
สาํเนา 
รายงานการประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ 

สหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจภูธรจงัหวดับุรีรัมย ์จาํกดั 
คร้ังท่ี 11/2563  วนัจนัทร์ท่ี  31 สิงหาคม 2563 

ณ หอ้งประชุมสาํนกังานสหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจภูธรจงัหวดับุรีรัมย ์จาํกดั 
******************************** 

คณะกรรมการดาํเนินการจาํนวน  12  ท่าน เขา้ประชุม    8 ท่าน ไม่เขา้ประชุม   4  ท่าน 
ท่ีปรึกษาคณะกรรมการจาํนวน     32 ท่าน เขา้ประชุม  27 ท่าน ไม่เขา้ประชุม   5  ท่าน 
ผูเ้ขา้ร่วมประชุม  2 ท่าน   

 

กรรมการท่ีเขา้ประชุม 
  1. พล.ต.ต.ชาญชยั พงษพ์ิชิตกลุ ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย ์ ประธานกรรมการ  
  2. พ.ต.อ.รุทธพล เนาวรัตน ์ รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย ์ รองประธานกรรมการ 
  3. พ.ต.อ.ชวาล อุทยัพนัธ์ุ ผกก.สภ.โนนสุวรรณ เลขานุการ 
  4. พ.ต.อ.สมัภาษณ์ ศรีจนัทึก ผกก.สภ.สตึก กรรมการ 
  5. พ.ต.อ.สุทธิ ภู่หริยว์งศสุ์ข ผกก.สภ.หนองสองหอ้ง กรรมการ 
  6. พ.ต.อ.ธีรพล ยมนา ผกก.สภ.โนนดินแดง กรรมการ 
  7. พ.ต.อ.เจตน์สฤษฎ์ิ แพง่ศรีสาร ผกก.สภ.ประโคนชยั กรรมการ 
  8. พ.ต.อ.สนอง วรรณโคตร ผกก.สภ.ลาํปลายมาศ กรรมการ 

 

กรรมการท่ีไม่เขา้ประชุม 
  1. พ.ต.อ.ณรงคฤ์ทธ์ิ ด่านสุวรรณ์ รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย ์ รองประธานกรรมการ 
  2. พ.ต.อ.อดุลย ์ ชยัประสิทธิกลุ รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย ์ รองประธานกรรมการ 
  3. พ.ต.อ.กอ้งชาติ เล้ียงสมทรัพย ์ รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย ์ รองประธานกรรมการ 
  4. พ.ต.อ.ต่อศกัด์ิ ศรีเสริม ผกก.สภ.เมืองบุรีรัมย ์ เหรัญญิก 

 

ท่ีปรึกษาท่ีเขา้ประชุม 
  1. พ.ต.อ.สาธิต สถิตถาวร ผกก.สืบสวน ภ.จว.บุรีรัมย ์
  2. พ.ต.อ.สมชยั โสภณปัญญาภรณ์ ผกก.สภ.ชาํนิ 
  3. พ.ต.อ.ภควตั ธรรมดี ผกก.สภ.นางรอง 
  4. พ.ต.อ.ชยัพนัธ์ุ ทพัวงษ ์ ผกก.สภ.ละหานทราย 
  5. พ.ต.อ.อษัฎไณย ป้องกนั ผกก.สภ.คูเมือง 
  6. พ.ต.อ.วษิณุ อาภรณ์พงษ ์ ผกก.สภ.กระสงั 
  7. พ.ต.อ.วชิรวทิย ์ วรรณธานี ผกก.สภ.แคนดง 
  8. พ.ต.อ.กมัพล วงษส์งวน ผกก.สภ.บา้นกรวด 
  9. พ.ต.อ.สมยศ พ้ืนชยัภูมิ ผกก.สภ.บา้นใหม่ฯ 
10. พ.ต.อ.ยทุธนา ไตรทิพย ์ ผกก.สภ.หนองก่ี 
11. พ.ต.อ.วศิิษฎ ์ บวัสง่าวงศ ์ ผกก.สภ.เฉลิมพระเกียรติ 
12. พ.ต.อ.ณฏัฐพล ดาํรงวชัรศกัด์ิ ผกก.สภ.พทุไธสง 
13. พ.ต.อ.บุญธรรม สมบูรณ์ ผกก.สภ.นาโพธ์ิ 
14. พ.ต.อ.สง่า ทางธรรม ผกก.สภ.หนองหงส์ 
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15. พ.ต.อ.จุลฑิตย ์ กิตติรงค ์ ผกก.สภ.ปะคาํ 
16. พ.ต.อ.พงศธร โสกลู ผกก.สภ.บา้นด่าน 
17. พ.ต.อ.เดชประเสริฐ อจัฉริยวศิรุต ผกก.สภ.บา้นบวั 
18. พ.ต.อ.ชูสิทธ์ิ หล่อแสง ผกก.สภ.ทะเมนชยั 
19. พ.ต.อ.พงษศ์กัด์ิ สุขอ่ิม ผกก.สภ.ลาํดวน 
20. พ.ต.ท.ญาณะธชั ชยัพชรโชติ สวญ.สภ.ถาวร 
21. พ.ต.ท.สยาม เกียรติบรรจง สวญ.สภ.โคกกระชาย 
22. พ.ต.ท.สมโภชน์ ทิพยว์ลัย ์ สวญ.สภ.ชุมแสง 
23. พ.ต.ท.ยทุธพล บุษบา สวญ.สภ.หินเหลก็ไฟ 
24. พ.ต.ท.จกัรพงศ ์ ทาสุวรรณ สว.สภ.โนนเจริญ 
25. พ.ต.ท.วเิชียร พรหนองแสน สว.สภ.หนองไทร 
26. พ.ต.ท.ณรงคฤ์ทธ์ิ ปานแดง สว.สภ.หนองไมง้าม 
27. พ.ต.ท.ไกรสิทธ์ิ หาญยิง่ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บา้นกรวด 

 

ท่ีปรึกษาท่ีไม่เขา้ประชุม 
  1. พ.ต.อ.ปริญญา พรเดชาพิพฒั รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย ์
  2. พ.ต.อ.นิธิศ ปิติธีรโชติ รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย ์
  3. พ.ต.อ.บญัชา ศรีอนนัต ์ ผกก.(สอบสวน) ภ.จว.บุรีรัมย ์
  4. พ.ต.อ.สมนึก เจียมจงัหรีด ผกก.สภ.พลบัพลาชยั 
  5. พ.ต.อ.บุญสินธ์ุ ผดุงสุข ผกก.สภ.หว้ยราช 

 

ผูเ้ขา้ร่วมประชุม 
  1. นางจิรพร ตนัตาปกลุ ผูจ้ดัการฯ 
  2. นางพรพรรณ ศรีสงัวรณ์ รองผูจ้ดัการฯ 

 

เร่ิมประชุมเวลา   13.00  น. 
 เม่ือคณะกรรมการดาํเนินการมาครบองค์ประชุมแลว้ พล.ต.ต.ชาญชยั  พงษ์พิชิตกุล ประธานกรรมการเป็นประธาน              
ในท่ีประชุม ไดก้ล่าวเปิดการประชุม,กล่าวตอ้นรับผูเ้ขา้ประชุม และดาํเนินการประชุมตามระเบียบวาระดงัต่อไปน้ี 
ระเบียบวาระที ่ 1  เร่ืองประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
- ไม่มี 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
ประธานในทีป่ระชุม มอบหมายให้ พ.ต.อ.ชวาลฯ เลขานุการ ท าหน้าทีด่ าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 
ระเบียบวาระที ่ 2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินการคร้ังที ่9/2563 
เลขานุการ เลขานุการ เสนอคณะกรรมการเพ่ือรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการดาํเนินการชุดท่ี 47 คร้ังท่ี 10/2563 
เม่ือวนัพธุท่ี  29 กรกฎาคม 2563 

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อรับรองรายงานการประชุม 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระที ่ 3  เร่ืองเพ่ือทราบ 
ผูต้รวจสอบกิจการ 3.1  เร่ืองรายงานการตรวจสอบรายงานกจิการ 

รายงานการตรวจสอบกิจการ 
สหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจภูธรจงัหวดับุรีรัมย ์จาํกดั 

ประจาํเดือน กรกฎาคม 2563 
 

เรียน ประธานกรรมการและคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ 
 ตามท่ีท่ีประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 2562 เม่ือวนัท่ี  16 ตุลาคม 2562 ไดเ้ลือกตั้งขา้พเจา้เป็นผูต้รวจสอบกิจการของสหกรณ์ออม
ทรัพยต์าํรวจภูธรจงัหวดับุรีรัมย ์จาํกดั ประจาํปีทางบญัชีส้ินสุดวนัท่ี  30 กนัยายน 2563 นั้น ขา้พเจา้ขอเสนอผลการตรวจสอบสําหรับ
เดือน กรกฎาคม 2563 ดงัต่อไปน้ี 
1.  วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
 1.1 เพื่อตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบติังานดา้นการบญัชีและการเงิน 
 1.2 เพ่ือใหข้อ้เสนอแนะในการแกไ้ขปรับปรุงการปฏิบติังานดา้นบญัชีและการเงิน 
 1.3 เพ่ือตรวจสอบและใหข้อ้เสนอแนะเก่ียวกบัการดาํเนินงานของสหกรณ์ 
2.  ขอบเขตการตรวจสอบ 
 2.1 ตรวจสอบความถกูตอ้งของการบนัทึกบญัชีตามเอกสารหลกัฐาน 
 2.2 ตรวจสอบการปฏิบติังานดา้นการเงินตามระเบียบและขอ้กาํหนดของสหกรณ์ 

2.3 ตรวจสอบการดาํเนินงานตามวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั ระเบียบ และมติท่ีประชุม 
2.4 ตรวจสอบการบริหารของคณะกรรมการดาํเนินการตามแผนงานและงบประมาณท่ีกาํหนดไว ้

3.  การตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน 
 3.1 เงินสดคงเหลือ ณ วนัส้ินเดือน ประกอบดว้ย 

- เงินสดในมือ จาํนวน 25,000.00  บาท 
- เงินฝากธนาคาร  5 บญัชี จาํนวน 139,238,533.89  บาท 
- เงินฝาก ชสอ.ตาํรวจแห่งชาติ จาํนวน 74,422.21  บาท 

3.2 การรับ–จ่าย และการเกบ็รักษาเงินสดเป็นไปตามระเบียบการเกบ็รักษาเงินสดคือ ไม่เกินวนัละ  30,000.- บาท 
3.3 บญัชีคุมยอดเงินฝากธนาคารทกุบญัชี มียอดเงินคงเหลือส้ินเดือนถูกตอ้งตรงกบัสมุดคู่ฝากของธนาคาร 

 3.4 ขอ้สงัเกตเก่ียวกบัการปฏิบติัการดา้นการเงิน : ไม่มี 
4.  การตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านบัญชี 

 4.1 เอกสารหลกัฐานประกอบการลงบญัชี  ครบถว้น  สมบูรณ์ 
 4.2 การบนัทึกบญัชีของสหกรณ์ฯ เรียบร้อยเป็นปัจจบุนั 

 4.3 การจดัทาํบญัชียอ่ยและทะเบียนต่างๆ ไดจ้ดัทาํไวค้รบถว้น บญัชีรายละเอียดลูกหน้ี เงินรับฝาก ทุนเรือนหุน้จดัทาํไว้
เรียบร้อยตรงกบับญัชีคุมยอด 
 4.4 ขอ้สงัเกตเก่ียวกบัการปฏิบติังานดา้นบญัชี : ไม่มี 
5.  การตรวจสอบด้านการบริหารงาน 
 5.1 การบริหารงานของสหกรณ์ฯ เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน กฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบ มติท่ีประชุมใหญ่ และมติ 
ท่ีประชุมคณะกรรมการดาํเนินงาน 
 5.2 การบริหารงานดา้นต่างๆ ของสหกรณ์ฯ เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  สหกรณ์ฯ มีการแบ่งแยกหนา้ท่ีงานของเจา้หนา้ท่ีไว้
อยา่งชดัเจน 
 5.3 ขอ้สงัเกตเก่ียวกบัการบริหารงาน : ไม่มี 
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6.  การให้เงินกู้แก่สมาชิก 

 จ านวนเงนิ 
         6.1 ยอดยกมาจากเดือนก่อน 3,403,174,736.00 บาท 
เงินให้กูร้ะหวา่งเดือน   
 6.1.1 กูฉุ้กเฉิน จาํนวน 214 สญัญา 4,304,800.00 บาท 
 6.1.2 กูส้ามญั -- ” -- 41 สญัญา 65,545,700.00 บาท 
 6.1.3 กูพิ้เศษ -- ” -- 4 สญัญา 800,000.00 บาท 
 6.1.4 กูโ้ครงการ -- ” -- 2 สญัญา 63,990.00 บาท 
         6.2 รับชาํระระหวา่งเดือน 79,498,671.00 บาท 
         6.3 ยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินเดือน 3,394,390,555.00 บาท 

         6.4 ขอ้สงัเกตเก่ียวกบัเงินให้กูแ้ก่สมาชิก : ไม่มี  

7.  เงินเบิกเกนิบญัชีและเงินกู้ยืม 
 รายการเคล่ือนไหวระหวา่งเดือน  

รายการ ยอดยกมาตน้เดือน กูเ้พ่ิม จ่ายชาํระหน้ี คงเหลือส้ินเดือน  
เงินเบิกเกินบญัชี ธ.กรุงไทย 0.00 525,456,459.35 525,456,459.35 0.00 บาท 
ตัว๋สญัญาใชเ้งิน ธ.ก.ส. 550,000,000.00 0.00 0.00 550,000,000.00 บาท 
กู ้ชสอ.(ระยะกลาง) 415,000,000.00 0.00 84,435,112.45 330,564,887.55 บาท 
กู ้สอ.วชิรพยาบาล (ระยะยาว) 92,500,000.00 0.00 2,500,000.00 90,000,000.00 บาท 
กู ้ชสอ.ตร. 412,693,200.00 0.00 412,693,200.00 0.00 บาท 
กู ้สอ.กระทรวงมหาดไทย 135,605,134.00 0.00 2,147,001.00 133,458,133.00 บาท 
กู ้ชสอ.(ระยะยาว) 0.00 500,000,000.00 0.00 500,000,000.00 บาท 

รวมทั้งส้ิน 1,605,798,334.00 1,025,456,459.35 1,027,231,772.80 1,604,023,020.55 บาท 

       ขอ้สงัเกตเก่ียวกบัเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มื : ไม่มี 

8.  เงินรับฝาก 
 รายการเคล่ือนไหวระหวา่งเดือน  

รายการ ยอดยกมาตน้เดือน รับฝากเพ่ิม ถอนเงินรับฝาก คงเหลือส้ินเดือน  
เงินฝากออมทรัพย ์ 179,601,965.76 1,041,399.02 1,268,178.47 179,375,186.31 บาท 
เงินฝากออมทรัพย ์(กูพิ้เศษ) 601,381.44 800,910.18 901,579.08 500,712.54 บาท 
เงินฝากสะสมทรัพย ์ 7,676,600.00 641,800.00 123,000.00 8,195,400.00 บาท 
เงินฝากออมทรัพยเ์พ่ือความมัน่คง 142,630,000.00 390,346.23 500,346.23 142,520,000.00 บาท 

รวมทั้งส้ิน 330,509,947.20 2,874,455.43 2,793,103.78 330,591,298.85 บาท 

      ขอ้สงัเกตเก่ียวกบัเงินรับฝาก : ไม่มี 

9.  ทุนเรือนหุ้น 
 รายการเคล่ือนไหวระหวา่งเดือน  

รายการ ยอดยกมาตน้เดือน ซ้ือหุ้นเพ่ิม ถอนหุ้น คงเหลือส้ินเดือน  
ทุนเรือนหุ้น 1,126,886,880.00 8,221,000.00 1,178,600.00 1,133,929,280.00 บาท 

      ขอ้สงัเกตเก่ียวกบัทุนเรือนหุ้น : ไม่มี 

10.  การใช้จ่ายเงินของสหกรณ์ฯ 
      สหกรณ์ฯ ไดใ้ชจ่้ายเงินงบประมาณตามหมวดต่างๆ ตามท่ีขอจดัตั้งไว ้และไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมใหญ่โดยวิธีถวัจ่ายทุกรายการ 
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สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวดับุรีรัมย์ จ ากดั 
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ 

ประจ าเดือน  กรกฎาคม  พ.ศ.2563 

ประเภทรายจ่าย งบประมาณ จ่ายเดือนน้ี (บาท) จ่ายเดือนน้ี (บาท) คงเหลือ(บาท) 
  จดัสรรไว ้ (ก.ค.63) (ต.ค.62-ก.ค.63)   

1. หมวดเงนิเดือนค่าจ้าง     
1.1 เงินเดือน 3,100,000.00 196,060.00 1,983,670.00 1,116,330.00 
1.2 ค่าจา้ง 108,000.00 9,000.00 90,000.00 18,000.00 
รวม 3,208,000.00 205,060.00 2,073,670.00 1,134,330.00 

2. หมวดค่าตอบแทน     
2.1 ค่าตอบแทนเจา้หนา้ท่ีการเงินฯ 333,400.00 27,781.00 277,810.00 55,590.00 
2.2 ค่าตรวจสอบกิจการ 102,000.00 8,500.00 85,000.00 17,000.00 
2.3 ค่าเบ้ียประชุม 570,000.00 35,400.00 369,400.00 200,600.00 
2.4 ค่าตอบแทนท่ีปรึกษาคณะกรรมการ 900,000.00 0.00 0.00 900,000.00 
2.5 ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีภาคเอกชน 90,000.00 0.00 40,000.00 50,000.00 
รวม 1,995,400.00 71,681.00 772,210.00 1,223,190.00 

3. หมวดวสัดุ     
3.1 เคร่ืองเขียนแบบพิมพ ์ 250,000.00 8,651.00 169,555.10 80,444.90 
3.2 ค่าวสัดุอ่ืนๆ 50,000.00 1,025.00 12,425.00 37,575.00 
รวม 300,000.00 9,676.00 181,980.10 118,019.90 

4. หมวดครุภณัฑ์     
4.1 เคร่ืองใชส้าํนกังาน 400,000.00 0.00 249,900.00 150,100.00 
รวม 400,000.00    0.00 249,900.00 150,100.00 

5. หมวดค่าใช้สอย     
5.1 ค่าเบ้ียเล้ียงพาหนะ 200,000.00 4,300.00 12,900.00 187,100.00 
5.2 ค่าเบ้ียเล้ียงพาหนะเลขาและเหรัญญิก 168,000.00 14,000.00 140,000.00 28,000.00 
5.3 ค่ารับรอง 150,000.00 9,329.00 103,438.46 46,561.54 
5.4 ค่าล่วงเวลา 100,000.00 11,200.00 37,300.00 62,700.00 
5.5 ค่าอบรมสัมมนาให้ความรู้แก่กรรมการ เจา้หนา้ท่ี และสมาชิก 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 
5.6 ค่าพฒันาบุคลากร 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 
5.7 ค่าใชจ่้ายดาํเนินงานตามแผนกลยทุธ์ 500,000.00 34,850.00 70,850.00 429,150.00 
5.8 ค่าโปรแกรมสหกรณ์และค่าบาํรุงรักษา 300,000.00 0.00 113,560.00 186,440.00 
5.9 ค่าซ่อมแซมบาํรุงและรักษาทรัพยสิ์น 100,000.00 10,260.00 32,910.00 67,090.00 
5.10 ค่าใชจ่้ายวนัประชุมใหญ่ 500,000.00 0.00 145,450.00 354,550.00 
5.11 ค่าของสมนาคุณ 800,000.00 0.00 660,000.00 140,000.00 
5.12 ค่าอากรและค่าธรรมเนียม 50,000.00 479.00 19,791.00 30,209.00 
5.13 ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 
5.14 ค่าใชจ่้ายเบด็เตล็ด 35,000.00 877.40 6,951.40 28,048.60 
5.15 ค่านํ้ามนัรถ 15,000.00 1,000.00 10,000.00 5,000.00 
5.16 ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินคดี 300,000.00 0.00 33,000.00 267,000.00 
5.17 ค่าหนงัสือพิมพแ์ละวารสาร 5,000.00 380.00 4,020.00 980.00 
5.18 ค่าเคร่ืองด่ืม 30,000.00 600.00 8,503.50 21,496.50 
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ประเภทรายจ่าย งบประมาณ จ่ายเดือนน้ี (บาท) จ่ายเดือนน้ี (บาท) คงเหลือ(บาท) 
  จดัสรรไว ้ (ก.ค.63) (ต.ค.62-ก.ค.63)   

5. หมวดค่าใช้สอย (ต่อ)     
5.19 ค่าพวงหรีด 30,000.00 1,000.00 19,000.00 11,000.00 
5.20 ค่าประกนัภยัอาคาร 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 
รวม 3,638,000.00 88,275.40 1,417,674.36 2,220,325.64 

6. หมวดที่ดนิและส่ิงปลูกสร้าง     
6.1 ค่าปรับปรุงภูมิทศัน์ 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 
รวม 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 

7. หมวดสวสัดกิาร     
7.1 ค่าสวสัดิการเจา้หนา้ท่ี 60,000.00 3,200.00 11,640.00 48,360.00 
7.2 เงินสมทบกองทุนประกนัสงัคม,กองทุนทดแทน 150,000.00 5,718.00 56,368.00 93,632.00 
รวม 210,000.00 8,918.00 68,008.00 141,992.00 

8. หมวดค่าสาธารณูปโภค     
8.1 ค่าไฟฟ้า 100,000.00 9,197.14 74,324.14 25,675.86 
8.2 ค่าโทรศพัท ์ 35,000.00 1,368.53 13,802.15 21,197.85 
8.3 ค่านํ้าประปา 10,000.00 361.57 4,124.32 5,875.68 
8.4 ค่าไปรษณีย ์ 50,000.00 1,174.00 26,693.00 23,307.00 
รวม 195,000.00 12,101.24 118,943.61 76,056.39 

9. สมทบทุนสวสัดกิารเพ่ือช่วยเหลือผู้ค า้ฯ 500,000.00 0.00 500,000.00 0.00 
รวม 500,000.00 0.00 500,000.00 0.00 

รวมทั้งส้ิน 10,546,400.00 395,711.64 5,382,386.07 5,164,013.93 
 

  จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

เลขานุการ 3.2  เร่ืองรายงานงบทดลองแสดงฐานะการเงนิประจ าเดือน กรกฎาคม 2563 
  งบทดลองประจําเดือน กรกฎาคม 2563 ส้ินสุดเม่ือวนัท่ี  31 กรกฎาคม 2563 ซ่ึงเจ้าหน้าท่ีบัญชีได้แสดง
รายละเอียดไวใ้นหนา้ถดัไป 

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

เลขานุการ 3.3  เร่ืองรายงานข้อมูลเปรียบเทยีบอตัราดอกเบีย้เงนิกู้,เงนิปันผลและเงนิเฉลีย่คืน 
ข้อมูลเปรียบเทยีบอตัราดอกเบีย้เงนิกู้,เงนิฝากออมทรัพย์,เงนิปันผลและเงนิเฉลีย่คืน 

สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจในสังกดัต ารวจภูธรภาค 3 
ที่ ช่ือสหกรณ์ อตัราดอกเบีย้

เดมิ 
อตัราดอกเบีย้
ปัจจุบนั 

ปี 2562 เม่ือน าเงินเฉลีย่คืนมาค านวณกบั
ดอกเบีย้เงินกู้แล้ว 

สมาชิกจะเสียดอกเบีย้คงเหลือ 

หมายเหตุ 

ปันผล เฉลีย่คืน 

1 บุรีรัมย ์ 8.00 7.75 8 19.50 6.44 ลด  1 พ.ค.2563 
2 สุรินทร์ 8.00 7.75 7.05 20.50 6.36 ลด  1 พ.ค.2563 
3 ยโสธร 7.95 7.75 7.50 16.50 6.47 ลด  1 ก.ย.2560 
4 อาํนาจเจริญ 7.75 7.75 7.75 17.50 6.39 --- 
5 ศรีสะเกษ 8.25 8.00 8 18.50 6.72 ลด  1 เม.ย.2563 
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ที่ ช่ือสหกรณ์ อตัราดอกเบีย้
เดมิ 

อตัราดอกเบีย้
ปัจจุบนั 

ปี 2562 เม่ือน าเงินเฉลีย่คืนมาค านวณกบั
ดอกเบีย้เงินกู้แล้ว 

สมาชิกจะเสียดอกเบีย้คงเหลือ 

หมายเหตุ 

ปันผล เฉลีย่คืน 

6 นครราชสีมา 8.75 8.25 8 20 7.00 ลด  1 พ.ค.2563 
7 อุบลราชธานี 8.25 8.50 8 19 6.89 ลด 8.25 ช่วง โควิด 3 เดือน (พ.ค.- ก.ค. ) 

เดือน ส.ค.63 ปรับเป็น  8.50 เท่าเดิม 

8 ชยัภูมิ 8.75 8.50 8.25 11.25 7.77 ลด  1 มี.ค.2563 
 

ข้อมูลเปรียบเทยีบอตัราดอกเบีย้เงนิฝาก - เงนิกู้ ของธนาคารพาณชิย์ ณ วันที่   25 สิงหาคม 2563 

ธนาคารพาณิชย ์
อตัราดอกเบ้ียเงินฝาก (%) อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้(%) 

ออมทรัพย ์
ประจาํ เบิกเกินบญัชี รายใหญ่ รายยอ่ย 

ผิดนดั 
3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน MOR MLR MRR 

กรุงเทพ 0.2500 0.3750 0.5000 0.5000 5.8750 5.2500 5.7500 20.7500 
กรุงไทย 0.2500 0.3750 0.5000 0.5000 5.8200 5.2500 6.2200 20.0000 
ธอส. 0.2500 0.6000 0.7000 0.9000 5.9000 5.7500 6.1500 13.5000 
ออมสิน 0.2500 0.5250 0.7750 0.9250 5.9950 6.1500 6.2450 14.0000 
ธ.ก.ส. 0.3800 0.5500 0.7500 1.2500 6.2500 4.8750 6.5000 14.0000 
ทหารไทย 0.1250 0.4000 0.6000 0.7000 6.1500 6.1250 6.2800 20.0000 
ไทยพาณิชย ์ 0.2500 0.3750 0.5000 0.5000 5.8450 5.2500 5.9950 28.0000 
ธนชาต 0.7000 0.4000 0.5000 0.6000 6.1500 6.1250 6.2800 18.0000 
กสิกรไทย 0.2500 0.3700 0.4500 0.4500 5.8400 5.4700 5.9700 25.0000 
กรุงศรีอยธุยา 0.2500 0.3750 0.5000 0.5000 5.9500 5.5800 6.0500 28.0000 

เกียรตินาคิน 0.2500 0.8500 0.9500 1.0500 6.4500 6.5250 6.6500 28.0000 
ซีไอเอม็บี ไทย 0.2000 0.5000 0.6000 0.0750 6.8500 6.3500 7.3500 23.0000 
 

หมายเหตุ MLR ดอกเบ้ียเงินกูลู้กคา้ชั้นดีรายใหญ่  
 MOR ดอกเบ้ียเงินกูลู้กคา้ชั้นดีเบิกเกินบญัชี  
 MRR ดอกเบ้ียเงินกูลู้กคา้ชั้นดีรายยอ่ย  
 ปี 2562 สมาชิกไดรั้บเงินเฉล่ียคืนร้อยละ 19.50 บาท เท่ากบัสมาชิกเสียดอกเบ้ียเดือนละ  6.44 บาทต่อปี 
 หรือร้อยละ 0.53 สตางคต่์อเดือน 

 

  จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

เลขานุการ 3.4  เร่ืองรายงานรายรับและรายจ่ายประจ าวนัและเงนิคงเหลือ 
  การรายงานรายรับและรายจ่ายประจําวนัเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี  23 กรกฎาคม 2563 ถึงวนัท่ี  25 สิงหาคม 2563              
มีรายละเอียดดงัน้ี.- 
  - การรับเงินแต่ละวนัของสหกรณ์จะไดจ้ากการรับชาํระหน้ีจากสมาชิก และรับเงินฝากออมทรัพย ์
  - การจ่ายเงินและการนาํเงินเหลือเขา้บญัชีธนาคารกรุงไทย สาขาบุรีรัมย ์และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร จะเป็นไปตามรายการท่ีได้รับการอนุมัติจากประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการ พร้อมทั้ งมีเอกสาร
ประกอบการจ่ายเงินทุกคร้ัง ดงัมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี.- 

วนั    เดือน   ปี รายรับ  รายจ่าย  เงินสดในมือ 
ยอดยกมา     25,000.00 

23  กรกฎาคม    2563 20,000.00  20,000.00  25,000.00 
24        ”               ” 200,000.00  200,000.00  25,000.00 
29        ”               ” 38,600.00  44,638.00  18,962.00 
30        ”               ” 113,000.00  106,962.00  25,000.00 
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วนั    เดือน   ปี รายรับ  รายจ่าย  เงินสดในมือ 
31  กรกฎาคม    2563 240,063.53  240,063.53  25,000.00 
03  สิงหาคม      2563 52,563.00  52,563.00  25,000.00 
04        ”               ” 114,504.00  114,504.00  25,000.00 
05        ”               ” 182,000.00  182,000.00  25,000.00 
06        ”               ” 0.00  7,000.00  18,000.00 
07        ”               ” 608,920.00  601,920.00  25,000.00 
10        ”               ” 674,452.00  674,452.00  25,000.00 
11        ”               ” 18,560.00  18,560.00  25,000.00 
13        ”               ” 24,039.00  24,039.00  25,000.00 
14        ”               ” 0.00  6,000.00  19,000.00 
17        ”               ” 19,570.00  13,570.00  25,000.00 
18        ”               ” 0.00  10,000.00  15,000.00 
19        ”               ” 60,000.00  50,001.00  24,999.00 
20        ”               ” 6,025.00  6,024.00  25,000.00 
21        ”               ” 40,000.00  40,000.00  25,000.00 
24        ”               ” 0.00  4,000.00  21,000.00 
25        ”               ” 4,900.00  900.00  25,000.00 

 2,417,196.53  2,417,196.53   
 

  วนัท่ี  25 สิงหาคม 2563  สหกรณ์ฯ ขอรายงานเงินในบญัชีดงัน้ี 
เงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขบญัชี 308-1-01405-0 จาํนวนเงิน 18,508,079.39 บาท 
เงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขบญัชี 308-1-85401-6 ” 81,952.83 บาท 
เงินฝากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ฯ ” 483,207.54 บาท 
เงินฝากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจแห่งชาติ จาํกดั ” 74,422.21 บาท 
เงินฝากธนาคารออมสิน ” 88,542.84 บาท 
เงินฝากธนาคารกรุงเทพ จาํกดั ” 105.35 บาท 
     รวม  6 บญัชี เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน  19,236,310.16 บาท 

  

  จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

เลขานุการ 3.5  เร่ืองรายงานประมาณการรายรับ – ประมาณการรายจ่าย 

  ในวนัส้ินเดือน สิงหาคม 2563 สหกรณ์ฯ จะไดรั้บเงินจากการเรียกเก็บเงินหัก ณ ท่ีจ่ายจากสมาชิก  เป็นจาํนวน
เงินทั้ งส้ิน  47,561,186.- บาท (ส่ีสิบเจ็ดลา้นห้าแสนหกหม่ืนหน่ึงพนัหน่ึงร้อยแปดสิบหกบาทถว้น) ซ่ึงการเงิน ภ .จว.บุรีรัมย ์         
จะจ่ายเป็นเช็คธนาคารกรุงไทย สาขาบุรีรัมย์ สหกรณ์ฯ จะนําเช็คดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากของสหกรณ์คือบัญชีเงินฝาก
ธนาคารกรุงไทย หมายเลขบัญชี 308–1–01405–0 และบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรฯ หมายเลขบัญชี 010408118295   
สาํหรับรายจ่ายเป็นการประมาณการจ่าย มีรายละเอียดดงัน้ี 

ประมาณการรายรับ 
  1.  ค่าหุ้น 6,524,100.00 บาท 
  2.  เงินงวดชาํระหน้ีสามญั,โครงการฯ และเงินกูพิ้เศษ 16,597,737.00 บาท 
  3.  เงินงวดชาํระหน้ีเงินกูเ้พ่ือเหตุฉุกเฉิน 2,935,500.00 บาท 
  4.  ดอกเบ้ียรับ 20,868,409.00 บาท 
  5.  เงินฝากสะสมทรัพย ์ 616,800.00 บาท 
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ประมาณการรายรับ 
  6.  เงินสะสมเจา้หนา้ท่ี 18,600.00 บาท 
  7.  ค่าธรรมเนียมสมาชิกสมคัรใหม่  2 ราย 40.00 บาท 
               รวมรับ 47,561,186.00 บาท 

 

ประมาณการรายจ่าย 
  1.  เงินเดือน 219,300.00 บาท 
  2.  ค่าจา้ง (ภารโรงและแม่บา้น) 9,000.00 บาท 
  3.  ค่าตอบแทน (ผูต้รวจสอบกิจการ) 8,500.00 บาท 
  4.  ค่าเบ้ียเล้ียงพาหนะ (เลขานุการ และเหรัญญิก) 14,000.00 บาท 
  5.  ค่าเบ้ียประชุมกรรมการ , ท่ีปรึกษา และผูเ้ขา้ร่วมประชุม 37,000.00 บาท 
  6.  ค่ารับรอง ( อาหารและเคร่ืองด่ืม ) 10,000.00 บาท 
  7.  ค่าตอบแทนเจา้หนา้ท่ีการเงินทุก สภ. 27,781.00 บาท 
  8.  เงินประกนัสงัคม 5 % (ส่วนของนายจา้ง) 5,718.00 บาท 
  9.  ค่าโทรศพัทแ์ละอินเตอร์เน็ต 1,368.53 บาท 
10. ค่าเคร่ืองเขียนแบบพิมพแ์ละค่าใชจ่้ายเบด็เตล็ด 35,975.00 บาท 
11. สมาชิกขอลาออกจากสหกรณ์  1 ราย 10,400.00 บาท 
12.  สมาชิกขอปิดบญัชีเงินฝากสะสมทรัพยก่์อนครบโครงการฯ  1 ราย 8,589.39 บาท 
13. โครงการเงินฝากสะสมทรัพยค์รบ  24 งวดเดือน  3 ราย เป็นเงินตน้พร้อมดอกเบ้ีย 350,284.68 บาท 
14. จ่ายเงินตน้ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จาํกดั  2 สญัญา 3,000,000.00 บาท 
15. จ่ายเงินตน้สหกรณ์ออมทรัพยว์ชิรพยาบาล จาํกดั 2,500,000.00 บาท 
16. จ่ายเงินตน้สหกรณ์ออมทรัพยก์ระทรวงมหาดไทย จาํกดั 2,153,366.00 บาท 
17. จ่ายดอกเบ้ียตัว๋สญัญาใชเ้งินธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 311,917.80 บาท 
18. จ่ายดอกเบ้ียชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 2,953,965.68 บาท 
19. จ่ายดอกเบ้ียสหกรณ์ออมทรัพยว์ชิรพยาบาล 282,049.00 บาท 
20. จ่ายดอกเบ้ียสหกรณ์ออมทรัพยก์ระทรวงมหาดไทย จาํกดั 395,634.00 บาท 
21. กนัเงินไวจ่้ายสมาชิกถอนเงินฝาก 1,700,000.00 บาท 
22. กนัเงินไวจ่้ายเงินกูเ้พ่ือเหตุฉุกเฉินเดือน ก.ย.2563 4,000,000.00 บาท 
23. กนัเงินไวจ่้ายเงินกูส้ามญัเดือน ก.ย.2563 29,526,336.92 บาท 
               รวมจ่าย 47,561,186.00 บาท 

 

  จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

เลขานุการ 3.6  เร่ืองรายงานการจ่ายเงนิกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน 
  ในเดือน กรกฎาคม 2563  สหกรณ์ฯ จ่ายเงินกูเ้พ่ือเหตุฉุกเฉินให้กบัสมาชิกรวม  214 ราย เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน  
4,304,800.- บาท (ส่ีลา้นสามแสนส่ีพนัแปดร้อยบาทถว้น) สรุปการกูเ้งินแต่ละสภ. ไดเ้ป็นดงัน้ี 

สงักดั จาํนวน (ราย) เป็นเงิน(บาท) สงักดั จาํนวน (ราย) เป็นเงิน(บาท) 
  1. สหกรณ์ฯ 1 18,000.00   7. สภ.นางรอง 13 302,400.00 
  2. ภ.จว.บุรีรัมย ์ 7 145,000.00   8. สภ.หนองไทร 1 20,000.00 
  3. นปพ. 5 83,000.00   9. สภ.ประโคนชยั 10 203,400.00 
  4. สภ.เมืองบุรีรัมย ์ 25 491,100.00 10. สภ.บา้นบวั 2 53,000.00 
  5. สภ.บา้นด่าน 2 48,000.00 11. สภ.ลาํปลายมาศ 11 202,000.00 
  6. สภ.หนองสองห้อง 1 25,000.00 12. สภ.ทะเมนชยั 5 105,900.00 
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สงักดั จาํนวน (ราย) เป็นเงิน(บาท) สงักดั จาํนวน (ราย) เป็นเงิน(บาท) 
13. สภ.ละหานทราย 5 89,000.00 26. สภ.ปะคาํ 3 41,000.00 
14. สภ.หนองก่ี 5 110,000.00 276. สภ.พลบัพลาชยั 5 112,000.00 
15. สภ.พทุไธสง 5 82,000.00 28. สภ.ห้วยราช 5 86,000.00 
16. สภ.สตึก 19 410,000.00 29. สภ.โนนสุวรรณ 3 70,000.00 
17. สภ.บา้นกรวด 10 227,500.00 30. สภ.โนนดินแดง 11 224,000.00 
18. สภ.โคกกระชาย 5 126,000.00 31. สภ.บา้นใหม่ฯ 7 160,200.00 
19. สภ.หนองไมง้าม 2 51,000.00 32. สภ.ชาํนิ 4 91,000.00 
20. สภ.กระสงั 6 79,000.00 33. สภ.เฉลิมฯ 5 90,000.00 
21. สภ.ลาํดวน 5 67,000.00 34. สภ.แคนดง 1 28,000.00 
22. สภ.คูเมือง 5 111,000.00 35. สภ.ชุมแสง 2 50,000.00 
23. สภ.หินเหลก็ไฟ 2 45,000.00 36. บาํนาญ 10 133,300.00 
24. สภ.นาโพธ์ิ 4 87,000.00    
25. สภ.หนองหงส์ 2 38,000.00 รวมทั้งส้ิน 214 4,304,800.00 

 

สรุปการกูแ้ต่ละวนั 
วนั เดือน  ปี จาํนวนราย จาํนวนเงิน วนั  เดือน  ปี จาํนวนราย จาํนวนเงิน 

  1  กรกฎาคม  2563 38 774,600.00 17 กรกฎาคม   2563 4 80,000.00 
  2       ”              ” 28 577,300.00 20        ”             ” 6 96,000.00 
  3       ”              ” 26 515,900.00 21        ”             ” 6 132,000.00 
  8       ”              ” 13 260,000.00 22        ”             ” 5 102,000.00 
  9       ”              ” 17 358,700.00 23        ”             ” 5 89,800.00 
10       ”              ” 7 169,000.00 24        ”             ” 4 84,000.00 
13       ”              ” 10 200,000.00 29        ”             ” 6 59,000.00 
14       ”              ” 5 104,000.00 30        ”             ” 11 227,000.000 
15        ”             ” 6 119,000.00 31        ”             ” 13 267,500.00 
16        ”             ” 4 89,000.00 รวมทั้งส้ิน 214 4,304,800.00 

 

สหกรณ์ฯ ตอ้งส่งขอ้มูลรายการหักเงินต่างๆ ให้กบัการเงิน ภ.จว.บุรีรัมย ์ทุกวนัท่ี 4 ของเดือน ดงันั้น สมาชิก      
ท่ียืน่กูต้ ั้งแต่วนัท่ี  4 ของเดือน สหกรณ์ฯ จะหกัเก็บเงินในเดือนถดัไป 

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

เลขานุการ 3.7  เร่ืองรายงานการจ่ายเงนิกู้ 
  ในเดือน สิงหาคม 2563 สหกรณ์ฯ จ่ายเงินกู้สามญั,เงินกู้เพ่ือซ้ือรถจกัรยานยนต์,เงินกู้เพ่ือซ้ือ เทคโนโลยีฯ     
และเงินกูพิ้เศษเพ่ือประกอบอาชีพ รวม  38 ราย เป็นเงินขอกูจ้าํนวนทั้งส้ิน  55,216,900.- บาท (ห้าสิบห้าลา้นสองแสนหน่ึงหม่ืน- 
หกพนัเกา้ร้อยบาทถว้น) ตามรายละเอียดดงัน้ี 

ประเภทเงินกู ้ วนัท่ีจ่าย จาํนวน(ราย) จาํนวนเงิน(บาท) 
เงินกูส้ามญั    3 สิงหาคม 2563 33 52,741,000.00 
 25 สิงหาคม 2563 1 2,000,000.00 
เงินกูเ้พื่อซ้ือรถจกัรยานยนต ์   3 สิงหาคม 2563 1 50,000.00 
เงินกูเ้พื่อซ้ือเทคโนโลยีฯ   3 สิงหาคม 2563 1 25,900.00 
เงินกูพ้ิเศษ 25 สิงหาคม 2563 2 400,000.00 

รวมจ่ายทั้งส้ิน  38 55,216,900.00 
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  ทั้งน้ี สหกรณ์ฯ ได้แนบรายละเอียดการกูเ้งินของสมาชิกทุกรายตามรายการดังกล่าวขา้งตน้ในทา้ยวาระการ
ประชุม เพ่ือใหห้วัหนา้หน่วยทุกหน่วยแจง้ใหส้มาชิกตรวจสอบอีกคร้ังดว้ย สาํหรับเงินกูเ้พ่ือเหตุฉุกเฉินประจาํเดือน สิงหาคม 2563  
สหกรณ์ฯ จะสรุปการจ่ายเงินในเดือนถดัไป 

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

เลขานุการ 3.8  เร่ืองรายงานโครงการเงนิทุนสวสัดกิารสมาชิกผู้ค า้ประกนัเงนิกู้ 
ตั้งแต่เร่ิมโครงการจนถึงปัจจุบัน สหกรณ์ฯ จ่ายเงินทุนสวสัดิการสมาชิกผูค้ ํ้ าประกันเงินกู้รวม  151 ราย           

เป็นกรณีสมาชิกเสียชีวิต  142 ราย และกรณีสมาชิกโดนไล่ออกจากราชการ  9 ราย จ่ายเงินทุนสวสัดิการฯ ไปแลว้เป็นจาํนวนเงิน
ทั้ ง ส้ิน  61,917,298.44 บาท คงเหลือเ งินจากการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีและงบประมาณรายจ่ายประจําปีจํานวน       
28,482,701.56 บาท 
  จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

เลขานุการ 3.9  เร่ืองสรุปรายงานการท าธุรกรรมทางการเงนิของสหกรณ์ฯ 
ในรอบเดือน กรกฎาคม 2563 สหกรณ์ฯ ไม่มีการทาํธุรกรรมท่ีใช้เงินสด แบบ ปปง. 1-01,การทาํธุรกรรม           

ท่ีเก่ียวกบัสินทรัพย ์แบบ ปปง. 1-02 และการทาํธุรกรรมท่ีมีเหตุอนัควรสงสยั แบบ ปปง. 1-03 แต่อยา่งใด 
  จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

เลขานุการ 3.10  เร่ืองสรุปรายงานการตรวจสอบสมาชิกได้รับค าส่ังพทิกัษ์ไว้เดด็ขาดจากกรมบังคบัคด ี
ในรอบเดือน กรกฎาคม 2563 สหกรณ์ฯ ไดต้รวจสอบขอ้มูลรายช่ือจากกรมบงัคบัคดีกบัรายช่ือสมาชิกสหกรณ์ฯ 

ผลปรากฎไม่พบรายช่ือสมาชิกถูกพิทกัษท์รัพยไ์วเ้ด็ดขาดแต่อยา่งใด 
  จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

เลขานุการ 3.11   เร่ืองรายงานสมาชิกเพิม่ค่าหุ้นรายเดือน 
  ในเดือน สิงหาคม 2563 มีสมาชิกแจ้งความประสงค์ขอเพ่ิมค่าหุ้นรายเดือน  10 ราย เป็นจาํนวนเงินทั้ งส้ิน  
7,000.- บาท (เจ็ดพนับาทถว้น) มีรายละเอียดดงัน้ี 

ลาํดบั ยศ  นาม นามสกุล เดิม เพิ่มเป็น ลาํดบั ยศ  นาม นามสกุล เดิม เพิ่มเป็น 
ท่ี   (บาท) (บาท) ท่ี   (บาท) (บาท) 
 ภ.จว.บุรีรัมย์     สภ.นาโพธ์ิ    

1 ด.ต.กมัปนาท อกัษรณรงค ์ 1,600 2,000 6 ร.ต.อ.สุวทิย ์ บรรหาร 1,500 1,800 
 สภ.เมืองบุรีรัมย์     สภ.ช านิ    

2 ร.ต.ท.สมหมาย แสงทวสุีข 1,000 1,300 7 ด.ต.วรีเดช กลัน่สนิท 1,800 2,300 
 สภ.หนองสองห้อง     บ านาญ    

3 ด.ต.ธีระพงษ ์ อามาตย ์ 6,500 7,000 8 ด.ต.ทวี ไชยโยธา 1,000 1,300 
 สภ.หนองกี่    9 ร.ต.อ.พศิษฐ ์ พงศป์ลอดภยั 1,500 2,300 

4 ร.ต.อ.สรรเสริญ วรรณทะมาตย ์ 1,000 2,300  ตจว.    
 สภ.หนองกี่    10 ด.ต.จกัรพรรด์ิ ศรีจาํปา 700 2,000 

5 ร.ต.ต.วรวุฒิ โสนนอก 1,000 2,300      
 

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
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เลขานุการ 3.12  เร่ืองรายงานเงนิรับฝาก 

ตั้งแต่วนัท่ี  23 กรกฎาคม 2563 ถึงวนัท่ี  25 สิงหาคม 2563 มีสมาชิกนาํเงินมาฝาก  18 ราย เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน  
1,081,450.- บาท (หน่ึงลา้นแปดหม่ืนหน่ึงพนัส่ีร้อยหา้สิบบาทถว้น) มีรายละเอียดดงัน้ี.- 

  1.  สมาชิกหมายเลขบญัชี  138 จาํนวนเงิน 300,000.00  บาท 
  2.  สมาชิกหมายเลขบญัชี  157 ” 110,000.00  บาท 
  3.  สมาชิกหมายเลขบญัชี  164 ” 60,000.00  บาท 
  4.  สมาชิกหมายเลขบญัชี  187 ” 2,000.00  บาท 
  5.  สมาชิกหมายเลขบญัชี  193 ” 25,000.00  บาท 
  6.  สมาชิกหมายเลขบญัชี  204 ” 3,000.00  บาท 
  7.  สมาชิกหมายเลขบญัชี  226 ” 2,000.00  บาท 
  9.  สมาชิกหมายเลขบญัชี  349 ” 150,000.00  บาท 
  8.  สมาชิกหมายเลขบญัชี  253 ” 50,000.00  บาท 
10.  สมาชิกหมายเลขบญัชี  270 ” 1,450.00  บาท 
11.  สมาชิกหมายเลขบญัชี  370 ” 200,000.00  บาท 
12.  สมาชิกหมายเลขบญัชี  371 ” 5,000.00  บาท 
13.  สมาชิกหมายเลขบญัชี  372 ” 5,000.00  บาท 
14.  สมาชิกหมายเลขบญัชี  385 ” 20,000.00  บาท 
15.  สมาชิกหมายเลขบญัชี  387 ” 3,000.00  บาท 
16.  สมาชิกหมายเลขบญัชี  388 ” 5,000.00  บาท 
17.  สมาชิกหมายเลขบญัชี  389 ” 40,000.00  บาท 
18.  สมาชิกหมายเลขบญัชี  394 ” 100,000.00  บาท 

 

  มีสมาชิกถอนเงินฝาก  14 ราย เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน  1,848,071.49 บาท (หน่ึงลา้นแปดแสนส่ีหม่ืน-      
แปดพนัเจ็ดสิบเอด็บาทส่ีสิบเกา้สตางค)์ สาํหรับสมาชิกท่ีจะถอนเงินฝากเกิน  100,000.- บาท ข้ึนไป ขอให้แจง้สหกรณ์ฯ 
ล่วงหนา้  1 เดือน เพ่ือให้สหกรณ์ฯ ไดว้างแผนจดัสรรเงินให้ถูกตอ้ง เน่ืองจากสหกรณ์ฯ มีเงินเขา้มาจากการชาํระหน้ี     
ของสมาชิกเดือนละคร้ัง 
  ณ วนัท่ี  25 สิงหาคม 2563 มีเงินฝาก  218 บญัชี เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน  178,582,750.37 บาท (หน่ึงร้อย-  
เจด็สิบแปดลา้นหา้แสนแปดหม่ืนสองพนัเจด็ร้อยหา้สิบบาทสามสิบเจด็สตางค)์ 
  จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

เลขานุการ 3.13  เร่ืองรายงานเงนิฝากออมทรัพย์พเิศษ (เพ่ือความมัน่คง) 
  ตั้งแต่วนัท่ี  23 กรกฎาคม 2563 ถึงวนัท่ี  25 สิงหาคม 2563 มีสมาชิกฝากเงินออมทรัพยพิ์เศษ(เพ่ือความมัน่คง) 
ตามระเบียบท่ีกาํหนด  8 ราย เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน  175,000.- บาท (หน่ึงแสนเจ็ดหม่ืนหา้พนับาทถว้น) มีรายละเอียดดงัน้ี.- 

  1.  สมาชิกหมายเลขบญัชี 0501 จาํนวนเงิน 10,000.00  บาท 
  2.  สมาชิกหมายเลขบญัชี 0961 ” 30,000.00  บาท 
  3.  สมาชิกหมายเลขบญัชี 0986 ” 10,000.00  บาท 
  4.  สมาชิกหมายเลขบญัชี 1116 ” 10,000.00  บาท 
  5.  สมาชิกหมายเลขบญัชี 2219 ” 40,000.00  บาท 
  6.  สมาชิกหมายเลขบญัชี 2425 ” 15,000.00  บาท 
  7.  สมาชิกหมายเลขบญัชี 2426 ” 30,000.00  บาท 
  8.  สมาชิกหมายเลขบญัชี 2427 ” 30,000.00  บาท 
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  มีสมาชิกถอนเงินฝากออมทรัพยพิ์เศษ (เพ่ือความมัน่คง)  14 ราย เป็นจาํนวนเงินทั้ งส้ิน  350,249.58 บาท     
(สามแสนหา้หม่ืนสองร้อยส่ีสิบเกา้บาทหา้สิบแปดสตางค)์ 
  ณ วนัท่ี  25  สิงหาคม 2563 มีเงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษ (เพ่ือความมัน่คง)  2,384 บญัชี เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน  
142,515,000.- บาท (หน่ึงร้อยส่ีสิบสองลา้นหา้แสนหน่ึงหม่ืนหา้พนับาทถว้น) 
  จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

เลขานุการ 3.14  เร่ืองรายงานระบบสมาชิกออนไลน์ 

  ตั้งแต่สหกรณ์ฯ เร่ิมดาํเนินการจดัทาํระบบสมาชิกออนไลน์จนถึงปัจจุบนั มีสมาชิกเขา้ระบบ เพ่ือตรวจสอบ
ขอ้มูลแลว้  2,030 คน คิดเป็นร้อยละ 68.44% จากจาํนวนสมาชิกทั้งหมด  2,966 คน สรุปรายละเอียดแต่ละสภ. ไดด้งัน้ี 

ช่ือหน่วยงาน 
จาํนวนสมาชิก 

(คน) 
จาํนวนสมาชิก 

ท่ีเขา้ดู (คน) 
จาํนวนคร้ัง ช่ือหน่วยงาน 

จาํนวนสมาชิก 
(คน) 

จาํนวนสมาชิก 
ท่ีเขา้ดู (คน) 

จาํนวนคร้ัง 

  1. สหกรณ์ 8 8 180 21. สภ.หนองไมง้าม 36 28 444 
  2. ภ.จว.บุรีรัมย ์ 95 67 1,169 22. สภ.กระสงั 57 52 623 
  3. นปพ. 28 17 171 23. สภ.ลาํดวน 31 23 478 
  4. สภ.เมืองบุรีรัมย ์ 217 215 1,861 24. สภ.คูเมือง 56 34 310 
  5. สภ.บา้นด่าน 54 52 835 25. สภ.หินเหลก็ไฟ 31 26 238 
  6.สภ.หนองสองหอ้ง 36 30 480 26. สภ.นาโพธ์ิ 55 53 386 
  7. สภ.นางรอง 148 147 895 27. สภ.หนองหงส์ 36 30 301 
  8. สภ.หนองไทร 22 19 576 28. สภ.ปะคาํ 52 39 364 
  9. สภ.ประโคนชยั 134 111 804 29. สภ.พลบัพลาชยั 58 24 329 
10. สภ.บา้นบวั 40 40 474 30. สภ.หว้ยราช 41 36 758 
11. สภ.ลาํปลายมาศ 116 95 654 31. สภ.โนนสุวรรณ 48 34 277 
12. สภ.ทะเมนชยั 54 45 634 32. สภ.โนนดินแดง 60 36 395 
13. สภ.ละหานทราย 72 25 249 33. สภ.บา้นใหม่ฯ 47 24 397 
14. สภ.ถาวร 22 22 273 34. สภ.ชาํนิ 53 41 700 
15. สภ.หนองก่ี 84 83 1,104 35.สภ.เฉลิมพระเกียรติ 59 59 827 
16. สภ.พุทไธสง 89 80 1,180 36. สภ.แคนดง 44 28 240 
17. สภ.สตึก 94 54 746 37. สภ.ชุมแสง 23 23 235 
18. สภ.บา้นกรวด 67 67 631 38. บาํนาญ 467 74 960 
19. สภ.โนนเจริญ 27 24 368 39. ต่างจงัหวดั 274 145 2,617 
20. สภ.โคกกระชาย 31 20 271 รวม 2,966 2,030 24,434 

 

  จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

เลขานุการ 3.14  เร่ืองรายงานการส่งเงนิช าระหนีข้องสมาชิกต่างจงัหวดั 
  ตั้งแต่วนัท่ี  23 กรกฎาคม 2563 ถึงวนัท่ี  14 สิงหาคม 2563 มีสมาชิกต่างจงัหวดั  214 ราย ส่งเงินมาชาํระหน้ี  
เป็นเงินตน้พร้อมดอกเบ้ีย  3,421,147.- บาท (สามลา้นส่ีแสนสองหม่ืนหน่ึงพนัหน่ึงร้อยส่ีสิบเจ็ดบาทถว้น) และในวนัส้ินเดือน
สหกรณ์ฯ เรียกเก็บจากผูค้ ํ้ าประกนั  10 ราย เป็นเงินตน้พร้อมดอกเบ้ีย  50,800.- บาท (ห้าหม่ืนแปดร้อยบาทถว้น) รายละเอียด
ปรากฏอยูใ่นหนา้ 14 - 23 
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ลาํดบั ยศ นาม นามสกุล สงักดัเดิม ยา้ยไป หุ้น ตน้เงิน เคล่ือนไหว 
ท่ี      คงเหลือ ท่ีคา้ง คร้ังสุดทา้ย 
1 ร.ต.อ. ศุภวฒิุ วงษบ์ุตร ประโคนชยั สภ.ห้วยข่า   

จ.อุบลราชธานี 
363,500 499,970  31 ก.ค.2563 

2 พ.ต.ท. สุชยั เกวียนโคกกรวด นางรอง สภ.เมืองที   
จ.สุรินทร์ 

471,100 1,741,505  24 ก.ค.2563 

3 ด.ต. มานพ ปัตถาวนั หนองก่ี สภ.บวัลาย   
จ.นครราชสีมา 

669,000 1,085,556  29 ก.ค.2563 

4 พ.ต.ท. กิตติทศัน์ วงษถ์าวร ภ.จว.บุรีรัมย ์ ภ.จว.สุรินทร์   
จ.สุรินทร์ 

421,500 1,895,894  24 ก.ค.2563 

5 ด.ต. ภูวกฤต ใจกลา้ ห้วยราช สภ.เมืองขอนแก่น  
จ.ขอนแก่น 

856,600 238,626  30 ก.ค.2563 

6 ด.ต. ธนเกียรติ เกียรตินอก ภ.จว.บุรีรัมย ์ สภ.เมืองหนองคาย   
จ.หนองคาย 

441,500 1,795,497  31 ก.ค.2563 

7 ร.ต.อ. วชัรพงษ ์ อรุณไพร ชาํนิ สภ.อุดมทรัพย ์  
จ.นครราชสีมา 

258,400 1,276,407  29 ก.ค.2563 

8 ร.ต.ต. มณู เชิงจอหอ หินเหลก็ไฟ ภ.จว.ศรีสะเกษ  
จ.ศรีสะเกษ 

400,500 1,315,858  24 ก.ค.2563 

9 ด.ต. เสรี บุญศรีรัมย ์ บา้นกรวด สภ.เมืองเชียงใหม่   
จ.เชียงใหม่ 

636,000 1,692,449  30 ก.ค.2563 

10 ร.ต.อ. สมพงษ ์ สุขสงัข ์ เมืองบุรีรัมย ์ สภ.เกษตรสมบูรณ์   
จ.ชยัภูมิ 

328,000 1,199,489  24 ก.ค.2563 

11 ด.ต. วฒัน์ธวฒิุ จนัทร์ไทยศรี สภ.นางรอง สภ.สังขะ   
จ.สุรินทร์ 

471,000 1,599,755  24 ก.ค.2563 

12 ร.ต.ต. พนม วชัรวรพนัธ์ุ ภ.จว.บุรีรัมย ์ สภ.ปากช่อง   
จ.นครราชสีมา 

145,000 115,277  29 ก.ค.2563 

13 ร.ต.อ. พิตติพล พฒิุนาทวรพงศ ์ หนองก่ี สน.วดัพระยาไกร 
กรุงเทพฯ 

430,200 1,327,549  29 ก.ค.2563 

14 ด.ต. สมพงษ ์ อสิพงษ ์ ห้วยราช สภ.ห้วยทบัทนั   
จ.ศรีสะเกษ 

357,000 1,132,044  24 ก.ค.2563 

15 ร.ต.อ. ฐปนนท ์ โชคบณัฑิต ภ.จว.บุรีรัมย ์ สภ.เมืองอุดรธานี   
จ.อุดรธานี 

335,700 1,428,009  31 ก.ค.2563 

16 ร.ต.อ. ชยพล เข่ือนทอง โนนเจริญ สภ.นาจะหลวย   
จ.อุบลราชธานี 

184,800 166,083  31 ก.ค.2563 

17 พ.ต.อ. ทรงวฒิุ ไสยบุญ หนองก่ี สภ.สีค้ิว   
จ.นครราชสีมา 

1,768,300 1,099,492  29 ก.ค.2563 

18 ร.ต.ต. ชาญณุวฒัน์ เทียมวงศ ์ สตึก สภ.โคกสวา่ง   
จ.ร้อยเอ็ด 

226,400 404,588  31 ก.ค.2563 

19 ด.ต. ศุภชั บา้นกระโทก ภ.จว.บุรีรัมย ์ สภ.โหล่งขอด   
จ.เชียงใหม่ 

432,000 2,264,381  30 ก.ค.2563 

20 ร.ต.ท. ประเสริฐ วิโรจไพศาลกุล ชาํนิ สภ.นํ้ าขุ่น   
จ.อุบลราชธานี 

382,000 1,605,512  31 ก.ค.2563 

21 ด.ต. ชาญชยั สวา่งวินยัวชัระ หนองหงส์ สภ.ปักธงชยั   
จ.นครราชสีมา 

425,100 1,202,756  24 ก.ค.2563 

22 พ.ต.ต. วิศิษฐ ชิณปัตร บา้นกรวด สภ.ประทาย  
จ.นครราชสีมา 

416,800 1,606,632  29 ก.ค.2563 

23 จ.ส.ต. อานุภาพ อาจิณกิจ ปะคาํ สภ.วงันํ้ าเยน็   
จ.สระแกว้ 

322,900 1,396,933  30 ก.ค.2563 

24 ด.ต. สาํรวย ตะสิงห์ ลาํปลายมาศ สภ.ลาํทะเมนชยั   
จ.นครราชสีมา 

937,500 1,264,850  29 ก.ค.2563 
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ลาํดบั ยศ นาม นามสกุล สงักดัเดิม ยา้ยไป หุ้น ตน้เงิน เคล่ือนไหว 
ท่ี      คงเหลือ ท่ีคา้ง คร้ังสุดทา้ย 
25 ร.ต.อ. อนุชิต ชาวดง หินเหลก็ไฟ สภ.เมืองอุดรธานี   

จ.อุดรธานี 
470,200 1,661,178  30 ก.ค.2563 

26 ร.ต.ท. บุญรอด มณฑา กระสงั สภ.ห้วยแถลง   
จ.นครราชสีมา 

244,000 875,255  29 ก.ค.2563 

27 ด.ต. วีรภทัร เกาะสงัข ์ กระสงั สภ.พิมาย   
จ.นครราชสีมา 

432,300 1,560,210  29 ก.ค.2563 

28 ร.ต.อ. วฒิุชยั ปัจจยัโคนงั พทุไธสง สภ.สีดา  
จ.นครราชสีมา 

399,600 1,886,525  29 ก.ค.2563 

29 ร.ต.อ. สุวฒัน์ นามมงคล เมืองบุรีรัมย ์ บก.สส.ภ.3  
จ.นครราชสีมา 

482,500 1,966,408  29 ก.ค.2563 

30 ด.ต. เดชาธร ตอ้งกระโทก หนองหงส์ สภ.ครบุรี 
จ.นครราชสีมา 

290,000 288,074  29 ก.ย.2563 

31 ร.ต.ท. ธนวฒัน์ วฒัน์ธนกาญจน์ หนองหงส์ สภ.คลองไผ ่  
จ.นครราชสีมา 

256,000 1,089,763 29 ก.ค.2563 

32 ด.ต. เทวิน แซมทอง หนองหงส์ สภ.นิคมพฒันา   
จ.ระยอง 

345,300 434,713  30 ก.ค.2563 

33 ด.ต. จกัรพรรด์ิ ศรีจาํปา บา้นกรวด สน.โชคชยั 
กรุงเทพฯ 

302,100 1,992,979  30 ก.ค.2563 

34 ร.ต.ท. สุวรรณ มาดาโต โนนสุวรรณ สภ.ประทาย 
จ.นครราชสีมา 

315,000 1,537,022  29 ก.ค.2563 

35 ด.ต. อุเทน นอนา บา้นใหม่ฯ สภ.เมืองยาง   
จ.นครราชสีมา 

283,400 1,301,414 31 ก.ค.2563 

36 ด.ต. กฤษณะพงศ ์ การบรรจง หนองก่ี สภ.พิมาย   
จ.นครราชสีมา 

312,000 1,371,667  29 ก.ค.2563 

37 ร.ต.ท. จีรยทุธ ตุ่นป่า นาโพธ์ิ สน.บางรัก   
กรุงเทพฯ 

170,400 468,051  30 ก.ค.2563 

38 ด.ต. ชาญณรงค ์ ทรงวาจา กระสงั สภ.ปราสาท   
จ.สุรินทร์ 

229,100 318,721  24 ก.ค.2563 

39 ด.ต. วิทยา คณะสา บา้นด่าน สภ.ปทุมรัตน์   
จ.ร้อยเอ็ด 

454,100 1,944,214  31 ก.ค.2563 

40 ร.ต.ท. สุรชยั จรัสรัมย ์ โนนสุวรรณ สภ.สะเดา   
จ.สุรินทร์ 

470,200 1,665,623  24 ก.ค.2563 

41 ด.ต. จีระศกัด์ิ ศรีคทัธะนาม พทุไธสง สภ.เมืองพทัยา   
จ.ชลบุรี 

208,000 93,306  30 ก.ค.2563 

42 ด.ต. นธิวฒัน์ ยอรัมย ์ สตึก สภ.ยางสีสุราช  
จ.มหาสารคาม 

477,000 1,760,924  30 ก.ค.2563 

43 พ.ต.ต. ศาสตรา คาํขาว สตึก สภ.ขขุนัธ์   
จ.ศรีสะเกษ 

203,000 683,862  24 ก.ค.2563 

44 ร.ต.ต. คมกฤช ซ่อนกล่ิน โนนดินแดง สภ.ทุ่งมน   
จ.สุรินทร์ 

290,000 559,716  24 ก.ค.2563 

45 ร.ต.ท. นิธิเดช คาํอุต นปพ. สภ.บวัลาย   
จ.นครราชสีมา 

113,400 199,220  29 ก.ค.2563 

46 ด.ต. ศิริวฒัน์ พิมพพ์ล ลาํปลายมาศ สภ.ขามทะเลสอ   
จ.นครราชสีมา 

595,000 1,835,463  30 ก.ค.2563 

47 ด.ต. สมพร จนัทร์เจา้ ละหานทราย สภ.สอยดาว  
จ.จนัทบุรี 

459,900 1,928,674  24 ก.ค.2563 

48 ด.ต. ชยัยศ เอ่ียมศิริ ละหานทราย สภ.หล่มสัก 
จ.เพชรบูรณ์ 

200,600 214,610  30 ก.ค.2563 

49 พ.ต.ต. วรกาญจน์ เจริญศิริ สตึก สภ.บวัเชด   
จ.สุรินทร์ 

299,400 298,970  24 ก.ค.2563 
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ลาํดบั ยศ นาม นามสกุล สงักดัเดิม ยา้ยไป หุ้น ตน้เงิน เคล่ือนไหว 
ท่ี      คงเหลือ ท่ีคา้ง คร้ังสุดทา้ย 
50 ร.ต.อ. ทวีศกัด์ิ กวนกระโทก หนองก่ี สภ.โชคชยั   

จ.นครราชสีมา 
200,800 152,778  29 ก.ค.2563 

51 พ.ต.ท. ทองดี วิชชุเมธาลกัษณ์ ประโคนชยั สภ.ภูสิงห์   
จ.ศรีสะเกษ 

417,000 1,625,648  24 ก.ค.2563 

52 ร.ต.อ. สามารถ ช่ืนชมยิง่ เมืองบุรีรัมย ์ สภ.สังขะ  
จ.สุรินทร์ 

374,600 1,871,292  24 ก.ค.2563 

53 ด.ต. วิวธั สุดหอม หนองหงส์ สภ.พล   
จ.ขอนแก่น 

327,100 1,545,348  31 ก.ค.2563 

54 ร.ต.ต. ดามพย์ฤทธ์ิ ไกรษร พลบัพลาชยั สภ.ภูสิงห์   
จ.ศรีสะเกษ 

271,500 1,100,156  24 ก.ค.2563 

55 ด.ต. วิศิษฐ์ ยีสุ่่นหอม คูเมือง สภ.จอมพระ   
จ.สุรินทร์ 

386,900 1,837,575  24 ก.ค.2563 

56 ร.ต.อ. สมบติั ดีเกษม ละหานทราย สภ.ดอนแสนสุข   
จ.นครราชสีมา 

156,600 282,843  29 ก.ค.2563 

57 ด.ต. ประเสริฐ คาํหินกอง หนองสองห้อง บก.ปส.2   
จ.อุดรธานี 

150,700 440,172  24 ก.ค.2563 

58 ด.ต. สุรการ มีแยม้ภกัด์ิ ชาํนิ สภ.บ่อวนิ 
จ.ชลบุรี 

314,600 1,428,766  24 ก.ค.2563 

59 ร.ต.อ. นิพนธ์ เพื่อนสงคราม เฉลิมฯ สภ.จตุัรัส   
จ.ชยัภูมิ 

510,000 1,793,795  24 ก.ค.2563 

60 ด.ต. อาณติั สาบุตร หนองสองห้อง สภ.ศรีราชา 
จ.ชลบุรี 

433,100 1,800,228  31 ก.ค.2563 

61 ด.ต. สมาท ดงแกว้ บา้นใหม่ฯ สภ.ชนบท   
จ.ขอนแก่น 

194,000 806,716  31 ก.ค.2563 

62 ด.ต. ฉนัทวฒิุ บุนรสิงห์ ลาํปลายมาศ สภ.พยคัฆภูมิพิสัย   
จ.มหาสารคาม 

244,000 863,935  30 ก.ค.2563 

63 พ.ต.ท. ชยัวฒัน์ นนัทะเสนา บา้นกรวด สภ.เมืองฯ   
จ.นครราชสีมา 

548,500 978,299  29 ก.ค.2563 

64 ร.ต.ท. สุวฒัน์ ติระวฒันศกัด์ิ กระสงั สภ.กาบเชิง   
จ.สุรินทร์ 

290,500 601,633  24 ก.ค.2563 

65 ร.ต.ต. วาสุกรี ยวงมณี พทุไธสง สภ.ประทาย   
จ.นครราชสีมา 

365,000 1,088,249  29 ก.ค.2563 

66 ด.ต. นาํพล โพธิบติั ลาํปลายมาศ สภ.บา้นแปลง   
จ.จนัทบุรี 

403,500 1,802,928  24 ก.ค.2563 

67 ด.ต. เด่น ปรักเอโก นางรอง บช.น.  
กรุงเทพฯ 

403,600 1,731,496  24 ก.ค.2563 

68 ร.ต.ท. ณฐัพล ธรรมมาวฒิุกูล แคนดง ตรวจคนเขา้เมือง   
จ.สกลนคร 

200,000 588,866  30 ก.ค.2563 

69 ร.ต.ท. ชยตุ มารศรี หนองก่ี สภ.สีดา   
จ.นครราชสีมา 

203,000 494,644  24 ก.ค.2563 

70 พ.ต.ท. หญิงปัทมาภรณ์ แกว้น่วม ทะเมนชยั สภ.ม่วงเฒ่า  
จ.อุบลฯ 

203,400 472,097  31 ก.ค.2563 

71 พ.ต.ท. จกัรเพชร ศรีวฒิุทรัพย ์ บา้นบวั สภ.โชคนาสาม   
จ.สุรินทร์ 

378,500 739,180  24 ก.ค.2563 

72 ด.ต. วฒิุชยั งอกลาภ โคกกระชาย สภ.รัตนบุรี 
จ.สุรินทร์ 

379,000 1,878,407  24 ก.ค.2563 

73 พ.ต.ท. สิทธิชยั สุนารักษ ์ หนองก่ี สภ.พลสงคราม   
จ.นครราชสีมา 

960,500 1,758,182  29 ก.ค.2563 

74 ร.ต.อ. วีระ ยนัละหา นางรอง ภ.จว.ปราจีนบุรี   
จ.ปราจีนบุรี 

173,200 386,243  24 ก.ค.2563 
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75 ด.ต. กานตเ์ดช อาจทวีกุล ทะเมนชยั สภ.พล  

จ.ขอนแก่น 
402,800 1,589,758  31 ก.ค.2563 

76 ด.ต. อุทยั หวงัคุม้กลาง นปพ. ฝอ.บก.ทล. 
กรุงเทพฯ 

405,500 1,763,339  30 ก.ค.2563 

77 พ.ต.ท. อุดมพล เอ้ือศิลามงคล นางรอง สน.บุปผาราม   
กรุงเทพฯ 

1,002,000 455,511  30 ก.ค.2563 

78 จ.ส.ต. ฐิติพงษ ์ บุญแสน สภ.บา้นใหม่ฯ สภ.ประทาย   
จ.นครราชสีมา 

164,000 675,151  29 ก.ค.2563 

79 พ.ต.ท. นิสญั วงศจ์นัทา ลาํปลายมาศ สภ.ศรีณรงค ์  
จ.สุรินทร์ 

414,400 1,962,078  24 ก.ค.2563 

80 พ.ต.ท. อรรถพร พุม่ห้วยรอบ เมืองบุรีรัมย ์ ฝอ.3 บก.อก.ภ.3 
จ.นครราชสีมา 

417,000 1,778,895  29 ก.ค.2563 

81 ร.ต.อ. สนัติ โมทนา โนนดินแดง สภ.เฉลิมพระเกียรติ 
จ.นครราชสีมา 

459,000 1,252,017  30 ก.ค.2563 

82 ด.ต. จาํแลง จนัทร์ประโคน บา้นกรวด สน.บึงกุ่ม 
กรุงเทพฯ 

155,500 368,208  29 ก.ค.2563 

83 พ.ต.ท. ชินเทพ พนัธ์ุทอง หนองหงส์ สภ.ปรือใหญ่ 
จ.ศรีสะเกษ 

635,000 887,859  31 ก.ค.2563 

84 พ.ต.ท. บรม ศรีสงค ์ ละหานทราย สภ.ภูเขียว   
จ.ชยัภูมิ 

261,000 860,590  24 ก.ค.2563 

85 พ.ต.ท. เอกภาค ธูปสมุทร กระสงั สภ.คลองหาด   
จ.สระแกว้ 

591,300 1,627,596  30 ก.ค.2563 

86 ร.ต.อ. สุติพงษ ์ โสดาจนัทร์ บา้นกรวด สภ.ไพรบึง   
จ.ศรีสะเกษ 

447,700 2,056,542  24 ก.ค.2563 

87 พ.ต.ท. พิบูลย ์ คาํจนัทร์ดี บา้นกรวด สภ.ท่าตูม   
จ.สุรินทร์ 

513,500 40,911  24 ก.ค.2563 

88 พ.ต.ท. วรกร ชาไธสง หนองสองห้อง สภ.ห้วยยาง  
จ.ชยัภูมิ 

399,900 1,762,358  24 ก.ค.2563 

89 พ.ต.ท. พงศย์ทุธ์ แกว้ดอนรี บา้นกรวด ภ.จว.นครราชสีมา   
จ.นครราชสีมา 

204,000 292,467  24 ก.ค.2563 

90 ร.ต.อ. ขตัติยะ เขียวอุตสา นาโพธ์ิ สภ.คง   
จ.นครราชสีมา 

245,000 905,318  29 ก.ค.2563 

91 ร.ต.ท. สุทดั กลมกลู โนนดินแดง สภ.ดอนหัวฬ่อ 
จ.ชลบุรี 

159,000 278,421  29 ก.ค.2563 

92 พ.ต.ท. เฉลิมศกัด์ิ ไชยณรงค ์ โนนสุวรรณ สภ.ปักธงชยั   
จ.นครราชสีมา 

404,000 1,800,155  24 ก.ค.2563 

93 ร.ต.อ. ฟ้าลิขิต แสนจงัหรีด หนองสองห้อง สภ.บวัใหญ่   
จ.นครราชสีมา 

152,700 403,588  24 ก.ค.2563 

94 พ.ต.ท. คาํนวณ บ่ายกระโทก นางรอง สภ.กาบเชิง   
จ.สุรินทร์ 

435,000 1,699,508  24 ก.ค.2563 

95 ร.ต.อ. อภิเชษฐ์ ห้วยทราย เมืองบุรีรัมย ์ บก.ตม.6  อ.หาดใหญ่   
จ.สงขลา 

175,800 611,461  30 ก.ค.2563 

96 จ.ส.ต. สภา เกตุใหม ่ นปพ. สภ.เสิงสาง   
จ.นครราชสีมา 

379,400 1,794,380  24 ก.ค.2563 

97 ส.ต.อ. ธวชัชยั ศรีสตัยา หนองไมง้าม บก.สส.ภ.3 
จ.นครราชสีมา 

281,000 1,161,185  29 ก.ค.2563 

98 ร.ต.ต. กษิดิศ แสนแกว้ หนองไมง้าม สภ.ศรีเทพ   
จ.เพชรบูรณ์ 

185,000 578,038  29 ก.ค.2563 

99 พ.ต.ท. ณฐัวฒิุ รุ่งเรือง ประโคนชยั สภ.โนนไทย   
จ.นครราชสีมา 

140,000 190,385  29 ก.ค.2563 
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100 ด.ต. ทตัพงศ ์ อาทวงั เมืองบุรีรัมย ์ สภ.สังขะ   
จ.สุรินทร์ 

222,900 822,340  24 ก.ค.2563 

101 ร.ต.ท. อคัรเดช เพง็วงษ ์ โคกกระชาย สภ.วงันํ้ าเขียว   
จ.นครราชสีมา 

252,000 892,017  29 ก.ค.2563 

102 พ.ต.ท. ยงยทุธ์ แซะจอหอ บา้นด่าน สภ.เทพสถิต   
จ.ชยัภูมิ 

325,000 807,412  24 ก.ค.2563 

103 พ.ต.ท. อิทธิ แหวนโคกสูง พลบัพลาชยั สภ.นํ้ าเพียงดิน   
จ.แม่ฮ่องสอน 

322,900 1,033,063  24 ก.ค.2563 

104 พ.ต.ต. ไพศาล ปันเร็ว โนนสุวรรณ สภ.พระทองคาํ  
จ.นครราชสีมา 

256,800 606,851  26 มิ.ย.2563 

105 พ.ต.ท. จกัรินทร์ พวงสมบติั บา้นใหม่ฯ สภ.ชุมพวง   
จ.นครราชสีมา 

232,700 1,140,528  29 ก.ค.2563 

106 พ.ต.ท. อรพล โคตรโนนกอก ทะเมนชยั สภ.หนองสาหร่าย  
จ.นครราชสีมา 

249,000 125,406    8 ก.ค.2563 

107 ด.ต. วธุธิ ยายรัิมย ์ ภ.จว.บุรีรัมย ์ สภ.เมืองนครราชสีมา 
จ.นครราชสีมา 

211,000 875,614  29 ก.ค.2563 

108 จ.ส.ต. ศุภมิตร เกลียวชมพนุูช หนองไทร ตม.ทอ.กรุงเทพฯ   
บก.ตม.2 

241,400 1,216,900  24 ก.ค.2563 

109 พ.ต.อ. ศกัด์ิศรณ์ วนัสุข ทะเมนชยั สภ.โนนสูง   
จ.นครราชสีมา 

257,000 848,977  29 ก.ค.2563 

110 ร.ต.ต. พนูผล พนัธุกูล สภ.บา้นกรวด ภ.จว.สุรินทร์  
จ.สุรินทร์ 

131,000 53,798  29 ก.ค.2563 

111 ส.ต.อ. ณฐพรหม อุ่นพิทกัษส์กุล ลาํดวน สภ.จอหอ   
จ.นครราชสีมา 

268,300 939,813  29 ก.ค.2563 

112 ส.ต.อ. ยทุธนา ขมวดทรัพย ์ ลาํดวน สภ.กุมภวาปี   
จ.อุดรธานี 

209,000 911,384  31 ก.ค.2563 

113 ส.ต.ท. วีระวฒัน์ ชยัปัญหา โนนเจริญ สภ.ประทาย   
จ.นครราชสีมา 

109,000 85,209  29 ก.ค.2563 

114 พ.ต.ต. โกสินทร์ แจ่มทองหลาง โนนดินแดง สภ.เมืองนครราชสีมา 
จ.นครราชสีมา 

197,000 824,141  29 ก.ค.2563 

115 พ.ต.ต. ณิชธร ปูรณะปํญญา สภ.เมืองฯ ทล.2 กก.6 บก.ทล 
จ.บุรีรัมย ์

363,900 1,887,148  30 ก.ค.2563 

116 พ.ต.ท. อรรณพ ม่านทอง คูเมือง สภ.บา้นเหล่ือม   
จ.นครราชสีมา 

342,900 1,379,438  30 ก.ค.2563 

117 จ.ส.ต. อดิศกัด์ิ ยนตส์ถิตยก์ุล บา้นกรวด ทล.5 กก.3 บก.ทล.  
จ.ปราจีนบุรี 

267,200 1,071,526  30 ก.ค.2563 

118 ส.ต.ท. จีรวฒัน์ งดกระโทก หนองก่ี ภ.จว.นครราชสีมา  
จ.นครราชสีมา 

349,800 1,755,478  24 ก.ค.2563 

119 ร.ต.ท. สรวิศ คาํเปล่ง โนนเจริญ สภ.สาขลา   
จ.สมุทรปราการ 

398,000 1,578,517  29 ก.ค.2563 

120 ร.ต.ท. ธวชัชยั บุญญพาพงศ ์ พลบัพลาชยั สภ.คลองไผ ่  
จ.นครราชสีมา 

299,900 1,579,901  29 ก.ค.2563 

121 พ.ต.ท. วิชาญ ท่าไม ้ หินเหลก็ไฟ สภ.พนมดงรัก   
จ.สุรินทร์ 

363,900 1,859,696  24 ก.ค.2563 

122 ร.ต.อ. ปิยพงศ ์ จนัทร์ประเสริฐ ละหานทราย สภ.โคกสูง  
จ.สระแกว้ 

633,900 1,951,870  30 ก.ค.2563 

123 ร.ต.อ. ภคิน กล่ินสุวรรณ์ ภ.จว.บุรีรัมย ์ ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ  
บก.ตม.2 

317,900 1,208,384  24 ก.ค.2563 

124 ร.ต.ท. วิษณุ วงษณ์รงค ์ นาโพธ์ิ สภ.โนนคูณ  
 จ.ศรีสะเกษ 

247,900 1,274,103  24 ก.ค.2563 
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125 ร.ต.ท. ศกัดา กองทอง คูเมือง สภ.ไทยเจริญ   
จ.ยโสธร 

177,000 319,105  30 ก.ค.2563 

126 ร.ต.ท. นพดล อินทร์ทอง โคกกระชาย สภ.โดนเอาว ์  
จ.ศรีสะเกษ 

373,600 1,857,647  24 ก.ค.2563 

127 ร.ต.ท. สิงห์ณพร ผิวขาํ กระสงั ภ.จว.มุกดาหาร   
จ.มุกดาหาร 

258,000 832,777  24 ก.ค.2563 

128 ร.ต.ท. สุริยนั บุญทนัเสน กระสงั สภ.เทนมีย ์  
จ.สุรินทร์ 

274,900 499,618  24 ก.ค.2563 

129 พ.ต.ท. กิตต์ิธนานาท แกว้คาํบง้ หนองก่ี บก.สส.ภ.3   
จ.นครราชสีมา 

397,000 807,695  30 ก.ค.2563 

130 พ.ต.อ. สมภพ สงัขก์รทอง นางรอง ภ.จว.นครราชสีมา   
จ.นครราชสีมา 

820,000 330,831  24 ก.ค.2563 

131 พ.ต.ท. อดิศกัด์ิ จนัทร์สอน ประโคนชยั สภ.จะกง   
จ.ศรีสะเกษ 

424,000 777,643  24 ก.ค.2563 

132 พ.ต.ท. สมรัก มูลหาร บา้นกรวด สภ.แสนสุข   
จ.ชลบุรี 

796,000 861,356  29 ก.ค.2563 

133 ร.ต.อ. สุร์พศั ผมหอม สตึก สภ.โนนนารายณ์   
จ.สุรินทร์ 

371,400 847,307  24 ก.ค.2563 

134 ด.ต. วิชญภ์าส โพธ์ิแกว้ นางรอง สภ.ท่าแซะ   
จ.ชุมพร 

367,700 1,816,504  24 ก.ค.2563 

135 ร.ต.ท. พิศาล ช่วยรัมย ์ โคกกระชาย สภ.เมืองบวั  
จ.สุรินทร์ 

272,700 1,041,811  24 ก.ค.2563 

136 พ.ต.ต. สุรสิทธ์ิ บุญเนตร นาโพธ์ิ สภ.โพนพิสัย   
จ.หนองคาย 

323,800 827,853  31 ก.ค.2563 

137 ร.ต.อ. สรภสักรณ์ เลิศโสภณวฒัน์ เมืองบุรีรัมย ์ ตม.ทอ.กรุงเทพ  
บก.ตม.2 

369,000 1,875,809  24 ก.ค.2563 

138 ร.ต.ท. สมปอง ขอ้สวา่ง บา้นใหม่ฯ สภ.ชุมพวง  
จ.นครราชสีมา 

299,500 1,410,383  29 ก.ค.2563 

139 ร.ต.ท. สิปปวิชญ ์ พนูกลา้ กระสงั สภ.ปราสาท   
จ.สุรินทร์ 

336,300 1,936,207  24 ก.ค.2563 

140 ร.ต.อ. สมศกัด์ิ เท่ียงดาห์ หนองไทร สภ.เสิงสาง   
จ.นครราชสีมา 

314,800 893,932  24 ก.ค.2563 

141 ด.ต. ทศัน์พล พนูกลาง เมืองบุรีรัมย ์ สภ.บางคลา้  
จ.สุพรรณบุรี 

417,000 1,889,207  29 ก.ค.2563 

142 ร.ต.ท. คาํพอง ไฝดง ละหานทราย สภ.เอือดใหญ่  
จ.อุบลฯ 

341,400 1,931,598  31 ก.ค.2563 

143 จ.ส.ต. นภากรณ์ ปุลนัรัมย ์ ประโคนชยั สภ.ไมแ้ก่น   
จ.ปัตตานี 

282,600 1,283,081  24 ก.ค.2563 

144 ร.ต.ท. สุวจัน์ เจริญทา้ว บา้นบวั สภ.ชานุมาน   
จ.อาํนาจเจริญ 

342,900 1,661,868  31 ก.ค.2563 

145 ร.ต.ท. ศาสตรา นนัทรักษ ์ ลาํดวน สภ.หนามแท่ง   
จ.อุบลราชธานี 

298,500 1,274,726  31 ก.ค.2563 

146 ร.ต.ท. รถชสิทธ์ิ แสงกระโทก นาโพธ์ิ สภ.ชุมพวง   
จ.นครราชสีมา 

307,600 931,708  24 ก.ค.2563 

147 ร.ต.ท. ไกรสร คาํภาปัตน์ นาโพธ์ิ สภ.ช่องแม็ก   
จ.อุบลราชธานี 

323,700 1,279,453  31 ก.ค.2563 

148 ร.ต.ท. วศิน รินสนัเทียะ โคกกระชาย สภ.วงันํ้ าเขียว   
จ.นครราชสีมา 

339,900 1,043,570  29 ก.ค.2563 

149 ร.ต.ท. ชานนั โพธ์ิหลา้ นาโพธ์ิ ภ.จว.มหาสารคาม  
จ.มหาสารคาม 

235,200 371,303  30 ก.ค.2563 
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150 ส.ต.ต. สุริยา สุดโสม หนองไทร สภ.สีค้ิว   
จ.นครราชสีมา 

198,900 816,296  29 ก.ค.2563 

151 ส.ต.ท. ฤทธิรงค ์ จนัผกัแวน่ ลาํปลายมาศ สภ.เมืองนครราชสีมา  
จ.นครราชสีมา 

152,100 702,518  29 ก.ค.2563 

152 ส.ต.ท. จงรัก หวงับุญ ทะเมนชยั สภ.ห้วยแถลง   
จ.นครราชสีมา 

215,800 1,112,290  30 ก.ค.2563 

153 ส.ต.ท. อภิสิทธ์ิ ป้อมมาตา ละหานทราย สภ.นาตาล   
จ.อุบลราชธานี 

139,000 367,124  31 ก.ค.2563 

154 ส.ต.ท. ณฐัพล เหลาชยั เมืองบุรีรัมย ์ สภ.โชคชยั   
จ.นครราชสีมา 

192,000 284,956  29 ก.ค.2563 

155 ส.ต.ท. วิชชุกาย ขวาเนาว ์ โนนเจริญ สภ.เมืองชยัภูมิ   
จ.ชยัภูมิ 

144,000 610,973  24 ก.ค.2563 

156 ส.ต.ต. ขนุทอง สียางนอก โนนเจริญ สภ.ประทาย   
จ.นครราชสีมา 

80,000 6,407  29 ก.ค.2563 

157 ส.ต.ท. วีระชน พลพราหมณ์ นาโพธ์ิ สภ.แกง้สนามนาง   
จ.นครราชสีมา 

213,200 1,155,420  24 ก.ค.2563 

158 ส.ต.ท. ณฐัพล ประสาวะนงั สภ.บา้นใหม่ฯ สภ.หนองสองห้อง  
จ.ขอนแก่น 

184,600 868,156  31 ก.ค.2563 

159 ส.ต.ท. กฤษฎา สวสัด์ิรัมย ์ ภ.จว.บุรีรัมย ์ บช.น.  
กรุงเทพฯ 

206,700 1,189,886  24 ก.ค.2563 

160 ส.ต.ท. ธนเดช ไลไธสง ชุมแสง สภ.ชุมพลบุรี   
จ.สุรินทร์ 

222,300 1,136,569  24 ก.ค.2563 

161 ส.ต.ท. ชนภทัร วรรณพฒัน์ บา้นใหม่ฯ สภ.พระอินทร์ราชา  
จ.พระนครศรีอยธุยา 

224,600 1,023,882  24 ก.ค.2563 

162 ส.ต.ท. ฐากูร ปุปะเท นปพ. สภ.วาปีปทุม   
จ.มหาสารคาม 

151,600 614,759  30 ก.ค.2563 

163 ส.ต.ต. ชลิต ร้ังกลาง ถาวร สภ.เมืองนครราชสีมา  
จ.นครราชสีมา 

163,500 387,958  29 ก.ค.2563 

164 ส.ต.ท. นครินทร์ แกว้ไทย ถาวร ศฝร.ภ.3.   
จ.นครราชสีมา 

124,000 312,427  24 ก.ค.2563 

165 ส.ต.ท. สนิท ทนิรัมย ์ นางรอง สภ.ขมุพลบุรี   
จ.สุรินทร์ 

139,000 345,145  24 ก.ค.2563 

166 ส.ต.ท. สถาพร มีสาระพนัธ์ นางรอง กก.สส.4 บก.สส.ภ.3  
จ.นครราชสีมา 

228,600 1,295,180  24 ก.ค.2563 

167 ร.ต.ท. เอกวฒัน์ แกว้อมร ปะคาํ สภ.ยางสีสุราช   
จ.มหาสารคาม 

242,100 506,819  30 ก.ค.2563 

168 ส.ต.ท. จตุพร มณฑาสุวรรณ เมืองบุรีรัมย ์ สภ.หมูสี   
จ.นครราชสีมา 

207,000 375,415  29 ก.ค.2563 

169 ส.ต.ต. เอกลกัษณ์ นอขนุทด เมืองบุรีรัมย ์ สภ.ปากช่อง   
จ.นครราชสีมา 

155,700 585,382  29 ก.ค.2563 

170 ส.ต.ต. เอกลกัษณ์ นอขนุทด เมืองบุรีรัมย ์ สภ.ปากช่อง   
จ.นครราชสีมา 

155,700 585,382  29 ก.ค.2563 

171 ส.ต.ต. พงษว์ริศ รักษน์าม บา้นด่าน สภ.หินดาด   
จ.นครราชสีมา 

137,000 374,922  24 ก.ค.2563 

172 ส.ต.ท. พิชยัรัตน์ โชตินอก โคกกระชาย กก.สืบสวน 
ภ.จว.นครราชสีมา 

228,500 965,453  29 ก.ค.2563 

173 ส.ต.ต. กรกฎ ทวยไธสง สตึก สภ.เจาะไอร้อง   
จ.นราธิวาส 

94,900 128,185  29 ก.ค.2563 

174 ส.ต.ท. อรรถสิทธ์ิ ไตรโคกสูง ลาํดวน สภ.ขามทะเลสอ   
จ.นครราชสีมา 

95,300 45,035  30 ก.ค.2563 
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175 ส.ต.ท. พิสุทธิ บุญตา หนองหงส์ สภ.พิมาย   
จ.นครราชสีมา 

232,400 1,060,213  29 ก.ค.2563 

176 ส.ต.ท. ฉตัรชยั จนัวิเศษ กระสงั สภ.บ่อพาน   
จ.มหาสารคาม 

201,000 1,247,134  30 ก.ค.2563 

177 ร.ต.อ. ทูล หาญประโคน เฉลิมฯ สภ.พนมดงรัก   
จ.สุรินทร์ 

324,000 1,196,321  24 ก.ค.2563 

178 ส.ต.ต. ปิยะพงษ ์ หาดทราย พทุไธสง สภ.บวัลาย   
จ.นครราชสีมา 

226,300 955,347  29 ก.ค.2563 

179 ส.ต.ต. ภพธร พนูณรงค ์ สตึก สภ.เมืองพลบัพลา   
จ.นครราชสีมา 

235,300 1,031,666  29 ก.ค.2563 

180 ด.ต. ลิขิต ศรีโยธา ภ.จว.บุรีรัมย ์ ทท.2 กก.บก.ทท.2 
จ.เชียงราย 

293,400 1,340,596  29 ก.ค.2563 

181 พ.ต.อ. พงศพ์นัธ์ พลวงษศ์รี พทุไธสง สภ.ประจนัทคาม  
จ.ปราจีนบุรี 

339,200 391,392  31 ก.ค.2563 

182 พ.ต.ท. สุวิทย ์ สีทา หินเหลก็ไฟ สภ.เมือง  
จ.มหาสารคาม 

337,600 1,925,642  30 ก.ค.2563 

183 ร.ต.ท. วิเชียร โมกขา ประโคนชยั สภ.พยห์ุ   
จ.ศีรษะเกษ 

289,900 1,065,192  24 ก.ค.2563 

184 ส.ต.ท. เอกวิชญ ์ กลางสนัเทียะ โนนสุวรรณ สภ.ปักธงชยั  
จ.นครราชสีมา 

141,400 400,071  29 ก.ค.2563 

185 ร.ต.ท. โกมาตย ์ จนัทร์ดี หนองหงส์ สภ.ห้วยแถลง   
จ.นครราชสีมา 

294,600 1,481,176  30 ก.ค.2563 

186 พ.ต.ท. พทุธรักษ ์ อารยะรังษี หินเหลก็ไฟ สภ.กระชอน   
จ.นครราชสีมา 

436,700 811,196  29 ก.ค.2563 

187 ร.ต.ท. ปรีชา ชิณเกต ุ โนนเจริญ สภ.สังคม  
จ.หนองคาย 

278,000 891,608  30 ก.ค.2563 

188 พ.ต.ท. กอบชยั สองจนัทึก บา้นใหม่ฯ บก.สส.ภ.3 
จ.นครราชสีมา 

433,000 829,603  29 ก.ค.2563 

189 พ.ต.ท. นนทพนัธ์ เมธาจรัสพงษ ์ พทุไธสง สภ.ห้วยทบัทนั  
จ.ศรีสะเกษ 

304,700 1,373,359  24 ก.ค.2563 

190 ร.ต.ต. หญิงกฤษณา ขนัอาษา ภ.จว.บุรีรัมย ์ สภ.เมืองหนองคาย  
จ.หนองคาย 

100,800 478,704  31 ก.ค.2563 

191 ด.ต. ธนเดช แกว้มณี โนนดินแดง สภ.บางปะกง   
จ.ฉะเชิงเทรา 

290,900 1,059,083  24 ก.ค.2563 

192 ร.ต.อ. มานิตย ์ ศิริเวช คูเมือง สภ.ศรีสงคราม 
 จ.นครพนม 

216,600 1,048,594  31 ก.ค.2563 

193 พ.ต.ท. นิวฒัน์ ผินสู่ โนนดินแดง สภ.โชคนาสาม   
จ.สุรินทร์ 

202,200 486,898  24 ก.ค.2563 

194 ส.ต.ต. ศิลป์ชยั มีพนสัสกั ลาํปลายมาศ สภ.ชา้งเมือง   
จ.เชียงใหม่ 

127,400 698,368  30 ก.ค.2563 

195 ส.ต.ท. ภาณุวฒัน์ เล้ียงเชวงวงศ ์ หนองก่ี สภ.มะเริง  
จ.นครราชสีมา 

198,600 1,235,069  29 ก.ค.2563 

196 ส.ต.ต. นฐัพงษ ์ คุณเวียน สตึก สภ.กนัทรวชิยั   
จ.มหาสารคาม 

119,300 665,214  30 ก.ค.2563 

197 ส.ต.ต. ธีรพงษ ์ โชคบณัฑิต สตึก สภ.สีชมพู   
จ.ขอนแก่น 

172,900 1,089,445  30 ก.ค.2563 

198 ส.ต.ต. ธีรวฒัน์ โคตะมูล สตึก สภ.ลาดใหญ่  
จ.ชยัภูมิ 

152,100 828,336  24 ก.ค.2563 

199 ส.ต.ต. วชัรา บุตรวระ สตึก สภ.เมืองยโสธร   
จ.ยโสธร 

197,600 1,077,922  30 ก.ค.2563 
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200 ส.ต.ต. อาทิตย ์ สิงห์พิลา สตึก สภ.ธวชับุรี   
จ.ร้อยเอ็ด 

179,400 1,127,312  31 ก.ค.2563 

201 ส.ต.ต. คณิต พนันาสี บา้นกรวด สภ.ชุมพลบุรี   
จ.สุรินทร์ 

120,600 671,088  24 ก.ค.2563 

202 ส.ต.ต. มรรคพล สุดวิไล โคกกระชาย สภ.สูงเนิน   
จ.นครราชสีมา 

163,800 919,285  29 ก.ค.2563 

203 ส.ต.ท. ศิรทชั มัง่มูล ห้วยราช สภ.เมืองเลย  
จ.เลย 

72,800 137,677  24 ก.ค.2563 

204 ส.ต.ต. ถาวร มาเมืองปัก โนนดินแดง สภ.วงันํ้ าเขียว 
จ.นครราชสีมา 

153,400 949,640  29 ก.ค.2563 

205 ส.ต.ต. ทรงศกัด์ิ สงนางรอง โนนดินแดง สภ.วงันํ้ าเขียว   
จ.นครราชสีมา 

152,100 949,640  29 ก.ค.2563 

206 ส.ต.ต. นาํชยั สุนเจิม ชุมแสง สภ.พยคัฆภูมิพิสัย   
จ.มหาสารคาม 

72,800 380,226  30 ก.ค.2563 

207 พ.ต.ท. จกัรกฤษณ์ ศรีสุนทร คูเมือง กก.สส.3 บก.สส.ภ.3  
จ.นครราชสีมา 

326,500 229,026  29 ก.ค.2563 

208 ส.ต.ต. ชยัรัฐฎ ์ วนัทอง ถาวร สภ.กนัทรลกัษณ์   
จ.ศีรษะเกษ 

179,000 736,954  24 ก.ค.2563 

209 ร.ต.อ. สมประสงค ์ วงศห์าแกว้ หนองหงส์ สภ.ห้วยแถลง  
จ.นครราชสีมา 

140,900 447,012  30 ก.ค.2563 

210 จ.ส.ต. อุดมศกัด์ิ ขอพิมาย บา้นด่าน บช.น.  
กรุงเทพฯ 

251,400 1,475,451  24 ก.ค.2563 

211 ส.ต.ต. พชร บุนนาค ห้วยราช สภ.เมืองกาญจนบุรี   
จ.กาญจนบุรี 

167,700 907,510 24 ก.ค.2563 

212 ร.ต.อ. คเชนทร์ สวยสะอาด หนองไมง้าม นว.สบ.2 ผบช.3 
จ.นครราชสีมา 

357,500 2,090,804 29 ก.ค.2563 

213 พ.ต.ท. มิตร คนชุม นางรอง สภ.เสนางคนิคม   
จ.อาํนาจเจริญ 

215,000 1,221,337 31 ก.ค.2563 

214 พ.ต.ท. อาวฒิุ อ่อนวรรณะ เมืองบุรีรัมย ์ สภ.บา้นหันห้วยทราย  
จ.นครราชสีมา 

209,000 1,245,264 3 ส.ค.2563 

    รวม   214 ราย         เป็นเงินตน้คา้งชาํระจาํนวน   220,856,907.- บาท 
 

สหกรณ์ฯ เรียกเก็บเงินจากผูค้ ํ้าประกนัตามคาํยนิยอมของสมาชิกใหห้กัชาํระหน้ี มีรายละเอียดดงัน้ี 
เก็บหน้ีจากผูค้ ํ้าประกนั สรุปรายละเอียดไดด้งัน้ี ( ณ  31 สิงหาคม 2563 ) 

ลาํดบั 
ท่ี 

ยศ นาม นามสกุล หน้ีคา้งชาํระ 
คงเหลือยกมา 

ชาํระ 
รายเดือน 

ชาํระระหวา่งปี 
(ตั้งแต่ 1 ต.ค.2562 – 31 ส.ค.2563) 

หน้ีคงเหลือ 

เงินตน้ ดอกเบ้ีย ดอกคา้ง 
1 จ.ส.ต. สากล สวา่งศรี 30,312 1,300 12,498 1,802 --- 17,814 
2 ด.ต. สามารถ เฉือยไธสง 103,212 2,000 14,971 7,029 --- 88,241 
3 ร.ต.ท. สุชาติ ป้องจนัทร์ลา 49,038 1,000 7,680 3,320 --- 41,358 
4 ร.ต.ต. ณฐวฒัน์ ธนยศเมธิน 24,792 2,000 20,860 1,140 --- 3,932 
5 ด.ต. อุบลเวทย ์ วิเศษนคร 863,205 8,100 7,421 62,679 --- 855,784 
6 ด.ต. วราพงษ ์ แสนรัมย ์ 265,630 6,000 48,221 17,778 --- 217,409 
7 จ.ส.ต. ไตรรัตน์ โพธ์ิเกาะ 315,280 3,000 10,381 22,619 --- 304,899 
8 ร.ต.ท. ขจรภพ บาํเพญ็พงษ ์ 568,671 2,500 499,292 14,605 --- 69,379 
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ลาํดบั 
ท่ี 

ยศ นาม นามสกุล หน้ีคา้งชาํระ 
คงเหลือยกมา 

ชาํระ 
รายเดือน 

ชาํระระหวา่งปี 
(ตั้งแต่ 1 ต.ค.2562 – 31 ส.ค.2563) 

หน้ีคงเหลือ 

เงินตน้ ดอกเบ้ีย ดอกคา้ง 
9 ด.ต. วรเทพ สุวรรณเทน 1,647,794 14,100 36,289 118,811 --- 1,611,505 
10 ร.ต.ต. มงักร วฒันะ 1,604,894 12,000 15,640 116,360 --- 1,589,254 
    5,472,828 52,000 673,253 366,143  4,799,575 

 

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

เลขานุการ 3.16  เร่ืองโครงการเงนิฝากสะสมทรัพย์ครบ  24 งวดเดือน 
ดว้ยโครงการเงินฝากสะสมทรัพย ์24 งวดเดือน ครบกาํหนดจ่ายคืนให้กบัสมาชิก จาํนวน 3 ราย เป็นเงินตน้

พร้อมดอกเบ้ียเป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 350,284.68 บาท (สามแสนห้าหม่ืนสองร้อยแปดสิบส่ีบาทหกสิบแปดสตางค)์  สหกรณ์ฯ จะ
โอนเงินฝากสะสมทรัพยใ์ห้กบัสมาชิกโดยวิธีจ่ายตรงเขา้บญัชีตามท่ีสมาชิกแจง้หมายเลขบญัชีไวใ้นวนัจนัทร์ท่ี 31 สิงหาคม 2563 
โดยจะแจง้รายช่ือสมาชิกท่ีไดรั้บเงินฝากสะสมทรัพยใ์นเวบ็ไซด์ของสหกรณ์ฯ ท่ี WWW.BURIRAMPOLICE-CO-OP.COMและ
ทางเวบ็ไซดต์าํรวจภูธรจงัหวดับุรีรัมยท่ี์ WWW.BURIRAM-POLICE.COM 

สําหรับสมาชิกท่ีมีความประสงค์จะสมคัรเงินฝากสะสมทรัพย ์ให้ส่งใบสมคัรมาท่ีสหกรณ์ฯ ภายในวนัท่ี 3    
ของทุกเดือน เพ่ือท่ีสหกรณ์ฯ จะไดท้าํรายการหกัเงินส่งใหก้บัการเงิน ภ.จว.บุรีรัมย ์ต่อไป 

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

เลขานุการ 3.17  เร่ืองรายงานการช าระหนีส้ถาบันการเงนิอ่ืนทีม่อีตัราดอกเบีย้สูง 
  ตามท่ีชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด อนุมัติให้สหกรณ์ฯ กู้เงินโครงการเงินกู้พิเศษ 4    
จาํนวน  145 ลา้นบาท โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.25 ต่อปี นั้น  สหกรณ์ฯ ได้รับการประสานจากฝ่ายสินเช่ือชุมนุมสหกรณ์      
ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จาํกดั วา่ สามารถจดัสรรเงินกูใ้ห้กบัสหกรณ์ฯ ไดต้ามวงเงินท่ีขอกู ้โดยหักค่าหุ้นตามหลกัเกณฑ ์0.1% 
จาํนวน  145,000.- บาท คงเหลือรับจริงจาํนวน  144,855,000.- บาท 

ดงันั้น เพ่ือเป็นการลดตน้ทุนค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย ประธานฯ จึงไดม้อบหมายให้สหกรณ์ฯ ประสานกบัชุมนุมฯ 
ขอรับเงินกู้จ ํานวนดังกล่าวเพ่ือนําไปตัดชาํระหน้ีตั๋วสัญญาใช้เงินของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรวงเงิน            
550 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.48 ต่อปี ท่ีครบกาํหนดต่อตัว๋สญัญาฯ ในวนัท่ี  20 สิงหาคม 2563 โดยชาํระหน้ีบางส่วนจาํนวน  
250 ลา้นบาท เงินท่ีชาํระเป็นเงินท่ีได้รับจากจากชุมนุมฯ จาํนวน  144,855,000. - บาท และเงินในบญัชี  เงินฝากของสหกรณ์ฯ 
จาํนวน  105,145,000.- บาท  สาํหรับหน้ีตัว๋สญัญาฯ ท่ีเหลือจาํนวน  300 ลา้นบาท ออกเป็นตัว๋สญัญาฯ ฉบบัใหม่ จาํนวน  4 ฉบบั 
ฉบบัละ  100 ลา้นบาท จาํนวน  2 ฉบบั และฉบบัละ  50 ลา้นบาท จาํนวน  2 ฉบบั มีอายตุัว๋สญัญาฯ  30 วนั อตัราดอกเบ้ียตัว๋สญัญาฯ 
ฉบบัใหม่ร้อยละ 3.45 ต่อปี 
  จากการดาํเนินการดงักล่าวขา้งตน้ทาํใหส้หกรณ์ฯ ลดตน้ทุนค่าใชจ่้ายเดือนละประมาณ  310,000.- บาท 
  จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
 
 
 

http://www.burirampolice-co-op.com/
http://www.buriram-police.com/
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เลขานุการ 3.18  เร่ืองรายงานผลการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2563 ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากดั 

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ ประจาํเดือน มิถุนายน 2563 คร้ังท่ี 9/2563 เม่ือวนัท่ี  29 มิถุนายน 
2563 ระเบียบวาระท่ี 5.12 ท่ีประชุมมีมติแต่งตั้งให ้พ.ต.อ.ชวาล  อุทยัพนัธ์ุ เลขานุการ เป็นผูแ้ทนเขา้ร่วมประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 
2563 ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จาํกดั ท่ีจดัให้มีการประชุมเม่ือวนัท่ี  30 กรกฏาคม 2563 ณ ห้องรอยลั จูบิล่ี 
บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ ศูนยแ์สดงสินคา้และการประชุมอิมแพค็เมืองทองธานี จ.นนทบุรี นั้น 

ผลการประชุมในวนัดังกล่าวมีการแถลงผลการดําเนินการและแผนงานต่างๆ,มีสหกรณ์สมาชิกจํานวน         
1,099 สหกรณ์,มีสินทรัพย ์ 153,781 ลา้นบาท,มีกาํไรสุทธิจาํนวน  1,966 ลา้น และมีการจดัสรรกาํไรสุทธิเป็นเงินปันผลตามหุ้น 
ในอตัราร้อยละ 5.30  และเป็นเงินเฉล่ียคืนในอตัราร้อยละ 4.00 จากการจดัสรรดงักล่าวสหกรณ์ฯ จะไดรั้บเงินปันผลและเงิน  
เฉล่ียคืนตามสดัส่วนดงัน้ี 

1. เงินปันผลร้อยละ 5.30 จาํนวน 624,615.00 บาท 
2. เงินเฉล่ียคืน ร้อยละ 4.00 -- ” -- 1,705,937.62 บาท 

รวม  2 รายการ เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน  2,330,553.22 บาท 

ทั้งน้ี ชุมนุมฯ ไดโ้อนเงินเขา้บัญชีเงินฝากของสหกรณ์ฯ คือบญัชีเงินฝากออมทรัพย ์ธนาคารกรุงไทย จาํกัด  
สาขาบุรีรัมย ์เลขท่ีบญัชี 308-1-01405-0  ตั้งแต่วนัท่ี  31 กรกฎาคม 2563 
  จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

เลขานุการ 3.19  เร่ืองผู้สอบบัญชีเข้าตรวจสอบหนังสือยืนยนัลูกหนี,้ทุนเรือนหุ้น และเงนิฝากสะสมทรัพย์ของสหกรณ์ฯ 
  ดว้ย เม่ือวนัท่ี  10 สิงหาคม 2563คุณประเทือง  กล่ินคลา้ยกนั ผูส้อบบญัชีและคณะไดเ้ขา้ตรวจสอบหนังสือ
ยืนยนัลูกหน้ี,ทุนเรือนหุ้น และเงินฝากสะสมทรัพยข์องสมาชิกทุกราย ก่อนท่ีจะให้สหกรณ์ฯ ดาํเนินการจดัส่งหนังสือยืนยนัฯ  
ให้กับสมาชิก โดยผู ้สอบบัญชีได้ทําการคัดเลือก  5 สภ. ประกอบด้วย สภ.หนองสองห้อง,สภ.นางรอง,สภ.ลาํปลายมาศ,               
สภ.ทะเมนชยั และสภ.หนองก่ีเพ่ือเดินทางไปส่งหนงัสือและสุ่มสอบทานหน้ีดว้ยตนเอง 
  จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

เลขานุการ 3.20  เร่ืองรายงานแผนงานการปฏิบัตงิานนอกเวลาปฏบิัตหิน้าทีป่กตเิพ่ือเตรียมปิดบัญชีประจ าปี 2563 
ดว้ย  30 กนัยายน ของทุกปี เป็นวนัส้ินปีทางบญัชี ในส่วนของสหกรณ์ฯ ตอ้งเตรียมสรุปรายละเอียดทุกประเภท

เพื่อพร้อมรับการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี 
ดังนั้ น เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเพ่ือจัดการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2563              

ให้ไดเ้ร็วเหมือนเช่นทุกปีท่ีผ่านมา  สหกรณ์ฯ จึงไดเ้สนอแผนงานต่อประธานฯ เพื่อขอปฏิบติัหนา้ท่ีนอกเวลาปฏิบติัหน้าท่ีปกติ  
ตามแผนงานดงัน้ี 
  - ในช่วงเดือน สิงหาคม 2563 ตรวจสอบหุ้น-หน้ี และเงินฝากทุกประเภทเพ่ือให้ตรงกบับญัชีก่อนออกหนงัสือ
ยืนยนัยอดหุ้น-หน้ี และเงินฝากทุกประเภท เพ่ือให้ผูส้อบบัญชีตรวจสอบรายละเอียดคงเหลือของสมาชิกทุกรายก่อนท่ีจะให ้
สหกรณ์ฯ จัดส่งให้กับสมาชิกตรวจสอบความถูกต้อง,ตรวจสอบเอกสารการขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจําปี 2563          
เพื่อนาํเสนอคณะกรรมการศึกษาและประชาสมัพนัธ์ 
  - ในช่วงเดือน กนัยายน 2563 เก็บรายละเอียดหุ้น-หน้ี,สรุปรายละเอียดให้ตรงกบับญัชีทุกหมวด,ปิดทา้ยเล่ม   
จากแผ่นทะเบียนให้ตรงกบับญัชีและคอมพิวเตอร์,ทาํงบกาํไรขาดทุนและงบดุล,จดัสรรกาํไรสุทธิ,ยกแผ่นทะเบียนรายตวัสมาชิก    
ปี 2564,เตรียมความพร้อมรับการตรวจจากผูส้อบบญัชี 
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  - ในช่วงเดือน ตุลาคม 2563 จนถึงวนัก่อนการประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 2563 คาํนวณเงินปันผลและเฉล่ียคืน,
จดัทาํงบการเงิน,เตรียมจดัทาํวาระการประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 2563 
  ทั้งน้ี ตามระเบียบสหกรณ์ฯ วา่ดว้ยการจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเวลาปฏิบติัหนา้ท่ีปกติ พ.ศ.2554 

เวลาปฏิบติัหนา้ท่ีปกติ หมายถึง เวลา  08.30 น. ถึง  16.30 น. ของวนัเปิดทาํการ   
วนัหยดุ หมายถึง วนัเสาร์ วนัอาทิตย ์และวนัหยดุตามประกาศของทางราชการ 
ขอ้ 5. การจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเวลาปฏิบติัหนา้ท่ีปกติในวนัทาํการเป็นเวลาติดต่อกนัไม่นอ้ยกวา่  3 ชัว่โมง 

ใหเ้บิกไดใ้นอตัราวนัละ 100.- บาท กรณีอยูป่ฏิบติัหนา้ท่ีในวนัหยดุเตม็วนั เช่นเดียวกบัวนัปฏิบติัหนา้ท่ีปกติใหเ้บิกไดใ้นอตัราวนัละ  
200.- บาท 
  จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที ่ 4  เร่ืองเพ่ือพจิารณา 
เลขานุการ 4.1  เร่ืองการพจิารณารับสมาชิกเข้าใหม่ 
  ในเดือน สิงหาคม 2563 มีข้าราชการตาํรวจในสังกัดตาํรวจภูธรจังหวดับุรีรัมย์สมัครเป็นสมาชิก  2 ราย   
สหกรณ์ฯ ไดต้รวจสอบคุณสมบติัครบถว้นแลว้ ไม่ผิดขอ้บงัคบัแต่อยา่งใดขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาตามรายช่ือดงัน้ี 

ลาํดบัท่ี ยศ  นาม นามสกุล อาย ุ สงักดั ค่าหุ้น หมายเหตุ 
1 ด.ต.พรชยั มาบวั 48 สภ.ลาํปลายมาศ 2,300 ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ 

2 ส.ต.ท.อนุชิต เยง็สวสัด์ิ 30 สภ.โนนเจริญ 1,300 รายละ  20  บาท 

 สมาชิกสมคัรใหม ่   2 ราย  เพ่ิม / เดือน 3,600  
 

  ทั้งน้ี สหกรณ์ฯ จะเร่ิมเก็บเงินค่าหุน้ตั้งแต่เดือน สิงหาคม 2563  เป็นตน้ไป 
  จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 

มติท่ีประชุม อนุมติั 
 

เลขานุการ 4.2  เร่ืองสมาชิกขอลาออกจากสหกรณ์ 
  ในเดือน สิงหาคม 2563 มีสมาชิกขอลาออกจากสหกรณ์ฯ จาํนวน  1 ราย  มีรายละเอียดดงัน้ี 

ลาํดบัท่ี ยศนาม        นามสกลุ สงักดั หุ้น หน้ี หมายเหตุ 
1. ส.ต.อ.ดาํรงคเ์กียรติ  รักษา 

สมาชิกเลขทะเบียน 7137 
สภ.สตึก 10,400 --- ไม่ติดภาระผูค้ ํ้าประกนั 

ไดรั้บเงินค่าหุ้นทั้งจาํนวน 

  ตามข้อบังคับ ข้อ 40. การลาออกจากสหกรณ์ สมาชิกผู้ไม่มีหนีสิ้นอยู่ต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้หรือผู้ค า้ประกัน 
อาจลาออกจากสหกรณ์ได้ โดยแสดงความจาํนงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการและเม่ือคณะกรรมการดาํเนินการได้สอบสวน
พิจารณาเห็นวา่เป็นการชอบดว้ยขอ้บงัคบัและอนุญาตแลว้ จึงใหถื้อวา่ออกจากสหกรณ์ได ้
  จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
มติท่ีประชุม อนุมติั 
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เลขานุการ 4.3  เร่ืองสมาชิกขอเพิม่การส่งช าระหนีเ้งนิกู้เพ่ือซ้ืออาวุธปืนรายเดือน 
  ในเดือน สิงหาคม 2563 มีสมาชิกแจ้งความประสงค์ขอเพ่ิมการส่งชาํระหน้ีเงินกู้เพ่ือซ้ืออาวุธปืนรายเดือน 
จาํนวน  1 ราย มีรายละเอียดดงัน้ี 

ลาํดบัท่ี ยศ นาม           นามสกลุ สงักดั เดิมส่งชาํระ(บาท) ขอเพิ่มการส่งเงินชาํระหน้ี (บาท) 

1 พ.ต.ท.บุระ  ทิพยอ์กัษร 
สมาชิกเลขทะเบียน 5859 

สภ.นางรอง 500 5,000 

 

  จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
มติท่ีประชุม อนุมติั 
 

เลขานุการ 4.4  เร่ืองสมาชิกสมคัรเงนิฝากสะสมทรัพย์ 
  ในเดือน สิงหาคม 2563 มีสมาชิกแจง้ความประสงค์สมคัรเงินฝากสะสมทรัพย ์ 2 ราย เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน  
5,500.- บาท (หา้พนัหา้ร้อยบาทถว้น) มีรายละเอียดดงัน้ี 

ลาํดบัท่ี ยศ     นาม นามสกุล สงักดั เลขทะเบียน จาํนวนเงิน (บาท) 
1 ร.ต.อ.หญิงพรพรรณ อินภูงา ภ.จว.บุรีรัมย ์ 6786 1,000 
2 ด.ต.สมนึก สาระปัญญา สภ.หนองไมง้าม 2436 4,500 

 

  จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
มติท่ีประชุม อนุมติั 
 

เลขานุการ 4.5  เร่ืองสมาชิกขอปิดบัญชีเงนิฝากสะสมทรัพย์ก่อนครบก าหนด 
  ในเดือน สิงหาคม 2563 มีสมาชิกขอปิดบญัชีเงินฝากสะสมทรัพยก่์อนครบกาํหนด  1 ราย ดงัน้ี 

ลาํดบั ยศ  นาม นามสกุล สงักดั ส่งเดือนละ(บาท) จาํนวนเงิน(บาท) สาเหตุท่ีขอปิด 
1 ด.ต.ศุภกิตต์ิ 

เลขบญัชี 6047 
โททอง สภ.เมืองฯ 600.- 

(ส่งได ้ 14 งวด) 
8,400.- นาํไปใชจ่้ายในครอบครัว 

 

  จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
มติท่ีประชุม อนุมติั 
 

เลขานุการ 4.6  เร่ืองขอโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ 
ดว้ย ด.ต.ปริญญา  โสมสุข ตาํแหน่ง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.หว้ยราชสมาชิกเลขทะเบียน 7180 มีความประสงคข์อโอน

สมาชิกภาพจากสหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจตระเวนชายแดนท่ี 21 จาํกดั มายงัสหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจภูธรจงัหวดับุรีรัมย ์จาํกัด
ตรวจสอบแลว้ ด.ต.ปริญญาฯ มีทุนเรือนหุ้นจาํนวน  330,100.- บาท มีหน้ีเงินกูส้ามญัคา้งชาํระเป็นเงินตน้จาํนวน  1,365,116.25 
บาท มีอายกุารเป็นสมาชิก  13 ปี 6 เดือน ไม่ติดภาระผูค้ ํ้าประกนั 
  จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
มติท่ีประชุม อนุมติั 
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เลขานุการ 4.7  เร่ืองสมาชิกได้รับค าส่ังลงโทษปลดออกจากราชการ 

ด้วยตาํรวจภูธรจังหวดับุรีรัมยมี์คาํสั่ง ท่ี 532/2563 ลงวนัท่ี  13 สิงหาคม 2563 ลงโทษปลด พ.ต.ท.ฉลอง           
ชัยสูงเนิน สวป.สภ.บ้านกรวด สมาชิกเลขทะเบียน 7057 เม่ือคร้ังมียศ ร.ต.ท. ดาํรงตาํแหน่ง ผบ.มว. (สบ 1) ร้อย ตชด.224            
กก.ตชด.22 ออกจากราชการ ทั้งน้ีตั้งแต่วนัท่ี 13 สิงหาคม 2563 เป็นตน้ไป  โดยทางการเงิน ภ.จว.บุรีรัมยแ์จง้วา่ ในเดือน สิงหาคม 
2563 หกัเงินเดือนของ พ.ต.ท.ฉลองฯ ชาํระให้กบั สหกรณ์ฯ ไดบ้างส่วน จาํนวน  14,500.- บาท (ทาํหนา้งบรายการหักเงินจาํนวน  
19,400.- บาท ขาด  4,900.- บาท) และตั้ งแต่เดือน กันยายน 2563 เป็นต้นไป ไม่สามารถหักเงินชําระหน้ีและค่าหุ้นให้กับ       
สหกรณ์ฯ ได ้
  สหกรณ์ฯ ตรวจสอบแลว้ ณ วนัท่ี  31 สิงหาคม 2563 พ.ต.ท.ฉลองฯ มีทุนเรือนหุ้นอยู่กบัสหกรณ์ฯ เป็นเงิน
จาํนวน  318,400.- บาท มีหน้ีเงินกูส้ามญัคา้งชาํระเป็นเงินตน้จาํนวน  1,979,158.- บาท ส่งชาํระค่าหุ้นรายเดือนๆ ละ  2,300.- บาท 
ส่งชาํระหน้ีเงินกูส้ามญัรายเดือนๆ ละ  17,100.- บาท รวม  2 รายการ เป็นเงินจาํนวนทั้งส้ิน  19,400.- บาท มีผูค้ ํ้ าประกนั  4 ราย 
ประกอบดว้ย 1. พ.ต.ท.แดน  คงพลปาน  2. พ.ต.ท.อนิรุทธ์ิ  ผดุงดี  3. พ.ต.ต.เอกพงษ ์ เดชพรมรัมย ์ 4. ร.ต.อ.พงศกร  อ่อนสลวย 

ในส่วนของสหกรณ์ฯ ไดมี้หนงัสือแจง้บอกกล่าวไปยงั พ.ต.ท.ฉลองฯ และพ.ต.ท.ฉลองฯ ไดเ้ขา้มาทาํบนัทึก
ขอ้ตกลงว่าขณะน้ีอยู่ระหว่างยื่นขออุธรณ์คาํสั่ง และเพ่ือไม่ให้ผูค้ ํ้ าประกนัไดรั้บความเดือดร้อนจึงขอส่ง ชาํระเงินค่าหุ้นจาํนวน  
2,300.- บาท และส่งชาํระหน้ีเงินกูส้ามญัจาํนวน  17,100.- บาท รวม  2 รายการ เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน  19,400.- บาท ดว้ยตนเอง   
ทุกเดือนและหากไม่ปฎิบติัตามหนังสือท่ีได้บนัทึกขอ้ตกลงไวด้้วยประการใด ก็ตาม พ.ต.ท.ฉลองฯ ยินยอมให้คณะกรรมการ
ดาํเนินการตามระเบียบของสหกรณ์ฯ ต่อไป  สาํหรับหน้ีท่ีคา้งชาํระประจาํเดือนสิงหาคม 2563 จาํนวน  4,900.- บาท พ.ต.ท.ฉลองฯ 
ไดน้าํเงินมาชาํระเรียบร้อยแลว้ 
  จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
มติท่ีประชุม อนุมติัตามเสนอ 
 

เลขานุการ 4.8  เร่ืองขอรับเงนิช่วยเหลือกรณสีมาชิกได้รับบาดเจบ็จากการปฏบิัตหิน้าที่ 
ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการดาํเนินการชุดท่ี 47 ประจาํเดือน กรกฎาคม คร้ังท่ี 10/2563 เม่ือวนัพุธท่ี 29 

กรกฎาคม 2563 มอบหมายให ้พ.ต.อ.ชวาล  อุทยัพนัธ์ุ เลขานุการ ไปตรวจสอบกรณี ร.ต.ท.บณัฑิตย ์ บุญขาว ตาํแหน่ง รอง สว. (ป.) 
สภ.หว้ยราช ท่ีไดรั้บบาดเจ็บจากการปฏิบติัหนา้ท่ี ขณะตั้งด่านตรวจท่ีบริเวณส่ีแยกโคกเหลก็มินิมาร์ท อ.หว้ยราช จ.บุรีรัมย ์เม่ือวนัท่ี  
19 พฤษภาคม 2563 นั้น 

พ.ต.อ.ชวาลฯ แจง้วา่ ไดไ้ปดาํเนินการตรวจสอบเร่ืองดงักล่าวดว้ยตนเองเรียบร้อยแลว้รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารในหนา้ถดัไป 
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  ตามระเบียบวา่ดว้ยการใชทุ้นสาธารณประโยชน์เพ่ือช่วยเหลือสมาชิกกรณีไดรั้บบาดเจ็บจากการปฏิบติัหนา้ท่ี 
  ขอ้ 4. การให้ความช่วยเหลือสมาชิกกรณีได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ ให้มีสิทธ์ิได้รับเงิน
สวสัดิการตามหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 

(1) สมาชิกไดรั้บบาดเจบ็ไม่สาหสัใหมี้สิทธ์ิไดรั้บเงินสวสัดิการตามหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 
     1.1 สมาชิกบาดเจ็บรักษาตวั    1–5 วนั ใหไ้ดรั้บเงินสวสัดิการไม่เกิน 2,000 บาท 
     1.2 สมาชิกบาดเจ็บรักษาตวั    6–10 วนั ใหไ้ดรั้บเงินสวสัดิการไม่เกิน 3,000 บาท 
     1.3 สมาชิกบาดเจ็บรักษาตวั 11–20 วนั ใหไ้ดรั้บเงินสวสัดิการไม่เกิน 4,000 บาท 

 

(2) สมาชิกบาดเจ็บรักษาตวัเกินกวา่  20 วนั หรือจนประกอบกรณียกิจตามปกติไม่ไดเ้กินกวา่  20 วนัใหไ้ดรั้บเงิน
สวสัดิการไม่เกิน  10,000 บาท 
  (3) สมาชิกบาดเจ็บไดรั้บอนัตรายสาหสัจนสูญเสียอวยัวะ หรือทุพพลภาพ หรือเจ็บป่วยเร้ือรัง ซ่ึงอาจถึงตลอด
ชีวติ ใหไ้ดรั้บเงินสวสัดิการไม่เกิน  20,000 บาท 
  จากระเบียบดงักล่าวขา้งตน้ ร.ต.ท.บณัฑิตยฯ์ จะไดรั้บเงินช่วยเหลือจากสหกรณ์ฯ ตามระเบียบ (2) จาํนวน  
10,000.- บาท 
  จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
มติท่ีประชุม อนุมติัเงินช่วยเหลือใหก้บัสมาชิกท่ีไดรั้บบาดเจ็บตามระเบียบของสหกรณ์ฯ 
 

เลขานุการ 4.9  เร่ืองขอจดัซ้ือตู้เกบ็เคร่ืองคอมพวิเตอร์ SERVER 
  ตามมติท่ีประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 2562 เม่ือวนัท่ี  16 ตุลาคม 2562 ท่ีประชุมไดมี้มติอนุมติัตั้งงบประมาณ
ค่าใชจ่้ายในหมวดครุภณัฑไ์ว ้ 400,000.- บาท สาํหรับจดัซ้ือเคร่ืองใชส้าํนกังานเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และครุภณัฑ ์เพ่ือทดแทน
อุปกรณ์และครุภณัฑเ์ดิมท่ีเส่ือมสภาพ ปัจจุบนังบประมาณคงเหลือ  150,100.- บาท  นั้น 

สหกรณ์ฯ จึงขออนุมติัจดัซ้ือตูเ้ก็บเคร่ืองคอมพิวเตอร์ SERVER จาํนวน  1 ตู ้เพื่อใชใ้นการเก็บรักษาเคร่ือง 
SERVER ท่ีเป็นแม่ข่ายในการจดัเก็บขอ้มูลท่ีพฒันาระบบโปรแกรมจากวนิโดว ์เอก็ซ์พี เป็นวนิโดว ์10  โดยไดสื้บราคาจากห้างร้าน              
ในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองบุรีรัมย ์มี  2 ร้าน ท่ีเสนอใบราคาพร้อมรายละเอียดสินคา้ ดงัน้ี 

รายละเอียดสินคา้ หจก.ธงชยั โอเอ 
เซลลแ์อนดเ์ซอร์วิส 

ร้าน บุรีรัมย ์อิเล็คทริค 
แอนด ์คอมพิวเตอร์ 

หมายเหตุ 

- ตูเ้ร็ก (RACK) เก็บอุปกรณ์ระบบเครือข่าย 
(SERVER) 
1. ตูเ้ร็ก (RACK) ขนาด 19 น้ิว/27U 
2. ชุดรางไฟ 12 ช่อง AC Power Distribution  
    12 Outlets 
3. ชุดพดัลมระบายความร้อน  2 ตวั 
    2X HEAVY DUTY FAN 
4. ถาดยดึน็อต  4 ดา้น สาํหรับวางอุปกรณ์ 
    FIX COMPONENT SHELF 
5. แผงจดัสายไฟแบบมีฝาครอบ CABLE    
    MANAGEMENT PANEL WITH COVER 

ราคาชุดละ    24,000.- บาท 
มีส่วนลด        1,000.- บาท 
คงเหลือ        23,000.- บาท 

 ราคาชุดละ    26,000.- บาท 
ไม่มีส่วนลด 

หจก.ธงชยั โอเอฯ  
ราคาตํ่ากวา่ชุดละ   
3,000.- บาท 

 

ทั้งน้ี  ราคาดงักล่าวเป็นราคาค่าอุปกรณ์พร้อมค่าติดตั้งแลว้ 
จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 

มติท่ีประชุม อนุมติัใหจ้ดัซ้ือตูเ้ร็ก (RACK) จาก หจก.ธงชยั โอเอ เซลลแ์อนดเ์ซอร์วสิ เน่ืองจากเสนอราคาตํ่ากวา่ 
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เลขานุการ 4.10  เร่ืองการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2563 
  ดว้ยสหกรณ์ฯ จะจัดให้มีการประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 2563 เพ่ือแถลงงบการเงินและผลการดาํเนินงาน           
ของสหกรณ์ฯ ภายในเดือน ตุลาคม เหมือนเช่นทุกปีท่ีผา่นมา ตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์ฯ ขอ้ 64. การเลือกตั้งและการดาํรงตาํแหน่ง
ผูแ้ทนสมาชิก 

(1) สมาชิกเท่านั้นมีสิทธิไดรั้บเลือกตั้งเป็นผูแ้ทนสมาชิก 
(2) การเลือกตั้งผูแ้ทนสมาชิกคราวหน่ึงๆ ให้กระทาํในท่ีประชุมกลุ่มก่อนการประชุมใหญ่สามญัของสหกรณ์  

ไม่นอ้ยกวา่สามสิบวนั 
(3) ให้ท่ีประชุมกลุ่มดาํเนินการเลือกตั้งผูแ้ทนสมาชิก โดยอตัราส่วนจาํนวนสมาชิก 20 คน ต่อผูแ้ทนสมาชิก

หน่ึงคน ถา้เศษของอตัราส่วนดงักล่าวเกินก่ึงใหเ้ลือกตั้งผูแ้ทนสมาชิกเพ่ิมข้ึนอีกหน่ึงคน  
  จากขอ้บงัคบัดงักล่าว จึงใหแ้ต่ละสภ. เลือกตั้งผูแ้ทนสมาชิกของแต่ละ สภ. เขา้ร่วมประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 
2563 ตามจาํนวน ดงัน้ี 

ช่ือหน่วยงาน 
จาํนวนสมาชิก 
ทั้งหมด (คน) 

จาํนวนผูแ้ทน
สมาชิก (คน) 

ช่ือหน่วยงาน 
จาํนวนสมาชิก
ทั้งหมด (คน) 

จาํนวนผูแ้ทน
สมาชิก (คน) 

  1. ภ.จว.บุรีรัมย ์ 95 8 20. สภ.หนองไมง้าม 36 2 
  2. นปพ. 28 1 21. สภ.กระสงั 57 3 
  3. สภ.เมืองบุรีรัมย ์ 218 11 22. สภ.ลาํดวน 31 2 
  4. สภ.บา้นด่าน 54 3 23. สภ.คูเมือง 56 3 
  5. สภ.หนองสองหอ้ง 36 2 24. สภ.หินเหลก็ไฟ 31 2 
  6. สภ.นางรอง 148 7 25. สภ.นาโพธ์ิ 55 3 
  7. สภ.หนองไทร 22 1 26. สภ.หนองหงส์ 36 2 
  8. สภ.ประโคนชยั 134 7 27. สภ.ปะคาํ 52 3 
  9. สภ.บา้นบวั 40 2 28. สภ.พลบัพลาชยั 58 3 
10. สภ.ลาํปลายมาศ 116 6 29. สภ.หว้ยราช 41 2 
11. สภ.ทะเมนชยั 54 3 30. สภ.โนนสุวรรณ 48 2 
12. สภ.ละหานทราย 72 4 31. สภ.โนนดินแดง 60 3 
13. สภ.ถาวร 22 1 32. สภ.บา้นใหม่ฯ 47 2 
14. สภ.หนองก่ี 85 4 33. สภ.ชาํนิ 53 3 
15. สภ.พทุไธสง 89 4 34. สภ.เฉลิมพระเกียรติ 59 3 
16. สภ.สตึก 94 5 35. สภ.แคนดง 44 2 
17. สภ.บา้นกรวด 67 3 36. สภ.ชุมแสง 23 1 
18. สภ.โนนเจริญ 27 1    
19. สภ.โคกกระชาย 31 2 รวม 2,219 116 

 

ทั้งน้ี ใหแ้ต่ละสภ. แจง้รายช่ือผูแ้ทนสมาชิกท่ีเขา้ร่วมประชุมใหก้บัสหกรณ์ฯ ภายในวนัศุกร์ท่ี  11 กนัยายน 2563 
จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 

มติท่ีประชุม อนุมติัตามเสนอ 
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เลขานุการ 4.11  เร่ืองขอจดัท าโครงการเพ่ือเป็นสวสัดกิารให้กบัสมาชิกและโครงการอบรมสัมมนาให้ความรู้กบัสมาชิก 
  ตามมติท่ีประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 2562 เม่ือวนัท่ี  16 ตุลาคม 2562 ระเบียบวาระท่ี 4.6 ท่ีประชุมใหญ่          
ไดอ้นุมติัใหส้หกรณ์ฯ จดัทาํโครงการตามแผนกลยทุธ์ เป็นโครงการใหส้วสัดิการแก่สมาชิก  โดยตั้งงบประมาณค่าใชจ่้ายไวจ้าํนวน  
100,000.- บาท และจดัทาํโครงการอบรมสัมมนาให้ความรู้แก่กรรมการ, เจา้หน้าท่ี และสมาชิก โดยตั้งงบประมาณค่าใชจ่้ายไว้
จาํนวน  200,000.- บาท ปัจจุบนังบประมาณโครงการอบรมสมัมนาใหค้วามรู้กบัสมาชิกคงเหลือจาํนวน  170,000.- บาท นั้น  
  เพื่อเป็นการบูรณาการแผนงานสวสัดิการของตาํรวจภูธรจังหวดับุรีรัมยแ์ละสหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจภูธร
จงัหวดับุรีรัมย ์จาํกดั จึงไดจ้ดัทาํโครงการ  2 โครงการ ดงัน้ี 
  1. โครงการจัดหาเส้ือเพ่ือเป็นสวสัดิการขา้ราชการตาํรวจท่ีเกษียณอายุราชการ เพ่ือเป็นการสร้างขวญัและ
กาํลงัใจใหก้บัขา้ราชการตาํรวจและผูป้ฏิบติังานท่ีปฏิบติังานจนครบเกษียณอายรุาชการ และยกระดบัคุณภาพชีวิตให้กบัขา้ราชการ
ตาํรวจและสมาชิกสหกรณ์ฯ งบประมาณในการจดัทาํโครงการจาํนวน 100,000.- บาท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารหนา้ 34 - 36 
  2. โครงการฝึกอบรมสัมมนาให้ความรู้แก่ขา้ราชการตาํรวจท่ีเป็นสมาชิกซ่ึงไดรั้บมอบหมาย ให้ดูแลการชุมนุม
สาธารณะตามพระราชบญัญติัการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 งบประมาณในการจดัทาํโครงการจาํนวน  170,000.- บาท  รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารหนา้ 37 - 40 
  ดงันั้น เพ่ือใหก้ารดาํเนินงานสอดคลอ้งกบัการบริหารงานของสหกรณ์ฯ ตามพนัธกิจท่ี 2 พฒันาองคก์ร บุคลากร
ให้มีความเขม้แข็ง ภายใตก้ารบริหารจดัการตามหลกัธรรมาภิบาลท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และพนัธกิจท่ี 3 พฒันาระบบ
การเงินและสวสัดิการให้สอดคล้องกับความต้องการของสมาชิก สหกรณ์ฯ จึงขออนุมัติเบิกเงินเพื่อสนับสนุนการจัดทํา       
โครงการท่ี 1. จาํนวน  100,000.- บาท (หน่ึงแสนบาทถว้น) และขออนุมติั เบิกเงินเพื่อสนบัสนุนการจดัทาํโครงการท่ี 2. จาํนวน  
170,000.- บาท (หน่ึงแสนเจ็ดหม่ืนบาทถว้น) รวม  2 โครงการ เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน  270,000.- บาท (สองแสนเจ็ดหม่ืนบาทถว้น) 
  จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติัเงินร่วมสนับสนุนในการจดัทาํโครงการท่ี 1  จาํนวน  100,000.- บาท และ
โครงการท่ี 2 จาํนวน  170,000.- บาท รวม  2 รายการ เป็นเงินจาํนวนทั้งส้ิน  270,000.- บาท โดยใหเ้บิกเงินจากบญัชีค่าใชจ่้ายในการ
ดาํเนินงานตามแผนกลยทุธ์ 
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ผนวก ค   : งบประมาณค่าใชจ่้าย 
ประกอบ :  โครงการฝึกอบรมเจา้พนกังานดูแลการชุมนุมสาธารณะขา้ราชการตาํรวจซ่ึงไดรั้บมอบหมายใหดู้แล 
              การชุมนุมสารธารณะ และการปรับปรุงคู่มือการปฏิบติังานตามพระราชบญัญติัการชุมนุมสาธารณะ  
              พ.ศ.2558 ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ ภ.จว.บุรีรัมย ์
ล าดับ รายการ จ านวนเงิน (บาท) หมายเหตุ 

 
1 ค่าอาหารสาํหรับผูเ้ขา้รับการฝึก 

155 นาย X 155 บาท X 4 ม้ือ 
 

96,100  

2 ค่าอาหารวา่งสาํหรับผูเ้ขา้รับการฝึก 
155 นาย X 25 บาท X 8 ม้ือ 

 

31,000  

3 ค่าใบประกาศณียบตัร  155 ใบ 
 

6,900  

4 ค่าตอบแทนวทิยากร 
5 นาย x 3 ชม. X 600 บาท x 4 วนั 

 

36,000  

 รวมทั้งส้ิน 170,000  
 
หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายสามารถถัวได้ตามความเหมาะสม 
 
 
 
      พนัตาํรวจโท   ผูเ้สนอโครงการ 
                               (บรรลือ หะสูง) 
                                     สารวตัรฝ่ายอาํนวยการตาํรวจภูธรจงัหวดับุรีรัมย  ์
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เลขานุการ 4.12  เร่ืองขอจัดท าโครงการจัดหาของที่ระลกึเป็นเส้ือเพ่ือมอบเป็นสวัสดิการข้าราชการต ารวจและสมาชิกสหกรณ์  
  ดว้ยตาํรวจภูธรจงัหวดับุรีรัมยร่์วมกบัสหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจภูธรจงัหวดับุรีรัมยไ์ดก้าํหนดแผนการปฏิบติังาน
ในการยกระดบัคุณภาพชีวติของขา้ราชการตาํรวจและสมาชิกสหกรณ์ฯ โดยไดจ้ดัสวสัดิการในรูปแบบต่างๆ เพ่ือเป็นการสร้างขวญั
และกาํลงัใจให้กบัขา้ราชการตาํรวจและผูป้ฏิบติังาน ให้บรรลุเป้าประสงค ์และมีผลสัมฤทธ์ิสูงสุดของการปฏิบติังาน และนาํไปสู่
ความเป็นเลิศขององค์กร  จึงไดจ้ัดทาํโครงการจดัหาของท่ีระลึกเป็นเส้ือเพ่ือมอบเป็นสวสัดิการขา้ราชการตาํรวจและสมาชิก
สหกรณ์ เพ่ือเป็นสวสัดิการให้แก่ ขา้ราชการตาํรวจและสมาชิกสหกรณ์ฯ ช่วยลดค่าครองชีพ และเป็นการบาํรุงขวญัแก่ขา้ราชการ
ตาํรวจและสมาชิกสหกรณ์ฯ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารหนา้ 41 - 43 
  จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
มติท่ีประชุม อนุมติัตามเสนอ และใหส้หกรณ์ฯ ตั้งงบประมาณรายจ่ายในปี 2564 เพ่ือจดัซ้ือของท่ีระลึกไวจ้าํนวน  1 ลา้นบาท 
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เลขานุการ 4.13  เร่ืองการพจิารณาจ่ายเงนิกู้สามญั 
  ตั้งแต่วนัท่ี  21 กรกฎาคม – 20 สิงหาคม 2563  มีสมาชิกยืน่กูแ้ต่ละประเภทดงัน้ี 

1. สมาชิกยืน่กูส้ามญัจาํนวน  46 ราย เป็นเงินขอกูจ้าํนวน  76,352,000.- บาท,กูหุ้้นตวัเองจาํนวน  6 ราย เป็นเงิน
ขอกู ้ 2,064,500.- บาท 

2. สมาชิกยืน่กูเ้งินกูเ้พ่ือซ้ือรถจกัรยานยนตจ์าํนวน  1 ราย เป็นเงินขอกูจ้าํนวน  44,470.- บาท 
3. สมาชิกยืน่กูเ้งินกูพิ้เศษเพ่ือประกอบอาชีพจาํนวน  3 ราย เป็นเงินขอกูจ้าํนวน  600,000.- บาท 

สมาชิกยืน่กูเ้งินกูทุ้กประเภทรวม  56 ราย เป็นเงินขอกูจ้าํนวนทั้งส้ิน  79,060,970.- บาท จ่ายจริงประมาณ20,435,075.- บาท 
  สหกรณ์ฯ ได้รวบรวมสัญญาเงินกู้ทุกประเภทเสนอต่อคณะกรรมการเงินกู้เพ่ือร่วมกันพิจารณาแลว้เห็นว่า 
สมาชิกทุกรายยืน่ขอกูต้รงตามระเบียบวา่ดว้ยการใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิกและตรงตามหลกัเกณฑท่ี์สหกรณ์ฯ กาํหนด 
  ทั้งนี ้สหกรณ์ฯ มเีงินจากการรับฝากเงนิ,รับช าระหนี,้อยู่ในบัญชีเงนิฝากของสหกรณ์ในระเบียบวาระที่ 3.4  และ
จากการกันเงินในระเบียบวาระที่ 3.5 จ่ายให้กับสมาชิกที่ย่ืนขอกู้ เงินได้ทั้งหมดรวม  53 ราย ส าหรับสมาชิกที่ย่ืนกู้ เงินกู้พิเศษ        
เพ่ือประกอบอาชีพจ านวน  3 ราย จะขอคณะกรรมการเงนิกู้พจิารณาอกีคร้ังต่อไป 
  สหกรณ์ฯ ขอก าหนดวนัจ่ายเงนิกู้สามญัและเงนิกู้เพ่ือซ้ือรถจกัรยานยนต์ ในวนัองัคารที ่ 1 กนัยายน 2563  
  สําหรับเงินกูเ้พ่ือเหตุฉุกเฉิน สหกรณ์ฯ จะรวบรวมเอกสารคาํขอกูแ้ละสรุปจาํนวนสมาชิก,จาํนวนเงินท่ีขอกู้
ภายในเวลา  10.00 น. เพ่ือเสนอขออนุมติัเบิกจ่ายเงินใหก้บัสมาชิกทุกวนัทาํการ 
  จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
มติท่ีประชุม อนุมติัตามเสนอ 
 

ระเบียบวาระที ่ 5  เร่ืองอ่ืนๆ 
- ประธานฯ สอบถามวา่มีผูใ้ดมีขอ้เสนอแนะหรือขอ้ซกัถามเร่ืองใดอีกหรือไม่ 
- เม่ือไม่มีผูใ้ดเสนอแนะหรือซกัถามเร่ืองใด ประธานฯ จึงกล่าวปิดการประชุม 
 
 
      เลิกประชุมเวลา   15.00  น 
 
 
                         สาํเนาถูกตอ้ง 
(ลงช่ือ) พ.ต.อ.ชวาล   อุทยัพนัธ์ุ 
                     ( ชวาล   อุทยัพนัธ์ุ ) 
                             เลขานุการ 
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