34,484

100,000

- ค่าใช้จา่ ยวันประชุมใหญ่

300,000

93,635

300,000

- ค่าอากรและ
ค่าธรรมเนียม

100,000

33,179

100,000

- ค่าใช้จา่ ยอื่น ๆ

100,000

---

100,000

- ค่าใช้จา่ ยเบ็ดเตล็ด

30,000

6,810.96

30,000

- ค่าน้ามันรถ

15,000

12,000

15,000

- ค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดี

50,000

---

100,000

- ค่าหนังสือพิมพ์และวารสาร

5,000

2,440

5,000

- ค่าเครื่องดื่ม

30,000

12,250

30,000

- ค่ า จั ด ท าโปรแกรมระบบสั ญ ญาเงิ น กู้
แบบออฟไ ลน์ ,ใ ช้ จ่ าย ใน กา รพั ฒน า
ปรับปรุงโปรแกรมสหกรณ์ฯ,ค่าเบี้ยเลี้ยง
ค่ า บ ารุ ง รั ก ษาโปรแกรมประจ าปี 2561
และค่าพัฒนาเว็บไซต์ของสหกรณ์ฯ
- จ่ า ยเป็ น ค่ า ซ่ อมแซมบ ารุ ง เครื่ อ ง
ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ , เ ค รื่ อ ง ป รั บ อ า ก า ศ ,
ค่ า น้ ามั น หล่ อ ลื่ น ,ค่ า ใช้ จ่ า ยในการซ่ อ ม
บ ารุ ง ยานพาหนะ และทรั พ ย์ สิ น อื่ น ของ
สหกรณ์ฯ
- จ่ า ยเป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยต่ า งๆ ในวั น ประชุ ม
ใหญ่สามัญ ประจาปี และการประชุมใหญ่
วิสามัญ
- ค่ า ธรรมเนี ย มในการโอนเงิ น ช าระหนี้
สถาบันการเงินต่างๆ
- ค่าธรรมเนียมการโอนเงินกู้สามัญระบบ
บาทเนต
- ค่าสมุดเช็คและค่าธรรมเนียม
- เผื่ อ ส าหรั บ เป็ น การส ารองในกรณี ที่ มี
ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ ไ ม่ ไ ด้ ค าดการณ์ ไ ว้ ก่ อ น แต่
จะต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการก่อน
- จ่ า ยส าหรั บ เป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยไม่ ส ามารถ
จัดเป็นค่าใช้จ่ายหมวดอื่นได้
- จ่ายสาหรับเป็น ค่าน้ามัน รถที่ใช้ในการ
ติดต่องานเกี่ยวกับสหกรณ์ฯ
- จ่ า ย ส า หรั บเป็ น ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ใ น กา ร
ดาเนินคดีกับลูกหนี้
- จ่ า ยเป็ น ค่ า หนั ง สื อ พิ ม พ์ ร ายวั น และ
วารสารไว้ที่สานักงานสหกรณ์ฯ
- จ่ า ยเป็ น ค่ า น้ าดื่ ม ,กาแฟและของว่ า ง
คณะกรรมการ/ที่ปรึกษา/สมาชิก/ผู้ที่เข้า
มาติดต่องานสหกรณ์ฯ
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ประเภทรายจ่าย
ตั้งไว้

จ่ายจริง

ปี2561
ขอตั้ง

30,000

14,000

30,000

- เพื่ อ เป็ น การแสดงการไว้ อ าลั ย ให้ กั บ
สมาชิกที่เสียชีวิต

100,000

---

100,000

- เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในอาคารและ
รอบบริเวณอาคารสานักงานสหกรณ์ฯ

60,000

14,040

60,000

82,000

79,420

82,000

- ค่ารักษาพยาบาลเจ้าหน้าที่สหกรณ์ และ
ส าหรั บ เป็ น ค่ า ตรวจสุ ข ภาพประจ าปี ,
ค่ารักษาพยาบาล,ค่าเครื่องแบบเจ้าหน้าที่
ค่าอาหารเย็นในระหว่างทางานล่วงเวลา
-จ่ายเป็น เงิน สมทบกองทุน ประกันสังคม
และเงินทดแทนประจาปีส่วนของนายจ้าง
ตามกฎหมาย

100,000

70,327.91

100,000

- ค่าโทรศัพท์

35,000

19,652.73

35,000

- ค่าน้าประปา

10,000

7,032.06

10,000

- ค่าไปรษณีย์

30,000

19,433

30,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

9,099,000

7,156,713.90

10,207,000

- ค่าพวงหรีด
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
- ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์

ปี2560

คาประกอบคาชี้แจง

6.

หมวดสวัสดิการ
- ค่าสวัสดิการ
7.

- เงินสมทบทุนประกันสังคม
และกองทุนทดแทน
หมวดสาธารณูปโภค
- ค่ากระแสไฟฟ้า
8.

9.

สมทบทุนสวัสดิการ
เพื่อช่วยเหลือสมาชิก
(ผู้ค้าประกัน)
รวมทั้งสิ้น

- จ่ายเป็น ค่ากระแสไฟฟ้าสหกรณ์ฯ และ
ค่าไฟห้องประชุมจ่ายตามใบเสร็จรับเงิน
- จ่ า ยเป็ น ค่ า โทรศั พ ท์ 2 หมายเลข,
ค่ า อิ น เตอร์ เ น็ ต ความเร็ ว สู ง เพื่ อ ใช้ กั บ
เว็บไซต์ของสหกรณ์ฯ และเป็นค่าโทรศัพท์
รายเดื อนที่ ใ ช้ สาหรับ ติ ดต่ องานเกี่ ยวกั บ
สหกรณ์ฯ
- จ่ า ยเป็ น ค่ า น้ าประปาตามหลั ก ฐาน
ใบเสร็จรับเงิน
- จ่ า ยเป็ น ค่ า ส่ ง ไปรษณี ย์ ค่ า ฝากส่ ง
ธนาณัติ และค่าดวงตราไปรษณีย์ เพื่อส่ง
หนังสือการสอบทานหุ้น/หนี้/เงินฝากตาม
ข้ อ บั ง คั บ ส ห ก ร ณ์ ต า ม ห ลั ก ฐ า น
ใบเสร็จรับเงินตามที่จ่ายจริง
- ตั้ งไ ว้ ต า มระเบี ย บว่ า ด้ ว ย เงิ น ทุ น
สวั ส ดิ ก ารเพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ สมาชิ ก (ผู้ ค้ า
ประกั น ) โดยโอนเงิ น เข้ า หลั ง วั น ประชุ ม
ใหญ่สามัญประจาปี 30 วัน
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สาหรับค่าใช้จ่ายในการบริหารถัวเฉลี่ยทุกรายการ แยกตามหมวดได้ดังนี้
1.หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง
จานวนเงิน
2.หมวดค่าตอบแทน
-- ” -3.หมวดวัสดุ
-- ” -4.หมวดครุภัณฑ์
-- ” -5.หมวดค่าใช้สอย
-- ” -6. หมวดที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง
-- ” -7.หมวดสวัสดิการ
-- ” -8.หมวดสาธารณูปโภค
-- ” -9. สมทบทุนสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิก(ผู้ค้าประกัน)
-- ” -รวมทั้งสิ้น
ประมาณการรายได้ และค่าใช้จา่ ยประจาปี 2561
ประมาณการรายได้
ดอกเบี้ยรับจากเงินให้สมาชิกกู้ยืม ( 1 )
ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคารและลงทุนอื่น ๆ
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าเป็นสมาชิก
ดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์อื่น
รายได้อื่น ๆ
รวมรายได้

2,718,000.00
2,012,200.00
300,000.00
1,050,000.00
1,710,000.00
100,000.00
142,000.00
175,000.00
2,000,000.00
10,207,200.00

279,258,057.28
2,300,000.00
2,000.00
3,000.00
2,000.00
281,565,057.28

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ประมาณการค่าใช้จา่ ย
ดอกเบี้ยจ่าย ( 2 )
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ
รวมค่าใช้จ่าย
ประมาณการรายรับสูงกว่ารายจ่าย
หมายเหตุ

76,340,882.99
10,200,000.00
86,540,882.99
195,024,174.28

บาท
บาท
บาท
บาท

คาดว่าดอกเบี้ยรับจากการให้สมาชิกกู้ จะมาจากคณะกรรมการหาเงินมาเป็นทุนหมุนเวียน
(2) ดอกเบี้ยจ่ายจากการกู้เงินสถาบันการเงินอื่นและจ่ายให้กับสมาชิกที่นาเงินมาฝากออมทรัพย์
และสะสมทรัพย์
มติที่ประชุม.............................................................................................................
......................................................................................................................................
(1)

วาระที่ 12
เรื่องการเลือกตั้งคณะกรรมการดาเนินการ
ปี 2561
เนื่องจากปีนี้เกษียณอายุราชการ จึงขอลาออกจากตาแหน่งประธานกรรมการ
ประธานฯ แจ้งว่า.......................................................................................................
สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จากัด ตั้งแต่นี้เป็นต้นไป
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
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วาระที่ 12
เรือ่ งการเลือกตัง้ คณะกรรมการดาเนินการปี 2561
ผู้ดาเนิ น การประชุ ม ได้ชี้ แจงเกี่ยวกับ การเลือกตั้ ง กรรมการดาเนิ น การเพื่ อให้ เ ป็ น ไปตาม พ.ร.บ.
สหกรณ์ พ.ศ.2542 และข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จากัด หมวด 8 ข้อ 71ให้
สหกรณ์มคี ณะกรรมการดาเนินการประกอบด้วย ประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการอื่นไม่เกิน 14 คน ซึ่ง
ที่ประชุมใหญ่เลือกจากสมาชิก ดังนี้
คณะกรรมการดาเนินการชุดที่ 44 ประกอบด้วยกรรมการจานวน 15 คน คือ
ที่ ยศ นาม
นามสกุล
ตาแหน่ง
วาระ / ปี
1.
พล.ต.ต.ฉัตรวรรษ แสงเพชร
ประธานกรรมการฯ
2/1
2.
พ.ต.อ.สุรชัย
สังขพัฒน์
รองประธานฯ และเลขานุการ
2/1
3.
พ.ต.อ.ประยุทธ
โพธิ์แก้วกุล
รองประธานฯ และเหรัญญิก
1/1
4.
พ.ต.อ.สุรพล
มุ่งมา
รองประธานฯ
1/1
5.
พ.ต.อ.รุทธพล
เนาวรัตน์
รองประธานฯ
1/1
6.
พ.ต.อ.บัณฑิต
อ่อนสาคร
กรรมการ
1/1
7.
พ.ต.อ.สัมภาษณ์
ศรีจันทึก
กรรมการ
1/1
8.
พ.ต.อ.สมภพ
สังข์กรทอง
กรรมการ
2/2
9.
2/2
พ.ต.อ.สถิตย์
โพธิมาศ
กรรมการ
10. พ.ต.อ.ชัชวาลย์
เปาอินทร์
กรรมการ
2/2
11. พ.ต.อ.สนอง
วรรณโคตร
กรรมการ
2/2
12. พ.ต.อ.สิทธิพล
แสนสุโพธิ์
กรรมการ
2/2
13. พ.ต.อ.ปิยะชาติ
ศิริมณฑา
กรรมการ
1/2
14. พ.ต.อ.เชิดชัย
เปรมปรีดิ์
กรรมการ
1/2
15. พ.ต.อ.สมดุลย์
ลึกประโคน
กรรมการ
2/1
ในปีบัญชี 30 กันยายน 2560 มีคณะกรรมการฯ ที่ต้องออกก่อนครบวาระจานวน 3 คน ดังนี้คือ
ที่ ยศ นาม
นามสกุล
ตาแหน่ง
วาระ / ปี หมายเหตุ
1.
พล.ต.ต.ฉัตรวรรษ แสงเพชร
ประธานกรรมการฯ
2/1
เกษียณ
2.
พ.ต.อ.สุรพล
มุ่งมา
รองประธานฯ
1/1
ย้าย
3.
พ.ต.อ.บัณฑิต
อ่อนสาคร
กรรมการ
1/1
ย้าย
และมีคณะกรรมการฯ ที่ต้องออกตามวาระจานวน 7 คน ดังนี้คือ
ที่ ยศ นาม
นามสกุล
ตาแหน่ง
1.
พ.ต.อ.สมภพ
สังข์กรทอง
กรรมการ
2.
พ.ต.อ.สถิตย์
โพธิมาศ
กรรมการ
3.
พ.ต.อ.ชัชวาลย์
เปาอินทร์
กรรมการ
4.
พ.ต.อ.สนอง
วรรณโคตร
กรรมการ

วาระ / ปี หมายเหตุ
2/2
2/2
2/2
2/2
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ที่ ยศ นาม
5.
พ.ต.อ.สิทธิพล
6.
พ.ต.อ.ปิยะชาติ
7.
พ.ต.อ.เชิดชัย

นามสกุล
แสนสุโพธิ์
ศิริมณฑา
เปรมปรีดิ์

ตาแหน่ง
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

วาระ / ปี หมายเหตุ
2/2
1/2
1/2

ย้าย
เกษียณ

ดังนั้น กรรมการดาเนินการสหกรณ์ฯ ซึ่งพ้นจากตาแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งซ้าได้อีก แต่ต้องไม่เกินสอง
วาระติดต่อกัน ในกรณีที่มีการเลือกตั้งกรรมการสหกรณ์แทนตาแหน่งที่ว่าง ให้กรรมการดาเนินการสหกรณ์ฯ ที่
ได้รับเลือกตั้งอยู่ในตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ที่ทาหน้าที่แทน
จากนั้นให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาเลือกตั้งกรรมการดาเนินการ ตามข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์
ตารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จากัด
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้งคณะกรรมการดาเนินการ ดังนี้
1. ประธานกรรมการ
ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้ง
พ.ต.อ.ชัยยุทธ
เจียรศิริกุล
(1)..............................................................................เป็
นประธานกรรมการ
กรรมการดาเนินการ (เลือกตั้งตามที่ออกตามวาระ)
ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้ง ดังนี้
พ.ต.อ.ชาญชัย
พงษ์พิชิตกุล
(1)........................................................................................
พ.ต.อ.ภูมิพัฒน์
ภัทรศรีวงษ์ชัย
(2)........................................................................................
พ.ต.อ.วีรพล
เจริญศิริ
(3)........................................................................................
พ.ต.อ.โรมรัน
จินดานุภาพ
(4)........................................................................................
พ.ต.อ.ศักดิ์ชาย
โรจน์รัตนางกูร
(5)........................................................................................
พ.ต.อ.สุทธิ
ภู่หริย์วงค์สุข
(6)........................................................................................
พ.ต.อ.ต่อศักดิ์
ศรีเสริม
(7)........................................................................................
2.

3. เลือกซ่อมแทนกรรมการที่ออกก่อนครบวาระจานวน 2 คน (อยู่ได้ 1 ปี)
พ.ต.อ.พิศิษฎ์
ศรีสุพล แทน พ.ต.อ.สุรพล มุ่งมา
(1)........................................................................................
พ.ต.อ.พัฒนกุล
บุญหลาย แทน พ.ต.อ.บัณฑิต อ่อนสาคร
(2)........................................................................................

------------------------------------------------------------------------*** ข้อบังคับฯ ข้อ 75 การพ้นจากตาแหน่ง “กรรมการดาเนินการต้องพ้นจากตาแหน่งเพราะเหตุอย่างหนึ่งอย่างดังต่อไปนี้
(1) ถึงคราวออกตามวาระ
(9) โอนหรือย้ายหรือออกจากราชการหรือหน่วยงานประจาโดยไม่มีความผิด”
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คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จากัดประจาปี 2561 จานวน
15 คน ดังนี้
ที่ ยศ นาม
1. พ.ต.อ.ชัยยุทธ
2. พ.ต.อ.สุรชัย
3. พ.ต.อ.ประยุทธ
4. พ.ต.อ.รุทธพล
5. พ.ต.อ.วีรพล
6. พ.ต.อ.ชาญชัย
7. พ.ต.อ.ภูมิพัฒน์
8. พ.ต.อ.ต่อศักดิ์
9. พ.ต.อ.สัมภาษณ์
10. พ.ต.อ.พิศิษฎ์
11. พ.ต.อ.ศักดิ์ชาย
12. พ.ต.อ.โรมรัน
13. พ.ต.อ.สุทธิ
14. พ.ต.อ.พัฒนกุล
15. พ.ต.อ.สมดุลย์

นามสกุล
เจียรศิริกุล
สังขพัฒน์
โพธิ์แก้วกุล
เนาวรัตน์
เจริญศิริ
พงษ์พิชิตกุล
ภัทรศรีวงษ์ชัย
ศรีเสริม
ศรีจันทึก
ศรีสุพล
โรจน์รัตนางกูร
จินดานุภาพ
ภู่หริย์วงค์สุข
บุญหลาย
ลึกประโคน

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

วาระ / ปี
1/2
2/2
1/2
1/2
1/1
1/1
1/1
1/1
1/2
1/2
1/1
1/1
1/1
1/2
2/2

วาระที่ 13
เรื่องความเห็นและข้อเสนอแนะของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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วาระที่

13

เรือ่ งความเห็นและข้อเสนอแนะของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์

เรี ย นคณะกรรมการด าเนิน การสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ต ารวจภู ธรจั ง หวั ดบุ รีรัม ย์ จ ากั ด ,ท่า นสมาชิก และผู้เข้ า ร่ ว ม
.........................................................................................................................................................
การประชุ
มทุกท่าน ดิฉัน นางดวงจันทร์ ปาสาเน ตาแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชีชานาญการจากสานักงานตรวจบัญชี
.........................................................................................................................................................
สหกรณ์
บุรีรัมย์ ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าสานักงานตรวจบัญชีให้มาเข้าร่วมประชุมแทน เนื่องจากท่านหัวหน้าติดภารกิจ
.........................................................................................................................................................
ไปประชุ
มที่จังหวัดนครราชสีมา ในวันนี้มีเรื่องที่จะพูดอยู่ 2 เรื่อง คือ
.........................................................................................................................................................
1. เรื่องสิทธิและหน้าที่ของสมาชิกว่า สมาชิกมีสิทธิในการเข้าร่วมประชุม ปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับของสหกรณ์
.........................................................................................................................................................
มี.........................................................................................................................................................
สิทธิในการส่งเสริมกิจกรรมของสหกรณ์คือ การเพิ่มหุ้น กู้เงิน ฝากเงินและสอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์ รวมถึงร่วมมือกับ
คณะกรรมการด
าเนินการ เพื่อให้กิจการของสหกรณ์เจริญรุ่งเรือง
.........................................................................................................................................................
2. อีกอย่างหนึ่งคื อ อยากให้สมาชิกตรวจสอบใบเสร็จ รับเงินว่าท่านมีหุ้น มีเงินรับฝาก มีหนี้สินถูกต้องหรือไม่ แล้วก็
.........................................................................................................................................................
เรื.........................................................................................................................................................
่องยืนยันยอด โดยปรกติผู้สอบบัญชีจะยืนยันยอดก่อนวันสิ้นปี ในการยืนยันยอดของผู้สอบบัญชีก็เพื่อพิสูจน์ความ มีอยู่จริง
ของลู
กหนี้ เพื่อที่จะมาแสดงความเห็นว่าท่านยืนยันยอดหนี้ ท่านรับรองแล้วว่าหนี้ตรงนี้เป็นหนี้ของท่านจริงๆ ไม่ใช่หนี้ของคนอื่น
.........................................................................................................................................................
มายื
มเงินท่าน เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือก็จะเป็นการพิสูจน์ว่าลูกหนี้มีอยู่จริง เกิดขึ้นจริง การยืนยันยอดส่วนใหญ่ถ้าเป็นสหกรณ์
.........................................................................................................................................................
ออมทรั
พย์ก็จะยืนยันยอดก่อนเพื่อที่จะปิดบัญชีได้เร็ว ซึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์ส่วนใหญ่จะปิดบัญชีได้เร็วกว่าภาคเกษตร
.........................................................................................................................................................
สุดท้ายนี้ ทางสานักงานตรวจบัญชี ก็ขอแสดงความยินดีกับสมาชิกที่ได้รับเงินปันผลในปีนี้ด้วยคะ
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

สานักงานสหกรณ์จงั หวัดบุรรี มั ย์

กราบเรียนท่านประธานกรรมการฯ,คณะกรรมการฯ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายวีระยุ ทธ ทุมทอง สหกรณ์จังหวัด
.....................................................................................................................................................................
บุ.....................................................................................................................................................................
รีรัมย์ บทบาทของผมมี 2 มิติ คือ
1. เรื่องของการแนะนา ส่งเสริม ให้คาปรึกษาในการดาเนินงานของสหกรณ์
.....................................................................................................................................................................
2. เรื่องของการกากับดูแลสหกรณ์ ให้ดาเนินการไปตามกฎหมายว่าด้วยกฎหมายสหกรณ์และเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้ องกับ
.....................................................................................................................................................................
สหกรณ์
ก่อนอื่น ก็ต้องขอแสดงความยิน ดีกับสหกรณ์แห่งนี้ที่สามารถบริหารงาน มีส่วนเหลื่อมของกาไรในปีนี้ 170 กว่าล้านบาท
.....................................................................................................................................................................
คณะกรรมการด
าเนินการทาหน้าที่เกี่ยวกับรักษาความสงบเรียบร้อย แล้วยังมาบริหารงานเงินในสหกรณ์ 3,000 กว่าล้านบาท สามารถ
.....................................................................................................................................................................
บริ
หารจัดการเงินได้อย่างดี เงินไหลเข้าไหลออกอย่างที่ผู้ตรวจสอบบัญชีว่า สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเงินและบริหารการเงิน
.....................................................................................................................................................................
ให้
มีส่วนเหลื่อมมาปันผลและเฉลี่ยคืนให้กับสมาชิกได้ มาใช้จ่ายในช่วงนี้ได้ ขอชมเชยและขอแสดงความยินดีด้วย
.....................................................................................................................................................................
ในส่วนของนโยบายของกระทรวง จะขอชี้แจงเล็กน้อยในส่ วนที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เอง เป็นห่วงในเรื่องที่ 1 ในเรื่องของ
.....................................................................................................................................................................
การบริ
ห
าร
จะเห็นได้ว่าในหลายๆ แห่ง มีการบริหารงานที่ไม่โปร่งใส มีข่าวมีคราวเกี่ยวกับการทุจริต ดังนั้นทางกระทรวงเองมีการย้าว่า
.....................................................................................................................................................................
ให้
สหกรณ์บริหารงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ถึงจะเห็นว่ามีโครงการสหกรณ์สีขาวเข้ามาในสหกรณ์ออมทรัพย์สหกรณ์เครดิต
.....................................................................................................................................................................
ยู.....................................................................................................................................................................
เนี่ยน จึงอยากจะให้บริหารงานด้วยความโปร่งใส ไร้ทุจริต อันนี้เป็นเรื่องที่ต้องฝากคณะกรรมการ
2. กรมเป็ น ห่ ว งในเรื่ อ งปั ญ หาหนี้ สิ น ของสมาชิ ก ก็ มี ส มาชิ ก หลายแห่ ง ร้ อ งเรี ย นไป ส่ ว นใหญ่ จ ะเป็ น ผู้ เ กษี ย ณแล้ ว ตอนอยู่
.....................................................................................................................................................................
มี.....................................................................................................................................................................
เงินเดือนมากพอส่งชาระหนี้ได้ แต่พอเกษียณเงินเดือนก็จะหายไป เงินตาแหน่งก็หายไป ตอนกู้อยากได้เยอะๆ พอเกษียณเงินไม่พอใช้
ก็.....................................................................................................................................................................
ต้องฝากไว้ว่า การที่จะให้เงินกู้กับสมาชิก ก็ขอให้พิจารณาให้ดีว่ามีความสามารถที่จะชาระหนี้หลังเกษียณได้หรือไม่ ขนาดไหน อย่า งไร
มี.....................................................................................................................................................................
แผนชีวิตอย่างไร อันนี้ก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับสหกรณ์หลายแห่ง
3. กรมอยากให้สหกรณ์เป็นแบบไทยแลนด์ 4.0 ที่ท่านประธานกรรมการได้นาเอาเทคโนโลยีต่า งๆ เข้า มาใช้ในการบริหาร
.....................................................................................................................................................................
จั.....................................................................................................................................................................
ดการเห็นในรายงานกิจการแล้วว่า สหกรณ์ได้มีการนาเทคโนโลยีมาพัฒนาการบริการสมาชิก รวดเร็ว และโปร่งใสยิ่งขึ้น
ในส่วนของสหกรณ์จังหวัด ถ้ามีข้อใดที่จะขอคาปรึกษาก็ยินดีให้คาปรึกษาและให้ความช่วยเหลือ ในส่วนของเกณฑ์กากับนั้น
.....................................................................................................................................................................
ก็.....................................................................................................................................................................
เป็นเรื่องของภาครัฐที่จะออกการกากับมา ก็จาเป็นต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ ตามกฎหมาย สุดท้ายนี้ ขอแสดงความยินดีกับสหกรณ์ด้วย

วาระที่ 14
เรื่องอื่นๆ
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วาระที่

14

เรือ่ งอืน่ ๆ
-.........................................................................................................................................................
เรื่องบริจาคเงินเข้ากองทุนสวัสดิการสานักงานตารวจแห่งชาติฯ
- พ.ต.อ.ชัยยุทธ เจียรศิริกุล ประธานกรรมการฯ แจ้งที่ประชุมว่า ทุกปี กองสวัสดิการ สานักงานกาลังพล สานักงาน
.........................................................................................................................................................
ต...........................................................
ารวจแห่งชาติ จะมีหนังสือขอความร่วมมือให้ส........
หกรณ์
ตารวจทุกแห่ง ร่วมบริจาคเงินเข้ากองทุนสวัสดิการสานักงานตารวจ
......................................................................................
แห่
งชาติฯ โดยกาหนดให้สหกรณ์ฯ ที่มีผลกาไรสุทธิตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป ร่วมบริจาคเงินร้อยละ 0.30 ของผลกาไรสุทธิ และ
.........................................................................................................................................................
ผลก
าไรที่ต่ากว่า 10 ล้านบาท ให้ร่วมบริจาคเงินร้อยละ 0.20 ของผลกาไรสุทธิ จากหลักเกณฑ์ดังกล่าวสหกรณ์ต้องร่วมบริจาค
.........................................................................................................................................................
กว่
าห้าแสนบาท ซึ่งมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปีที่ผ่านมา อนุมัติให้สหกรณ์ร่วมบริจาคเงินจานวน 200,000.- บาท ดังนั้น
.........................................................................................................................................................
ในปี
นี้จึงขอที่ประชุมพิจารณาเงินที่จะร่วมบริจาคเข้ากองทุนสวัสดิการสานักงานตารวจแห่งชาติฯ
.........................................................................................................................................................
มติที่ประชุม
ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ เป็ น เอกฉั น ท์ อ นุ มั ติ ใ ห้ ส หกรณ์ ฯ บริ จ าคเงิ น จากทุ น สาธารณประโยชน์ จ านวน
.........................................................................................................................................................
200,000.บาท (สองแสนบาทถ้วน) เท่ากับปีที่ผ่านมา
.........................................................................................................................................................
- พล.ต.ต.ฉัตรวรรษ แสงเพชร อดีตประธานกรรมการฯ กล่าว
.........................................................................................................................................................
เรียนท่านรักษาการผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ ท่าน พ.ต.อ.ชัยยุทธ เจียรศิริกุล เพื่อนสมาชิกที่รักทุกท่าน
.........................................................................................................................................................
ผมก็
ต้องขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกที่ไปเผยแพร่กิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ ให้เพื่อนสมาชิกได้เข้าใจ
.........................................................................................................................................................
สิ.........................................................................................................................................................
่งที่ผมอยากจะฝากพวกเราไว้ สหกรณ์นั้นจะอยู่ไม่ใช่ที่ท่านกู้อย่างเดียวต้องรู้จักออมด้วย การกู้นั้นเป็นเรื่องที่เมื่อมีความจาเป็น
จริ
งๆ ก็ทาการกู้ ไม่ใช่กู้แบบตารวจ กู้กันไปกู้กันมา โดยเฉพาะพากันไปกู้สถาบันการเงินอื่น สหกรณ์เราที่ดาเนินการตลอด
.........................................................................................................................................................
ระยะเวลาที
่ผ่านมาจนกระทั่งถึงที่ผมดาเนินการ เราทาตามแบบอย่างที่เราทากันมา เราวางพื้นฐานการทางาน วางพื้นฐาน
.........................................................................................................................................................
การด
าเนินกิจการของสหกรณ์ ได้เป็นอย่างดี ทาให้เพื่อนสมาชิกรู้จักที่จะออม รู้จักเอาเงินกู้ไปก่อให้เกิดประโยชน์ เกิดรายได้
.........................................................................................................................................................
เป็
นสิ่งที่ดี ในโอกาสนี้ที่ผมเกษียณอายุราชการก็ขอลาออกจากการเป็นประธานฯ และก็ขอขอบคุณท่านอีกครั้ง ขอบคุณครับ
.........................................................................................................................................................
- พ.ต.อ.ชัยยุทธ เจียรศิริกุล ประธานกรรมการฯ กล่าว
.........................................................................................................................................................
ขอขอบคุ ณ สมาชิ ก ทุ ก ท่ า นที่ ใ ห้ ค วามไว้ ว างใจให้ เป็ น ประธานฯ ขอขอบคุ ณ ท่ า น พล.ต.ต.ฉั ต รวรรษ แสงเพชร
.........................................................................................................................................................
ที.........................................................................................................................................................
่ทาโครงการสหกรณ์ให้เข้มแข็งและรวมตลอดทั้งสหกรณ์จังหวัด ผู้ตรวจสอบ และผู้จัดการ และข้าราชการตารวจทุกท่าน
ที.........................................................................................................................................................
่เราร่วมแรงร่วมใจกัน ที่ทาให้สหกรณ์เข้มแข็ ง ทั้งที่ผมมารับตาแหน่งรักษาการก็ได้ข่าวว่าจังหวัดที่ใกล้เคียงเราในภาค 3
มี.........................................................................................................................................................
หลายสหกรณ์ที่มีการทุจริตกัน ตรงนี้ผมถือว่าการทางานที่โปร่งใส ให้ผลประโยชน์กับสมาชิก ทั้งหมดเป็นหน้าที่สาคัญของ
สหกรณ์
ที่เราต้องสร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์เอง ดังนั้น เรื่องการตรวจสอบก็จะต้องทาด้วยความเข้มแข็งและการทางาน
.........................................................................................................................................................
ด้.........................................................................................................................................................
วยความโปร่งใสนี้ผมถือว่าเป็นเรื่องสาคัญ สมาชิกทุกท่านมีสิทธิ์ เหมือนกัน ส่วนใหญ่ที่เราคงเห็นว่าข้าราชการตารวจเรา
เงิ.........................................................................................................................................................
นเดือนน้อย ดังนั้นเราก็จะกู้กัน ตรงนี้ผมก็จะคิดว่าพยายามสิ่งไหนที่เป็นภาระหนักลองหาวิธีการที่จะปรึกษาผู้จัดการ ผู้จัดการ
สหกรณ์
เป็นผู้มีประสบการณ์ ก็ปรึกษาผู้บังคับบัญชาว่าจะดาเนินการอย่างไร ผมว่าในสิ่งที่ต้องออมควรต้องออมด้วย ส่วนไหน
.........................................................................................................................................................
ที.........................................................................................................................................................
่จะกู้หรือจาเป็นน่าจะต้องกู้ ท้ายนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณที่ได้มาร่วมกิจกรรมสหกรณ์ในครั้งนี้ ก็คงจะได้มีการร่วมกันตลอด
- ประธานฯ กล่าวว่า มีสมาชิกท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือซักถามเรื่องใดหรือไม่
.........................................................................................................................................................
- ไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอแนะหรือซักถามเรื่องใด
.........................................................................................................................................................
- ประธานฯ กล่าวว่า ก็ต้องขอขอบคุณอีกครั้ง เมื่อสักครู่ถือเป็นมติที่ท่วมท้น และช่างภาพได้ถ่ายภาพเอาไว้เรียบร้อย
.........................................................................................................................................................
แล้
ว และขอปิดการประชุม
.........................................................................................................................................................
เลิกประชุมเวลา 12.30 น.
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)พ.ต.อ.ชัยยุทธ เจียรศิรกิ ุล
ประธานกรรมการฯ
.........................................................................................................................................................
( ชัยยุทธ เจียรศิริกุล )
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)พ.ต.อ.ประยุทธ โพธิ์แก้วกุล
เลขานุการ / ผู้จดบันทึก
.........................................................................................................................................................
( ประยุทธ โพธิแ์ ก้วกุล )
สาเนาถูกต้อง
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
พ.ต.อ.
( ประยุทธ โพธิ์แก้วกุล )
เลขานุการ

ภาคผนวก

รายชื่อบุตรสมาชิก
ที่ได้รับทุนการศึกษาประจาปี 2560
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รายชือ่ บุตรสมาชิกทีไ่ ด้รบั ทุนการศึกษาประจาปี 2560

สรุป ระดับประถมศึกษา ( ทุนละ
ระดับมัธยมศึกษา ( ทุนละ
ระดับอุดมศึกษา ( ทุนละ
รวมทั้งสิ้น

บาท )
3,000 บาท )
4,000 บาท )
2,000

ราย
157 ราย
58 ราย
364 ราย
149

เป็นเงิน
”
”
”

บาท
471,000.00 บาท
232,000.00 บาท
1,001,000.00 บาท
298,000.00

หมายเหตุ: วงเงินทุนที่เกินจานวน 1,000.- บาท เป็นของ สภ.หินเหล็กไฟ หัวหน้าหน่วย สภ.หินเหล็กไฟ
จะเป็นผู้สนับสนุนเงินจานวนดังกล่าวให้กับบุตรสมาชิกเอง
สหกรณ์
ระดับประถมศึกษา
2.ภ.จว.บุรร
ี มั ย์
1.

2.11-7 ,กลุม
่ งานสอบสวน.ศอ.ปส.

ระดับประถมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา
2.2ฝอ.สืบสวนชุดปฏิบตั กิ าร,191,นปพ.EOD

ระดับประถมศึกษา

ระดับมัธยมศึกษา
ระดับอุดมศึกษา
สภ.เมืองบุรีรมั ย์
ระดับประถมศึกษา

3.

ระดับมัธยมศึกษา

รายชื่อบุตรสมาชิกทีไ่ ด้รบั ทุนการศึกษาประจาปี 2560
วงเงินทุน 4,000.-บาท
1.ด.ช.ณัฐวัฒณ์ โพธิ์กลาง
2.ด.ช.วรพล มากทอง
วงเงินทุน 17,000.- บาท
1.ด.ช.สุวรรณภูมิ พิชัยกุล
3.ด.ช.วุฒิภัทร อาวุธพันธ์
1.ด.ญ.ณัฐิญาดา แก้วเกตุ
3.นายวริทธิ์ธร ดีสร้อย
วงเงินทุน 33,000.- บาท
1.ด.ญ.สิริรัชญา ประนามะเส
3.ด.ช.ปวีร์อุดหนองเลา
5.ด.ญ.กนกพร เสียงดี
7.ด.ช.พีรพัฒน์เคนน้าเที่ยง
9.น.ส.ชนิตา สุขสบาย
1.น.ส.ณัฐสุดา สร้อยนาค
1.น.ส.นภพร บุตรโพธิ์ศรี
3.นายสิรวิชญ์รัตนโภคภัณฑ์
วงเงินทุน 88,000.- บาท
1.ด.ญ.ทรรณรต เชื้ออาสา
3.ด.ช.ภูริณัฐ เย็นมัน
่
5.ด.ญ.นัยน์นภา รัตนประทีป
7.ด.ญ.ฉัตรธิดา สอพิมาย
1.นายสุรทิน พินิจกิจ
3.น.ส.ศุภพิชญ์ ภานุสกุล
5.น.ส.จุฑามาศ รักสมัย
7.นายพัชรพล คูสันเทียะ
9.ด.ญ.อัษราภัค แพงเพ็ง

ด.ช.ธนกฤต เรืองปรัชญากุล
4.ด.ช.ภูริพัฒน์ พลศรี
2.นายญาณกวี สุภาพไพบูล
2.

ด.ช.ธราธิป ตู้สาราญ
4.ด.ช.อนนต์ พลหล้า
6.ด.ช.ปัณณรุจน์ปิติประวัติพงษ์
8.ด.ช.กันตินันท์ ศรีโยธา
2.

2.

นายรัชวุฒิ ทองประภา

ด.ช.ศุภกร ผาชัย
4.ด.ช.กิตติธัช เกตุชาติ
6.ด.ช.เพชรชานนท์ เฉลิมรัมย์
8.ด.ช.ดุจตะวัน ชาญโพธิ์
2.ด.ญ.พัชชาวี ห่อไธสง
4.นายเอกพล เกรัมย์
6.น.ส.สุชัญญา ทัศนพรหม
8.นายพงศกร ขาผา
10.ด.ญ.กมลพัชร พัชรมนตรี
2.
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สภ.เมืองบุรีรมั ย์
ระดับมัธยมศึกษา

3.

ระดับอุดมศึกษา
สภ.บ้านด่าน
ระดับประถมศึกษา

4.

ระดับมัธยมศึกษา
ระดับอุดมศึกษา
5. สภ.หนองสองห้อง
ระดับประถมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา
สภ.นางรอง
ระดับประถมศึกษา

6.

ระดับมัธยมศึกษา

ระดับอุดมศึกษา
สภ.หนองไทร
ระดับมัธยมศึกษา

7.

ระดับอุดมศึกษา

นายณัฐกิตติ์คะเรรัมย์
13.ด.ญ.กัลยากร ทัศนาวิวัฒน์
15.ด.ญ.ภานุวัฒน์ ศรีคิรินทร์
1.นายนราวิชญ์ เพชรเลิศล้า
3.นายสหรัฐ ช้างเผือก
5.น.ส.ภัทรวดี สมภาค
วงเงินทุน 22,000.- บาท
1.ด.ช.พีรัชชัย ปิตายัง
3.ด.ช.ภคภัทร ศรีดา
1.นายพงษ์พิพัฒน์ เปสาโก
3.น.ส.ธนาภรณ์ ทะสุนทร
1.น.ส.ชนัฏดา หงส์คามี
วงเงินทุน 19,000.- บาท
1.ด.ช.ชัชพงษ์ เวียงจันทึก
3.ด.ช.ชวัลวิชญ์ อามาตย์
5.ด.ญ.วาสนา สรงสระ
1.นายณัฐกฤต สาระสิทธิ์
3.ด.ญ.กนกพร สารคูณ
วงเงินทุน 69,000.- บาท
1.ด.ญ.จุฑามาศ จีนมะโน
3.ด.ช.กรวิทย์ อรัญศักดิ์
5.ด.ญ.ชนัญพร บวรชาติ
1.น.ส.ณัฏฐนิช ลาตวงษ์
3.น.ส.ศุภการต์ มาระศรี
5.ด.ช.วริทธิ์ธร จันทร์สว่าง
7.น.ส.ตวงรัตน์ โสชาติ
9.ด.ช.กฤติพงษ์ คาดกระโทก
11.น.ส.วริศรา ละเอียด
1.นายคมสันต์ เหมือยไธสง
3.น.ส.พัชราภรณ์ โล่นารายณ์
5.นายชิษณุพงศ์ ภิรมย์นาค
วงเงินทุน 10,000.- บาท
1.น.ส.สุทธิดา กองศักดิ์
11.

1.

นายกฤษณ์ขจร กองศักดิ์

ด.ญ.ปรียากร ยุตสะธรรม
14.นายเจตพล คะเรรัมย์
16.นายชัชพงศ์ เกียรติธนบดี
2.น.ส.พิชญาภา ปีตะเสน
4.น.ส.ฉัตรสุดา บุตกะ
6.น.ส.จตุพร โททอง
12.

2.

ด.ญ.ศุภาพิชญ์ สนิท

ด.ญ.กมลลักษณ์ แสนปัญญา
4.นายธรรมศาสตร์ ภาระจ่า
2.

ด.ญ.ธนวรรณ จันทะเมนชัย
4.ด.ช.ศุภาพิชญ์ ออกรรัมย์
2.

2.

ด.ญ.พีระวัฒน์ หมวดประโคน

ด.ช.พีรณัฐ อบกลาง
4.ด.ญ.พรณิชา เจาประโคน
6.ด.ช.กิตติภณ พรหมลักษณ์
2.น.ส.ชัชพิมุข ทองคา
4.น.ส.วนัศนันท์เทศสวัสดิ์วงศ์
6.นายพีชรดนัย แป้นชุมแสง
8.ด.ช.ภูวกร ธนเมธี
10.ด.ช.พรนิมิต ปรักเอโก
2.

น.ส.สุพัตรา เลนนาแซง
4.น.ส.พรรษา พินิจสุนทรสาร
6.น.ส.ณัฐจุรา ทิพย์อักษร
2.

2.

นายคฑาวุธ บุญชู

- 97 -

สภ.ประโคนชัย
ระดับประถมศึกษา

8.

ระดับมัธยมศึกษา

ระดับอุดมศึกษา
สภ.บ้านบัว
ระดับประถมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา
ระดับอุดมศึกษา
10.สภ.ลาปลายมาศ
ระดับประถมศึกษา
9.

ระดับมัธยมศึกษา

ระดับอุดมศึกษา
.สภ.ทะเมนชัย
ระดับประถมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา

11

ระดับอุดมศึกษา
12.สภ.ละหานทราย
ระดับประถมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา

วงเงินทุน 58,000.- บาท
1.ด.ช.ไชยเพชร ขามประโคน
3.ด.ญ.ณัฐิฎา คงประโคน
5.ด.ช.ณกร วัฒนราช
1.ด.ญ.โอบเอื้อ เจียมรัมย์
3.ด.ญ.กนกวรรณ ปานะโปย
5.นายวงศธร ตรงใจ
7.นายธิติพงษ์ศิริเม
9.นายธารงศักดิ์ รักษ์กะเปา
11.นายชานน ชาญประโคน
1.น.ส.เบญจณัฏฐ์ อินทร์ผลสุข
3.น.ส.ปาณิศรา กลมประโคน
วงเงินทุน 18,000.- บาท
1.ด.ช.นวพล มะลา
1.ด.ช.ศุภกร ทองจารัส
1.น.ส.อลิษา พรหมเอาะ
วงเงินทุน 46,000.- บาท
1.ด.ช.นิธิศสะเทิงรัมย์
3.ด.ญ.ธนวันต์ เชิงสะอาด
5.ด.ช.โชคนาชัย สลับทอง
1.ด.ญ.จินดามณี อ่อนนวล
3.น.ส.ชลลดา อุทธาพงษ์
5.นายชัยวัฒน์ แสนลาด
7.น.ส.ธนาภรณ์เครือพิมาย
1.น.ส.พิชญานิน ประเสริฐโส
3.น.ส.พิชามญชุ์สลัยรัมย์
วงเงินทุน 25,000.- บาท
1.ด.ญ.พัชรพร รอบคอบ
1.น.ส.นริสราสะเทิงรัมย์
3.น.ส.รุตินันท์ วงศ์ศรี
5.นายนพวิชญ์ ไวยารัตน์
1.น.ส.ปาริชาติ เชิญรัมย์
วงเงินทุน 35,000.- บาท
1.ด.ญ.วศินี พิมพ์ภักดี
3.ด.ญ.ธัญยชนก อุดมบุญ
5.ด.ช.วิวรรธน์ สุดาปั่น
1.ด.ญ.บัณฑิตา สมสมัย
3.นายธัชพล ใสสดศรี

ด.ช.ภีมพัฒน์ จานงประโคน
4.ด.ช.รชตจะนันท์
2.

ด.ช.มโน ชานิจ
4.น.ส.ธนพร จีนชาติ
6.น.ส.ศศิกานต์ ทูลประโคน
8.น.ส.ธิติพร มาศรักษา
10.นายภัคนันท์ วิเศษนคร
12.นายศุภกานต์ แจ่มใส
2.น.ส.กมลชนก ชุ่มสูงเนิน
2.

ด.ญ.สุพิชญาย์ไกรยรัตน์
2.นายจันธุรัตน์ เสชู
2.นายปวริศร อุปนิ
2.

ด.ญ.ชมพูนุท อรอินทร์
4.ด.ญ.กชกร ศรีพิริยกุล
2.

นายโสภณัฐ ศรีชุม
4.ด.ช.สหพล แก้วอรสาร
6.ด.ญ.นาทหทัย รบศึก
8.ด.ญ.กุลปรียา สุขแสนสุข
2.นายเกริกฤทธิ์ แสนฤทธิ์
2.

น.ส.บุญรักษา พวงไธสง
4.น.ส.วริศรา โกลา
2.

2.

น.ส.สุภารัตน์ โขงรัมย์

ด.ช.สุชา ล้อมกระโทก
4.ด.ญ.ภานุมาศ วรเชษฐ์
2.

2.

น.ส.ธิดาวรรณเศษสุวรรณ
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สภ.ละหานทราย
ระดับอุดมศึกษา

12.

สภ.ถาวร
ระดับประถมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา

13.

สภ.หนองกี่
ระดับประถมศึกษา

14.

ระดับมัธยมศึกษา
ระดับอุดมศึกษา
15. สภ.พุทไธสง
ระดับประถมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา
ระดับอุดมศึกษา
16. สภ.สตึก
ระดับประถมศึกษา

ระดับมัธยมศึกษา
ระดับอุดมศึกษา
17. สภ.บ้านกรวด
ระดับประถมศึกษา

น.ส.เกศสินี บาลโสง
3.น.ส.คุณากร มีประเทศ
วงเงินทุน 13,000.- บาท
1.ด.ญ.พาขวัญ สายสิงห์
1.นายกลวัชร ศิลา
3.ด.ญ.จิรานันท์ ราชนาคา
วงเงินทุน 37,000.- บาท
1.ด.ญ.อัญชลิฏา ขอสุข
3.ด.ช.ปารมี สันติชูวงศ์
5.ด.ช.ภูวิศ ราชคีรี
7.ด.ช.นนทกร วันพุดชา
9.ด.ญ.จิรัชญา โขงรัมย์
11.ด.ญ.กานต์ธีรา เลิศกระโทก
1.ด.ญ.ณัฐณิชา รงค์ทอง
1.น.ส.พิมพ์สุดา ดวงดารา
3.นางสาวพัชรีพร สุโพธิ์ชัยกุล
วงเงินทุน 38,000.- บาท
1. ด.ญ.ณิชมณเอ่นแคน
1.น.ส.นันทิชา วิชิต
3. นายปรัชญชัย กอไธสง
1.น.ส.ดูสิตา ผาดไธสง
3.นายโตมร ทุมาโต
5.น.ส.พิชยา ไชย์ศรี
วงเงินทุน 43,000.- บาท
1.ด.ญ.ศุจีภรณ์ ศาลางาม
3.ด.ช.ตฤณ จันทร์สระบัว
5.ด.ช.ปณัฐกร แก้วดก
7.ด.ญ.จารุชลักษณ์ กองกูล
1.ด.ญ.ภัทรนันท์ ปาปะขัง
3.ด.ญ.วันวิสา ลีวงศ์ศักดิ์
5.ด.ช.อภิชาติประภวิษณ์
1.น.ส.ทิพธัญญา ภักดีนันท์
3.นายธานิตย์ แซ่แขก
วงเงินทุน 36,000.- บาท
1.ด.ญ.คณิสรา กงประโคน
3.ด.ช.ณัฐธี เจียมรัมย์
1.

น.ส.อัญญกาญจน์ วิเวกรัมย์
4.น.ส.จิตรจริยาพร สนธิใ์ หม่
2.

ด.ญ.ฉัตรฑริกา ไชยช่วย
2.ด.ช.เมธาวัฒน์ นิพรรัมย์
2.

ด.ญ.รัชชุดา ปัญญาสิทธิ์
4.ด.ช.ธนกฤต แก้วเกิด
6.ด.ญ.ภัทราวดี บรรดาศักดิ์
8.ด.ช.ปุรเชษฐ์พิทยภูวไนย
10.ด.ญ.ฑิตยา มากชุมแสง
2.

2.น.ส.มานิตา โอทารัมย์

2.ด.ช.ธฤตญาณ แอมไธสง
4.ด.ญ.พุทธรักษา เตยสระน้อย
2.นายชยานันต์โพธิขา
4.น.ส.ปิยะฉัตร โพธิขา
6. นายอติวิชญ์ คาไมตรีวุฒิกลุ
2.ด.ช.ศิรพัชร ชนไพโรจน์
4.ด.ช.กฤษฏิ์ เทียงผง
6.ด.ญ.ปพิชญา หลงภูงา
8.ด.ช.เกริกไกรยศ แสงแก้ว
2.ด.ช.เมธพนธ์ หมายงาม
4.น.ส.ศุลีพร ชัยปัญญา
2.น.ส.พัชรชุดา ปัญญาธิวุฒิ
2.ด.ญ.พีรญา ชัยสิทธิ์
4.ด.ช.ธโนทัย วงศ์มาลี
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17. สภ.บ้านกรวด
ระดับประถมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา
ระดับอุดมศึกษา
18. สภ.โนนเจริญ
ระดับประถมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา
19. สภ.โคกกระชาย
ระดับประถมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา
20. สภ.หนองไม้งาม
ระดับประถมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา
21. สภ.กระสัง
ระดับประถมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา
ระดับอุดมศึกษา
22. สภ.ลาดวน
ระดับประถมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา
ระดับอุดมศึกษา
23. สภ.คูเมือง
ระดับประถมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา
ระดับอุดมศึกษา

5.ด.ช.ธนรรณพราชประโคน
7.ด.ช.สรวิช เทินสระเกษ
1.น.ส.เบญญาภา ใกล้สว่าง
3.ด.ญ.สุพิชญาแซวประโคน
5.ด.ญ.ธนัชชา ตาปราบ
1.น.ส.อาทิตยา พอกประโคน
วงเงินทุน 11,000.- บาท
1.ด.ญ.นิชญา ฉัตรจังหรีด
3.ด.ญ.ณัฐชนันท์พร พรหนองแสน
1.น.ส.ภัทราพร ทองศรี
วงเงินทุน 19,000.- บาท
1.ด.ญ.ณัฐณิชา แสงสุรินทร์
1.น.ส.ปัณฑิตา วงศ์กัณหา
3.น.ส.สุขะธิษณ์ สันอาสา
5.ด.ช.วุฒิชัย จารัส
วงเงินทุน 13,000.- บาท
1.ด.ช.จักรรินทร์ มากนาคา
1.นายลภัส บุรารม
3.น.ส.ณิชาภัทร ปัทราช
วงเงินทุน 24,000 บาท
1.ด.ญ.ศรัณยา วิเศษวงษา
3.ด.ช.ชยกร มั่งมูล
1.ด.ญ.พัชพรพิสาดรัมย์
3.น.ส.ณาริฐา สดใส
1.นายธีรวัฒน์ มะลิลัย
วงเงินทุน 13,000.- บาท
1.ด.ญ.บุณยานุช ศิลากุล
3.ด.ญ.ชุติกาญจน์ นิสัยรัมย์
1.ด.ช.อันติมะ ดวงแขเพ็ญศิริกุล
1. น.ส.คุณัญญา รุ่งเรือง
วงเงินทุน 24,000.- บาท
1.ด.ญ.กานต์สิรี ปะโกติโย
3.ด.ญ.ลลิลผลศิริ
1.น.ส.ภัณฑิรา ปักโคทานัง
3.ด.ญ.ณิชกุล ทองทวีชัยกุล
1.น.ส.ปภัสสร จิตรบุญพิทักษ์

6.ด.ช.อภิวัฒน์ เพ่งพิศ
2.น.ส.มนฤดี มีกาปัง
4.ด.ช.พัชรพล ฉลวยแสง
6.ด.ญ.นริสสรา โสดาจันทร์
2.ด.ญ.จินตรัตน์ พงพันนา
4.ด.ญ.ศศิวิมล สุขโสม
2.ด.ช.พชรวินท์ ป้องแก้ว
2.นายธรรมศาสตร์ ไทยประโคน
4.น.ส.พิกุลแก้ว ผ่องแก้ว
2.ด.ช.พระกาฬ วงศ์งาน
2.น.ส.อัญชลิกา แก้วลอย
2.ด.ญ.นันท์ธีมา จักสาน
4.ด.ช.ปิยวัฒน์ จุลพล
2.ด.ญ.ปานรวี วิเศษรัมย์
4.น.ส.สุทธิดา สายนรา
2.ด.ญ.ธันวาภา ไกรวงษ์

2.ด.ญ.ฐิติพรรัตน์ เกิดสุข
4.ด.ช.เอกภิญโญ เขียวอ่อน
2.นายณฐพงศ์ สุวรรณมุกต์
4.ด.ช.ปารเมศ ภูสารอง
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24. สภ.หินเหล็กไฟ
ระดับประถมศึกษา
ระดับอุดมศึกษา
25. สภ.นาโพธิ์
ระดับประถมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา
26. สภ.หนองหงส์
ระดับประถมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา
ระดับอุดมศึกษา
27. สภ.ปะคา
ระดับประถมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา
ระดับอุดมศึกษา
28.สภ.พลับพลาชัย
ระดับประถมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา
29. สภ.ห้วยราช
ระดับประถมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา
ระดับอุดมศึกษา
30. สภ.โนนสุวรรณ
ระดับประถมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา

วงเงินทุน 15,000.- บาท
1.ด.ช.พรหมฤทัย พรหมมีเดช
3.ด.ช.ศิวกร ดอกบุญนาค
5. ด.ช.เอกภพ จันดากุล
1.น.ส.ประภัสสร ปิดสายะ
วงเงินทุน 24,000.- บาท
1.ด.ช.พีรดนย์ปุผาลา
3.ด.ญ.ภัทรนันท์ แก้วไธสง
1.น.ส.ปิยะธิดา โคตรโสภา
3.น.ส.ศศิธร ก้อมมังกร
5.นายวีรภัทร เจริญราช
วงเงินทุน 21,000.- บาท
1.ด.ญ.ชญาดา เหมพรมมา
1.น.ส.จิรภิญญา วงศ์หาแก้ว
3.นายเทวราช แซมทอง
1.นายอดิศร จันทร์ดี
วงเงินทุน 25,000.- บาท
1.ด.ญ.ญาณันธร แก่นกระโทก
3.ด.ช.วชิรวิชญ์ หรบรรพ์
1.ด.ญ.เอมวิตรา วิเศษพันธ์
3.ด.ช.ปัณณทัต ชานิกุล
1.นายปกรณ์ อนุรักษ์วงศา
วงเงินทุน 24,000.- บาท
1.ด.ช.พีชะญะ เข็มมา
3.ด.ญ.จารุวรรณทิงสุข
1.น.ส.สุธีกานต์ เรืองไพศาล
3.น.ส.กัญญาณัฐ สร้อยสวรรค์
5.ด.ญ.ปาณิสรา ชาญประโคน
วงเงินทุน 20,000.- บาท
1.ด.ช.สุภกิจ นามหาษา
1.ด.ช.นิพิฐพนธ์ คุ้มภัย
3.น.ส.ธันยมัย ช่วงรัมย์
1.น.ส.วริศรา วาลีประโคน
วงเงินทุน 21,000.- บาท
1.ด.ช.รักษิต รักสัตย์
3.ด.ช.ดิลกธร ชนะกุล
1.นายธีรุตม์ รักใคร่
3.นายกฤต สิงหภิวัฒน์

2.ด.ญ.วริญญาพิสภิรมย์
4.ด.ช.เพชรกล้า ชุ่มกระโทก
6. ด.ญ.สุพิชชา เฉลิมวรวงศ์
2.ด.ช.ธนกฤตเหล็กศิริวิชา
2.นายพีรภาส พันธ์สมบัติ
4.นายวิทยา ชุมไธสง
6.นายณัฐดนัย โพธิขา
2.ด.ญ.ปวริศา ทองสุทธิ์
2.ด.ช.ปฐมพงศ์ ปัดตาเทสัง
2.นายธนบูรณ์ วิเชียร
2.ด.ญ.ปรียนันทนา กรรโณ
4.ด.ช.โชติวัฒน์ จาปาโพธิ์
2.ด.ญ.สุรีรัตน์ มีดวงจันทร์
2.น.ส.เบญญา คาพร
2.ด.ช.ไอยเรศ ยืนประโคน
นายนัทธพงศ์ ศิลาชัย
4.นายณัฐภัทร แจ่มใส
6.นายณัฐปกรณ์ เพ็งประโคน
2.ด.ญ.รุ่งรัตน์ นพรัมย์
2.ด.ช.บุญบารมี บุญขาว
4.นายอติรุจ ช่างผัส
2.ด.ญ.อิสรีภรณ์ แสงหิรัญ
2.น.ส.สุพัชราภา มะโนการ
4.นายวศิน อินทานุ
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30. สภ.โนนสุวรรณ
ระดับมัธยมศึกษา
31. สภ.โนนดินแดง
ระดับประถมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา
ระดับอุดมศึกษา
32. สภ.บ้านใหม่ฯ
ระดับประถมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา
33. สภ.ชานิ
ระดับประถมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา
ระดับอุดมศึกษา
34. สภ.เฉลิมฯ
ระดับประถมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา
ระดับอุดมศึกษา
35. สภ.แคนดง
ระดับประถมศึกษา

ระดับมัธยมศึกษา
36. สภ.ชุมแสง
ระดับประถมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา
ระดับอุดมศึกษา

5.นายเดชฤทธิ์ ดวงดี
วงเงินทุน 27,000.- บาท
1.ด.ญ.พิมพ์ปรารถนา ยุบไธสง
3.ด.ญ.พัชรพร มาสาโรง
1.น.ส.ฉัตรฤดี เพ็งประโคน
3.ด.ญ.ศรีคารุ้ง วงษ์ปัญญา
5.นายรัฐธรรมนูญ ใสลาเพาะ
1. น.ส.รมณีย์ วิเศษนคร
วงเงินทุน 22,000.- บาท
1.ด.ช.หิมาลัย เมืองแสน
1.นายภานุพงษ์ เทศไธสง
3.นายพงศพัทธ์ ทัดไทย
5.ด.ญ.แพรวพรรณ ตีคลี
วงเงินทุน 24,000.- บาท
1.ด.ญ.ชัญญานุช จันผกา
3.ด.ช.ชนรพ เสกขา
1.ด.ช.ณพวรรษ บุญนาม
1.น.ส.นงนุช รัตนธรรมเมธี
3.น.ส.ปานเพชร นิ่มคุ้ม
วงเงินทุน 27,000.- บาท
1.ด.ช.พงษ์ฉัตร ประกอบสกุล
3.ด.ช.ชินพัฒน์ จินเจา
1.น.ส.ชลันดา แก้วสะเทือน
3.นายวุฒิโรจน์ นาคศรี
5.นายสหรัฐ ศรีอินทร์อ่อน
1.น.ส.สุดาทิพย์ ทิพย์บาหลาบ
วงเงินทุน 22,000.- บาท
1.ด.ช.ณัฐพัชร์ ทุมมาลา
3.ด.ช.ธนพงษ์ ชมไพโรจน์
5.ด.ช.ภูสิทธิ์ พิมพ์ตะครอง
7.ด.ช.ศุภฤกษ์ ไทธานี
1.ด.ช.วราพล บาลไธสง
วงเงินทุน 13,000.- บาท
1.ด.ญ.พรรัมภา ใยเพ็ง
3.ด.ช.รชต พันธ์บุดดี
1.ด.ญ.ณิชาพัชร์ พิทยานันท์
1.นายนฤเบศร์ กันยายน

2.ด.ช.ภพธร เทวัญรัมย์
4.ด.ช.ไตรคุณ วามไธสง
2.ด.ญ.สุภาวดี โคกทอง
4.นายสิรภัทร บุญบุตร

2.ด.ญ.ธัญวรัตน์ ลาดนอก
2.น.ส.จันทะกานต์ วิญญายงค์
4.ด.ญ.หทัยทิพย์ เทียมไธสง
6.ด.ช.พันธกานต์ อินนอก
2.ด.ช.จิรภัทร ราชประโคน
2.นายภากร แผ้วพลสง
2.นายศักดินนท์ หนองหาญ
2.ด.ช.ยุทธภูมิ เฮ่ประโคน
4.ด.ช.ปรัชญา อาภรณ์
2.นายธีรภัทร ภิญญมุขสาพงษ์
4.ด.ญ.อาภากร บุตรไทย

2.ด.ช.ยศกร บุญศรี
4.ด.ญวชิรญาณ์ ชัยประเสริฐ
6.ด.ญ.ธนพร สงวนรัมย์
8.ด.ช.ธรรมธร เรืองไพศาล
2.นายชนพล อุสารัมย์
2.ด.ญ.ตติยา แก้วกั้น

ประมวลภาพกิจกรรม
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การประชุมประจาเดือน

ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
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พิธีแสดงมุทิตาจิต 2560

มอบเงินช่วยเหลือสมาชิกได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ และประสบอุทกภัยนาท่วม
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จัดหรีดเคารพศพสมาชิก

คณะทางานตรวจประเมินธรรมาภิบาล จังหวัดบุรีรัมย์ ได้เข้าทาการตรวจประเมินสหกรณ์ฯ
ตามหลักเกณฑ์สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล

