สําเนา
รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตาํ รวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จํากัด
ครั้งที่ 11/2563 วันจันทร์ที่ 31 สิ งหาคม 2563
ณ ห้องประชุมสํานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ตาํ รวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จํากัด
********************************
คณะกรรมการดําเนินการจํานวน 12 ท่าน
เข้าประชุม 8 ท่าน
ไม่เข้าประชุม 4 ท่าน
ที่ปรึ กษาคณะกรรมการจํานวน 32 ท่าน
เข้าประชุม 27 ท่าน
ไม่เข้าประชุม 5 ท่าน
ผูเ้ ข้าร่ วมประชุม 2 ท่าน
กรรมการที่เข้าประชุม
1. พล.ต.ต.ชาญชัย
2. พ.ต.อ.รุ ทธพล
3. พ.ต.อ.ชวาล
4. พ.ต.อ.สัมภาษณ์
5. พ.ต.อ.สุทธิ
6. พ.ต.อ.ธีรพล
7. พ.ต.อ.เจตน์สฤษฎิ์
8. พ.ต.อ.สนอง

พงษ์พิชิตกุล
เนาวรัตน์
อุทยั พันธุ์
ศรี จนั ทึก
ภู่หริ ยว์ งศ์สุข
ยมนา
แพ่งศรี สาร
วรรณโคตร

ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์
รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์
ผกก.สภ.โนนสุวรรณ
ผกก.สภ.สตึก
ผกก.สภ.หนองสองห้อง
ผกก.สภ.โนนดินแดง
ผกก.สภ.ประโคนชัย
ผกก.สภ.ลําปลายมาศ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
เลขานุการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการที่ไม่เข้าประชุม
1. พ.ต.อ.ณรงค์ฤทธิ์
2. พ.ต.อ.อดุลย์
3. พ.ต.อ.ก้องชาติ
4. พ.ต.อ.ต่อศักดิ์

ด่านสุวรรณ์
ชัยประสิ ทธิกลุ
เลี้ยงสมทรัพย์
ศรี เสริ ม

รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์
รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์
รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์
ผกก.สภ.เมืองบุรีรัมย์

รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
เหรัญญิก

ที่ปรึ กษาที่เข้าประชุม
1. พ.ต.อ.สาธิต
2. พ.ต.อ.สมชัย
3. พ.ต.อ.ภควัต
4. พ.ต.อ.ชัยพันธุ์
5. พ.ต.อ.อัษฎไณย
6. พ.ต.อ.วิษณุ
7. พ.ต.อ.วชิรวิทย์
8. พ.ต.อ.กัมพล
9. พ.ต.อ.สมยศ
10. พ.ต.อ.ยุทธนา
11. พ.ต.อ.วิศิษฎ์
12. พ.ต.อ.ณัฏฐพล
13. พ.ต.อ.บุญธรรม
14. พ.ต.อ.สง่า

สถิตถาวร
โสภณปั ญญาภรณ์
ธรรมดี
ทัพวงษ์
ป้ องกัน
อาภรณ์พงษ์
วรรณธานี
วงษ์สงวน
พื้นชัยภูมิ
ไตรทิพย์
บัวสง่าวงศ์
ดํารงวัชรศักดิ์
สมบูรณ์
ทางธรรม

ผกก.สื บสวน ภ.จว.บุรีรัมย์
ผกก.สภ.ชํานิ
ผกก.สภ.นางรอง
ผกก.สภ.ละหานทราย
ผกก.สภ.คูเมือง
ผกก.สภ.กระสัง
ผกก.สภ.แคนดง
ผกก.สภ.บ้านกรวด
ผกก.สภ.บ้านใหม่ฯ
ผกก.สภ.หนองกี่
ผกก.สภ.เฉลิมพระเกียรติ
ผกก.สภ.พุทไธสง
ผกก.สภ.นาโพธิ์
ผกก.สภ.หนองหงส์

-215. พ.ต.อ.จุลฑิตย์
16. พ.ต.อ.พงศธร
17. พ.ต.อ.เดชประเสริ ฐ
18. พ.ต.อ.ชูสิทธิ์
19. พ.ต.อ.พงษ์ศกั ดิ์
20. พ.ต.ท.ญาณะธัช
21. พ.ต.ท.สยาม
22. พ.ต.ท.สมโภชน์
23. พ.ต.ท.ยุทธพล
24. พ.ต.ท.จักรพงศ์
25. พ.ต.ท.วิเชียร
26. พ.ต.ท.ณรงค์ฤทธิ์
27. พ.ต.ท.ไกรสิ ทธิ์

กิตติรงค์
โสกูล
อัจฉริ ยวิศรุ ต
หล่อแสง
สุขอิ่ม
ชัยพชรโชติ
เกียรติบรรจง
ทิพย์วลั ย์
บุษบา
ทาสุวรรณ
พรหนองแสน
ปานแดง
หาญยิง่

ผกก.สภ.ปะคํา
ผกก.สภ.บ้านด่าน
ผกก.สภ.บ้านบัว
ผกก.สภ.ทะเมนชัย
ผกก.สภ.ลําดวน
สวญ.สภ.ถาวร
สวญ.สภ.โคกกระชาย
สวญ.สภ.ชุมแสง
สวญ.สภ.หิ นเหล็กไฟ
สว.สภ.โนนเจริ ญ
สว.สภ.หนองไทร
สว.สภ.หนองไม้งาม
รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บ้านกรวด

ที่ปรึ กษาที่ไม่เข้าประชุม
1. พ.ต.อ.ปริ ญญา
2. พ.ต.อ.นิธิศ
3. พ.ต.อ.บัญชา
4. พ.ต.อ.สมนึก
5. พ.ต.อ.บุญสิ นธุ์

พรเดชาพิพฒั
ปิ ติธีรโชติ
ศรี อนันต์
เจียมจังหรี ด
ผดุงสุข

รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์
รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์
ผกก.(สอบสวน) ภ.จว.บุรีรัมย์
ผกก.สภ.พลับพลาชัย
ผกก.สภ.ห้วยราช

ผูเ้ ข้าร่ วมประชุม
1. นางจิรพร
2. นางพรพรรณ

ตันตาปกุล
ศรี สงั วรณ์

ผูจ้ ดั การฯ
รองผูจ้ ดั การฯ

เริ่ มประชุมเวลา 13.00 น.
เมื่ อคณะกรรมการดําเนิ นการมาครบองค์ประชุ มแล้ว พล.ต.ต.ชาญชัย พงษ์พิชิตกุล ประธานกรรมการเป็ นประธาน
ในที่ประชุม ได้กล่าวเปิ ดการประชุม,กล่าวต้อนรับผูเ้ ข้าประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่ องประธานแจ้ งให้ ทปี่ ระชุมทราบ
- ไม่มี
มติที่ประชุม
รับทราบ
ประธานในทีป่ ระชุม มอบหมายให้ พ.ต.อ.ชวาลฯ เลขานุการ ทาหน้ าทีด่ าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่ อไป
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่ องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการดาเนินการครั้งที่ 9/2563
เลขานุการ
เลขานุการ เสนอคณะกรรมการเพื่อรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนิ นการชุดที่ 47 ครั้งที่ 10/2563
เมื่อวันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อรับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม
รับทราบ

-3ระเบียบวาระที่ 3 เรื่ องเพื่อทราบ
ผูต้ รวจสอบกิจการ 3.1 เรื่ องรายงานการตรวจสอบรายงานกิจการ
รายงานการตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตาํ รวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จํากัด
ประจําเดือน กรกฎาคม 2563
เรี ยน

ประธานกรรมการและคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์
ตามที่ที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2562 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562 ได้เลือกตั้งข้าพเจ้าเป็ นผูต้ รวจสอบกิจการของสหกรณ์ออม
ทรัพย์ตาํ รวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จํากัด ประจําปี ทางบัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2563 นั้น ข้าพเจ้าขอเสนอผลการตรวจสอบสําหรับ
เดือน กรกฎาคม 2563 ดังต่อไปนี้
1. วัตถุประสงค์ ของการตรวจสอบ
1.1 เพื่อตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบตั ิงานด้านการบัญชีและการเงิน
1.2 เพื่อให้ขอ้ เสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุ งการปฏิบตั ิงานด้านบัญชีและการเงิน
1.3 เพื่อตรวจสอบและให้ขอ้ เสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินงานของสหกรณ์
2. ขอบเขตการตรวจสอบ
2.1 ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีตามเอกสารหลักฐาน
2.2 ตรวจสอบการปฏิบตั ิงานด้านการเงินตามระเบียบและข้อกําหนดของสหกรณ์
2.3 ตรวจสอบการดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ระเบียบ และมติที่ประชุม
2.4 ตรวจสอบการบริ หารของคณะกรรมการดําเนินการตามแผนงานและงบประมาณที่กาํ หนดไว้
3. การตรวจสอบการปฏิบัติงานด้ านการเงิน
3.1 เงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นเดือน ประกอบด้วย
- เงินสดในมือ
จํานวน
25,000.00 บาท
- เงินฝากธนาคาร 5 บัญชี
จํานวน
139,238,533.89 บาท
- เงินฝาก ชสอ.ตํารวจแห่งชาติ
จํานวน
74,422.21 บาท
3.2 การรับ–จ่าย และการเก็บรักษาเงินสดเป็ นไปตามระเบียบการเก็บรักษาเงินสดคือ ไม่เกินวันละ 30,000.- บาท
3.3 บัญชีคุมยอดเงินฝากธนาคารทุกบัญชี มียอดเงินคงเหลือสิ้ นเดือนถูกต้องตรงกับสมุดคู่ฝากของธนาคาร
3.4 ข้อสังเกตเกี่ยวกับการปฏิบตั ิการด้านการเงิน : ไม่มี
4. การตรวจสอบการปฏิบัติงานด้ านบัญชี
4.1 เอกสารหลักฐานประกอบการลงบัญชี ครบถ้วน สมบูรณ์
4.2 การบันทึกบัญชีของสหกรณ์ฯ เรี ยบร้อยเป็ นปั จจุบนั
4.3 การจัดทําบัญชียอ่ ยและทะเบียนต่างๆ ได้จดั ทําไว้ครบถ้วน บัญชีรายละเอียดลูกหนี้ เงินรับฝาก ทุนเรื อนหุน้ จัดทําไว้
เรี ยบร้อยตรงกับบัญชีคุมยอด
4.4 ข้อสังเกตเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานด้านบัญชี : ไม่มี
5. การตรวจสอบด้ านการบริหารงาน
5.1 การบริ หารงานของสหกรณ์ฯ เป็ นไปตามนโยบาย แผนงาน กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติที่ประชุมใหญ่ และมติ
ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน
5.2 การบริ หารงานด้านต่างๆ ของสหกรณ์ฯ เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ สหกรณ์ฯ มีการแบ่งแยกหน้าที่งานของเจ้าหน้าที่ไว้
อย่างชัดเจน
5.3 ข้อสังเกตเกี่ยวกับการบริ หารงาน : ไม่มี

-46. การให้ เงินกู้แก่สมาชิก
จานวนเงิน
3,403,174,736.00 บาท

6.1 ยอดยกมาจากเดือนก่อน
เงินให้กรู้ ะหว่างเดือน
6.1.1 กูฉ้ ุกเฉิ น
6.1.2 กูส้ ามัญ
6.1.3 กูพ้ ิเศษ
6.1.4 กูโ้ ครงการ
6.2 รับชําระระหว่างเดือน
6.3 ยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นเดือน

จํานวน
-- ” --- ” --- ” --

214
41
4
2

สัญญา
สัญญา
สัญญา
สัญญา

4,304,800.00
65,545,700.00
800,000.00
63,990.00
79,498,671.00
3,394,390,555.00

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

รายการเคลื่อนไหวระหว่างเดือน
กูเ้ พิ่ม
จ่ายชําระหนี้
525,456,459.35
525,456,459.35
0.00
0.00
0.00
84,435,112.45
0.00
2,500,000.00
0.00
412,693,200.00
0.00
2,147,001.00
500,000,000.00
0.00
1,025,456,459.35
1,027,231,772.80

คงเหลือสิ้นเดือน
0.00
550,000,000.00
330,564,887.55
90,000,000.00
0.00
133,458,133.00
500,000,000.00
1,604,023,020.55

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ยอดยกมาต้นเดือน
179,601,965.76
601,381.44
7,676,600.00
142,630,000.00
330,509,947.20

รายการเคลื่อนไหวระหว่างเดือน
รับฝากเพิ่ม
ถอนเงินรับฝาก
1,041,399.02
1,268,178.47
800,910.18
901,579.08
641,800.00
123,000.00
390,346.23
500,346.23
2,874,455.43
2,793,103.78

คงเหลือสิ้นเดือน
179,375,186.31
500,712.54
8,195,400.00
142,520,000.00
330,591,298.85

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ยอดยกมาต้นเดือน
1,126,886,880.00

รายการเคลื่อนไหวระหว่างเดือน
ซื้อหุ ้นเพิ่ม
ถอนหุ้น
8,221,000.00
1,178,600.00

คงเหลือสิ้นเดือน
1,133,929,280.00 บาท

6.4 ข้อสังเกตเกี่ยวกับเงินให้กแู้ ก่สมาชิ ก : ไม่มี

7. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม
รายการ
ยอดยกมาต้นเดือน
เงินเบิกเกินบัญชี ธ.กรุ งไทย
0.00
ตัว๋ สัญญาใช้เงิน ธ.ก.ส.
550,000,000.00
กู้ ชสอ.(ระยะกลาง)
415,000,000.00
กู้ สอ.วชิรพยาบาล (ระยะยาว)
92,500,000.00
กู้ ชสอ.ตร.
412,693,200.00
กู้ สอ.กระทรวงมหาดไทย
135,605,134.00
กู้ ชสอ.(ระยะยาว)
0.00
รวมทั้งสิ้น
1,605,798,334.00
ข้อสังเกตเกี่ยวกับเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื : ไม่มี

8. เงินรับฝาก
รายการ
เงินฝากออมทรัพย์
เงินฝากออมทรัพย์ (กูพ้ ิเศษ)
เงินฝากสะสมทรัพย์
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อความมัน่ คง
รวมทั้งสิ้น
ข้อสังเกตเกี่ยวกับเงินรับฝาก : ไม่มี

9. ทุนเรื อนหุ้น
รายการ
ทุนเรื อนหุ้น
ข้อสังเกตเกี่ยวกับทุนเรื อนหุ้น : ไม่มี

10. การใช้ จ่ายเงินของสหกรณ์ ฯ
สหกรณ์ฯ ได้ใช้จ่ายเงินงบประมาณตามหมวดต่างๆ ตามที่ขอจัดตั้งไว้ และได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมใหญ่โดยวิธีถวั จ่ายทุกรายการ
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สหกรณ์ ออมทรัพย์ ตารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จากัด
งบประมาณที่ได้ รับอนุมัติจากที่ประชุ มใหญ่
ประจาเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563
งบประมาณ
จ่ายเดือนนี้ (บาท)
จัดสรรไว้
(ก.ค.63)

1. หมวดเงินเดือนค่าจ้ าง
1.1 เงินเดือน
1.2 ค่าจ้าง
รวม
2. หมวดค่าตอบแทน
2.1 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การเงินฯ
2.2 ค่าตรวจสอบกิจการ
2.3 ค่าเบี้ยประชุม
2.4 ค่าตอบแทนที่ปรึ กษาคณะกรรมการ
2.5 ค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี ภาคเอกชน
รวม
3. หมวดวัสดุ
3.1 เครื่ องเขียนแบบพิมพ์
3.2 ค่าวัสดุอื่นๆ
รวม
4. หมวดครุภณ
ั ฑ์
4.1 เครื่ องใช้สาํ นักงาน
รวม
5. หมวดค่าใช้ สอย
5.1 ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะ
5.2 ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะเลขาและเหรัญญิก
5.3 ค่ารับรอง
5.4 ค่าล่วงเวลา
5.5 ค่าอบรมสัมมนาให้ความรู้แก่กรรมการ เจ้าหน้าที่ และสมาชิก
5.6 ค่าพัฒนาบุคลากร
5.7 ค่าใช้จ่ายดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์
5.8 ค่าโปรแกรมสหกรณ์และค่าบํารุ งรักษา
5.9 ค่าซ่อมแซมบํารุ งและรักษาทรัพย์สิน
5.10 ค่าใช้จ่ายวันประชุมใหญ่
5.11 ค่าของสมนาคุณ
5.12 ค่าอากรและค่าธรรมเนียม
5.13 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
5.14 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด
5.15 ค่านํ้ามันรถ
5.16 ค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นคดี
5.17 ค่าหนังสื อพิมพ์และวารสาร
5.18 ค่าเครื่ องดื่ม

จ่ายเดือนนี้ (บาท)
(ต.ค.62-ก.ค.63)

คงเหลือ(บาท)

3,100,000.00
108,000.00
3,208,000.00

196,060.00
9,000.00
205,060.00

1,983,670.00
90,000.00
2,073,670.00

1,116,330.00
18,000.00
1,134,330.00

333,400.00
102,000.00
570,000.00
900,000.00
90,000.00
1,995,400.00

27,781.00
8,500.00
35,400.00
0.00
0.00
71,681.00

277,810.00
85,000.00
369,400.00
0.00
40,000.00
772,210.00

55,590.00
17,000.00
200,600.00
900,000.00
50,000.00
1,223,190.00

250,000.00
50,000.00
300,000.00

8,651.00
1,025.00
9,676.00

169,555.10
12,425.00
181,980.10

80,444.90
37,575.00
118,019.90

400,000.00
400,000.00

0.00
0.00

249,900.00
249,900.00

150,100.00
150,100.00

200,000.00
168,000.00
150,000.00
100,000.00
200,000.00
50,000.00
500,000.00
300,000.00
100,000.00
500,000.00
800,000.00
50,000.00
100,000.00
35,000.00
15,000.00
300,000.00
5,000.00
30,000.00

4,300.00
14,000.00
9,329.00
11,200.00
0.00
0.00
34,850.00
0.00
10,260.00
0.00
0.00
479.00
0.00
877.40
1,000.00
0.00
380.00
600.00

12,900.00
140,000.00
103,438.46
37,300.00
0.00
0.00
70,850.00
113,560.00
32,910.00
145,450.00
660,000.00
19,791.00
0.00
6,951.40
10,000.00
33,000.00
4,020.00
8,503.50

187,100.00
28,000.00
46,561.54
62,700.00
200,000.00
50,000.00
429,150.00
186,440.00
67,090.00
354,550.00
140,000.00
30,209.00
100,000.00
28,048.60
5,000.00
267,000.00
980.00
21,496.50
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งบประมาณ
จัดสรรไว้

5. หมวดค่าใช้ สอย (ต่ อ)
5.19 ค่าพวงหรี ด
5.20 ค่าประกันภัยอาคาร
รวม
6. หมวดที่ดนิ และสิ่ งปลูกสร้ าง
6.1 ค่าปรับปรุ งภูมิทศั น์
รวม
7. หมวดสวัสดิการ
7.1 ค่าสวัสดิการเจ้าหน้าที่
7.2 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม,กองทุนทดแทน
รวม
8. หมวดค่าสาธารณูปโภค
8.1 ค่าไฟฟ้า
8.2 ค่าโทรศัพท์
8.3 ค่านํ้าประปา
8.4 ค่าไปรษณี ย ์
รวม
9. สมทบทุนสวัสดิการเพื่อช่ วยเหลือผู้คา้ ฯ
รวม
รวมทั้งสิ้น

มติที่ประชุม

จ่ายเดือนนี้ (บาท)
(ก.ค.63)

จ่ายเดือนนี้ (บาท)
(ต.ค.62-ก.ค.63)

คงเหลือ(บาท)

30,000.00
5,000.00
3,638,000.00

1,000.00
0.00
88,275.40

19,000.00
0.00
1,417,674.36

11,000.00
5,000.00
2,220,325.64

100,000.00
100,000.00

0.00
0.00

0.00
0.00

100,000.00
100,000.00

60,000.00
150,000.00
210,000.00

3,200.00
5,718.00
8,918.00

11,640.00
56,368.00
68,008.00

48,360.00
93,632.00
141,992.00

100,000.00
35,000.00
10,000.00
50,000.00
195,000.00
500,000.00
500,000.00
10,546,400.00

9,197.14
1,368.53
361.57
1,174.00
12,101.24
0.00
0.00
395,711.64

74,324.14
13,802.15
4,124.32
26,693.00
118,943.61
500,000.00
500,000.00
5,382,386.07

25,675.86
21,197.85
5,875.68
23,307.00
76,056.39
0.00
0.00
5,164,013.93

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
รับทราบ

เลขานุการ

3.2 เรื่ องรายงานงบทดลองแสดงฐานะการเงินประจาเดือน กรกฎาคม 2563
งบทดลองประจําเดื อ น กรกฎาคม 2563 สิ้ น สุ ด เมื่ อ วัน ที่ 31 กรกฎาคม 2563 ซึ่ ง เจ้า หน้า ที่ บัญ ชี ไ ด้แ สดง
รายละเอียดไว้ในหน้าถัดไป
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ
เลขานุการ

ที่
1
2
3
4
5

3.3 เรื่ องรายงานข้ อมูลเปรียบเทียบอัตราดอกเบีย้ เงินกู้,เงินปันผลและเงินเฉลีย่ คืน
ข้ อมูลเปรียบเทียบอัตราดอกเบีย้ เงินกู้,เงินฝากออมทรัพย์ ,เงินปันผลและเงินเฉลีย่ คืน
สหกรณ์ ออมทรัพย์ ตารวจในสังกัดตารวจภูธรภาค 3
ชื่ อสหกรณ์

บุรีรัมย์
สุ รินทร์
ยโสธร
อํานาจเจริ ญ
ศรี สะเกษ

อัตราดอกเบีย้
เดิม

อัตราดอกเบีย้
ปัจจุบนั

8.00
8.00
7.95
7.75
8.25

7.75
7.75
7.75
7.75
8.00

ปี 2562
ปันผล
เฉลีย่ คืน
8
7.05
7.50
7.75
8

19.50
20.50
16.50
17.50
18.50

เมื่อนาเงินเฉลีย่ คืนมาคานวณกับ
ดอกเบีย้ เงินกู้แล้ว
สมาชิกจะเสียดอกเบีย้ คงเหลือ

หมายเหตุ

6.44
6.36
6.47
6.39
6.72

ลด 1 พ.ค.2563
ลด 1 พ.ค.2563
ลด 1 ก.ย.2560
--ลด 1 เม.ย.2563
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6
7

นครราชสี มา
อุบลราชธานี

8.75
8.25

8.25
8.50

ปี 2562
ปันผล
เฉลีย่ คืน
8
20
8
19

8

ชัยภูมิ

8.75

8.50

8.25

อัตราดอกเบีย้
ปัจจุบนั

11.25

เมื่อนาเงินเฉลีย่ คืนมาคานวณกับ
ดอกเบีย้ เงินกู้แล้ว
สมาชิกจะเสียดอกเบีย้ คงเหลือ

7.00
6.89
7.77

หมายเหตุ
ลด 1 พ.ค.2563
ลด 8.25 ช่ วง โควิด 3 เดือน (พ.ค.- ก.ค. )
เดือน ส.ค.63 ปรับเป็ น 8.50 เท่ าเดิม

ลด 1 มี.ค.2563

ข้ อมูลเปรียบเทียบอัตราดอกเบีย้ เงินฝาก - เงินกู้ ของธนาคารพาณิชย์ ณ วันที่ 25 สิ งหาคม 2563
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (%)
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (%)
ประจํา
รายใหญ่
รายย่อย
เบิกเกินบัญชี
ออมทรัพย์
3 เดือน
6 เดือน
12 เดือน
MOR
MLR
MRR
0.2500
0.3750
0.5000
0.5000
5.8750
5.2500
5.7500
0.2500
0.3750
0.5000
0.5000
5.8200
5.2500
6.2200
0.2500
0.6000
0.7000
0.9000
5.9000
5.7500
6.1500
0.2500
0.5250
0.7750
0.9250
5.9950
6.1500
6.2450
0.3800
0.5500
0.7500
1.2500
6.2500
4.8750
6.5000
0.1250
0.4000
0.6000
0.7000
6.1500
6.1250
6.2800
0.2500
0.3750
0.5000
0.5000
5.8450
5.2500
5.9950
0.7000
0.4000
0.5000
0.6000
6.1500
6.1250
6.2800
0.2500
0.3700
0.4500
0.4500
5.8400
5.4700
5.9700
0.2500
0.3750
0.5000
0.5000
5.9500
5.5800
6.0500
0.2500
0.8500
0.9500
1.0500
6.4500
6.5250
6.6500
0.2000
0.5000
0.6000
0.0750
6.8500
6.3500
7.3500

ธนาคารพาณิชย์
กรุ งเทพ
กรุ งไทย
ธอส.
ออมสิ น
ธ.ก.ส.
ทหารไทย
ไทยพาณิ ชย์
ธนชาต
กสิ กรไทย
กรุ งศรี อยุธยา
เกียรตินาคิน
ซี ไอเอ็มบี ไทย
หมายเหตุ

อัตราดอกเบีย้
เดิม

ผิดนัด
20.7500
20.0000
13.5000
14.0000
14.0000
20.0000
28.0000
18.0000
25.0000
28.0000
28.0000
23.0000

MLR
ดอกเบี้ยเงินกูล้ ูกค้าชั้นดีรายใหญ่
MOR
ดอกเบี้ยเงินกูล้ ูกค้าชั้นดีเบิกเกินบัญชี
MRR
ดอกเบี้ยเงินกูล้ ูกค้าชั้นดีรายย่อย
ปี 2562 สมาชิกได้รับเงินเฉลี่ยคืนร้อยละ 19.50 บาท เท่ากับสมาชิกเสี ยดอกเบี้ยเดือนละ 6.44 บาทต่อปี
หรื อร้อยละ 0.53 สตางค์ต่อเดือน

มติที่ประชุม
เลขานุการ

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
รับทราบ
3.4 เรื่ องรายงานรายรับและรายจ่ ายประจาวันและเงินคงเหลือ
การรายงานรายรั บ และรายจ่ า ยประจํา วัน เริ่ ม ตั้ง แต่ ว นั ที่ 23 กรกฎาคม 2563 ถึ ง วัน ที่ 25 สิ ง หาคม 2563

มีรายละเอียดดังนี้.- การรับเงินแต่ละวันของสหกรณ์จะได้จากการรับชําระหนี้จากสมาชิก และรับเงินฝากออมทรัพย์
- การจ่ายเงินและการนําเงินเหลือเข้าบัญชีธนาคารกรุ งไทย สาขาบุรีรัมย์ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร จะเป็ นไปตามรายการที่ ไ ด้รั บ การอนุ ม ัติ จ ากประธานกรรมการหรื อ รองประธานกรรมการ พร้ อ มทั้ง มี เ อกสาร
ประกอบการจ่ายเงินทุกครั้ง ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้.23
24
29
30

วัน เดือน ปี
ยอดยกมา
กรกฎาคม 2563
”
”
”
”
”
”

รายรับ
20,000.00
200,000.00
38,600.00
113,000.00

รายจ่าย
20,000.00
200,000.00
44,638.00
106,962.00

เงินสดในมือ
25,000.00
25,000.00
25,000.00
18,962.00
25,000.00
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31
03
04
05
06
07
10
11
13
14
17
18
19
20
21
24
25

วัน เดือน ปี
กรกฎาคม 2563
สิ งหาคม 2563
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”

รายรับ
240,063.53
52,563.00
114,504.00
182,000.00
0.00
608,920.00
674,452.00
18,560.00
24,039.00
0.00
19,570.00
0.00
60,000.00
6,025.00
40,000.00
0.00
4,900.00
2,417,196.53

วันที่ 25 สิ งหาคม 2563 สหกรณ์ฯ ขอรายงานเงินในบัญชี ดงั นี้
เงินฝากธนาคารกรุ งไทย เลขบัญชี 308-1-01405-0
เงินฝากธนาคารกรุ งไทย เลขบัญชี 308-1-85401-6
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ฯ
เงินฝากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตาํ รวจแห่ งชาติ จํากัด
เงินฝากธนาคารออมสิ น
เงินฝากธนาคารกรุ งเทพ จํากัด
รวม 6 บัญชี เป็ นจํานวนเงินทั้งสิ้ น

มติที่ประชุม

รายจ่าย
240,063.53
52,563.00
114,504.00
182,000.00
7,000.00
601,920.00
674,452.00
18,560.00
24,039.00
6,000.00
13,570.00
10,000.00
50,001.00
6,024.00
40,000.00
4,000.00
900.00
2,417,196.53

จํานวนเงิน
”
”
”
”
”

เงินสดในมือ
25,000.00
25,000.00
25,000.00
25,000.00
18,000.00
25,000.00
25,000.00
25,000.00
25,000.00
19,000.00
25,000.00
15,000.00
24,999.00
25,000.00
25,000.00
21,000.00
25,000.00

18,508,079.39
81,952.83
483,207.54
74,422.21
88,542.84
105.35
19,236,310.16

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
รับทราบ

เลขานุการ

3.5 เรื่ องรายงานประมาณการรายรับ – ประมาณการรายจ่ าย
ในวันสิ้นเดือน สิ งหาคม 2563 สหกรณ์ฯ จะได้รับเงินจากการเรี ยกเก็บเงินหัก ณ ที่จ่ายจากสมาชิก เป็ นจํานวน
เงิ นทั้งสิ้ น 47,561,186.- บาท (สี่ สิบเจ็ดล้านห้าแสนหกหมื่นหนึ่ งพันหนึ่ งร้ อยแปดสิ บหกบาทถ้วน) ซึ่ งการเงิ น ภ.จว.บุ รีรัมย์
จะจ่ า ยเป็ นเช็ ค ธนาคารกรุ ง ไทย สาขาบุ รี รั ม ย์ สหกรณ์ ฯ จะนํา เช็ ค ดัง กล่ า วเข้า บัญ ชี เ งิ น ฝากของสหกรณ์ คื อ บัญ ชี เ งิ น ฝาก
ธนาคารกรุ งไทย หมายเลขบัญชี 308–1–01405–0 และบัญชี เงิ นฝากธนาคารเพื่อการเกษตรฯ หมายเลขบัญชี 010408118295
สําหรับรายจ่ายเป็ นการประมาณการจ่าย มีรายละเอียดดังนี้
ประมาณการรายรับ
1.
2.
3.
4.
5.

ค่าหุ ้น
เงินงวดชําระหนี้สามัญ,โครงการฯ และเงินกูพ้ ิเศษ
เงินงวดชําระหนี้เงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิ น
ดอกเบี้ยรับ
เงินฝากสะสมทรัพย์

6,524,100.00
16,597,737.00
2,935,500.00
20,868,409.00
616,800.00

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

-9ประมาณการรายรับ
6. เงินสะสมเจ้าหน้าที่
7. ค่าธรรมเนียมสมาชิ กสมัครใหม่ 2 ราย
รวมรับ

18,600.00 บาท
40.00 บาท
47,561,186.00 บาท
ประมาณการรายจ่าย

1. เงินเดือน
2. ค่าจ้าง (ภารโรงและแม่บา้ น)
3. ค่าตอบแทน (ผูต้ รวจสอบกิจการ)
4. ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะ (เลขานุการ และเหรัญญิก)
5. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ , ที่ปรึ กษา และผูเ้ ข้าร่ วมประชุม
6. ค่ารับรอง ( อาหารและเครื่ องดื่ม )
7. ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การเงินทุก สภ.
8. เงินประกันสังคม 5 % (ส่ วนของนายจ้าง)
9. ค่าโทรศัพท์และอินเตอร์ เน็ต
10. ค่าเครื่ องเขียนแบบพิมพ์และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด
11. สมาชิกขอลาออกจากสหกรณ์ 1 ราย
12. สมาชิกขอปิ ดบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ก่อนครบโครงการฯ 1 ราย
13. โครงการเงินฝากสะสมทรัพย์ครบ 24 งวดเดือน 3 ราย เป็ นเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย
14. จ่ายเงินต้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ งประเทศไทย จํากัด 2 สัญญา
15. จ่ายเงินต้นสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จํากัด
16. จ่ายเงินต้นสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จํากัด
17. จ่ายดอกเบี้ยตัว๋ สัญญาใช้เงินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
18. จ่ายดอกเบี้ยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ งประเทศไทย
19. จ่ายดอกเบี้ยสหกรณ์ออมทรัพย์วชิ รพยาบาล
20. จ่ายดอกเบี้ยสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จํากัด
21. กันเงินไว้จ่ายสมาชิกถอนเงินฝาก
22. กันเงินไว้จ่ายเงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิ นเดือน ก.ย.2563
23. กันเงินไว้จ่ายเงินกูส้ ามัญเดือน ก.ย.2563
รวมจ่าย

มติที่ประชุม

219,300.00
9,000.00
8,500.00
14,000.00
37,000.00
10,000.00
27,781.00
5,718.00
1,368.53
35,975.00
10,400.00
8,589.39
350,284.68
3,000,000.00
2,500,000.00
2,153,366.00
311,917.80
2,953,965.68
282,049.00
395,634.00
1,700,000.00
4,000,000.00
29,526,336.92
47,561,186.00

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
รับทราบ

เลขานุการ

3.6 เรื่ องรายงานการจ่ ายเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
ในเดือน กรกฎาคม 2563 สหกรณ์ฯ จ่ายเงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิ นให้กบั สมาชิกรวม 214 ราย เป็ นจํานวนเงินทั้งสิ้ น
4,304,800.- บาท (สี่ ลา้ นสามแสนสี่ พนั แปดร้อยบาทถ้วน) สรุ ปการกูเ้ งินแต่ละสภ. ได้เป็ นดังนี้
สังกัด
1. สหกรณ์ฯ
2. ภ.จว.บุรีรัมย์
3. นปพ.
4. สภ.เมืองบุรีรัมย์
5. สภ.บ้านด่าน
6. สภ.หนองสองห้อง

จํานวน (ราย)

1
7
5
25
2
1

เป็ นเงิน(บาท)
สังกัด
18,000.00 7. สภ.นางรอง
145,000.00 8. สภ.หนองไทร
83,000.00 9. สภ.ประโคนชัย
491,100.00 10. สภ.บ้านบัว
48,000.00 11. สภ.ลําปลายมาศ
25,000.00 12. สภ.ทะเมนชัย

จํานวน (ราย)

13
1
10
2
11
5

เป็ นเงิน(บาท)
302,400.00
20,000.00
203,400.00
53,000.00
202,000.00
105,900.00

- 10 สังกัด
13. สภ.ละหานทราย
14. สภ.หนองกี่
15. สภ.พุทไธสง
16. สภ.สตึก
17. สภ.บ้านกรวด
18. สภ.โคกกระชาย
19. สภ.หนองไม้งาม
20. สภ.กระสัง
21. สภ.ลําดวน
22. สภ.คูเมือง
23. สภ.หิ นเหล็กไฟ
24. สภ.นาโพธิ์
25. สภ.หนองหงส์
สรุ ปการกูแ้ ต่ละวัน
วัน เดือน ปี
1 กรกฎาคม 2563
2 ”
”
3 ”
”
8 ”
”
9 ”
”
10 ”
”
13 ”
”
14 ”
”
15 ”
”
16 ”
”

จํานวน (ราย)

5
5
5
19
10
5
2
6
5
5
2
4
2

เป็ นเงิน(บาท)
89,000.00
110,000.00
82,000.00
410,000.00
227,500.00
126,000.00
51,000.00
79,000.00
67,000.00
111,000.00
45,000.00
87,000.00
38,000.00

สังกัด
26. สภ.ปะคํา
276. สภ.พลับพลาชัย
28. สภ.ห้วยราช
29. สภ.โนนสุวรรณ
30. สภ.โนนดินแดง
31. สภ.บ้านใหม่ฯ
32. สภ.ชํานิ
33. สภ.เฉลิมฯ
34. สภ.แคนดง
35. สภ.ชุมแสง
36. บํานาญ

จํานวนราย
38
28
26
13
17
7
10
5
6
4

จํานวนเงิน
774,600.00
577,300.00
515,900.00
260,000.00
358,700.00
169,000.00
200,000.00
104,000.00
119,000.00
89,000.00

วัน เดือน ปี
17 กรกฎาคม 2563
20 ”
”
21 ”
”
22 ”
”
23 ”
”
24 ”
”
29 ”
”
30 ”
”
31 ”
”
รวมทั้งสิ้น

รวมทั้งสิ้น

จํานวน (ราย)

3
5
5
3
11
7
4
5
1
2
10

เป็ นเงิน(บาท)
41,000.00
112,000.00
86,000.00
70,000.00
224,000.00
160,200.00
91,000.00
90,000.00
28,000.00
50,000.00
133,300.00

214

4,304,800.00

จํานวนราย
4
6
6
5
5
4
6
11
13
214

จํานวนเงิน
80,000.00
96,000.00
132,000.00
102,000.00
89,800.00
84,000.00
59,000.00
227,000.000
267,500.00
4,304,800.00

สหกรณ์ฯ ต้องส่ งข้อมูลรายการหักเงิ นต่างๆ ให้กบั การเงิ น ภ.จว.บุรีรัมย์ ทุกวันที่ 4 ของเดื อน ดังนั้น สมาชิ ก
ที่ยนื่ กูต้ ้ งั แต่วนั ที่ 4 ของเดือน สหกรณ์ฯ จะหักเก็บเงินในเดือนถัดไป
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ
เลขานุการ

3.7 เรื่ องรายงานการจ่ ายเงินกู้
ในเดื อน สิ งหาคม 2563 สหกรณ์ ฯ จ่ ายเงิ นกู้สามัญ,เงิ นกู้เพื่อซื้ อรถจักรยานยนต์,เงิ นกู้เพื่อซื้ อ เทคโนโลยีฯ
และเงินกูพ้ ิเศษเพื่อประกอบอาชีพ รวม 38 ราย เป็ นเงินขอกูจ้ าํ นวนทั้งสิ้ น 55,216,900.- บาท (ห้าสิ บห้าล้านสองแสนหนึ่ งหมื่น หกพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ตามรายละเอียดดังนี้
ประเภทเงินกู ้
เงินกูส้ ามัญ
เงินกูเ้ พื่อซื้อรถจักรยานยนต์
เงินกูเ้ พื่อซื้อเทคโนโลยีฯ
เงินกูพ้ ิเศษ
รวมจ่ายทั้งสิ้น

วันที่จ่าย
3 สิ งหาคม 2563
25 สิ งหาคม 2563
3 สิ งหาคม 2563
3 สิ งหาคม 2563
25 สิ งหาคม 2563

จํานวน(ราย)
33
1
1
1
2
38

จํานวนเงิน(บาท)
52,741,000.00
2,000,000.00
50,000.00
25,900.00
400,000.00
55,216,900.00

- 11 ทั้งนี้ สหกรณ์ฯ ได้แนบรายละเอียดการกูเ้ งิ นของสมาชิ กทุกรายตามรายการดังกล่าวข้างต้นในท้ายวาระการ
ประชุม เพื่อให้หวั หน้าหน่วยทุกหน่วยแจ้งให้สมาชิกตรวจสอบอีกครั้งด้วย สําหรับเงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิ นประจําเดือน สิ งหาคม 2563
สหกรณ์ฯ จะสรุ ปการจ่ายเงินในเดือนถัดไป
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ
เลขานุการ

3.8 เรื่ องรายงานโครงการเงินทุนสวัสดิการสมาชิกผู้คา้ ประกันเงินกู้
ตั้ง แต่ เ ริ่ ม โครงการจนถึ ง ปั จ จุ บัน สหกรณ์ ฯ จ่ า ยเงิ น ทุ น สวัส ดิ ก ารสมาชิ ก ผูค้ ้ าํ ประกัน เงิ น กู้ร วม 151 ราย
เป็ นกรณี สมาชิกเสี ยชีวิต 142 ราย และกรณี สมาชิกโดนไล่ออกจากราชการ 9 ราย จ่ายเงินทุนสวัสดิการฯ ไปแล้วเป็ นจํานวนเงิ น
ทั้ง สิ้ น 61,917,298.44 บาท คงเหลื อ เงิ น จากการจั ด สรรกํา ไรสุ ท ธิ ป ระจํา ปี และงบประมาณรายจ่ า ยประจํา ปี จํา นวน
28,482,701.56 บาท
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ
เลขานุการ

3.9 เรื่ องสรุปรายงานการทาธุรกรรมทางการเงินของสหกรณ์ ฯ
ในรอบเดื อน กรกฎาคม 2563 สหกรณ์ ฯ ไม่มีก ารทํา ธุ รกรรมที่ ใช้เ งิ นสด แบบ ปปง. 1-01,การทําธุ รกรรม
ที่เกี่ยวกับสิ นทรัพย์ แบบ ปปง. 1-02 และการทําธุรกรรมที่มีเหตุอนั ควรสงสัย แบบ ปปง. 1-03 แต่อย่างใด
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ
เลขานุการ

3.10 เรื่ องสรุปรายงานการตรวจสอบสมาชิกได้ รับคาสั่งพิทกั ษ์ ไว้ เด็ดขาดจากกรมบังคับคดี
ในรอบเดือน กรกฎาคม 2563 สหกรณ์ฯ ได้ตรวจสอบข้อมูลรายชื่อจากกรมบังคับคดีกบั รายชื่อสมาชิกสหกรณ์ฯ
ผลปรากฎไม่พบรายชื่อสมาชิกถูกพิทกั ษ์ทรัพย์ไว้เด็ดขาดแต่อย่างใด
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ
เลขานุการ

3.11 เรื่ องรายงานสมาชิกเพิม่ ค่ าหุ้นรายเดือน
ในเดื อน สิ งหาคม 2563 มีสมาชิ กแจ้งความประสงค์ขอเพิ่มค่าหุ ้นรายเดื อน 10 ราย เป็ นจํานวนเงิ นทั้งสิ้ น
7,000.- บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน) มีรายละเอียดดังนี้
ลําดับ
ที่
1
2
3
4
5

ยศ นาม

นามสกุล

ภ.จว.บุรีรัมย์
ด.ต.กัมปนาท
สภ.เมืองบุรีรัมย์
ร.ต.ท.สมหมาย
สภ.หนองสองห้ อง
ด.ต.ธีระพงษ์
สภ.หนองกี่
ร.ต.อ.สรรเสริ ญ
สภ.หนองกี่
ร.ต.ต.วรวุฒิ

มติที่ประชุม

เดิม
(บาท)

เพิ่มเป็ น
(บาท)

ลําดับ
ที่

อักษรณรงค์

1,600

2,000

6

แสงทวีสุข

1,000

1,300

7

อามาตย์

6,500

7,000

8
9

วรรณทะมาตย์

1,000

2,300
10

โสนนอก

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
รับทราบ

1,000

2,300

ยศ นาม
สภ.นาโพธิ์
ร.ต.อ.สุ วทิ ย์
สภ.ชานิ
ด.ต.วีรเดช
บานาญ
ด.ต.ทวี
ร.ต.อ.พศิษฐ์
ตจว.
ด.ต.จักรพรรดิ์

นามสกุล

เดิม
(บาท)

เพิ่มเป็ น
(บาท)

บรรหาร

1,500

1,800

กลัน่ สนิท

1,800

2,300

ไชยโยธา
พงศ์ปลอดภัย

1,000
1,500

1,300
2,300

700

2,000

ศรี จาํ ปา

- 12 เลขานุการ

3.12 เรื่ องรายงานเงินรับฝาก
ตั้งแต่วนั ที่ 23 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 25 สิ งหาคม 2563 มีสมาชิกนําเงินมาฝาก 18 ราย เป็ นจํานวนเงินทั้งสิ้ น
1,081,450.- บาท (หนึ่งล้านแปดหมื่นหนึ่งพันสี่ ร้อยห้าสิ บบาทถ้วน) มีรายละเอียดดังนี้.1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
9.
8.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

สมาชิกหมายเลขบัญชี
สมาชิกหมายเลขบัญชี
สมาชิกหมายเลขบัญชี
สมาชิกหมายเลขบัญชี
สมาชิกหมายเลขบัญชี
สมาชิกหมายเลขบัญชี
สมาชิกหมายเลขบัญชี
สมาชิกหมายเลขบัญชี
สมาชิกหมายเลขบัญชี
สมาชิกหมายเลขบัญชี
สมาชิกหมายเลขบัญชี
สมาชิกหมายเลขบัญชี
สมาชิกหมายเลขบัญชี
สมาชิกหมายเลขบัญชี
สมาชิกหมายเลขบัญชี
สมาชิกหมายเลขบัญชี
สมาชิกหมายเลขบัญชี
สมาชิกหมายเลขบัญชี

138
157
164
187
193
204
226
349
253
270
370
371
372
385
387
388
389
394

จํานวนเงิน
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”

300,000.00
110,000.00
60,000.00
2,000.00
25,000.00
3,000.00
2,000.00
150,000.00
50,000.00
1,450.00
200,000.00
5,000.00
5,000.00
20,000.00
3,000.00
5,000.00
40,000.00
100,000.00

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

มีสมาชิ กถอนเงิ นฝาก 14 ราย เป็ นจํานวนเงิ นทั้งสิ้ น 1,848,071.49 บาท (หนึ่ งล้านแปดแสนสี่ หมื่นแปดพันเจ็ดสิ บเอ็ดบาทสี่ สิบเก้าสตางค์) สําหรับสมาชิ กที่จะถอนเงินฝากเกิน 100,000.- บาท ขึ้นไป ขอให้แจ้งสหกรณ์ฯ
ล่วงหน้า 1 เดื อน เพื่อให้สหกรณ์ฯ ได้วางแผนจัดสรรเงิ นให้ถูกต้อง เนื่ องจากสหกรณ์ ฯ มี เงิ นเข้ามาจากการชําระหนี้
ของสมาชิกเดือนละครั้ง
ณ วันที่ 25 สิ งหาคม 2563 มีเงินฝาก 218 บัญชี เป็ นจํานวนเงินทั้งสิ้ น 178,582,750.37 บาท (หนึ่ งร้อยเจ็ดสิ บแปดล้านห้าแสนแปดหมื่นสองพันเจ็ดร้อยห้าสิ บบาทสามสิ บเจ็ดสตางค์)
มติที่ประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
รับทราบ

เลขานุการ

3.13 เรื่ องรายงานเงินฝากออมทรัพย์ พเิ ศษ (เพื่อความมัน่ คง)
ตั้งแต่วนั ที่ 23 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 25 สิ งหาคม 2563 มีสมาชิกฝากเงินออมทรัพย์พิเศษ(เพื่อความมัน่ คง)
ตามระเบียบที่กาํ หนด 8 ราย เป็ นจํานวนเงินทั้งสิ้น 175,000.- บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) มีรายละเอียดดังนี้.1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

สมาชิกหมายเลขบัญชี 0501
สมาชิกหมายเลขบัญชี 0961
สมาชิกหมายเลขบัญชี 0986
สมาชิกหมายเลขบัญชี 1116
สมาชิกหมายเลขบัญชี 2219
สมาชิกหมายเลขบัญชี 2425
สมาชิกหมายเลขบัญชี 2426
สมาชิกหมายเลขบัญชี 2427

จํานวนเงิน
”
”
”
”
”
”
”

10,000.00
30,000.00
10,000.00
10,000.00
40,000.00
15,000.00
30,000.00
30,000.00

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

- 13 มี สมาชิ กถอนเงิ นฝากออมทรั พย์พิเศษ (เพื่อความมัน่ คง) 14 ราย เป็ นจํานวนเงิ น ทั้งสิ้ น 350,249.58 บาท
(สามแสนห้าหมื่นสองร้อยสี่ สิบเก้าบาทห้าสิ บแปดสตางค์)
ณ วันที่ 25 สิ งหาคม 2563 มีเงิ นฝากออมทรัพย์พิเศษ (เพื่อความมัน่ คง) 2,384 บัญชี เป็ นจํานวนเงิ นทั้งสิ้ น
142,515,000.- บาท (หนึ่งร้อยสี่ สิบสองล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ
เลขานุการ

3.14 เรื่ องรายงานระบบสมาชิกออนไลน์
ตั้งแต่สหกรณ์ฯ เริ่ มดําเนิ นการจัดทําระบบสมาชิ กออนไลน์จนถึงปั จจุบนั มีสมาชิ กเข้าระบบ เพื่อตรวจสอบ
ข้อมูลแล้ว 2,030 คน คิดเป็ นร้อยละ 68.44% จากจํานวนสมาชิกทั้งหมด 2,966 คน สรุ ปรายละเอียดแต่ละสภ. ได้ดงั นี้
ชื่อหน่วยงาน
1. สหกรณ์
2. ภ.จว.บุรีรัมย์
3. นปพ.
4. สภ.เมืองบุรีรัมย์
5. สภ.บ้านด่าน
6.สภ.หนองสองห้อง
7. สภ.นางรอง
8. สภ.หนองไทร
9. สภ.ประโคนชัย
10. สภ.บ้านบัว
11. สภ.ลําปลายมาศ
12. สภ.ทะเมนชัย
13. สภ.ละหานทราย
14. สภ.ถาวร
15. สภ.หนองกี่
16. สภ.พุทไธสง
17. สภ.สตึก
18. สภ.บ้านกรวด
19. สภ.โนนเจริ ญ
20. สภ.โคกกระชาย

มติที่ประชุม
เลขานุการ

จํานวนสมาชิก
(คน)

จํานวนสมาชิก
ที่เข้าดู (คน)

จํานวนครั้ง

8
95
28
217
54
36
148
22
134
40
116
54
72
22
84
89
94
67
27
31

8
67
17
215
52
30
147
19
111
40
95
45
25
22
83
80
54
67
24
20

180
1,169
171
1,861
835
480
895
576
804
474
654
634
249
273
1,104
1,180
746
631
368
271

ชื่อหน่วยงาน
21. สภ.หนองไม้งาม
22. สภ.กระสัง
23. สภ.ลําดวน
24. สภ.คูเมือง
25. สภ.หิ นเหล็กไฟ
26. สภ.นาโพธิ์
27. สภ.หนองหงส์
28. สภ.ปะคํา
29. สภ.พลับพลาชัย
30. สภ.ห้วยราช
31. สภ.โนนสุ วรรณ
32. สภ.โนนดินแดง
33. สภ.บ้านใหม่ฯ
34. สภ.ชํานิ
35.สภ.เฉลิมพระเกียรติ
36. สภ.แคนดง
37. สภ.ชุมแสง
38. บํานาญ
39. ต่างจังหวัด
รวม

จํานวนสมาชิก
(คน)

จํานวนสมาชิก
ที่เข้าดู (คน)

จํานวนครั้ง

36
57
31
56
31
55
36
52
58
41
48
60
47
53
59
44
23
467
274
2,966

28
52
23
34
26
53
30
39
24
36
34
36
24
41
59
28
23
74
145
2,030

444
623
478
310
238
386
301
364
329
758
277
395
397
700
827
240
235
960
2,617
24,434

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
รับทราบ

3.14 เรื่ องรายงานการส่ งเงินชาระหนีข้ องสมาชิกต่ างจังหวัด
ตั้งแต่วนั ที่ 23 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 14 สิ งหาคม 2563 มีสมาชิกต่างจังหวัด 214 ราย ส่ งเงิ นมาชําระหนี้
เป็ นเงิ นต้นพร้อมดอกเบี้ ย 3,421,147.- บาท (สามล้านสี่ แสนสองหมื่นหนึ่ งพันหนึ่ งร้อยสี่ สิบเจ็ดบาทถ้วน) และในวันสิ้ นเดื อน
สหกรณ์ ฯ เรี ยกเก็บจากผูค้ ้ าํ ประกัน 10 ราย เป็ นเงิ นต้นพร้อมดอกเบี้ ย 50,800.- บาท (ห้าหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน) รายละเอียด
ปรากฏอยูใ่ นหน้า 14 - 23

- 14 ลําดับ ยศ
นาม
ที่
1 ร.ต.อ. ศุภวุฒิ

นามสกุล

สังกัดเดิม

วงษ์บุตร

ประโคนชัย

2

พ.ต.ท. สุชยั

เกวียนโคกกรวด

นางรอง

3

ด.ต.

ปัตถาวัน

หนองกี่

4

พ.ต.ท. กิตติทศั น์

วงษ์ถาวร

ภ.จว.บุรีรัมย์

5

ด.ต.

ภูวกฤต

ใจกล้า

ห้วยราช

6

ด.ต.

ธนเกียรติ

เกียรตินอก

ภ.จว.บุรีรัมย์

7

ร.ต.อ. วัชรพงษ์

อรุ ณไพร

ชํานิ

8

ร.ต.ต. มณู

เชิงจอหอ

หิ นเหล็กไฟ

9

ด.ต.

บุญศรี รัมย์

บ้านกรวด

10 ร.ต.อ. สมพงษ์

สุขสังข์

เมืองบุรีรัมย์

11 ด.ต.

จันทร์ไทยศรี

สภ.นางรอง

12 ร.ต.ต. พนม

วัชรวรพันธุ์

ภ.จว.บุรีรัมย์

13 ร.ต.อ. พิตติพล

พุฒินาทวรพงศ์

หนองกี่

14 ด.ต.

อสิ พงษ์

ห้วยราช

15 ร.ต.อ. ฐปนนท์

โชคบัณฑิต

ภ.จว.บุรีรัมย์

16 ร.ต.อ. ชยพล

เขื่อนทอง

โนนเจริ ญ

17 พ.ต.อ. ทรงวุฒิ

ไสยบุญ

หนองกี่

18 ร.ต.ต. ชาญณุวฒั น์

เทียมวงศ์

สตึก

19 ด.ต.

บ้านกระโทก

ภ.จว.บุรีรัมย์

20 ร.ต.ท. ประเสริ ฐ

วิโรจไพศาลกุล

ชํานิ

21 ด.ต.

สว่างวินยั วัชระ

หนองหงส์

22 พ.ต.ต. วิศิษฐ

ชิณปัตร

บ้านกรวด

23 จ.ส.ต. อานุภาพ

อาจิณกิจ

ปะคํา

24 ด.ต.

ตะสิ งห์

ลําปลายมาศ

มานพ

เสรี

วัฒน์ธวุฒิ

สมพงษ์

ศุภชั

ชาญชัย

สํารวย

ย้ายไป
สภ.ห้วยข่า
จ.อุบลราชธานี
สภ.เมืองที
จ.สุ รินทร์
สภ.บัวลาย
จ.นครราชสี มา
ภ.จว.สุ รินทร์
จ.สุ รินทร์
สภ.เมืองขอนแก่น
จ.ขอนแก่น
สภ.เมืองหนองคาย
จ.หนองคาย
สภ.อุดมทรัพย์
จ.นครราชสี มา
ภ.จว.ศรี สะเกษ
จ.ศรี สะเกษ
สภ.เมืองเชียงใหม่
จ.เชียงใหม่
สภ.เกษตรสมบูรณ์
จ.ชัยภูมิ
สภ.สังขะ
จ.สุ รินทร์
สภ.ปากช่อง
จ.นครราชสี มา
สน.วัดพระยาไกร
กรุ งเทพฯ
สภ.ห้วยทับทัน
จ.ศรี สะเกษ
สภ.เมืองอุดรธานี
จ.อุดรธานี
สภ.นาจะหลวย
จ.อุบลราชธานี
สภ.สี ควิ้
จ.นครราชสี มา
สภ.โคกสว่าง
จ.ร้อยเอ็ด
สภ.โหล่งขอด
จ.เชียงใหม่
สภ.นํ้าขุ่น
จ.อุบลราชธานี
สภ.ปักธงชัย
จ.นครราชสี มา
สภ.ประทาย
จ.นครราชสี มา
สภ.วังนํ้าเย็น
จ.สระแก้ว
สภ.ลําทะเมนชัย
จ.นครราชสี มา

หุ้น
คงเหลือ
363,500

ต้นเงิน
เคลื่อนไหว
ที่คา้ ง
ครั้งสุ ดท้าย
499,970 31 ก.ค.2563

471,100

1,741,505 24 ก.ค.2563

669,000

1,085,556 29 ก.ค.2563

421,500

1,895,894 24 ก.ค.2563

856,600

238,626 30 ก.ค.2563

441,500

1,795,497 31 ก.ค.2563

258,400

1,276,407 29 ก.ค.2563

400,500

1,315,858 24 ก.ค.2563

636,000

1,692,449 30 ก.ค.2563

328,000

1,199,489 24 ก.ค.2563

471,000

1,599,755 24 ก.ค.2563

145,000

115,277 29 ก.ค.2563

430,200

1,327,549 29 ก.ค.2563

357,000

1,132,044 24 ก.ค.2563

335,700

1,428,009 31 ก.ค.2563

184,800

166,083 31 ก.ค.2563

1,768,300

1,099,492 29 ก.ค.2563

226,400

404,588 31 ก.ค.2563

432,000

2,264,381 30 ก.ค.2563

382,000

1,605,512 31 ก.ค.2563

425,100

1,202,756 24 ก.ค.2563

416,800

1,606,632 29 ก.ค.2563

322,900

1,396,933 30 ก.ค.2563

937,500

1,264,850 29 ก.ค.2563

- 15 ลําดับ ยศ
นาม
ที่
25 ร.ต.อ. อนุชิต

นามสกุล

สังกัดเดิม

ชาวดง

หิ นเหล็กไฟ

26 ร.ต.ท. บุญรอด

มณฑา

กระสัง

27 ด.ต.

เกาะสังข์

กระสัง

28 ร.ต.อ. วุฒิชยั

ปัจจัยโคนัง

พุทไธสง

29 ร.ต.อ. สุวฒั น์

นามมงคล

เมืองบุรีรัมย์

30 ด.ต.

ต้องกระโทก

หนองหงส์

31 ร.ต.ท. ธนวัฒน์

วัฒน์ธนกาญจน์

หนองหงส์

32 ด.ต.

เทวิน

แซมทอง

หนองหงส์

33 ด.ต.

จักรพรรดิ์

ศรี จาํ ปา

บ้านกรวด

34 ร.ต.ท. สุวรรณ

มาดาโต

โนนสุวรรณ

35 ด.ต.

อุเทน

นอนา

บ้านใหม่ฯ

36 ด.ต.

กฤษณะพงศ์

การบรรจง

หนองกี่

37 ร.ต.ท. จีรยุทธ

ตุ่นป่ า

นาโพธิ์

38 ด.ต.

ชาญณรงค์

ทรงวาจา

กระสัง

39 ด.ต.

วิทยา

คณะสา

บ้านด่าน

40 ร.ต.ท. สุรชัย

จรัสรัมย์

โนนสุวรรณ

41 ด.ต.

จีระศักดิ์

ศรี คทั ธะนาม

พุทไธสง

42 ด.ต.

นธิวฒั น์

ยอรัมย์

สตึก

43 พ.ต.ต. ศาสตรา

คําขาว

สตึก

44 ร.ต.ต. คมกฤช

ซ่อนกลิ่น

โนนดินแดง

45 ร.ต.ท. นิธิเดช

คําอุต

นปพ.

46 ด.ต.

ศิริวฒั น์

พิมพ์พล

ลําปลายมาศ

47 ด.ต.

สมพร

จันทร์เจ้า

ละหานทราย

48 ด.ต.

ชัยยศ

เอี่ยมศิริ

ละหานทราย

เจริ ญศิริ

สตึก

วีรภัทร

เดชาธร

49 พ.ต.ต. วรกาญจน์

ย้ายไป
สภ.เมืองอุดรธานี
จ.อุดรธานี
สภ.ห้วยแถลง
จ.นครราชสี มา
สภ.พิมาย
จ.นครราชสี มา
สภ.สี ดา
จ.นครราชสี มา
บก.สส.ภ.3
จ.นครราชสี มา
สภ.ครบุรี
จ.นครราชสี มา
สภ.คลองไผ่
จ.นครราชสี มา
สภ.นิคมพัฒนา
จ.ระยอง
สน.โชคชัย
กรุ งเทพฯ
สภ.ประทาย
จ.นครราชสี มา
สภ.เมืองยาง
จ.นครราชสี มา
สภ.พิมาย
จ.นครราชสี มา
สน.บางรัก
กรุ งเทพฯ
สภ.ปราสาท
จ.สุ รินทร์
สภ.ปทุมรัตน์
จ.ร้อยเอ็ด
สภ.สะเดา
จ.สุ รินทร์
สภ.เมืองพัทยา
จ.ชลบุรี
สภ.ยางสี สุราช
จ.มหาสารคาม
สภ.ขุขนั ธ์
จ.ศรี สะเกษ
สภ.ทุ่งมน
จ.สุ รินทร์
สภ.บัวลาย
จ.นครราชสี มา
สภ.ขามทะเลสอ
จ.นครราชสี มา
สภ.สอยดาว
จ.จันทบุรี
สภ.หล่มสัก
จ.เพชรบูรณ์
สภ.บัวเชด
จ.สุ รินทร์

หุ้น
คงเหลือ
470,200

ต้นเงิน
เคลื่อนไหว
ที่คา้ ง
ครั้งสุ ดท้าย
1,661,178 30 ก.ค.2563

244,000

875,255 29 ก.ค.2563

432,300

1,560,210 29 ก.ค.2563

399,600

1,886,525 29 ก.ค.2563

482,500

1,966,408 29 ก.ค.2563

290,000

288,074 29 ก.ย.2563

256,000

1,089,763 29 ก.ค.2563

345,300

434,713 30 ก.ค.2563

302,100

1,992,979 30 ก.ค.2563

315,000

1,537,022 29 ก.ค.2563

283,400

1,301,414 31 ก.ค.2563

312,000

1,371,667 29 ก.ค.2563

170,400

468,051 30 ก.ค.2563

229,100

318,721 24 ก.ค.2563

454,100

1,944,214 31 ก.ค.2563

470,200

1,665,623 24 ก.ค.2563

208,000

93,306 30 ก.ค.2563

477,000

1,760,924 30 ก.ค.2563

203,000

683,862 24 ก.ค.2563

290,000

559,716 24 ก.ค.2563

113,400

199,220 29 ก.ค.2563

595,000

1,835,463 30 ก.ค.2563

459,900

1,928,674 24 ก.ค.2563

200,600

214,610 30 ก.ค.2563

299,400

298,970 24 ก.ค.2563

- 16 ลําดับ ยศ
นาม
ที่
50 ร.ต.อ. ทวีศกั ดิ์

นามสกุล

สังกัดเดิม

กวนกระโทก

หนองกี่

51 พ.ต.ท. ทองดี

วิชชุเมธาลักษณ์

ประโคนชัย

52 ร.ต.อ. สามารถ

ชื่นชมยิง่

เมืองบุรีรัมย์

53 ด.ต.

สุดหอม

หนองหงส์

54 ร.ต.ต. ดามพ์ยฤทธิ์

ไกรษร

พลับพลาชัย

55 ด.ต.

ยีส่ ุ่ นหอม

คูเมือง

56 ร.ต.อ. สมบัติ

ดีเกษม

ละหานทราย

57 ด.ต.

ประเสริ ฐ

คําหิ นกอง

หนองสองห้อง

58 ด.ต.

สุรการ

มีแย้มภักดิ์

ชํานิ

59 ร.ต.อ. นิพนธ์

เพื่อนสงคราม

เฉลิมฯ

60 ด.ต.

อาณัติ

สาบุตร

หนองสองห้อง

61 ด.ต.

สมาท

ดงแก้ว

บ้านใหม่ฯ

62 ด.ต.

ฉันทวุฒิ

บุนรสิ งห์

ลําปลายมาศ

63 พ.ต.ท. ชัยวัฒน์

นันทะเสนา

บ้านกรวด

64 ร.ต.ท. สุวฒั น์

ติระวัฒนศักดิ์

กระสัง

65 ร.ต.ต. วาสุกรี

ยวงมณี

พุทไธสง

66 ด.ต.

นําพล

โพธิบตั ิ

ลําปลายมาศ

67 ด.ต.

เด่น

ปรักเอโก

นางรอง

68 ร.ต.ท. ณัฐพล

ธรรมมาวุฒิกูล

แคนดง

69 ร.ต.ท. ชยุต

มารศรี

หนองกี่

70 พ.ต.ท. หญิงปัทมาภรณ์

แก้วน่วม

ทะเมนชัย

71 พ.ต.ท. จักรเพชร

ศรี วฒ
ุ ิทรัพย์

บ้านบัว

72 ด.ต.

งอกลาภ

โคกกระชาย

73 พ.ต.ท. สิ ทธิชยั

สุนารักษ์

หนองกี่

74 ร.ต.อ. วีระ

ยันละหา

นางรอง

วิวธั

วิศิษฐ์

วุฒิชยั

ย้ายไป
สภ.โชคชัย
จ.นครราชสี มา
สภ.ภูสิงห์
จ.ศรี สะเกษ
สภ.สังขะ
จ.สุ รินทร์
สภ.พล
จ.ขอนแก่น
สภ.ภูสิงห์
จ.ศรี สะเกษ
สภ.จอมพระ
จ.สุ รินทร์
สภ.ดอนแสนสุ ข
จ.นครราชสี มา
บก.ปส.2
จ.อุดรธานี
สภ.บ่อวิน
จ.ชลบุรี
สภ.จัตุรัส
จ.ชัยภูมิ
สภ.ศรี ราชา
จ.ชลบุรี
สภ.ชนบท
จ.ขอนแก่น
สภ.พยัคฆภูมิพิสัย
จ.มหาสารคาม
สภ.เมืองฯ
จ.นครราชสี มา
สภ.กาบเชิง
จ.สุ รินทร์
สภ.ประทาย
จ.นครราชสี มา
สภ.บ้านแปลง
จ.จันทบุรี
บช.น.
กรุ งเทพฯ
ตรวจคนเข้าเมือง
จ.สกลนคร
สภ.สี ดา
จ.นครราชสี มา
สภ.ม่วงเฒ่า
จ.อุบลฯ
สภ.โชคนาสาม
จ.สุ รินทร์
สภ.รัตนบุรี
จ.สุ รินทร์
สภ.พลสงคราม
จ.นครราชสี มา
ภ.จว.ปราจีนบุรี
จ.ปราจีนบุรี

หุ้น
คงเหลือ
200,800

ต้นเงิน
เคลื่อนไหว
ที่คา้ ง
ครั้งสุ ดท้าย
152,778 29 ก.ค.2563

417,000

1,625,648 24 ก.ค.2563

374,600

1,871,292 24 ก.ค.2563

327,100

1,545,348 31 ก.ค.2563

271,500

1,100,156 24 ก.ค.2563

386,900

1,837,575 24 ก.ค.2563

156,600

282,843 29 ก.ค.2563

150,700

440,172 24 ก.ค.2563

314,600

1,428,766 24 ก.ค.2563

510,000

1,793,795 24 ก.ค.2563

433,100

1,800,228 31 ก.ค.2563

194,000

806,716 31 ก.ค.2563

244,000

863,935 30 ก.ค.2563

548,500

978,299 29 ก.ค.2563

290,500

601,633 24 ก.ค.2563

365,000

1,088,249 29 ก.ค.2563

403,500

1,802,928 24 ก.ค.2563

403,600

1,731,496 24 ก.ค.2563

200,000

588,866 30 ก.ค.2563

203,000

494,644 24 ก.ค.2563

203,400

472,097 31 ก.ค.2563

378,500

739,180 24 ก.ค.2563

379,000

1,878,407 24 ก.ค.2563

960,500

1,758,182 29 ก.ค.2563

173,200

386,243 24 ก.ค.2563

- 17 ลําดับ ยศ
ที่
75 ด.ต.

นาม

นามสกุล

กานต์เดช

อาจทวีกุล

ทะเมนชัย

76 ด.ต.

อุทยั

หวังคุม้ กลาง

นปพ.

77 พ.ต.ท. อุดมพล

เอื้อศิลามงคล

นางรอง

78 จ.ส.ต. ฐิติพงษ์

บุญแสน

สภ.บ้านใหม่ฯ

79 พ.ต.ท. นิสญ
ั

วงศ์จนั ทา

ลําปลายมาศ

80 พ.ต.ท. อรรถพร

พุม่ ห้วยรอบ

เมืองบุรีรัมย์

81 ร.ต.อ. สันติ

โมทนา

โนนดินแดง

82 ด.ต.

จันทร์ประโคน

บ้านกรวด

83 พ.ต.ท. ชินเทพ

พันธุ์ทอง

หนองหงส์

84 พ.ต.ท. บรม

ศรี สงค์

ละหานทราย

85 พ.ต.ท. เอกภาค

ธูปสมุทร

กระสัง

86 ร.ต.อ. สุติพงษ์

โสดาจันทร์

บ้านกรวด

87 พ.ต.ท. พิบูลย์

คําจันทร์ดี

บ้านกรวด

88 พ.ต.ท. วรกร

ชาไธสง

หนองสองห้อง

89 พ.ต.ท. พงศ์ยทุ ธ์

แก้วดอนรี

บ้านกรวด

90 ร.ต.อ. ขัตติยะ

เขียวอุตสา

นาโพธิ์

91 ร.ต.ท. สุทดั

กลมกูล

โนนดินแดง

92 พ.ต.ท. เฉลิมศักดิ์

ไชยณรงค์

โนนสุวรรณ

93 ร.ต.อ. ฟ้าลิขิต

แสนจังหรี ด

หนองสองห้อง

94 พ.ต.ท. คํานวณ

บ่ายกระโทก

นางรอง

95 ร.ต.อ. อภิเชษฐ์

ห้วยทราย

เมืองบุรีรัมย์

96 จ.ส.ต. สภา

เกตุใหม่

นปพ.

97 ส.ต.อ. ธวัชชัย

ศรี สตั ยา

หนองไม้งาม

98 ร.ต.ต. กษิดิศ

แสนแก้ว

หนองไม้งาม

99 พ.ต.ท. ณัฐวุฒิ

รุ่ งเรื อง

ประโคนชัย

จําแลง

สังกัดเดิม

ย้ายไป
สภ.พล
จ.ขอนแก่น
ฝอ.บก.ทล.
กรุ งเทพฯ
สน.บุปผาราม
กรุ งเทพฯ
สภ.ประทาย
จ.นครราชสี มา
สภ.ศรี ณรงค์
จ.สุ รินทร์
ฝอ.3 บก.อก.ภ.3
จ.นครราชสี มา
สภ.เฉลิมพระเกียรติ
จ.นครราชสี มา
สน.บึงกุ่ม
กรุ งเทพฯ
สภ.ปรื อใหญ่
จ.ศรี สะเกษ
สภ.ภูเขียว
จ.ชัยภูมิ
สภ.คลองหาด
จ.สระแก้ว
สภ.ไพรบึง
จ.ศรี สะเกษ
สภ.ท่าตูม
จ.สุ รินทร์
สภ.ห้วยยาง
จ.ชัยภูมิ
ภ.จว.นครราชสี มา
จ.นครราชสี มา
สภ.คง
จ.นครราชสี มา
สภ.ดอนหัวฬ่อ
จ.ชลบุรี
สภ.ปักธงชัย
จ.นครราชสี มา
สภ.บัวใหญ่
จ.นครราชสี มา
สภ.กาบเชิง
จ.สุ รินทร์
บก.ตม.6 อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา
สภ.เสิ งสาง
จ.นครราชสี มา
บก.สส.ภ.3
จ.นครราชสี มา
สภ.ศรี เทพ
จ.เพชรบูรณ์
สภ.โนนไทย
จ.นครราชสี มา

หุ้น
คงเหลือ
402,800

ต้นเงิน
เคลื่อนไหว
ที่คา้ ง
ครั้งสุ ดท้าย
1,589,758 31 ก.ค.2563

405,500

1,763,339 30 ก.ค.2563

1,002,000

455,511 30 ก.ค.2563

164,000

675,151 29 ก.ค.2563

414,400

1,962,078 24 ก.ค.2563

417,000

1,778,895 29 ก.ค.2563

459,000

1,252,017 30 ก.ค.2563

155,500

368,208 29 ก.ค.2563

635,000

887,859 31 ก.ค.2563

261,000

860,590 24 ก.ค.2563

591,300

1,627,596 30 ก.ค.2563

447,700

2,056,542 24 ก.ค.2563

513,500

40,911 24 ก.ค.2563

399,900

1,762,358 24 ก.ค.2563

204,000

292,467 24 ก.ค.2563

245,000

905,318 29 ก.ค.2563

159,000

278,421 29 ก.ค.2563

404,000

1,800,155 24 ก.ค.2563

152,700

403,588 24 ก.ค.2563

435,000

1,699,508 24 ก.ค.2563

175,800

611,461 30 ก.ค.2563

379,400

1,794,380 24 ก.ค.2563

281,000

1,161,185 29 ก.ค.2563

185,000

578,038 29 ก.ค.2563

140,000

190,385 29 ก.ค.2563

- 18 ลําดับ ยศ
ที่
100 ด.ต.

นาม

นามสกุล

ทัตพงศ์

อาทวัง

เมืองบุรีรัมย์

101 ร.ต.ท. อัครเดช

เพ็งวงษ์

โคกกระชาย

102 พ.ต.ท. ยงยุทธ์

แซะจอหอ

บ้านด่าน

103 พ.ต.ท. อิทธิ

แหวนโคกสูง

พลับพลาชัย

104 พ.ต.ต. ไพศาล

ปันเร็ ว

โนนสุวรรณ

105 พ.ต.ท. จักริ นทร์

พวงสมบัติ

บ้านใหม่ฯ

106 พ.ต.ท. อรพล

โคตรโนนกอก

ทะเมนชัย

107 ด.ต.

ยายิรัมย์

ภ.จว.บุรีรัมย์

108 จ.ส.ต. ศุภมิตร

เกลียวชมพูนุช

หนองไทร

109 พ.ต.อ. ศักดิ์ศรณ์

วันสุข

ทะเมนชัย

110 ร.ต.ต. พูนผล

พันธุกูล

สภ.บ้านกรวด

111 ส.ต.อ. ณฐพรหม

อุ่นพิทกั ษ์สกุล

ลําดวน

112 ส.ต.อ. ยุทธนา

ขมวดทรัพย์

ลําดวน

113 ส.ต.ท. วีระวัฒน์

ชัยปัญหา

โนนเจริ ญ

114 พ.ต.ต. โกสิ นทร์

แจ่มทองหลาง

โนนดินแดง

115 พ.ต.ต. ณิ ชธร

ปูรณะปํ ญญา

สภ.เมืองฯ

116 พ.ต.ท. อรรณพ

ม่านทอง

คูเมือง

117 จ.ส.ต. อดิศกั ดิ์

ยนต์สถิตย์กุล

บ้านกรวด

118 ส.ต.ท. จีรวัฒน์

งดกระโทก

หนองกี่

119 ร.ต.ท. สรวิศ

คําเปล่ง

โนนเจริ ญ

120 ร.ต.ท. ธวัชชัย

บุญญพาพงศ์

พลับพลาชัย

121 พ.ต.ท. วิชาญ

ท่าไม้

หิ นเหล็กไฟ

122 ร.ต.อ. ปิ ยพงศ์

จันทร์ประเสริ ฐ

ละหานทราย

123 ร.ต.อ. ภคิน

กลิ่นสุ วรรณ์

ภ.จว.บุรีรัมย์

124 ร.ต.ท. วิษณุ

วงษ์ณรงค์

นาโพธิ์

วุธธิ

สังกัดเดิม

ย้ายไป
สภ.สังขะ
จ.สุ รินทร์
สภ.วังนํ้าเขียว
จ.นครราชสี มา
สภ.เทพสถิต
จ.ชัยภูมิ
สภ.นํ้าเพียงดิน
จ.แม่ฮ่องสอน
สภ.พระทองคํา
จ.นครราชสี มา
สภ.ชุมพวง
จ.นครราชสี มา
สภ.หนองสาหร่ าย
จ.นครราชสี มา
สภ.เมืองนครราชสี มา
จ.นครราชสี มา
ตม.ทอ.กรุ งเทพฯ
บก.ตม.2
สภ.โนนสู ง
จ.นครราชสี มา
ภ.จว.สุ รินทร์
จ.สุ รินทร์
สภ.จอหอ
จ.นครราชสี มา
สภ.กุมภวาปี
จ.อุดรธานี
สภ.ประทาย
จ.นครราชสี มา
สภ.เมืองนครราชสี มา
จ.นครราชสี มา
ทล.2 กก.6 บก.ทล
จ.บุรีรัมย์
สภ.บ้านเหลื่อม
จ.นครราชสี มา
ทล.5 กก.3 บก.ทล.
จ.ปราจีนบุรี
ภ.จว.นครราชสี มา
จ.นครราชสี มา
สภ.สาขลา
จ.สมุทรปราการ
สภ.คลองไผ่
จ.นครราชสี มา
สภ.พนมดงรัก
จ.สุ รินทร์
สภ.โคกสู ง
จ.สระแก้ว
ตม.ทอ.สุ วรรณภูมิ
บก.ตม.2
สภ.โนนคูณ
จ.ศรี สะเกษ

หุ้น
คงเหลือ
222,900

ต้นเงิน
เคลื่อนไหว
ที่คา้ ง
ครั้งสุ ดท้าย
822,340 24 ก.ค.2563

252,000

892,017 29 ก.ค.2563

325,000

807,412 24 ก.ค.2563

322,900

1,033,063 24 ก.ค.2563

256,800

606,851 26 มิ.ย.2563

232,700

1,140,528 29 ก.ค.2563

249,000

125,406 8 ก.ค.2563

211,000

875,614 29 ก.ค.2563

241,400

1,216,900 24 ก.ค.2563

257,000

848,977 29 ก.ค.2563

131,000

53,798 29 ก.ค.2563

268,300

939,813 29 ก.ค.2563

209,000

911,384 31 ก.ค.2563

109,000

85,209 29 ก.ค.2563

197,000

824,141 29 ก.ค.2563

363,900

1,887,148 30 ก.ค.2563

342,900

1,379,438 30 ก.ค.2563

267,200

1,071,526 30 ก.ค.2563

349,800

1,755,478 24 ก.ค.2563

398,000

1,578,517 29 ก.ค.2563

299,900

1,579,901 29 ก.ค.2563

363,900

1,859,696 24 ก.ค.2563

633,900

1,951,870 30 ก.ค.2563

317,900

1,208,384 24 ก.ค.2563

247,900

1,274,103 24 ก.ค.2563

- 19 ลําดับ ยศ
นาม
ที่
125 ร.ต.ท. ศักดา

นามสกุล
กองทอง

คูเมือง

126 ร.ต.ท. นพดล

อินทร์ทอง

โคกกระชาย

127 ร.ต.ท. สิ งห์ณพร

ผิวขํา

กระสัง

128 ร.ต.ท. สุริยนั

บุญทันเสน

กระสัง

129 พ.ต.ท. กิตติ์ธนานาท

แก้วคําบ้ง

หนองกี่

130 พ.ต.อ. สมภพ

สังข์กรทอง

นางรอง

131 พ.ต.ท. อดิศกั ดิ์

จันทร์สอน

ประโคนชัย

132 พ.ต.ท. สมรัก

มูลหาร

บ้านกรวด

133 ร.ต.อ. สุร์พศั

ผมหอม

สตึก

134 ด.ต.

โพธิ์แก้ว

นางรอง

135 ร.ต.ท. พิศาล

ช่วยรัมย์

โคกกระชาย

136 พ.ต.ต. สุรสิ ทธิ์

บุญเนตร

นาโพธิ์

137 ร.ต.อ. สรภัสกรณ์

เลิศโสภณวัฒน์

เมืองบุรีรัมย์

138 ร.ต.ท. สมปอง

ข้อสว่าง

บ้านใหม่ฯ

139 ร.ต.ท. สิ ปปวิชญ์

พูนกล้า

กระสัง

140 ร.ต.อ. สมศักดิ์

เที่ยงดาห์

หนองไทร

141 ด.ต.

พูนกลาง

เมืองบุรีรัมย์

142 ร.ต.ท. คําพอง

ไฝดง

ละหานทราย

143 จ.ส.ต. นภากรณ์

ปุลนั รัมย์

ประโคนชัย

144 ร.ต.ท. สุวจั น์

เจริ ญท้าว

บ้านบัว

145 ร.ต.ท. ศาสตรา

นันทรักษ์

ลําดวน

146 ร.ต.ท. รถชสิ ทธิ์

แสงกระโทก

นาโพธิ์

147 ร.ต.ท. ไกรสร

คําภาปัตน์

นาโพธิ์

148 ร.ต.ท. วศิน

ริ นสันเทียะ

โคกกระชาย

149 ร.ต.ท. ชานัน

โพธิ์หล้า

นาโพธิ์

วิชญ์ภาส

ทัศน์พล

สังกัดเดิม

ย้ายไป
สภ.ไทยเจริ ญ
จ.ยโสธร
สภ.โดนเอาว์
จ.ศรี สะเกษ
ภ.จว.มุกดาหาร
จ.มุกดาหาร
สภ.เทนมีย ์
จ.สุ รินทร์
บก.สส.ภ.3
จ.นครราชสี มา
ภ.จว.นครราชสี มา
จ.นครราชสี มา
สภ.จะกง
จ.ศรี สะเกษ
สภ.แสนสุ ข
จ.ชลบุรี
สภ.โนนนารายณ์
จ.สุ รินทร์
สภ.ท่าแซะ
จ.ชุมพร
สภ.เมืองบัว
จ.สุ รินทร์
สภ.โพนพิสัย
จ.หนองคาย
ตม.ทอ.กรุ งเทพ
บก.ตม.2
สภ.ชุมพวง
จ.นครราชสี มา
สภ.ปราสาท
จ.สุ รินทร์
สภ.เสิ งสาง
จ.นครราชสี มา
สภ.บางคล้า
จ.สุ พรรณบุรี
สภ.เอือดใหญ่
จ.อุบลฯ
สภ.ไม้แก่น
จ.ปัตตานี
สภ.ชานุมาน
จ.อํานาจเจริ ญ
สภ.หนามแท่ง
จ.อุบลราชธานี
สภ.ชุมพวง
จ.นครราชสี มา
สภ.ช่องแม็ก
จ.อุบลราชธานี
สภ.วังนํ้าเขียว
จ.นครราชสี มา
ภ.จว.มหาสารคาม
จ.มหาสารคาม

หุ้น
คงเหลือ
177,000

ต้นเงิน
เคลื่อนไหว
ที่คา้ ง
ครั้งสุ ดท้าย
319,105 30 ก.ค.2563

373,600

1,857,647 24 ก.ค.2563

258,000

832,777 24 ก.ค.2563

274,900

499,618 24 ก.ค.2563

397,000

807,695 30 ก.ค.2563

820,000

330,831 24 ก.ค.2563

424,000

777,643 24 ก.ค.2563

796,000

861,356 29 ก.ค.2563

371,400

847,307 24 ก.ค.2563

367,700

1,816,504 24 ก.ค.2563

272,700

1,041,811 24 ก.ค.2563

323,800

827,853 31 ก.ค.2563

369,000

1,875,809 24 ก.ค.2563

299,500

1,410,383 29 ก.ค.2563

336,300

1,936,207 24 ก.ค.2563

314,800

893,932 24 ก.ค.2563

417,000

1,889,207 29 ก.ค.2563

341,400

1,931,598 31 ก.ค.2563

282,600

1,283,081 24 ก.ค.2563

342,900

1,661,868 31 ก.ค.2563

298,500

1,274,726 31 ก.ค.2563

307,600

931,708 24 ก.ค.2563

323,700

1,279,453 31 ก.ค.2563

339,900

1,043,570 29 ก.ค.2563

235,200

371,303 30 ก.ค.2563

- 20 ลําดับ ยศ
นาม
ที่
150 ส.ต.ต. สุริยา

นามสกุล

สังกัดเดิม

สุดโสม

หนองไทร

151 ส.ต.ท. ฤทธิรงค์

จันผักแว่น

ลําปลายมาศ

152 ส.ต.ท. จงรัก

หวังบุญ

ทะเมนชัย

153 ส.ต.ท. อภิสิทธิ์

ป้อมมาตา

ละหานทราย

154 ส.ต.ท. ณัฐพล

เหลาชัย

เมืองบุรีรัมย์

155 ส.ต.ท. วิชชุกาย

ขวาเนาว์

โนนเจริ ญ

156 ส.ต.ต. ขุนทอง

สี ยางนอก

โนนเจริ ญ

157 ส.ต.ท. วีระชน

พลพราหมณ์

นาโพธิ์

158 ส.ต.ท. ณัฐพล

ประสาวะนัง

สภ.บ้านใหม่ฯ

159 ส.ต.ท. กฤษฎา

สวัสดิ์รัมย์

ภ.จว.บุรีรัมย์

160 ส.ต.ท. ธนเดช

ไลไธสง

ชุมแสง

161 ส.ต.ท. ชนภัทร

วรรณพัฒน์

บ้านใหม่ฯ

162 ส.ต.ท. ฐากูร

ปุปะเท

นปพ.

163 ส.ต.ต. ชลิต

รั้งกลาง

ถาวร

164 ส.ต.ท. นคริ นทร์

แก้วไทย

ถาวร

165 ส.ต.ท. สนิท

ทนิรัมย์

นางรอง

166 ส.ต.ท. สถาพร

มีสาระพันธ์

นางรอง

167 ร.ต.ท. เอกวัฒน์

แก้วอมร

ปะคํา

168 ส.ต.ท. จตุพร

มณฑาสุ วรรณ

เมืองบุรีรัมย์

169 ส.ต.ต. เอกลักษณ์

นอขุนทด

เมืองบุรีรัมย์

170 ส.ต.ต. เอกลักษณ์

นอขุนทด

เมืองบุรีรัมย์

171 ส.ต.ต. พงษ์วริ ศ

รักษ์นาม

บ้านด่าน

172 ส.ต.ท. พิชยั รัตน์

โชตินอก

โคกกระชาย

173 ส.ต.ต. กรกฎ

ทวยไธสง

สตึก

174 ส.ต.ท. อรรถสิ ทธิ์

ไตรโคกสูง

ลําดวน

ย้ายไป
สภ.สี คิ้ว
จ.นครราชสี มา
สภ.เมืองนครราชสี มา
จ.นครราชสี มา
สภ.ห้วยแถลง
จ.นครราชสี มา
สภ.นาตาล
จ.อุบลราชธานี
สภ.โชคชัย
จ.นครราชสี มา
สภ.เมืองชัยภูมิ
จ.ชัยภูมิ
สภ.ประทาย
จ.นครราชสี มา
สภ.แก้งสนามนาง
จ.นครราชสี มา
สภ.หนองสองห้อง
จ.ขอนแก่น
บช.น.
กรุ งเทพฯ
สภ.ชุมพลบุรี
จ.สุ รินทร์
สภ.พระอินทร์ ราชา
จ.พระนครศรี อยุธยา
สภ.วาปี ปทุม
จ.มหาสารคาม
สภ.เมืองนครราชสี มา
จ.นครราชสี มา
ศฝร.ภ.3.
จ.นครราชสี มา
สภ.ขุมพลบุรี
จ.สุ รินทร์
กก.สส.4 บก.สส.ภ.3
จ.นครราชสี มา
สภ.ยางสี สุราช
จ.มหาสารคาม
สภ.หมูสี
จ.นครราชสี มา
สภ.ปากช่อง
จ.นครราชสี มา
สภ.ปากช่อง
จ.นครราชสี มา
สภ.หิ นดาด
จ.นครราชสี มา
กก.สื บสวน
ภ.จว.นครราชสี มา
สภ.เจาะไอร้อง
จ.นราธิวาส
สภ.ขามทะเลสอ
จ.นครราชสี มา

หุ้น
คงเหลือ
198,900

ต้นเงิน
เคลื่อนไหว
ที่คา้ ง
ครั้งสุ ดท้าย
816,296 29 ก.ค.2563

152,100

702,518 29 ก.ค.2563

215,800

1,112,290 30 ก.ค.2563

139,000

367,124 31 ก.ค.2563

192,000

284,956 29 ก.ค.2563

144,000

610,973 24 ก.ค.2563

80,000

6,407 29 ก.ค.2563

213,200

1,155,420 24 ก.ค.2563

184,600

868,156 31 ก.ค.2563

206,700

1,189,886 24 ก.ค.2563

222,300

1,136,569 24 ก.ค.2563

224,600

1,023,882 24 ก.ค.2563

151,600

614,759 30 ก.ค.2563

163,500

387,958 29 ก.ค.2563

124,000

312,427 24 ก.ค.2563

139,000

345,145 24 ก.ค.2563

228,600

1,295,180 24 ก.ค.2563

242,100

506,819 30 ก.ค.2563

207,000

375,415 29 ก.ค.2563

155,700

585,382 29 ก.ค.2563

155,700

585,382 29 ก.ค.2563

137,000

374,922 24 ก.ค.2563

228,500

965,453 29 ก.ค.2563

94,900

128,185 29 ก.ค.2563

95,300

45,035 30 ก.ค.2563

- 21 ลําดับ ยศ
นาม
ที่
175 ส.ต.ท. พิสุทธิ

นามสกุล
บุญตา

หนองหงส์

176 ส.ต.ท. ฉัตรชัย

จันวิเศษ

กระสัง

177 ร.ต.อ. ทูล

หาญประโคน

เฉลิมฯ

178 ส.ต.ต. ปิ ยะพงษ์

หาดทราย

พุทไธสง

179 ส.ต.ต. ภพธร

พูนณรงค์

สตึก

180 ด.ต.

ศรี โยธา

ภ.จว.บุรีรัมย์

181 พ.ต.อ. พงศ์พนั ธ์

พลวงษ์ศรี

พุทไธสง

182 พ.ต.ท. สุวิทย์

สี ทา

หิ นเหล็กไฟ

183 ร.ต.ท. วิเชียร

โมกขา

ประโคนชัย

184 ส.ต.ท. เอกวิชญ์

กลางสันเทียะ

โนนสุวรรณ

185 ร.ต.ท. โกมาตย์

จันทร์ดี

หนองหงส์

186 พ.ต.ท. พุทธรักษ์

อารยะรังษี

หิ นเหล็กไฟ

187 ร.ต.ท. ปรี ชา

ชิณเกตุ

โนนเจริ ญ

188 พ.ต.ท. กอบชัย

สองจันทึก

บ้านใหม่ฯ

189 พ.ต.ท. นนทพันธ์

เมธาจรัสพงษ์

พุทไธสง

190 ร.ต.ต. หญิงกฤษณา

ขันอาษา

ภ.จว.บุรีรัมย์

191 ด.ต.

แก้วมณี

โนนดินแดง

192 ร.ต.อ. มานิตย์

ศิริเวช

คูเมือง

193 พ.ต.ท. นิวฒั น์

ผินสู่

โนนดินแดง

194 ส.ต.ต. ศิลป์ ชัย

มีพนัสสัก

ลําปลายมาศ

195 ส.ต.ท. ภาณุวฒั น์

เลี้ยงเชวงวงศ์

หนองกี่

196 ส.ต.ต. นัฐพงษ์

คุณเวียน

สตึก

197 ส.ต.ต. ธีรพงษ์

โชคบัณฑิต

สตึก

198 ส.ต.ต. ธีรวัฒน์

โคตะมูล

สตึก

199 ส.ต.ต. วัชรา

บุตรวระ

สตึก

ลิขิต

ธนเดช

สังกัดเดิม

ย้ายไป
สภ.พิมาย
จ.นครราชสี มา
สภ.บ่อพาน
จ.มหาสารคาม
สภ.พนมดงรัก
จ.สุ รินทร์
สภ.บัวลาย
จ.นครราชสี มา
สภ.เมืองพลับพลา
จ.นครราชสี มา
ทท.2 กก.บก.ทท.2
จ.เชียงราย
สภ.ประจันทคาม
จ.ปราจีนบุรี
สภ.เมือง
จ.มหาสารคาม
สภ.พยุห์
จ.ศีรษะเกษ
สภ.ปักธงชัย
จ.นครราชสี มา
สภ.ห้วยแถลง
จ.นครราชสี มา
สภ.กระชอน
จ.นครราชสี มา
สภ.สังคม
จ.หนองคาย
บก.สส.ภ.3
จ.นครราชสี มา
สภ.ห้วยทับทัน
จ.ศรี สะเกษ
สภ.เมืองหนองคาย
จ.หนองคาย
สภ.บางปะกง
จ.ฉะเชิงเทรา
สภ.ศรี สงคราม
จ.นครพนม
สภ.โชคนาสาม
จ.สุ รินทร์
สภ.ช้างเมือง
จ.เชียงใหม่
สภ.มะเริ ง
จ.นครราชสี มา
สภ.กันทรวิชยั
จ.มหาสารคาม
สภ.สี ชมพู
จ.ขอนแก่น
สภ.ลาดใหญ่
จ.ชัยภูมิ
สภ.เมืองยโสธร
จ.ยโสธร

หุ้น
คงเหลือ
232,400

ต้นเงิน
เคลื่อนไหว
ที่คา้ ง
ครั้งสุ ดท้าย
1,060,213 29 ก.ค.2563

201,000

1,247,134 30 ก.ค.2563

324,000

1,196,321 24 ก.ค.2563

226,300

955,347 29 ก.ค.2563

235,300

1,031,666 29 ก.ค.2563

293,400

1,340,596 29 ก.ค.2563

339,200

391,392 31 ก.ค.2563

337,600

1,925,642 30 ก.ค.2563

289,900

1,065,192 24 ก.ค.2563

141,400

400,071 29 ก.ค.2563

294,600

1,481,176 30 ก.ค.2563

436,700

811,196 29 ก.ค.2563

278,000

891,608 30 ก.ค.2563

433,000

829,603 29 ก.ค.2563

304,700

1,373,359 24 ก.ค.2563

100,800

478,704 31 ก.ค.2563

290,900

1,059,083 24 ก.ค.2563

216,600

1,048,594 31 ก.ค.2563

202,200

486,898 24 ก.ค.2563

127,400

698,368 30 ก.ค.2563

198,600

1,235,069 29 ก.ค.2563

119,300

665,214 30 ก.ค.2563

172,900

1,089,445 30 ก.ค.2563

152,100

828,336 24 ก.ค.2563

197,600

1,077,922 30 ก.ค.2563

- 22 ลําดับ ยศ
นาม
ที่
200 ส.ต.ต. อาทิตย์

นามสกุล

สังกัดเดิม

สิ งห์พิลา

สตึก

201 ส.ต.ต. คณิ ต

พันนาสี

บ้านกรวด

202 ส.ต.ต. มรรคพล

สุดวิไล

โคกกระชาย

203 ส.ต.ท. ศิรทัช

มัง่ มูล

ห้วยราช

204 ส.ต.ต. ถาวร

มาเมืองปัก

โนนดินแดง

205 ส.ต.ต. ทรงศักดิ์

สงนางรอง

โนนดินแดง

206 ส.ต.ต. นําชัย

สุนเจิม

ชุมแสง

207 พ.ต.ท. จักรกฤษณ์

ศรี สุนทร

คูเมือง

208 ส.ต.ต. ชัยรัฐฎ์

วันทอง

ถาวร

209 ร.ต.อ. สมประสงค์

วงศ์หาแก้ว

หนองหงส์

210 จ.ส.ต. อุดมศักดิ์

ขอพิมาย

บ้านด่าน

211 ส.ต.ต. พชร

บุนนาค

ห้วยราช

212 ร.ต.อ. คเชนทร์

สวยสะอาด

หนองไม้งาม

213 พ.ต.ท. มิตร

คนชุม

นางรอง

214 พ.ต.ท. อาวุฒิ

อ่อนวรรณะ

เมืองบุรีรัมย์
รวม 214 ราย

ย้ายไป
สภ.ธวัชบุรี
จ.ร้อยเอ็ด
สภ.ชุมพลบุรี
จ.สุ รินทร์
สภ.สู งเนิน
จ.นครราชสี มา
สภ.เมืองเลย
จ.เลย
สภ.วังนํ้าเขียว
จ.นครราชสี มา
สภ.วังนํ้าเขียว
จ.นครราชสี มา
สภ.พยัคฆภูมิพิสัย
จ.มหาสารคาม
กก.สส.3 บก.สส.ภ.3
จ.นครราชสี มา
สภ.กันทรลักษณ์
จ.ศีรษะเกษ
สภ.ห้วยแถลง
จ.นครราชสี มา
บช.น.
กรุ งเทพฯ
สภ.เมืองกาญจนบุรี
จ.กาญจนบุรี
นว.สบ.2 ผบช.3
จ.นครราชสี มา
สภ.เสนางคนิคม
จ.อํานาจเจริ ญ
สภ.บ้านหันห้วยทราย
จ.นครราชสี มา

หุ้น
คงเหลือ
179,400

ต้นเงิน
เคลื่อนไหว
ที่คา้ ง
ครั้งสุ ดท้าย
1,127,312 31 ก.ค.2563

120,600

671,088 24 ก.ค.2563

163,800

919,285 29 ก.ค.2563

72,800

137,677 24 ก.ค.2563

153,400

949,640 29 ก.ค.2563

152,100

949,640 29 ก.ค.2563

72,800

380,226 30 ก.ค.2563

326,500

229,026 29 ก.ค.2563

179,000

736,954 24 ก.ค.2563

140,900

447,012 30 ก.ค.2563

251,400

1,475,451 24 ก.ค.2563

167,700

907,510 24 ก.ค.2563

357,500

2,090,804 29 ก.ค.2563

215,000

1,221,337 31 ก.ค.2563

209,000

1,245,264 3 ส.ค.2563

เป็ นเงินต้นค้างชําระจํานวน 220,856,907.- บาท

สหกรณ์ฯ เรี ยกเก็บเงินจากผูค้ ้ าํ ประกันตามคํายินยอมของสมาชิกให้หกั ชําระหนี้ มีรายละเอียดดังนี้
ลําดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

ยศ

นาม

จ.ส.ต.
ด.ต.
ร.ต.ท.
ร.ต.ต.
ด.ต.
ด.ต.
จ.ส.ต.
ร.ต.ท.

สากล
สามารถ
สุชาติ
ณฐวัฒน์
อุบลเวทย์
วราพงษ์
ไตรรัตน์
ขจรภพ

เก็บหนี้ จากผูค้ ้ าํ ประกัน สรุ ปรายละเอียดได้ดงั นี้ ( ณ 31 สิ งหาคม 2563 )
นามสกุล
หนี้ คา้ งชําระ
ชําระ
ชําระระหว่างปี
คงเหลือยกมา รายเดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.2562 – 31 ส.ค.2563)
เงินต้น
ดอกเบี้ย ดอกค้าง
สว่างศรี
30,312
1,300
12,498
1,802 --เฉื อยไธสง
103,212
2,000
14,971
7,029 --ป้องจันทร์ลา
49,038
1,000
7,680
3,320 --ธนยศเมธิน
24,792
2,000
20,860
1,140 --วิเศษนคร
863,205
8,100
7,421
62,679 --แสนรัมย์
265,630
6,000
48,221
17,778 --โพธิ์เกาะ
315,280
3,000
10,381
22,619 --บําเพ็ญพงษ์
568,671
2,500 499,292
14,605 ---

หนี้ คงเหลือ

17,814
88,241
41,358
3,932
855,784
217,409
304,899
69,379

- 23 ลําดับ
ที่
9
10

ยศ

ด.ต.
ร.ต.ต.

มติที่ประชุม

นาม

วรเทพ
มังกร

นามสกุล

สุวรรณเทน
วัฒนะ

หนี้ คา้ งชําระ
คงเหลือยกมา
1,647,794
1,604,894
5,472,828

ชําระ
รายเดือน

ชําระระหว่างปี
(ตั้งแต่ 1 ต.ค.2562 – 31 ส.ค.2563)
เงินต้น
ดอกเบี้ย ดอกค้าง
14,100
36,289 118,811 --12,000
15,640 116,360 --52,000 673,253 366,143

หนี้ คงเหลือ

1,611,505
1,589,254
4,799,575

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
รับทราบ

เลขานุการ

3.16 เรื่ องโครงการเงินฝากสะสมทรัพย์ ครบ 24 งวดเดือน
ด้วยโครงการเงิ นฝากสะสมทรัพย์ 24 งวดเดื อน ครบกําหนดจ่ายคืนให้กบั สมาชิ ก จํานวน 3 ราย เป็ นเงิ นต้น
พร้อมดอกเบี้ยเป็ นจํานวนเงินทั้งสิ้ น 350,284.68 บาท (สามแสนห้าหมื่นสองร้อยแปดสิ บสี่ บาทหกสิ บแปดสตางค์) สหกรณ์ฯ จะ
โอนเงินฝากสะสมทรัพย์ให้กบั สมาชิกโดยวิธีจ่ายตรงเข้าบัญชีตามที่สมาชิกแจ้งหมายเลขบัญชีไว้ในวันจันทร์ ที่ 31 สิ งหาคม 2563
โดยจะแจ้งรายชื่อสมาชิกที่ ได้รับเงิ นฝากสะสมทรัพย์ในเว็บไซด์ของสหกรณ์ฯ ที่ WWW.BURIRAMPOLICE-CO-OP.COMและ
ทางเว็บไซด์ตาํ รวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ที่ WWW.BURIRAM-POLICE.COM
สําหรับสมาชิ กที่ มีความประสงค์จะสมัครเงิ นฝากสะสมทรัพย์ ให้ส่งใบสมัครมาที่ สหกรณ์ฯ ภายในวันที่ 3
ของทุกเดือน เพื่อที่สหกรณ์ฯ จะได้ทาํ รายการหักเงินส่งให้กบั การเงิน ภ.จว.บุรีรัมย์ ต่อไป
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ
เลขานุการ

3.17 เรื่ องรายงานการชาระหนีส้ ถาบันการเงินอื่นทีม่ อี ตั ราดอกเบีย้ สู ง
ตามที่ ชุ ม นุ ม สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย จํา กัด อนุ ม ัติ ใ ห้ส หกรณ์ ฯ กู้เ งิ น โครงการเงิ น กู้พิ เ ศษ 4
จํานวน 145 ล้านบาท โดยมี อตั ราดอกเบี้ ยร้อยละ 3.25 ต่อปี นั้น สหกรณ์ฯ ได้รับการประสานจากฝ่ ายสิ นเชื่ อชุ มนุ มสหกรณ์
ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด ว่า สามารถจัดสรรเงินกูใ้ ห้กบั สหกรณ์ฯ ได้ตามวงเงินที่ขอกู้ โดยหักค่าหุ ้นตามหลักเกณฑ์ 0.1%
จํานวน 145,000.- บาท คงเหลือรับจริ งจํานวน 144,855,000.- บาท
ดังนั้น เพื่อเป็ นการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายดอกเบี้ ย ประธานฯ จึ งได้มอบหมายให้สหกรณ์ฯ ประสานกับชุมนุ มฯ
ขอรั บ เงิ น กู้จ ํานวนดังกล่ า วเพื่ อ นําไปตัด ชํา ระหนี้ ต วั๋ สัญญาใช้เงิ น ของธนาคารเพื่ อการเกษตรและสหกรณ์ ก ารเกษตรวงเงิ น
550 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.48 ต่อปี ที่ครบกําหนดต่อตัว๋ สัญญาฯ ในวันที่ 20 สิ งหาคม 2563 โดยชําระหนี้บางส่วนจํานวน
250 ล้านบาท เงิ นที่ ชาํ ระเป็ นเงิ นที่ ได้รับจากจากชุมนุ มฯ จํานวน 144,855,000.- บาท และเงิ นในบัญชี เงิ นฝากของสหกรณ์ ฯ
จํานวน 105,145,000.- บาท สําหรับหนี้ตวั๋ สัญญาฯ ที่เหลือจํานวน 300 ล้านบาท ออกเป็ นตัว๋ สัญญาฯ ฉบับใหม่ จํานวน 4 ฉบับ
ฉบับละ 100 ล้านบาท จํานวน 2 ฉบับ และฉบับละ 50 ล้านบาท จํานวน 2 ฉบับ มีอายุตวั๋ สัญญาฯ 30 วัน อัตราดอกเบี้ยตัว๋ สัญญาฯ
ฉบับใหม่ร้อยละ 3.45 ต่อปี
จากการดําเนินการดังกล่าวข้างต้นทําให้สหกรณ์ฯ ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายเดือนละประมาณ 310,000.- บาท
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ

- 24 เลขานุการ

3.18 เรื่ องรายงานผลการเข้ าร่ วมประชุ มใหญ่ สามัญประจาปี 2563 ของชุ มนุมสหกรณ์ ออมทรัพย์ แห่ งประเทศไทย จากัด

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนิ นการ ประจําเดื อน มิถุนายน 2563 ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน
2563 ระเบียบวาระที่ 5.12 ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งให้ พ.ต.อ.ชวาล อุทยั พันธุ์ เลขานุการ เป็ นผูแ้ ทนเข้าร่ วมประชุมใหญ่สามัญประจําปี
2563 ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ งประเทศไทย จํากัด ที่จดั ให้มีการประชุมเมื่อวันที่ 30 กรกฏาคม 2563 ณ ห้องรอยัล จูบิลี่
บอลรู ม อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสิ นค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี จ.นนทบุรี นั้น
ผลการประชุ ม ในวัน ดัง กล่ า วมี ก ารแถลงผลการดํา เนิ น การและแผนงานต่ า งๆ,มี ส หกรณ์ ส มาชิ ก จํา นวน
1,099 สหกรณ์,มีสินทรัพย์ 153,781 ล้านบาท,มีกาํ ไรสุ ทธิ จาํ นวน 1,966 ล้าน และมีการจัดสรรกําไรสุ ทธิ เป็ นเงินปั นผลตามหุ ้น
ในอัตราร้อยละ 5.30 และเป็ นเงิ นเฉลี่ยคืนในอัตราร้อยละ 4.00 จากการจัดสรรดังกล่าวสหกรณ์ฯ จะได้รับเงิ นปั นผลและเงิ น
เฉลี่ยคืนตามสัดส่วนดังนี้
1. เงินปันผลร้อยละ 5.30
จํานวน
624,615.00 บาท
2. เงินเฉลี่ยคืน ร้อยละ 4.00
-- ” -1,705,937.62 บาท
รวม 2 รายการ เป็ นจํานวนเงินทั้งสิ้น
2,330,553.22 บาท
ทั้งนี้ ชุ มนุ มฯ ได้โอนเงิ นเข้าบัญชี เงิ นฝากของสหกรณ์ฯ คือบัญชี เงิ นฝากออมทรั พย์ ธนาคารกรุ งไทย จํากัด
สาขาบุรีรัมย์ เลขที่บญั ชี 308-1-01405-0 ตั้งแต่วนั ที่ 31 กรกฎาคม 2563
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ
เลขานุการ

3.19 เรื่ องผู้สอบบัญชีเข้ าตรวจสอบหนังสื อยืนยันลูกหนี,้ ทุนเรื อนหุ้น และเงินฝากสะสมทรัพย์ ของสหกรณ์ ฯ
ด้วย เมื่ อวันที่ 10 สิ งหาคม 2563คุณประเทื อง กลิ่นคล้ายกัน ผูส้ อบบัญชี และคณะได้เข้าตรวจสอบหนังสื อ
ยืนยันลูกหนี้ ,ทุนเรื อนหุ ้น และเงิ นฝากสะสมทรัพย์ของสมาชิ กทุกราย ก่อนที่ จะให้สหกรณ์ ฯ ดําเนิ นการจัดส่ งหนังสื อยืนยันฯ
ให้ กับ สมาชิ ก โดยผู ้ส อบบัญ ชี ไ ด้ท ํา การคัด เลื อ ก 5 สภ. ประกอบด้ว ย สภ.หนองสองห้ อ ง,สภ.นางรอง,สภ.ลํา ปลายมาศ,
สภ.ทะเมนชัย และสภ.หนองกี่เพื่อเดินทางไปส่งหนังสื อและสุ่มสอบทานหนี้ดว้ ยตนเอง
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ
เลขานุการ

3.20 เรื่ องรายงานแผนงานการปฏิบัตงิ านนอกเวลาปฏิบัตหิ น้ าทีป่ กติเพื่อเตรียมปิ ดบัญชีประจาปี 2563
ด้วย 30 กันยายน ของทุกปี เป็ นวันสิ้นปี ทางบัญชี ในส่วนของสหกรณ์ฯ ต้องเตรี ยมสรุ ปรายละเอียดทุกประเภท
เพื่อพร้อมรับการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี
ดัง นั้น เพื่ อ ให้ การปฏิ บัติ ง านเป็ นไปด้วยความเรี ย บร้ อ ยและเพื่ อ จัด การประชุ ม ใหญ่ ส ามัญ ประจํา ปี 2563
ให้ได้เร็ วเหมือนเช่นทุกปี ที่ ผ่านมา สหกรณ์ฯ จึงได้เสนอแผนงานต่อประธานฯ เพื่อขอปฏิ บตั ิหน้าที่ นอกเวลาปฏิบตั ิหน้าที่ปกติ
ตามแผนงานดังนี้
- ในช่วงเดือน สิ งหาคม 2563 ตรวจสอบหุ ้น-หนี้ และเงินฝากทุกประเภทเพื่อให้ตรงกับบัญชีก่อนออกหนังสื อ
ยืนยันยอดหุ ้น -หนี้ และเงิ นฝากทุ กประเภท เพื่อให้ผูส้ อบบัญชี ตรวจสอบรายละเอี ยดคงเหลื อของสมาชิ กทุ กรายก่ อนที่ จะให้
สหกรณ์ ฯ จัด ส่ งให้กับ สมาชิ ก ตรวจสอบความถูก ต้อง,ตรวจสอบเอกสารการขอรั บ ทุ น การศึ กษาบุ ต รสมาชิ กประจําปี 2563
เพื่อนําเสนอคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
- ในช่วงเดื อน กันยายน 2563 เก็บรายละเอียดหุ ้น-หนี้ ,สรุ ปรายละเอียดให้ตรงกับบัญชี ทุกหมวด,ปิ ดท้ายเล่ม
จากแผ่นทะเบียนให้ตรงกับบัญชีและคอมพิวเตอร์ ,ทํางบกําไรขาดทุนและงบดุล,จัดสรรกําไรสุ ทธิ ,ยกแผ่นทะเบี ยนรายตัวสมาชิ ก
ปี 2564,เตรี ยมความพร้อมรับการตรวจจากผูส้ อบบัญชี

- 25 - ในช่วงเดือน ตุลาคม 2563 จนถึงวันก่อนการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2563 คํานวณเงินปั นผลและเฉลี่ยคืน,
จัดทํางบการเงิน,เตรี ยมจัดทําวาระการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2563
ทั้งนี้ ตามระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเวลาปฏิบตั ิหน้าที่ปกติ พ.ศ.2554
เวลาปฏิบตั ิหน้าที่ปกติ หมายถึง เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ของวันเปิ ดทําการ
วันหยุด หมายถึง วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดตามประกาศของทางราชการ
ข้อ 5. การจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเวลาปฏิบตั ิหน้าที่ปกติในวันทําการเป็ นเวลาติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่า 3 ชัว่ โมง
ให้เบิกได้ในอัตราวันละ 100.- บาท กรณี อยูป่ ฏิบตั ิหน้าที่ในวันหยุดเต็มวัน เช่นเดียวกับวันปฏิบตั ิหน้าที่ปกติให้เบิกได้ในอัตราวันละ
200.- บาท
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่ องเพื่อพิจารณา
เลขานุการ
4.1 เรื่ องการพิจารณารับสมาชิกเข้ าใหม่
ในเดื อ น สิ ง หาคม 2563 มี ข ้า ราชการตํา รวจในสัง กัด ตํา รวจภู ธ รจัง หวัด บุ รี รั ม ย์ส มัค รเป็ นสมาชิ ก 2 ราย
สหกรณ์ฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติครบถ้วนแล้ว ไม่ผิดข้อบังคับแต่อย่างใดขอให้ที่ประชุมพิจารณาตามรายชื่อดังนี้
ลําดับที่ ยศ นาม
1
ด.ต.พรชัย
2
ส.ต.ท.อนุชิต
สมาชิกสมัครใหม่

มติที่ประชุม
เลขานุการ

นามสกุล
มาบัว
เย็งสวัสดิ์
2 ราย

อายุ
48
30

สังกัด
สภ.ลําปลายมาศ
สภ.โนนเจริ ญ
เพิ่ม / เดือน

ค่าหุ ้น
หมายเหตุ
ค่
า
ธรรมเนี
ยมแรกเข้า
2,300
1,300 รายละ 20 บาท
3,600

ทั้งนี้ สหกรณ์ฯ จะเริ่ มเก็บเงินค่าหุน้ ตั้งแต่เดือน สิ งหาคม 2563 เป็ นต้นไป
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
อนุมตั ิ
4.2 เรื่ องสมาชิกขอลาออกจากสหกรณ์
ในเดือน สิ งหาคม 2563 มีสมาชิกขอลาออกจากสหกรณ์ฯ จํานวน 1 ราย มีรายละเอียดดังนี้
ลําดับที่ ยศนาม นามสกุล
1.
ส.ต.อ.ดํารงค์เกียรติ รักษา
สมาชิกเลขทะเบียน 7137

สังกัด
สภ.สตึก

หุ้น
10,400

หนี้
---

หมายเหตุ
ไม่ติดภาระผูค้ ้ าํ ประกัน
ได้รับเงินค่าหุ ้นทั้งจํานวน

ตามข้ อบังคับ ข้ อ 40. การลาออกจากสหกรณ์ สมาชิ กผู้ไม่ มีหนีส้ ิ นอยู่ต่อสหกรณ์ ในฐานะผู้ก้ ูหรื อผู้คา้ ประกัน
อาจลาออกจากสหกรณ์ ได้ โดยแสดงความจํานงเป็ นหนังสื อต่อคณะกรรมการและเมื่ อคณะกรรมการดําเนิ นการได้สอบสวน
พิจารณาเห็นว่าเป็ นการชอบด้วยข้อบังคับและอนุญาตแล้ว จึงให้ถือว่าออกจากสหกรณ์ได้
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม
อนุมตั ิ

- 26 เลขานุการ

4.3 เรื่ องสมาชิกขอเพิม่ การส่ งชาระหนีเ้ งินกู้เพื่อซื้ออาวุธปื นรายเดือน
ในเดื อน สิ งหาคม 2563 มี สมาชิ กแจ้งความประสงค์ขอเพิ่มการส่ งชําระหนี้ เงิ นกู้เพื่อซื้ ออาวุธปื นรายเดื อน
จํานวน 1 ราย มีรายละเอียดดังนี้
ลําดับที่ ยศ นาม
นามสกุล
1
พ.ต.ท.บุระ ทิพย์อกั ษร
สมาชิกเลขทะเบียน 5859

มติที่ประชุม

สังกัด
สภ.นางรอง

เดิมส่งชําระ(บาท)
500

ขอเพิ่มการส่ งเงินชําระหนี้ (บาท)

5,000

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
อนุมตั ิ

เลขานุการ

4.4 เรื่ องสมาชิกสมัครเงินฝากสะสมทรัพย์
ในเดื อน สิ งหาคม 2563 มีสมาชิ กแจ้งความประสงค์สมัครเงิ นฝากสะสมทรัพย์ 2 ราย เป็ นจํานวนเงิ นทั้งสิ้ น
5,500.- บาท (ห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) มีรายละเอียดดังนี้
ลําดับที่ ยศ นาม
1
ร.ต.อ.หญิงพรพรรณ
2
ด.ต.สมนึก

มติที่ประชุม
เลขานุการ

เลขานุการ

สังกัด
ภ.จว.บุรีรัมย์
สภ.หนองไม้งาม

เลขทะเบียน
6786
2436

จํานวนเงิน (บาท)
1,000
4,500

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
อนุมตั ิ
4.5 เรื่ องสมาชิกขอปิ ดบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ ก่อนครบกาหนด
ในเดือน สิ งหาคม 2563 มีสมาชิกขอปิ ดบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ก่อนครบกําหนด 1 ราย ดังนี้
ลําดับ
1

มติที่ประชุม

นามสกุล
อินภูงา
สาระปัญญา

ยศ นาม
ด.ต.ศุภกิตติ์
เลขบัญชี 6047

นามสกุล
โททอง

สังกัด
สภ.เมืองฯ

ส่ งเดือนละ(บาท)

600.(ส่ งได้ 14 งวด)

จํานวนเงิน(บาท)

8,400.-

สาเหตุที่ขอปิ ด
นําไปใช้จ่ายในครอบครัว

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
อนุมตั ิ

4.6 เรื่ องขอโอนสมาชิกระหว่ างสหกรณ์
ด้วย ด.ต.ปริ ญญา โสมสุข ตําแหน่ง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ห้วยราชสมาชิกเลขทะเบียน 7180 มีความประสงค์ขอโอน
สมาชิ กภาพจากสหกรณ์ออมทรัพย์ตาํ รวจตระเวนชายแดนที่ 21 จํากัด มายังสหกรณ์ออมทรัพย์ตาํ รวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จํากัด
ตรวจสอบแล้ว ด.ต.ปริ ญญาฯ มีทุนเรื อนหุ ้นจํานวน 330,100.- บาท มีหนี้ เงิ นกูส้ ามัญค้างชําระเป็ นเงินต้นจํานวน 1,365,116.25
บาท มีอายุการเป็ นสมาชิก 13 ปี 6 เดือน ไม่ติดภาระผูค้ ้ าํ ประกัน
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม
อนุมตั ิ

- 27 เลขานุการ

4.7 เรื่ องสมาชิกได้ รับคาสั่งลงโทษปลดออกจากราชการ
ด้ว ยตํา รวจภู ธ รจัง หวัดบุ รี รัม ย์มี ค าํ สั่ง ที่ 532/2563 ลงวันที่ 13 สิ งหาคม 2563 ลงโทษปลด พ.ต.ท.ฉลอง
ชัยสู งเนิ น สวป.สภ.บ้านกรวด สมาชิ กเลขทะเบี ย น 7057 เมื่ อครั้ งมี ย ศ ร.ต.ท. ดํา รงตําแหน่ ง ผบ.มว. (สบ 1) ร้ อ ย ตชด.224
กก.ตชด.22 ออกจากราชการ ทั้งนี้ต้ งั แต่วนั ที่ 13 สิ งหาคม 2563 เป็ นต้นไป โดยทางการเงิน ภ.จว.บุรีรัมย์แจ้งว่า ในเดือน สิ งหาคม
2563 หักเงินเดือนของ พ.ต.ท.ฉลองฯ ชําระให้กบั สหกรณ์ฯ ได้บางส่ วน จํานวน 14,500.- บาท (ทําหน้างบรายการหักเงินจํานวน
19,400.- บาท ขาด 4,900.- บาท) และตั้ง แต่ เ ดื อ น กัน ยายน 2563 เป็ นต้น ไป ไม่ ส ามารถหัก เงิ น ชํา ระหนี้ และค่ า หุ ้น ให้กับ
สหกรณ์ฯ ได้
สหกรณ์ ฯ ตรวจสอบแล้ว ณ วันที่ 31 สิ งหาคม 2563 พ.ต.ท.ฉลองฯ มีทุนเรื อนหุ ้นอยู่กบั สหกรณ์ฯ เป็ นเงิ น
จํานวน 318,400.- บาท มีหนี้เงินกูส้ ามัญค้างชําระเป็ นเงินต้นจํานวน 1,979,158.- บาท ส่ งชําระค่าหุ ้นรายเดือนๆ ละ 2,300.- บาท
ส่ งชําระหนี้ เงินกูส้ ามัญรายเดื อนๆ ละ 17,100.- บาท รวม 2 รายการ เป็ นเงินจํานวนทั้งสิ้ น 19,400.- บาท มีผคู ้ ้ าํ ประกัน 4 ราย
ประกอบด้วย 1. พ.ต.ท.แดน คงพลปาน 2. พ.ต.ท.อนิรุทธิ์ ผดุงดี 3. พ.ต.ต.เอกพงษ์ เดชพรมรัมย์ 4. ร.ต.อ.พงศกร อ่อนสลวย
ในส่ วนของสหกรณ์ฯ ได้มีหนังสื อแจ้งบอกกล่าวไปยัง พ.ต.ท.ฉลองฯ และพ.ต.ท.ฉลองฯ ได้เข้ามาทําบันทึ ก
ข้อตกลงว่าขณะนี้ อยู่ระหว่างยื่นขออุธรณ์คาํ สั่ง และเพื่อไม่ให้ผูค้ ้ าํ ประกันได้รับความเดือดร้อนจึงขอส่ ง ชําระเงิ นค่าหุ ้นจํานวน
2,300.- บาท และส่ งชําระหนี้ เงินกูส้ ามัญจํานวน 17,100.- บาท รวม 2 รายการ เป็ นจํานวนเงินทั้งสิ้ น 19,400.- บาท ด้วยตนเอง
ทุกเดื อนและหากไม่ปฎิ บตั ิ ตามหนังสื อที่ ได้บนั ทึ กข้อตกลงไว้ด้วยประการใด ก็ตาม พ.ต.ท.ฉลองฯ ยินยอมให้คณะกรรมการ
ดําเนินการตามระเบียบของสหกรณ์ฯ ต่อไป สําหรับหนี้ที่คา้ งชําระประจําเดือนสิ งหาคม 2563 จํานวน 4,900.- บาท พ.ต.ท.ฉลองฯ
ได้นาํ เงินมาชําระเรี ยบร้อยแล้ว
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม
อนุมตั ิตามเสนอ
เลขานุการ

4.8 เรื่ องขอรับเงินช่ วยเหลือกรณีสมาชิกได้ รับบาดเจ็บจากการปฏิบัตหิ น้ าที่
ตามมติ ที่ประชุ มคณะกรรมการดําเนิ นการชุ ดที่ 47 ประจําเดื อน กรกฎาคม ครั้ งที่ 10/2563 เมื่ อวันพุธที่ 29
กรกฎาคม 2563 มอบหมายให้ พ.ต.อ.ชวาล อุทยั พันธุ์ เลขานุการ ไปตรวจสอบกรณี ร.ต.ท.บัณฑิตย์ บุญขาว ตําแหน่ง รอง สว. (ป.)
สภ.ห้วยราช ที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบตั ิหน้าที่ ขณะตั้งด่านตรวจที่บริ เวณสี่ แยกโคกเหล็กมินิมาร์ท อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ เมื่อวันที่
19 พฤษภาคม 2563 นั้น
พ.ต.อ.ชวาลฯ แจ้งว่า ได้ไปดําเนิ นการตรวจสอบเรื่ องดังกล่าวด้วยตนเองเรี ยบร้อยแล้วรายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารในหน้าถัดไป

- 28 -

- 29 ตามระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์เพื่อช่วยเหลือสมาชิกกรณี ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบตั ิหน้าที่
ข้อ 4. การให้ค วามช่ ว ยเหลื อสมาชิ ก กรณี ได้รั บ บาดเจ็บ จากการปฏิ บัติ ห น้า ที่ ร าชการ ให้มี สิท ธิ์ ได้รั บ เงิ น
สวัสดิการตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
(1) สมาชิกได้รับบาดเจ็บไม่สาหัสให้มีสิทธิ์ได้รับเงินสวัสดิการตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
1.1 สมาชิกบาดเจ็บรักษาตัว 1–5 วัน
ให้ได้รับเงินสวัสดิการไม่เกิน 2,000 บาท
1.2 สมาชิกบาดเจ็บรักษาตัว 6–10 วัน
ให้ได้รับเงินสวัสดิการไม่เกิน 3,000 บาท
1.3 สมาชิกบาดเจ็บรักษาตัว 11–20 วัน
ให้ได้รับเงินสวัสดิการไม่เกิน 4,000 บาท
(2) สมาชิกบาดเจ็บรักษาตัวเกินกว่า 20 วัน หรื อจนประกอบกรณียกิจตามปกติไม่ได้เกินกว่า 20 วันให้ได้รับเงิน
สวัสดิการไม่เกิน 10,000 บาท
(3) สมาชิกบาดเจ็บได้รับอันตรายสาหัสจนสูญเสี ยอวัยวะ หรื อทุพพลภาพ หรื อเจ็บป่ วยเรื้ อรัง ซึ่งอาจถึงตลอด
ชีวติ ให้ได้รับเงินสวัสดิการไม่เกิน 20,000 บาท
จากระเบียบดังกล่าวข้างต้น ร.ต.ท.บัณฑิตย์ฯ จะได้รับเงินช่วยเหลือจากสหกรณ์ฯ ตามระเบียบ (2) จํานวน
10,000.- บาท
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม
อนุมตั ิเงินช่วยเหลือให้กบั สมาชิกที่ได้รับบาดเจ็บตามระเบียบของสหกรณ์ฯ
เลขานุการ

4.9 เรื่ องขอจัดซื้อตู้เก็บเครื่ องคอมพิวเตอร์ SERVER
ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2562 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562 ที่ ประชุมได้มีมติอนุมตั ิต้ งั งบประมาณ
ค่าใช้จ่ายในหมวดครุ ภณั ฑ์ไว้ 400,000.- บาท สําหรับจัดซื้ อเครื่ องใช้สาํ นักงานเป็ นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และครุ ภณ
ั ฑ์ เพื่อทดแทน
อุปกรณ์และครุ ภณั ฑ์เดิมที่เสื่ อมสภาพ ปั จจุบนั งบประมาณคงเหลือ 150,100.- บาท นั้น
สหกรณ์ฯ จึ งขออนุ มตั ิจดั ซื้ อตูเ้ ก็บเครื่ องคอมพิวเตอร์ SERVER จํานวน 1 ตู ้ เพื่อใช้ในการเก็บรักษาเครื่ อง
SERVER ที่เป็ นแม่ข่ายในการจัดเก็บข้อมูลที่พฒั นาระบบโปรแกรมจากวินโดว์ เอ็กซ์พี เป็ นวินโดว์ 10 โดยได้สืบราคาจากห้างร้าน
ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ มี 2 ร้าน ที่เสนอใบราคาพร้อมรายละเอียดสิ นค้า ดังนี้
รายละเอียดสิ นค้า
- ตูเ้ ร็ ก (RACK) เก็บอุปกรณ์ระบบเครื อข่าย
(SERVER)
1. ตูเ้ ร็ ก (RACK) ขนาด 19 นิ้ว/27U
2. ชุดรางไฟ 12 ช่อง AC Power Distribution
12 Outlets
3. ชุดพัดลมระบายความร้อน 2 ตัว
2X HEAVY DUTY FAN
4. ถาดยึดน็อต 4 ด้าน สําหรับวางอุปกรณ์
FIX COMPONENT SHELF
5. แผงจัดสายไฟแบบมีฝาครอบ CABLE
MANAGEMENT PANEL WITH COVER

มติที่ประชุม

หจก.ธงชัย โอเอ
เซลล์แอนด์เซอร์วิส
ราคาชุดละ 24,000.- บาท
มีส่วนลด 1,000.- บาท
คงเหลือ 23,000.- บาท

ร้าน บุรีรัมย์ อิเล็คทริ ค
หมายเหตุ
แอนด์ คอมพิวเตอร์
ราคาชุดละ 26,000.- บาท หจก.ธงชัย โอเอฯ
ไม่มีส่วนลด ราคาตํ่ากว่าชุดละ
3,000.- บาท

ทั้งนี้ ราคาดังกล่าวเป็ นราคาค่าอุปกรณ์พร้อมค่าติดตั้งแล้ว
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
อนุมตั ิให้จดั ซื้อตูเ้ ร็ ก (RACK) จาก หจก.ธงชัย โอเอ เซลล์แอนด์เซอร์วสิ เนื่องจากเสนอราคาตํ่ากว่า
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4.10 เรื่ องการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกเข้ าร่ วมประชุมใหญ่ สามัญประจาปี 2563
ด้วยสหกรณ์ ฯ จะจัดให้มีการประชุ มใหญ่สามัญประจําปี 2563 เพื่อแถลงงบการเงิ นและผลการดําเนิ นงาน
ของสหกรณ์ฯ ภายในเดือน ตุลาคม เหมือนเช่นทุกปี ที่ผา่ นมา ตามข้อบังคับของสหกรณ์ฯ ข้อ 64. การเลือกตั้งและการดํารงตําแหน่ง
ผูแ้ ทนสมาชิก
(1) สมาชิกเท่านั้นมีสิทธิได้รับเลือกตั้งเป็ นผูแ้ ทนสมาชิก
(2) การเลือกตั้งผูแ้ ทนสมาชิ กคราวหนึ่ งๆ ให้กระทําในที่ประชุมกลุ่มก่อนการประชุมใหญ่สามัญของสหกรณ์
ไม่นอ้ ยกว่าสามสิ บวัน
(3) ให้ที่ประชุมกลุ่มดําเนิ นการเลือกตั้งผูแ้ ทนสมาชิก โดยอัตราส่ วนจํานวนสมาชิก 20 คน ต่อผูแ้ ทนสมาชิ ก
หนึ่งคน ถ้าเศษของอัตราส่วนดังกล่าวเกินกึ่งให้เลือกตั้งผูแ้ ทนสมาชิกเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคน
จากข้อบังคับดังกล่าว จึงให้แต่ละสภ. เลือกตั้งผูแ้ ทนสมาชิกของแต่ละ สภ. เข้าร่ วมประชุมใหญ่สามัญประจําปี
2563 ตามจํานวน ดังนี้
ชื่อหน่วยงาน
1. ภ.จว.บุรีรัมย์
2. นปพ.
3. สภ.เมืองบุรีรัมย์
4. สภ.บ้านด่าน
5. สภ.หนองสองห้อง
6. สภ.นางรอง
7. สภ.หนองไทร
8. สภ.ประโคนชัย
9. สภ.บ้านบัว
10. สภ.ลําปลายมาศ
11. สภ.ทะเมนชัย
12. สภ.ละหานทราย
13. สภ.ถาวร
14. สภ.หนองกี่
15. สภ.พุทไธสง
16. สภ.สตึก
17. สภ.บ้านกรวด
18. สภ.โนนเจริ ญ
19. สภ.โคกกระชาย

มติที่ประชุม

จํานวนสมาชิก
ทั้งหมด (คน)

จํานวนผูแ้ ทน
สมาชิก (คน)

95
28
218
54
36
148
22
134
40
116
54
72
22
85
89
94
67
27
31

8
1
11
3
2
7
1
7
2
6
3
4
1
4
4
5
3
1
2

ชื่อหน่วยงาน
20. สภ.หนองไม้งาม
21. สภ.กระสัง
22. สภ.ลําดวน
23. สภ.คูเมือง
24. สภ.หิ นเหล็กไฟ
25. สภ.นาโพธิ์
26. สภ.หนองหงส์
27. สภ.ปะคํา
28. สภ.พลับพลาชัย
29. สภ.ห้วยราช
30. สภ.โนนสุวรรณ
31. สภ.โนนดินแดง
32. สภ.บ้านใหม่ฯ
33. สภ.ชํานิ
34. สภ.เฉลิมพระเกียรติ
35. สภ.แคนดง
36. สภ.ชุมแสง
รวม

จํานวนสมาชิก
ทั้งหมด (คน)

จํานวนผูแ้ ทน
สมาชิก (คน)

36
57
31
56
31
55
36
52
58
41
48
60
47
53
59
44
23

2
3
2
3
2
3
2
3
3
2
2
3
2
3
3
2
1

2,219

116

ทั้งนี้ ให้แต่ละสภ. แจ้งรายชื่อผูแ้ ทนสมาชิกที่เข้าร่ วมประชุมให้กบั สหกรณ์ฯ ภายในวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
อนุมตั ิตามเสนอ
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4.11 เรื่ องขอจัดทาโครงการเพื่อเป็ นสวัสดิการให้ กบั สมาชิกและโครงการอบรมสัมมนาให้ ความรู้ กบั สมาชิก
ตามมติ ที่ป ระชุ มใหญ่ สามัญ ประจํา ปี 2562 เมื่ อวันที่ 16 ตุล าคม 2562 ระเบี ยบวาระที่ 4.6 ที่ ป ระชุ ม ใหญ่
ได้อนุมตั ิให้สหกรณ์ฯ จัดทําโครงการตามแผนกลยุทธ์ เป็ นโครงการให้สวัสดิการแก่สมาชิก โดยตั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายไว้จาํ นวน
100,000.- บาท และจัดทําโครงการอบรมสัมมนาให้ความรู ้แก่กรรมการ, เจ้าหน้าที่ และสมาชิ ก โดยตั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายไว้
จํานวน 200,000.- บาท ปั จจุบนั งบประมาณโครงการอบรมสัมมนาให้ความรู ้กบั สมาชิกคงเหลือจํานวน 170,000.- บาท นั้น
เพื่อเป็ นการบูรณาการแผนงานสวัสดิ การของตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์และสหกรณ์ ออมทรั พย์ตาํ รวจภูธร
จังหวัดบุรีรัมย์ จํากัด จึงได้จดั ทําโครงการ 2 โครงการ ดังนี้
1. โครงการจัดหาเสื้ อเพื่อเป็ นสวัสดิ การข้าราชการตํารวจที่ เกษียณอายุราชการ เพื่อเป็ นการสร้ างขวัญและ
กําลังใจให้กบั ข้าราชการตํารวจและผูป้ ฏิบตั ิงานที่ปฏิบตั ิงานจนครบเกษียณอายุราชการ และยกระดับคุณภาพชีวิตให้กบั ข้าราชการ
ตํารวจและสมาชิกสหกรณ์ฯ งบประมาณในการจัดทําโครงการจํานวน 100,000.- บาท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารหน้า 34 - 36
2. โครงการฝึ กอบรมสัมมนาให้ความรู ้แก่ขา้ ราชการตํารวจที่เป็ นสมาชิกซึ่ งได้รับมอบหมาย ให้ดูแลการชุมนุม
สาธารณะตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 งบประมาณในการจัดทําโครงการจํานวน 170,000.- บาท รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารหน้า 37 - 40
ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินงานสอดคล้องกับการบริ หารงานของสหกรณ์ฯ ตามพันธกิจที่ 2 พัฒนาองค์กร บุคลากร
ให้มีความเข้มแข็ง ภายใต้การบริ หารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลที่มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล และพันธกิจที่ 3 พัฒนาระบบ
การเงิ น และสวัส ดิ ก ารให้ส อดคล้อ งกับ ความต้อ งการของสมาชิ ก สหกรณ์ ฯ จึ ง ขออนุ ม ัติ เ บิ กเงิ น เพื่ อสนับ สนุ น การจัด ทํา
โครงการที่ 1. จํานวน 100,000.- บาท (หนึ่ งแสนบาทถ้วน) และขออนุมตั ิ เบิ กเงินเพื่อสนับสนุนการจัดทําโครงการที่ 2. จํานวน
170,000.- บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) รวม 2 โครงการ เป็ นจํานวนเงินทั้งสิ้น 270,000.- บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุ มตั ิเงิ นร่ วมสนับสนุนในการจัดทําโครงการที่ 1 จํานวน 100,000.- บาท และ
โครงการที่ 2 จํานวน 170,000.- บาท รวม 2 รายการ เป็ นเงินจํานวนทั้งสิ้น 270,000.- บาท โดยให้เบิกเงินจากบัญชีค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์

- 32 -

- 33 -

- 34 -

- 35 -

- 36 -

- 37 -

- 38 -

ผนวก ค : งบประมาณค่าใช้จ่าย
ประกอบ : โครงการฝึ กอบรมเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะข้าราชการตํารวจซึ่งได้รับมอบหมายให้ดูแล
การชุมนุมสารธารณะ และการปรับปรุ งคู่มือการปฏิบตั ิงานตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ
พ.ศ.2558 ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ ภ.จว.บุรีรัมย์
ลาดับ
รายการ
จานวนเงิน (บาท)
หมายเหตุ
1

ค่าอาหารสําหรับผูเ้ ข้ารับการฝึ ก
155 นาย X 155 บาท X 4 มื้อ

96,100

2

ค่าอาหารว่างสําหรับผูเ้ ข้ารับการฝึ ก
155 นาย X 25 บาท X 8 มื้อ

31,000

3

ค่าใบประกาศณี ยบัตร 155 ใบ

6,900

4

ค่าตอบแทนวิทยากร
5 นาย x 3 ชม. X 600 บาท x 4 วัน

36,000

รวมทั้งสิ้น

170,000

หมายเหตุ : ค่ าใช้ จ่ายสามารถถัวได้ ตามความเหมาะสม

พันตํารวจโท
ผูเ้ สนอโครงการ
(บรรลือ หะสู ง)
สารวัตรฝ่ ายอํานวยการตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์
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4.12 เรื่ องขอจัดทาโครงการจัดหาของที่ระลึกเป็ นเสื้ อเพื่อมอบเป็ นสวัสดิการข้ าราชการตารวจและสมาชิกสหกรณ์
ด้วยตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์ตาํ รวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ได้กาํ หนดแผนการปฏิบตั ิงาน
ในการยกระดับคุณภาพชีวติ ของข้าราชการตํารวจและสมาชิกสหกรณ์ฯ โดยได้จดั สวัสดิการในรู ปแบบต่างๆ เพื่อเป็ นการสร้างขวัญ
และกําลังใจให้กบั ข้าราชการตํารวจและผูป้ ฏิบตั ิงาน ให้บรรลุเป้ าประสงค์ และมีผลสัมฤทธิ์ สู งสุ ดของการปฏิบตั ิงาน และนําไปสู่
ความเป็ นเลิศขององค์กร จึ งได้จัดทําโครงการจัดหาของที่ ระลึ กเป็ นเสื้ อเพื่อมอบเป็ นสวัสดิ การข้าราชการตํารวจและสมาชิ ก
สหกรณ์ เพื่อเป็ นสวัสดิ การให้แก่ ข้าราชการตํารวจและสมาชิกสหกรณ์ฯ ช่วยลดค่าครองชีพ และเป็ นการบํารุ งขวัญแก่ขา้ ราชการ
ตํารวจและสมาชิกสหกรณ์ฯ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารหน้า 41 - 43
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม
อนุมตั ิตามเสนอ และให้สหกรณ์ฯ ตั้งงบประมาณรายจ่ายในปี 2564 เพื่อจัดซื้อของที่ระลึกไว้จาํ นวน 1 ล้านบาท

- 40 -

- 41 -
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4.13 เรื่ องการพิจารณาจ่ ายเงินกู้สามัญ
ตั้งแต่วนั ที่ 21 กรกฎาคม – 20 สิ งหาคม 2563 มีสมาชิกยืน่ กูแ้ ต่ละประเภทดังนี้
1. สมาชิกยืน่ กูส้ ามัญจํานวน 46 ราย เป็ นเงินขอกูจ้ าํ นวน 76,352,000.- บาท,กูห้ ุ ้นตัวเองจํานวน 6 ราย เป็ นเงิน
ขอกู้ 2,064,500.- บาท
2. สมาชิกยืน่ กูเ้ งินกูเ้ พื่อซื้อรถจักรยานยนต์จาํ นวน 1 ราย เป็ นเงินขอกูจ้ าํ นวน 44,470.- บาท
3. สมาชิกยืน่ กูเ้ งินกูพ้ ิเศษเพื่อประกอบอาชีพจํานวน 3 ราย เป็ นเงินขอกูจ้ าํ นวน 600,000.- บาท
สมาชิกยืน่ กูเ้ งินกูท้ ุกประเภทรวม 56 ราย เป็ นเงินขอกูจ้ าํ นวนทั้งสิ้น 79,060,970.- บาท จ่ายจริ งประมาณ20,435,075.- บาท
สหกรณ์ ฯ ได้รวบรวมสัญญาเงิ นกู้ทุกประเภทเสนอต่อคณะกรรมการเงิ นกู้เพื่อร่ วมกันพิจารณาแล้วเห็ นว่า
สมาชิกทุกรายยืน่ ขอกูต้ รงตามระเบียบว่าด้วยการให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกและตรงตามหลักเกณฑ์ที่สหกรณ์ฯ กําหนด
ทั้งนี้ สหกรณ์ ฯ มีเงินจากการรับฝากเงิน,รับชาระหนี,้ อยู่ในบัญชีเงินฝากของสหกรณ์ ในระเบียบวาระที่ 3.4 และ
จากการกันเงินในระเบียบวาระที่ 3.5 จ่ ายให้ กับสมาชิ กที่ยื่นขอกู้เงินได้ ท้ังหมดรวม 53 ราย สาหรั บ สมาชิ กที่ยื่นกู้เงินกู้พิเศษ
เพื่อประกอบอาชีพจานวน 3 ราย จะขอคณะกรรมการเงินกู้พจิ ารณาอีกครั้งต่ อไป
สหกรณ์ ฯ ขอกาหนดวันจ่ ายเงินกู้สามัญและเงินกู้เพื่อซื้อรถจักรยานยนต์ ในวันอังคารที่ 1 กันยายน 2563
สําหรับเงิ นกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิ น สหกรณ์ฯ จะรวบรวมเอกสารคําขอกูแ้ ละสรุ ปจํานวนสมาชิ ก,จํานวนเงิ นที่ ขอกู้
ภายในเวลา 10.00 น. เพื่อเสนอขออนุมตั ิเบิกจ่ายเงินให้กบั สมาชิกทุกวันทําการ
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม
อนุมตั ิตามเสนอ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่ องอื่นๆ
- ประธานฯ สอบถามว่ามีผใู ้ ดมีขอ้ เสนอแนะหรื อข้อซักถามเรื่ องใดอีกหรื อไม่
- เมื่อไม่มีผใู ้ ดเสนอแนะหรื อซักถามเรื่ องใด ประธานฯ จึงกล่าวปิ ดการประชุม

เลิกประชุมเวลา 15.00 น

สําเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ) พ.ต.อ.ชวาล อุทยั พันธุ์
( ชวาล อุทยั พันธุ์ )
เลขานุการ

