สําเนา
รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จํากัด
ครั้งที่ 11/2565 วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565
ณ หอประชุมชัยจินดาตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์
********************************
คณะกรรมการดําเนินการ จํานวน 15 ท่าน
เข้าประชุม 11 ท่าน
ที่ปรึกษา จํานวน 32 ท่าน
เข้าประชุม 26 ท่าน
ผู้เข้าร่วมประชุม จํานวน 5 ท่าน

ไม่เข้าประชุม 4 ท่าน
ไม่เข้าประชุม 6 ท่าน

กรรมการที่เข้าประชุม
1. พ.ต.อ.ปริญญา
2. พ.ต.อ.ก้องชาติ
3. พ.ต.อ.บัญชา
4. พ.ต.อ.ธีรพล
5. พ.ต.อ.ศิริวฒ
ั น์
6. พ.ต.อ.เจตน์สฤษฎิ์
7. พ.ต.อ.วชิรวิทย์
8. พ.ต.อ.กัมพล
9. พ.ต.อ.สมยศ
10. พ.ต.อ.วิศิษฎ์
11. พ.ต.อ.อนันต์

พรเดชาพิพัฒ
เลี้ยงสมทรัพย์
ศรีอนันต์
ยมนา
สมกิจศิริ
แพ่งศรีสาร
วรรณธานี
วงษ์สงวน
พื้นชัยภูมิ
บัวสง่าวงศ์
ทองบรรเทิง

รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์
รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์
ผกก.(สอบสวน) ภ.จว.บุรีรัมย์
ผกก.สภ.โนนดินแดง
ผกก.สภ.เมืองบุรีรัมย์
ผกก.สภ.ประโคนชัย
ผกก.สภ.สตึก
ผกก.สภ.บ้านกรวด
ผกก.สภ.พุทไธสง
ผกก.สภ.โนนสุวรรณ
ผกก.สภ.หนองสองห้อง

รองประธานกรรมการคนที่ 1
รองประธานกรรมการคนที่ 2
เลขานุการ
เหรัญญิก
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการที่ไม่เข้าประชุม
1. พล.ต.ต.รุทธพล
2. พ.ต.อ.อดุลย์
3. พ.ต.อ.นิรันดร์
4. พ.ต.อ.สาธิต

เนาวรัตน์
ชัยประสิทธิกุล
แก้วอิน
สถิตถาวร

ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์
รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์
รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์
ผกก.สืบสวน ภ.จว.บุรีรัมย์

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการคนที่ 3
รองประธานกรรมการคนที่ 4
กรรมการ

ที่ปรึกษาที่เข้าประชุม
1. พ.ต.อ.ประกิจ
2. พ.ต.อ.มนัสวุฒิ
3. พ.ต.อ.สมชัย
4. พ.ต.อ.อัษฎไณย
5. พ.ต.อ.วิษณุ
6. พ.ต.อ.ยุทธนา
7. พ.ต.อ.บุญธรรม
8. พ.ต.อ.จุลฑิตย์
9. พ.ต.อ.ญาณะธัช
10. พ.ต.อ.สยาม
11. พ.ต.อ.ฐิตินันท์

เหลืองวิลัย
บรรยงค์
โสภณปัญญาภรณ์
ป้องกัน
อาภรณ์พงษ์
ไตรทิพย์
สมบูรณ์
กิตติรงค์
ชัยพชรโชติ
เกียรติบรรจง
วรรณสาร

ผกก.(สอบสวน) ภ.จว.บุรีรัมย์
ผกก.(สอบสวน) ภ.จว.บุรีรัมย์
ผกก.สภ.ลําปลายมาศ
ผกก.สภ.คูเมือง
ผกก.สภ.กระสัง
ผกก.สภ.หนองกี่
ผกก.สภ.นาโพธิ์
ผกก.สภ.ปะคํา
ผกก.สภ.บ้านบัว
ผกก.สภ.ทะเมนชัย
ผกก.สภ.แคนดง

- 212. พ.ต.อ.มานิตย์
13. พ.ต.อ.พงศ์ยุทธ์
14. พ.ต.อ.ดํารงศักดิ์
15. พ.ต.อ.ประดิษฐ์
16. พ.ต.อ.ขุนศึก
17. พ.ต.อ.ชูสิทธิ์
18. พ.ต.อ.ดํารงศิลป์
19. พ.ต.อ.รัตนพล
20. พ.ต.อ.หิรัณยสุทธิ์
21. พ.ต.อ.อนุการ
22. พ.ต.ท.นันทสิทธิ์
23. พ.ต.ท.จํารัส
24. พ.ต.ท.เอกลักษณ์
25. พ.ต.ท.ณรงค์ฤทธิ์
26. พ.ต.ต.ทวิช

สร้อยจิตร
แก้วดอนรี
เติมสุข
ทะประสิทธิ์จิตต์
เศรษฐชัย
หล่อแสง
ดวงกลาง
ธูปแก้ว
อินทร์โย
ธรรมวิจารณ์
เล่งน้อย
ศิริเลี้ยง
ดิเรกกุล
ปานแดง
อินทร์ประสิทธิ์

ผกก.สภ.เฉลิมฯ
ผกก.สภ.พลับพลาชัย
ผกก.สภ.ละหานทราย
ผกก.สภ.ห้วยราช
ผกก.สภ.ชํานิ
ผกก.สภ.บ้านด่าน
ผกก.สภ.บ้านใหม่ฯ
ผกก.สภ.ลําดวน
ผกก.สภ.หนองหงส์
ผกก.สภ.นางรอง
สวญ.สภ.โคกกระชาย
สวญ.สภ.ชุมแสง
สวญ.สภ.หินเหล็กไฟ
สว.สภ.หนองไม้งาม
สว.สภ.หนองไทร

ที่ปรึกษาที่ไม่เข้าประชุม
1. พ.ต.อ.ณรงค์ศกั ดิ์
2. พ.ต.อ.ฉัฐวัชร
3. พ.ต.อ.เพิ่มสุข
4. พ.ต.ท.อาคม
5. พ.ต.ต.อริญชัย
6. พ.ต.ท.ไกรสิทธิ์

พรหมทา
วงศ์วาสน์
ศิริพละ
ชนะเพีย
ทิมา
หาญยิ่ง

รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์
รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์
ผกก.ฝอ.ภ.จว.บุรีรัมย์
สวญ.สภ.ถาวร
สว.สภ.โนนเจริญ
รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บ้านกรวด

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายประกาศ
2. นางจิรพร
3. นางพรพรรณ
4. นางปานรดา

กล่าวกระโทก
ตันตาปกุล
ศรีสังวรณ์
คงพลปาน

ผู้อํานวยกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1
ผู้จัดการฯ
รองผู้จัดการฝ่ายบัญชี
รองผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อ

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.
เนื่องจาก พล.ต.ต.รุทธพล เนาวรัตน์ ประธานกรรมการ ติดภารกิจ จึงได้มอบหมายให้ พ.ต.อ.ปริญญา พรเดชาพิพัฒ
รองประธานกรรมการฯ ทําหน้าที่เป็นประธานในการประชุมแทน และเมื่อ คณะกรรมการดําเนิน การมาครบองค์ประชุมแล้ว
พ.ต.อ.ปริญญา พรเดชาพิพัฒ รองประธานกรรมการ ทําหน้าที่เป็น ประธานในการประชุม ได้ก ล่าวเปิด การประชุม และ
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ไม่มี
มติที่ประชุม
รับทราบ

-3ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
พ.ต.อ.บัญชาฯ เลขานุการ เลขานุการ เสนอคณะกรรมการเพื่อรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการชุด ที่ 49
ครั้งที่ 10/2565 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อรับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม
รับรอง
พ.ต.อ.บัญชาฯ เลขานุการ เลขานุการ มอบหมายให้ พ.ต.อ.อนันต์ ทองบรรเทิง ผู้ช่วยเลขานุการ ทําหน้าที่ดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระต่อไป
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ
พ.ต.อ.อนันต์ฯ ผู้ช่วยเลขานุการ
3.1 เรื่องรายงานการตรวจสอบรายงานกิจการ
นางสาวอารีรัตน์ สมานดุษณี ผู้ตรวจสอบกิจการ ได้รายงานผลการตรวจสอบดังนี.้ เรียน ประธานกรรมการและคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์
ตามที่ที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2564 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ได้เลือกตั้งข้าพเจ้าเป็นผู้ตรวจสอบกิจ การของ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จํากัด ประจําปีทางบัญชีสิ้น สุด วัน ที่ 30 กัน ยายน 2565 นั้น ข้าพเจ้าขอเสนอ
ผลการตรวจสอบสําหรับเดือน มิถุนายน 2565 ดังต่อไปนี้
1. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
1.1 เพื่อตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการบัญชีและการเงิน
1.2 เพื่อให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานด้านบัญชีและการเงิน
1.3 เพื่อตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินงานของสหกรณ์
2. ขอบเขตการตรวจสอบ
2.1 ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีตามเอกสารหลักฐาน
2.2 ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงินตามระเบียบและข้อกําหนดของสหกรณ์
2.3 ตรวจสอบการดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ระเบียบ และมติที่ประชุม
2.4 ตรวจสอบการบริหารของคณะกรรมการดําเนินการตามแผนงานและงบประมาณที่กําหนดไว้
3. การตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน
3.1 เงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นเดือน ประกอบด้วย
- เงินสดในมือ
- เงินฝากธนาคาร 8 บัญชี
- เงินฝาก ชสอ.ตํารวจแห่งชาติ

จํานวน
จํานวน
จํานวน

25,000.00 บาท
72,324,935.33 บาท
125,264.39 บาท

3.2 การรับ–จ่าย และการเก็บรักษาเงินสดเป็นไปตามระเบียบการเก็บรักษาเงินสดคือ ไม่เกินวันละ 30,000.- บาท
3.3 บัญชีคุมยอดเงินฝากธนาคารทุกบัญชี มียอดเงินคงเหลือสิ้นเดือนถูกต้องตรงกับสมุดคู่ฝากของธนาคาร
3.4 ข้อสังเกตเกี่ยวกับการปฏิบัตกิ ารด้านการเงิน : ไม่มี
4. การตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านบัญชี
4.1 เอกสารหลักฐานประกอบการลงบัญชี ครบถ้วน สมบูรณ์
4.2 การบันทึกบัญชีของสหกรณ์ฯ เรียบร้อยเป็นปัจจุบัน
4.3 การจัดทําบัญชีย่อยและทะเบียนต่างๆ ได้จัดทําไว้ครบถ้วน บัญชีรายละเอียดลูกหนี้ เงินรับฝาก ทุนเรือนหุ้น
จัดทําไว้เรียบร้อยตรงกับบัญชีคุมยอด
4.4 ข้อสังเกตเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านบัญชี : ไม่มี

-45. การตรวจสอบด้านการบริหารงาน
5.1 การบริหารงานของสหกรณ์ฯ เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติที่ประชุมใหญ่ และ
มติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน
5.2 การบริหารงานด้านต่างๆ ของสหกรณ์ฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สหกรณ์ฯ มีการแบ่งแยกหน้าที่งานของ
เจ้าหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน
5.3 ข้อสังเกตเกี่ยวกับการบริหารงาน : ไม่มี
6. การให้เงินกู้แก่สมาชิก
6.1 ยอดยกมาจากเดือนก่อน
เงินให้กู้ระหว่างเดือน
6.1.1 กู้ฉุกเฉิน
6.1.2 กู้สามัญ
6.1.3 กู้สามัญพัฒนาคุณภาพชีวิต
6.1.4 กู้พิเศษ
6.1.5 กู้โครงการ
6.2 รับชํ าระระหว่างเดือน
6.3 ยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นเดือน
6.4 ข้อสังเกตเกี่ยวกับเงินให้กู้แก่สมาชิก : ไม่มี

จํานวนเงิน
3,360,561,642.99 บาท
จํานวน
-- ” --- ” --- ” --- ” --

276
70
4
11
-

สัญญา
สัญญา
สัญญา
สัญญา
สัญญา

6,566,500.00
121,549,000.00
9,467,579.75
4,365,000.00
0.00
137,601,395.86
3,364,908,326.88

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

7. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม
รายการ
ยอดยกมาต้นเดือน
เงินเบิกเกินบัญชี ธ.กรุงไทย
0.00
ตั๋วสัญญาใช้เงิน ธกส.
550,000,000.00
ตั๋วสัญญาใช้เงิน ธ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์
250,000,000.00
กู้ ชสอ.ปทท.(ระยะปานกลาง)
446,000,000.00
กู้ ธ.ออมสิน
74,690,089.55
รวมทัง้ สิน้
1,320,690,089.55
ข้อสังเกตเกี่ยวกับเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม : ไม่มี

รายการเคลื่อนไหวระหว่างเดือน
กู้เพิ่ม
จ่ายชํ าระหนี้
674,158.13
674,158.13
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
31,000,000.00
4,831,794.75
0.00
5,505,952.88
31,674,158.13

คงเหลือสิ้นเดือน
0.00
550,000,000.00
250,000,000.00
415,000,000.00
79,521,884.30
1,294,521,884.30

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

8. เงินรับฝาก
รายการ
เงินฝากออมทรัพย์
เงินฝากออมทรัพย์ (กู้พิเศษ)
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษเพื่อความมั่นคง

เงินฝากสะสมทรัพย์
รวมทัง้ สิน้
ข้อสังเกตเกี่ยวกับเงินรับฝาก : ไม่มี

ยอดยกมาต้นเดือน
186,355,575.83
1,414,716.76
142,502,810.27
7,494,700.00
337,767,802.86

รายการเคลื่อนไหวระหว่างเดือน
รับฝากเพิ่ม
ถอนเงินรับฝาก
1,640,759.84
2,497,147.00
4,365,991.69
3,822,668.14
460,667.15
472,054.55
691,200.00
285,000.00
7,158,618.68
7,076,869.69

คงเหลือสิ้นเดือน
185,499,188.67
1,958,040.31
142,491,422.87
7,900,900.00
337,849,551.85

ยอดยกมาต้นเดือน
1,283,500,500.00

รายการเคลื่อนไหวระหว่างเดือน
ซื้อหุ้นเพิ่ม
ถอนหุ้น
8,742,400.00
1,537,800.00

คงเหลือสิ้นเดือน
1,290,705,100.00 บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

9. ทุนเรือนหุ้น
รายการ
ทุนเรือนหุ้น
ข้อสังเกตเกี่ยวกับทุนเรือนหุ้น : ไม่มี

- 510. ด้านการลงทุน
รายการ
หุ้น ชสอ.ตํารวจแห่งชาติ
หุ้น บริษัทสหประกันชีวิต
ห้นุ ชสอ.แห่งประเทศไทย
รวมทั้งสิ้น

ยอดยกมาต้นเดือน
605,500.00
20,000.00
15,398,500.00
16,024,000.00

รายการเคลื่อนไหวระหว่างเดือน
เพิ่มขึ้น
ลดลง
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

คงเหลือสิ้นเดือน
605,500.00
20,000.00
15,398,500.00
16,024,000.00

บาท
บาท
บาท
บาท

ข้อสังเกตเกี่ยวกับการลงทุน : ไม่มี
11. การใช้จ่ายเงินของสหกรณ์ฯ
สหกรณ์ฯ ได้ใช้จ่ายเงินงบประมาณตามหมวดต่างๆ ตามที่ขอจัด ตั้งไว้ และได้รับอนุมัติจ ากที่ประชุมใหญ่โดยวิธีถัว จ่าย
ทุกรายการ

ประเภทรายจ่าย

สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรมั ย์ จํากัด
งบประมาณที่ได้รบั อนุมตั จิ ากที่ประชุมใหญ่
ประจําเดือน มิถนุ ายน 2565
งบประมาณ
จ่ายเดือนนี้
จัดสรรไว้
(มิ.ย.65)

1. หมวดเงิน เดือนค่าจ้าง
1.1 เงินเดือน
1.2 ค่าจ้าง
รวม
2. หมวดค่าตอบแทน
2.1 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การเงินฯ
2.2 ค่าตรวจสอบกิจการ
2.3 ค่าเบี้ยประชุม
2.4 ค่าตอบแทนที่ปรึกษาคณะกรรมการ
2.5 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีภาคเอกชน
รวม
3. หมวดวัสดุ
3.1 เครื่องเขียนแบบพิมพ์
3.2 ค่าวัสดุอื่นๆ
รวม
4. หมวดครุภณ
ั ฑ์
4.1 เครื่องใช้สํานักงาน
รวม
5. หมวดค่าใช้สอย
5.1 ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะ
5.2 ค่ารับรอง
5.3 ค่าล่วงเวลา
5.4 ค่าอบรมสัมมนาให้ความรู้แก่กรรมการ เจ้าหน้าที่ และสมาชิก
5.5 ค่าพัฒนาบุคลากร
5.6 ค่าใช้จ่ายดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์
5.7 ค่าโปรแกรมสหกรณ์และค่าบํารุงรักษา
5.8 ค่าซ่อมแซมบํารุงและรักษาทรัพย์สิน

จ่ายแล้ วทั้งสิ้น
(ต.ค.64-มิ.ย.65)

คงเหลือ
(บาท)

3,200,000.00
108,000.00
3,308,000.00

245,730.00
9,000.00
254,730.00

2,211,570.00
81,000.00
2,292,570.00

988,430.00
27,000.00
1,015,430.00

340,400.00
144,000.00
800,000.00
1,100,000.00
120,000.00
2,504,400.00

28,258.00
10,000.00
45,800.00
0.00
0.00
84,058.00

254,322.00
90,000.00
432,600.00
0.00
20,000.00
796,922.00

86,078.00
54,000.00
367,400.00
1,100,000.00
100,000.00
1,707,478.00

300,000.00
50,000.00
350,000.00

8,514.00
1,610.00
10,124.00

234,947.70
13,137.00
248,084.70

65,052.30
36,863.00
101,915.30

400,000.00
400,000.00

0.00
0.00

141,800.00
141,800.00

258,200.00
258,200.00

370,000.00
150,000.00
100,000.00
300,000.00
50,000.00
860,000.00
300,000.00
100,000.00

15,550.00
17,313.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,000.00
4,130.00

131,750.00
109,698.06
17,000.00
0.00
0.00
313,040.00
34,560.00
19,833.00

238,250.00
40,301.94
83,000.00
300,000.00
50,000.00
546,960.00
265,440.00
80,167.00
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5. หมวดค่าใช้สอย (ต่อ)
5.9 ค่าใช้จ่ายวันประชุมใหญ่
5.10 ค่าของสมนาคุณ
5.11 ค่าอากรและค่าธรรมเนียม
5.12 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
5.13 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด
5.14 ค่าน้ํามันรถ
5.15 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี
5.16 ค่าหนังสือพิมพ์และวารสาร
5.17 ค่าเครื่องดื่ม
5.18 ค่าพวงหรีด
5.19 ค่าประกันภัยอาคาร
รวม
6. หมวดทีด่ นิ และสิง่ ปลูกสร้าง
6.1 ค่าปรับปรุงภูมิทศั น์
รวม
7. หมวดสวัสดิการ
7.1 ค่าสวัสดิการเจ้าหน้าที่
7.2 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม,กองทุนทดแทน
รวม
8. หมวดค่าสาธารณูปโภค
8.1 ค่าไฟฟ้ า
8.2 ค่าโทรศัพท์
8.3 ค่าน้ําประปา
8.4 ค่าไปรษณีย์
รวม
9. สมทบทุน สวัสดิการเพื่อช่วยเหลือผูค้ ้ําฯ
รวม
รวมทัง้ สิน้

มติที่ประชุม

งบประมาณ
จัดสรรไว้

จ่ายเดือนนี้
(มิ.ย.65)

จ่ายแล้ วทั้งสิ้น
(ต.ค.64-มิ.ย.65)

คงเหลือ
(บาท)

500,000.00
1,000,000.00
50,000.00
100,000.00
35,000.00
15,000.00
300,000.00
5,000.00
30,000.00
30,000.00
5,000.00
4,300,000.00

0.00
0.00
76.00
0.00
588.00
430.00
0.00
420.00
2,589.00
1,000.00
0.00
48,096.00

217,544.00
1,000,000.00
21,554.00
0.00
19,345.00
4,780.00
0.00
3,600.00
28,882.00
11,000.00
0.00
1,932,586.06

282,456.00
0.00
28,446.00
100,000.00
15,655.00
10,220.00
300,000.00
1,400.00
1,118.00
19,00000
5,000.00
2,367,413.94

100,000.00
100,000.00

0.00
0.00

0.00
0.00

100,000.00
100,000.00

60,000.00
100,000.00
160,000.00

0.00
1,500.00
1,500.00

5,200.00
50,327.91
55,527.91

54,800.00
49,672.09
104,472.09

100,000.00
35,000.00
10,000.00
50,000.00
195,000.00
200,000.00
200,000.00
11,517,400.00

8,006.50
1,370.27
365.94
8,682.00
18,424.71
0.00
0.00
416,932.71

63,089.70
12,429.76
3,524.58
30,708.00
109,752.04
200,000.00
200,000.00
5,777,242.71

36,910.30
22,570.24
6,475.42
19,292.00
85,247.96
0.00
0.00
5,740,157.29

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
รับทราบ

พ.ต.อ.อนันต์ฯ ผู้ช่วยเลขานุการ
3.2 เรื่องรายงานงบทดลองแสดงฐานะการเงินประจําเดือน มิถุนายน 2565
งบทดลองประจําเดือน มิถุนายน 2565 สิ้นสุด เมื่อ วัน ที่ 30 มิถุน ายน 2565 ซึ่งเจ้าหน้าที่บัญชีไ ด้แสดง
รายละเอียดไว้ในหน้าถัดไป
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ
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ที่

ชื่อสหกรณ์

1
2
3
4
5
6
7
8

บุรีรัมย์
สุรินทร์
ศรีสะเกษ
นครราชสีมา
อุบลราชธานี
อํานาจเจริญ
ยโสธร
ชัยภูมิ

3.3 เรื่องรายงานข้อมูลอัตราดอกเบี้ยเงินกู้,เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนของสหกรณ์
ออมทรัพย์ตํารวจในสังกัดตํารวจภูธรภาค 3
ปีงบประมาณ 2564
ปี 2564
ปันผล
7.75
7.75
7.75
8.00
8.00
7.75
7.50
7.75

เฉลี่ยคืน
23.00
22.50
19.00
19.00
19.00
18.50
18.00
10.75

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ปี 2564

เมื่อนําเงินเฉลี่ยคืนหักอัตราดอกเบี้ยเงินกูข้ อง
ปี 2564 แล้ว คงเหลืออัตราดอกเบี้ย

7.75
7.75
7.75
8.25
8.25
7.75
7.75
8.00

5.97
6.01
6.28
6.68
6.68
6.32
6.36
7.14

ปีงบประมาณ 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2565)
ที่

ชื่อสหกรณ์

ปี 2565

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ปี 2565

ปันผล

เฉลี่ยคืน

เมื่อนําเงินเฉลี่ยคืนหักอัตรา
ดอกเบี้ยเงินกู้ของปี 2565 แล้ว

หมายเหตุ

คงเหลืออัตราดอกเบี้ย

1
2

บุรีรัมย์
สุรินทร์

7.75
7.50

-

-

-

3

ศรีสะเกษ

7.50

-

-

-

ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จากเดิม
ร้อยละ 7.75 ลดลงเหลือร้อยละ 7.50 เมื่อ 1 เม.ย.
2565

4

นครราชสีมา

7.95

-

-

-

ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จากเดิ
มร้อยละ 7.75 ลดลงเหลือร้อยละ 7.50 เมื่อ 1
เม.ย.2565

5

อุบลราชธานี

8.00

-

-

-

ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จากเดิม
ร้อยละ 8.25 ลดลงเหลือร้อยละ 8.00 เมื่อ 1 พ.ย.
2564

6
7

ยโสธร
อํานาจเจริญ

7.75
7.50

-

-

-

8

ชัยภูมิ

6.00

-

-

-

ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จากเดิม
ร้อยละ 7.75 ลดลงเหลือร้อยละ 7.50 เมื่อ 1 ธ.ค.
2564

ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จากเดิม
ร้อยละ 7.75 ลดลงเหลือร้อยละ 7.50 เมื่อ 1 เม.ย.
2565
ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จากเดิม
ร้อยละ 7.00 ลดลงเหลือร้อยละ 6.00 เมื่อ 1 ม.ค.
2565
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มติที่ประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
รับทราบ

พ.ต.อ.อนันต์ฯ ผู้ช่วยเลขานุการ
3.4 เรื่องรายงานโครงการเงินทุนสวัสดิการสมาชิกผู้ค้ําประกันเงินกู้
ตั้งแต่เริ่มดําเนินการโครงการเงินทุนสวัสดิการสมาชิกผู้ค้ําประกัน เงิน กู้ มีสมาชิก เข้าร่ว มโครงการฯ รวม
ทั้งสิ้น 2,304 ราย สหกรณ์ฯ ได้จ่ายเงินทุนสวัสดิการฯ เพื่อช่วยเหลือสมาชิกตามระเบียบ รวม 188 ราย เป็นจํานวนเงิน ทั้งสิ้น
78,442,437.91 บาท (เจ็ดสิบแปดล้านสี่แสนสี่หมื่นสองพันสี่ร้อยสามสิบเจ็ดบาทเก้าสิบ-เอ็ดสตางค์) เป็นกรณีสมาชิก เสียชีวิต
178 ราย และกรณีสมาชิกโดนไล่ออกจากราชการ 10 ราย
ปั จ จุ บั น มี เ งิ น ค ง เ ห ลื อ จ า ก ก า ร จั ด ส ร ร กํ า ไ ร สุ ท ธิ แ ล ะง บ ป ร ะม า ณ ร า ย จ่ า ย ป ร ะจํ า ปี
จํานวน 30,357,562.09 บาท (สามสิบล้านสามแสนห้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยหกสิบสองบาทเก้าสตางค์)
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ
พ.ต.อ.อนันต์ฯ ผู้ช่วยเลขานุการ
3.5 เรื่องสรุปรายงานการทําธุรกรรมทางการเงินของสหกรณ์ฯ
ในรอบเดือน มิถุนายน 2565 สหกรณ์ฯ ไม่มีการทําธุรกรรมที่ใช้เงิน สด แบบ ปปง.1-01,การทําธุรกรรม
ที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน แบบ ปปง. 1-02 และการทําธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย แบบ ปปง.1-03 แต่อย่างใด
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ
พ.ต.อ.อนันต์ฯ ผู้ช่วยเลขานุการ

3.6 เรื่องสรุปรายงานการตรวจสอบสมาชิกได้รบั คําสั่งพิทักษ์ไว้เด็ดขาดจากกรม
บังคับคดี
ในรอบเดือน มิถุนายน 2565 สหกรณ์ฯ ได้ตรวจสอบข้อ มูลจากกรมบังคับคดี เป็น รายชื่อ และเลขที่บัต ร
ประจําตัว ประชาชนของสมาชิก ผลปรากฏพบรายชื่อ สมาชิก ถูก พิทัก ษ์ทรัพ ย์ไ ว้เด็ด ขาด จํานวน 1 ราย คือ ด.ต.ณัฐพล
ศิริเวชกุล ตําแหน่ง ผบ.หมู่ (นปพ.) กก.สืบสวน ภ.จว.บุรีรัมย์ สมาชิกเลขทะเบียน 6192
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ
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3.7 เรื่องรายงานรายรับและรายจ่ายประจําวันและเงินคงเหลือ
การรายงานรายรับ และรายจ่า ยประจํ า วัน เริ่ม ตั้ง แต่ 21 มิถุ น ายน 2565 ถึ ง 20 กรกฎาคม 2565
มีรายละเอียดดังนี้.- การรับเงินแต่ละวันของสหกรณ์จะได้จากการรับชําระหนี้จากสมาชิกและรับเงินฝากออมทรัพย์
- การจ่ายเงินและการนําเงินเหลือเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาบุรีรัมย์ จะเป็นไปตามรายการ ที่ได้รับการ
อนุมัติจากประธานกรรมการหรือ รองประธานกรรมการ พร้อ มทั้งมีเอกสารประกอบการจ่ายเงิน ทุก ครั้ง ดังมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้.-

21
22
23
24
27
29
30
1
4
5
7
8
11
12
18
19
20

วัน เดือน ปี
ยอดยกมา
มิถุนายน 2565
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
กรกฎาคม 2565
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”

รายรับ
0.00
15,000.00
0.00
38,600.00
200.00
30,000.00
228,540.27
53,600.00
200,000.00
0.00
100,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
665,940.27

สหกรณ์ฯ ขอรายงานเงินในบัญชี ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 ดังนี้
เงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี 308-1-01405-0
เงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี 308-1-85401-6
เงินฝากธนาคารออมสิน
เงินฝากธนาคารออมสิน (กระแสรายวัน)
เงินฝากธนาคารกรุงเทพ จํากัด
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ฯ
เงินฝากธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์
เงินฝากธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ (กระแสรายวัน)
เงินฝากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจแห่งชาติ จํากัด
รวม 9 บัญชี เป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น

มติที่ประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
รับทราบ

รายจ่าย
3,200.00
9,686.50
4,000.00
36,236.00
3,000.00
24,277.50
228,540.27
53,600.00
200,000.00
150.00
99,850.00
0.00
2,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
664,540.27

จํานวนเงิน
”
”
”
”
”
”
”
”

เงินสดในมือ
21,600.00
18,400.00
23,713.50
19,713.50
22,077.50
19,277.50
25,000.00
25,000.00
25,000.00
25,000.00
24,850.00
25,000.00
25,000.00
23,000.00
23,000.00
23,000.00
23,000.00
23,000.00

10,504,394.45
603,499.74
12,835,723.26
5,002.29
4,716.25
637,356.79
3,724,815.67
10,000.00
125,264.39
28,450,772.84

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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3.8 เรื่องรายงานประมาณการรายรับ – ประมาณการรายจ่าย

ด้วยสหกรณ์ฯ ได้รับเงินชําระค่าหุ้น ชําระหนี้เงินกู้ทุกประเภท ชําระเงินฝากสะสมทรัพย์ และค่าธรรมเนียมแรกเข้ าจากการ
เรี ย กเก็ บ เงิ น หั ก ณ ที่ จ่ า ยของข้ าราชการตํ ารวจที่ เป็ น สมาชิ ก สหกรณ์ ฯ ในจั ง หวั ด บุ รี รั ม ย์ งวดประจํ า เดื อ น กรกฎาคม 2565 จํ า นวน
48,151,176.75 บาท (สี่สิบแปดล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบหกบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์ ) โดยงานงบประมาณและการเงิน ตํ ารวจภู ธ ร
จังหวัดบุรีรัมย์ จะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของสหกรณ์ฯ คือบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย หมายเลขบัญชี 308-1-01405-0 ด้วยวิธีก ารโอนเงิ น ผ่ าน
ระบบ Krungthai Corporate Online สหกรณ์ฯ จึงขอรายงานประมาณการรายรับและประมาณการรายจ่ายตามรายการดังนี้
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7

ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

ประมาณการรายรับ
รายการ
ค่าหุ้น
เงินชําระหนี้สามัญ,โครงการฯ และเงินกูพ้ ิเศษ
เงินชําระหนี้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
ดอกเบี้ยรับ
เงินฝากสะสมทรัพย์
เงินสะสมเจ้าหน้าที่
ค่าธรรมเนียมสมัครใหม่ 3 ราย
รวมรายรับ
ประมาณการรายจ่าย
รายการ
เงินเดือน
ค่าจ้าง (ภารโรงและแม่บ้าน)
ค่าตอบแทน (ผู้ต รวจสอบกิจการ)
ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะ
ค่าเบี้ยประชุ มกรรมการ , ที่ป รึกษา และผู้ เข้าร่ว มประชุม
ค่ารับ รอง (อาหารและเครื่องดื่ ม )
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การเงินทุก สภ.
เงินประกันสังคม 1% (ส่วนของนายจ้าง)
ค่าโทรศัพท์และอิน เตอร์เน็ต
ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ (ปากกาลูกลื่น,แฮอนดี้ ไดรฟ์,ซองน้ําตาล,สั ญญาเงินกู้ เพื่อเหตุฉุก เฉิน ฯลฯ)
ค่าพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
โครงการเงินฝากสะสมทรัพย์ครบ 24 งวดเดือน 2 ราย
สมาชิกลาออกจากสหกรณ์ 1 ราย
สมาชิกปิด บัญชี เงินฝากสะสมทรัพย์ก่อนครบโครงการฯ 4 ราย
จ่ายเงินต้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด 1 สัญญา
จ่ายดอกเบี้ยตั๋วสัญญาใช้เงินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
จ่ายดอกเบี้ยชุมนุ มสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
จ่ายดอกเบี้ยตั๋วสัญญาใช้เงินธนาคารแลนด์แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด
จ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ระยะยาวธนาคารออมสิน
กันเงินไว้จ่ายสมาชิกถอนเงินฝาก
กันเงินไว้จ่ายตั๋วสัญญาใช้เงิน ธ.แลนด์แอนด์ เฮ้าส์ ครบกําหนด ( 4 ส.ค.2565)
กันเงินไว้จ่ายตั๋วสัญญาใช้เงิน ธกส. ครบกําหนด ( 8 ส.ค.2565)
กันเงินไว้จ่ายตั๋วสัญญาใช้เงิน ธกส. ครบกําหนด ( 25 ส.ค.2565)
กันเงินไว้จ่ายคืนทายาทสมาชิก ที่เสียชีวิต 2 ราย (เงินค่าสินไหมทดแทน)
กันเงินไว้จ่ายเงินกู้เพื่อเหตุฉุก เฉินเดือน ส.ค.2565
กันเงินไว้จ่ายเงินกู้สามั ญเดื อน ส.ค.2565 และค่ าใช้จ่ายอื่นๆ
รวมรายจ่าย

มติที่ประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
รับทราบ

จํานวนเงิน (บาท)
6,766,400.00
16,333,690.75
3,706,145.00
20,649,681.00
680,700.00
14,500.00
60.00
48,151,176.75
จํานวนเงิน (บาท)
245,730.00
9,000.00
10,000.00
14,000.00
37,800.00
11,000.00
28,258.00
1,500.00
1,373.04
25,958.00
9,000.00
137,120.94
127,200.00
84,496.08
1,000,000.00
1,202,757.51
1,828,863.01
573,287.67
132,985.71
300,000.00
73,972.60
310,389.41
20,607,750.00
966,908.70
4,000,000.00
16,411,826.08
48,151,176.75

- 11 พ.ต.อ.บัญชาฯ เลขานุการ 3.9 เรื่องรายงานการจ่ายเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
ในเดือน มิถุนายน 2565 สหกรณ์ฯ จ่ายเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินให้กับสมาชิก รวม 276 ราย เป็น จํานวนเงิน
ทั้งสิ้น 6,566,500.- บาท (หกล้านห้าแสนหกหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) สรุปการกู้เงินแต่ละสภ. ได้เป็นดังนี้
สังกัด
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.โนนเจริญ
20. สภ.โคกกระชาย
สรุปการกู้แต่ละวัน
วัน เดือน ปี
1 มิ ถุนายน 2565
2 ”
”
6 ”
”
7 ”
”
8 ”
”
9 ”
”
10 ”
”
13 ”
”
14 ”
”
15 ”
”
16 ”
”

จํานวน (ราย)
1
5
4
21
5
4
13
1
18
5
7
13
11
4
4
13
4
8
3
5
จํานวน(ราย)
90
45
28
19
17
9
3
6
11
3
2

เป็นเงิน (บาท)
18,000.00
144,000.00
96,000.00
475,400.00
85,000.00
86,600.00
306,000.00
30,000.00
446,000.00
126,000.00
174,000.00
380,000.00
272,000.00
108,000.00
80,000.00
323,000.00
88,000.00
212,000.00
58,000.00
108,600.00

สังกัด
21. สภ.หนองไม้งาม
22. สภ.กระสัง
23. สภ.ลําดวน
24. สภ.คูเมือง
25. สภ.หินเหล็กไฟ
26. สภ.นาโพธิ์
27. สภ.หนองหงส์
28. สภ.ปะคํา
29. สภ.พลับพลาชั ย
30. สภ.ห้วยราช
31. สภ.โนนสุวรรณ
32. สภ.โนนดินแดง
33. สภ.บ้านใหม่ฯ
34. สภ.ชํานิ
35. สภ.เฉลิมฯ
36. สภ.แคนดง
37. สภ.ชุมแสง
38. บํานาญ
39. ต่างจังหวัด
รวมทัง้ สิน้

จํานวน (ราย)
7
8
2
5
6
7
4
3
11
4
6
9
8
5
7
9
3
22
1
276

เป็นเงิน (บาท)
144,800.00
188,000.00
40,000.00
108,000.00
175,000.00
150,000.00
64,000.00
56,000.00
315,000.00
75,000.00
153,000.00
243,000.00
209,100.00
80,000.00
155,000.00
235,000.00
41,000.00
488,000.00
30,000.00
6,566,500.00

จํานวนเงิน (บาท)
2,282,500.00
1,085,000.00
663,000.00
460,000.00
409,000.00
236,000.00
55,000.00
150,000.00
215,000.00
70,000.00
49,000.00

วัน เดือน ปี
มิถุนายน 2565
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
รวมทัง้ สิน้

จํานวน(ราย)
4
2
5
3
2
3
6
6
7
5
276

จํานวนเงิน (บาท)
104,000.00
50,000.00
105,000.00
50,000.00
60,000.00
31,000.00
124,000.00
123,000.00
156,000.00
89,000.00
6,566,500.00

17
20
21
22
23
24
27
28
29
30

ทั้งนี้ สหกรณ์ฯ ต้องส่งข้อมูลรายการหักเงินต่างๆ ให้กับการเงิน ภ.จว.บุรีรัมย์ ทุกวันที่ 4 ของเดือ น ดังนั้น
สมาชิกที่ยื่นกู้ตั้งแต่วันที่ 4 ของเดือน สหกรณ์ฯ จะหักเก็บเงินในเดือนถัดไป
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ
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3.10 เรื่องรายงานการจ่ายเงินกู้
ในเดือน กรกฎาคม 2565 สหกรณ์ฯ จ่ายเงินกู้สามัญ,เงินกู้เพื่อซื้อเทคโนโลยีในการสื่อสารและเงิน กู้สามัญ
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต รวม 74 ราย เป็นเงินขอกู้จํานวนทั้งสิ้น 107,378,356.35 บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดล้านสามแสนเจ็ด หมื่น แปดพันสามร้อยห้าสิบหกบาทสามสิบห้าสตางค์) ตามรายละเอียดดังนี้
ประเภทเงินกู้
เงินกู้สามัญ
เงินกู้เพื่อซือ้ เทคโนโลยีในการสื่อสาร
เงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
เงินกู้พิเศษเพื่อประกอบอาชีพ
รวมจ่ายทั้งสิ้น

วันที่จ่าย
1 กรกฎาคม 2565
1 กรกฎาคม 2565
22 กรกฎาคม 2565
25 กรกฎาคม 2565

จํานวน(ราย)
61
1
1
11
74

จํานวนเงิน(บาท)
100,930,000.00
30,300.00
2,178,056.35
4,240,000.00
107,378,356.35

ทั้งนี้ สหกรณ์ฯ ได้แนบรายละเอียดการกู้เงินของสมาชิกทุกรายตามรายการดังกล่าวข้างต้น ในท้ายวาระ
การประชุม เพื่อ ให้หัว หน้าหน่ว ยทุก หน่ว ยแจ้งให้สมาชิก ตรวจสอบอีก ครั้งด้ว ย สําหรับเงิน กู้เพื่อ เหตุฉุก เฉิน ประจําเดือ น
กรกฎาคม 2565 สหกรณ์ฯ จะสรุปการจ่ายเงินในเดือนถัดไป
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ
พ.ต.อ.อนันต์ฯ ผู้ช่วยเลขานุการ
3.11 เรื่องรายงานเงินฝากออมทรัพย์
ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2565 ถึง วัน ที่ 20 กรกฎาคม 2565 มีสมาชิก นําเงิน มาฝากจํานวน 17 ราย
เป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น 1,444,263.- บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสี่หมื่นสี่พันสองร้อยหกสิบสามบาทถ้วน) มีรายละเอียดดังนี้ .1. สมาชิกหมายเลขบัญชี 060
2. สมาชิกหมายเลขบัญชี 164
3. สมาชิกหมายเลขบัญชี 175
4. สมาชิกหมายเลขบัญชี 187
5. สมาชิกหมายเลขบัญชี 193
6. สมาชิกหมายเลขบัญชี 226
7. สมาชิกหมายเลขบัญชี 248
8. สมาชิกหมายเลขบัญชี 270
9. สมาชิกหมายเลขบัญชี 271
10. สมาชิกหมายเลขบัญชี 274
11. สมาชิกหมายเลขบัญชี 370
12. สมาชิกหมายเลขบัญชี 396
13. สมาชิกหมายเลขบัญชี 397
14. สมาชิกหมายเลขบัญชี 414
15. สมาชิกหมายเลขบัญชี 417
16. สมาชิกหมายเลขบัญชี 424
17. สมาชิกหมายเลขบัญชี 426

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

430,000.00 บาท
61,000.00 บาท
5,000.00 บาท
4,000.00 บาท
58,000.00 บาท
2,000.00 บาท
300,000.00 บาท
1,850.00 บาท
100,000.00 บาท
265,414.00 บาท
50,999.00 บาท
100,000.00 บาท
4,000.00 บาท
10,000.00 บาท
20,000.00 บาท
2,000.00 บาท
30,000.00 บาท

ทั้งนี้ มีสมาชิกถอนเงินฝากจํานวน 20 ราย เป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น 3,779,082.01 บาท (สามล้านเจ็ด แสน เจ็ดหมื่นเก้าพันแปดสิบสองบาทหนึ่งสตางค์) สําหรับสมาชิกที่จะถอนเงินฝากเกิน 100,000.- บาท ขอให้แจ้งสหกรณ์ฯ ทราบ
ล่วงหน้า 1 เดือน เพื่อให้สหกรณ์ฯ ได้วางแผนจัด สรรเงิน ให้ถูก ต้อ ง เนื่อ งจาก สหกรณ์ฯ มีเงิน เข้ามาจากการชําระหนี้ของ
สมาชิกเดือนละครั้ง

- 13 สหกรณ์ฯ ขอรายงานว่า ณ วัน ที่ 20 กรกฎาคม 2565 มีบัญชีเงิน ฝากออมทรัพ ย์จํานวน 237 บัญชี
เป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น 184,630,211.81 บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบสี่ล้านหกแสนสามหมื่นสองร้อยสิบเอ็ดบาทแปดสิบเอ็ดสตางค์)
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ
พ.ต.อ.อนันต์ฯ ผู้ช่วยเลขานุการ
3.12 เรื่องรายงานเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (เพื่อความมั่นคง)
ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2565 ถึง วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 มีสมาชิกฝากเงินออมทรัพย์พิเศษ (เพื่อความ
มั่นคง) ตามระเบียบที่กําหนดจํานวน 8 ราย เป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น 240,000.- บาท (สองแสนสี่หมื่น-บาทถ้วน) มีรายละเอียด
ดังนี้.1. สมาชิกหมายเลขบัญชี 1585
2. สมาชิกหมายเลขบัญชี 0076
3. สมาชิกหมายเลขบัญชี 0232
4. สมาชิกหมายเลขบัญชี 0573
5. สมาชิกหมายเลขบัญชี 1180
6. สมาชิกหมายเลขบัญชี 2469
7. สมาชิกหมายเลขบัญชี 2519
8. สมาชิกหมายเลขบัญชี 2520

จํานวนเงิน
”
”
”
”
”
”
”

55,000.00 บาท
30,000.00 บาท
25,000.00 บาท
30,000.00 บาท
10,000.00 บาท
15,000.00 บาท
15,000.00 บาท
60,000.00 บาท

มีส มาชิก ถอนเงิน ฝากออมทรัพ ย์พิ เศษ (เพื่อ ความมั่ น คง) จํ านวน 16 ราย เป็น จํา นวนเงิน ทั้ง สิ้ น
653,358.85 บาท (หกแสนห้าหมื่นสามพันสามร้อยห้าสิบแปดบาทแปดสิบห้าสตางค์)
สหหกรณ์ฯ ขอรายงานว่า ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 มีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ เพื่อความมั่น คง)
จํานวน 2,304 บัญชี เป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น 142,224,954.47 บาท (หนึ่งร้อ ยสี่สิบสองล้านสองแสนสองหมื่น สี่พัน เก้าร้อ ยห้าสิบสี่บาทสี่สิบเจ็ดสตางค์)
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ
พ.ต.อ.อนันต์ฯ ผู้ช่วยเลขานุการ
3.13 เรื่องรายงานระบบสมาชิกออนไลน์
ตั้งแต่สหกรณ์ฯ เริ่มดําเนินการจัดทําระบบสมาชิกออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2560 – 20 กรกฎาคม 2565
มีสมาชิกเข้าระบบเพื่อตรวจสอบข้อมูลแล้ว 2,462 คน คิดเป็นร้อยละ 82.20% จากจํานวนสมาชิก ทั้งหมด 2,995 คน สรุป
รายละเอียดแต่ละสภ. ได้ดังนี้
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

จํานวนสมาชิก
(คน)

10
88
27
221
53
37
141
19
136
41
110
58

จํานวนสมาชิก
ที่เข้าดู (คน)

10
76
23
216
53
30
139
18
122
38
104
50

จํานวนครั้ง

319
1,933
272
3,477
1,318
921
1,543
702
1,625
634
884
906

ชื่อหน่วยงาน

13. สภ.ละหานทราย
14. สภ.ถาวร
15. สภ.หนองกี่
16. สภ.พุทไธสง
17. สภ.สตึก
18. สภ.บ้านกรวด
19. สภ.โนนเจริญ
20. สภ.โคกกระชาย
21. สภ.หนองไม้งาม
22. สภ.กระสัง
23. สภ.ลําดวน
24. สภ.คูเมือง

จํานวนสมาชิก
(คน)

จํานวนสมาชิก
ที่เข้าดู (คน)

74
23
80
79
81
65
28
26
30
59
23
53

33
20
76
77
62
62
27
25
26
54
20
46

จํานวนครั้ง

500
487
1,643
1,868
1,476
1,168
794
466
1,896
1,131
693
668

- 14 จํานวนสมาชิก
(คน)

ชื่อหน่วยงาน

25. สภ.หินเหล็กไฟ
26. สภ.นาโพธิ์
27. สภ.หนองหงส์
28. สภ.ปะคํา
29. สภ.พลับพลาชั ย
30. สภ.ห้วยราช
31. สภ.โนนสุวรรณ
32. สภ.โนนดินแดง

จํานวนสมาชิก
ที่เข้าดู (คน)

29
55
37
45
48
42
39
55

จํานวนครั้ง

27
52
31
40
35
38
35
36

419
734
578
430
849
1,212
435
400

ชื่อหน่วยงาน

จํานวนสมาชิก
(คน)

จํานวนสมาชิก
ที่เข้าดู (คน)

33. สภ.บ้านใหม่ฯ
34. สภ.ชํานิ
35.สภ.เฉลิมฯ
36. สภ.แคนดง
37. สภ.ชุมแสง
38. บํานาญ
39. ต่างจังหวัด
รวม

43
52
61
41
21
536
329
2,995

29
46
59
26
20
389
192
2,462

จํานวนครั้ง

696
1,216
1,350
368
384
3,021
800
40,216

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
รับทราบ

มติที่ประชุม

พ.ต.อ.อนันต์ฯ ผู้ช่วยเลขานุการ
3.14 เรื่องรายงานการส่งเงินชําระหนี้ของสมาชิกต่างจังหวัด
สหกรณ์ฯ ขอรายงานการเคลื่อนไหวการชําระหนี้ของสมาชิกต่างจังหวัดงวดประจําเดือ น มิถุน ายน 2565
มีสมาชิก ส่งเงิน มาชําระหนี้ จํานวน 215 ราย เป็น เงิน ต้น พร้อ มดอกเบี้ย รวมเป็น เงิน ทั้งสิ้น จํานวน 3,588,255.- บาท
(สามล้านห้าแสนแปดหมื่นแปดพันสองร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน) และเรียกเก็บเงินจากสมาชิกในฐานะผู้ค้ําประกัน จํานวน 6 ราย
เป็นเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย จํานวน 39,400.- บาท (สามหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏในเอกสารหน้า 3 – 33
ลําดับ ยศ
นาม
ที่
1 ร.ต.อ. ศุภวุฒิ

นามสกุล

สังกัดเดิม

วงษ์บุตร

ประโคนชัย

2

พ.ต.ท. สุชัย

เกวียนโคกกรวด

นางรอง

3

ด.ต.

ปัตถาวัน

หนองกี่

4

ร.ต.ต. ปฏิพล

ศรีลิ้ม

สตึก

5

พ.ต.ท. กิตติทัศน์

วงษ์ถาวร

ภ.จว.บุรีรัมย์

6

ด.ต.

ภูวกฤต

ใจกล้า

ห้วยราช

7

ด.ต.

เสรี

บุญศรีรัมย์

บ้านกรวด

8

ด.ต.

สิริทัศน์

สุรัตน์ภิรมย์

หนองหงส์

9

ด.ต.

ไสว

ผ่องแก้ว

โคกกระชาย

10 ร.ต.ต. พนม

วัชรวรพันธุ์

ภ.จว.บุรีรัมย์

11 ร.ต.อ. พิตติพล

พุฒินาทวรพงศ์

หนองกี่

12 ด.ต.

อสิพงษ์

ห้วยราช

13 ร.ต.อ. ฐปนนท์

โชคบัณฑิต

ภ.จว.บุรีรัมย์

14 ร.ต.อ. อัมพร

ฦาชา

บ้านบัว

15 ด.ต.

ตีคลี

บ้านใหม่ฯ

มานพ

สมพงษ์

ปุณณวิช

ย้ายไป
สภ.ห้วยข่า
จ.อุบลราชธานี
สภ.เมืองที
จ.สุรินทร์
สภ.บัวลาย
จ.นครราชสีมา
สภ.สีดา
จ.นครราชสีมา
ภ.จว.ศรีสะเกษ
จ.ศรีสะเกษ
สภ.เมืองขอนแก่น
จ.ขอนแก่น
สภ.เมืองเชียงใหม่
จ.เชียงใหม่
สภ.อุดมทรัพย์
จ.นครราชสีมา
สภ.แนงมุด
จ.สุรินทร์
สภ.ปากช่อง
จ.นครราชสีมา
สน.วัดพระยาไกร
กรุงเทพฯ
สภ.ห้วยทับทัน
จ.ศรีสะเกษ
สภ.เมืองอุดรธานี
จ.อุดรธานี
สภ.โนนเหม่า
จ.ชัยภูมิ
สภ.ครบุรี
จ.นครราชสีมา

หุ้น
คงเหลือ
398,000

ต้นเงิน
เคลื่อนไหว
ที่ค้าง
ครั้งสุดท้าย
389,424 30 มิ.ย.2565

524,000

1,541,439 27 มิ.ย.2565

784,000

833,594 28 มิ.ย.2565

375,500

730,422 28 มิ.ย.2565

456,000

1,651,389 27 มิ.ย.2565

925,600

192,582 29 มิ.ย.2565

705,000

1,540,082 30 มิ.ย.2565

477,600

1,955,826 28 มิ.ย.2565

467,100

1,587,999 27 มิ.ย.2565

156,500

86,703 28 มิ.ย.2565

483,100

1,948,352 28 มิ.ย.2565

460,500

935,529 27 มิ.ย.2565

388,600

1,280,106 30 มิ.ย.2565

462,00

1,781,619 27 มิ.ย.2565

463,300

1,934,079 28 มิ.ย.2565

- 15 ลําดับ ยศ
นาม
ที่
16 ร.ต.อ. สุเมธ

ยิ่งแสวงดี

นาโพธิ์

17 ร.ต.อ. พรหมพิริยะ

พันสีเงิน

สตึก

18 พ.ต.อ. ทรงวุฒิ

ไสยบุญ

หนองกี่

19 ร.ต.ต. ชาญณุวัฒน์

เทียมวงศ์

สตึก

20 ร.ต.อ. สุวิทย์

บุตรศรีภูมิ

บ้านด่าน

21 ร.ต.ท. ประเสริฐ

วิโรจไพศาลกุล

ชํานิ

22 ร.ต.ต. จิรทีปต์

ใกล้กลาง

บ้านกรวด

23 ด.ต.

สว่างวินัยวัชระ

หนองหงส์

24 พ.ต.ต. สยาม

สารศรี

ลําปลายมาศ

25 พ.ต.ต. วิศิษฐ

ชิณปัตร

บ้านกรวด

26 จ.ส.ต. อานุภาพ

อาจิณกิจ

ปะคํา

27 ร.ต.อ. วุฒิชัย

ปัจจัยโคนัง

พุทไธสง

28 ด.ต.

ต้องกระโทก

หนองหงส์

29 ร.ต.ท. ธนวัฒน์

วัฒน์ธนกาญจน์

หนองหงส์

30 ด.ต.

ศรีจําปา

บ้านกรวด

31 ร.ต.ท. สุวรรณ

มาดาโต

โนนสุวรรณ

32 ด.ต.

อุเทน

นอนา

บ้านใหม่ฯ

33 ด.ต.

กฤษณะพงศ์

การบรรจง

หนองกี่

34 ร.ต.ท. จีรยุทธ

ตุ่นป่า

นาโพธิ์

35 ด.ต.

ชาญณรงค์

ทรงวาจา

กระสัง

36 ด.ต.

วิทยา

คณะสา

บ้านด่าน

37 ร.ต.อ. สุรชัย

จรัสรัมย์

โนนสุวรรณ

38 ด.ต.

นิรันดร์

มณีวรรณ

เมืองบุรีรัมย์

39 ร.ต.ต. คมกฤช

ซ่อนกลิ่น

โนนดินแดง

40 ร.ต.อ. ปัญญา

วรรณสุทธิ์

สตึก

41 ด.ต.

พิมพ์พล

ลําปลายมาศ

ชาญชัย

เดชาธร

จักรพรรดิ์

ศิริวัฒน์

นามสกุล

สังกัดเดิม

ย้ายไป
สภ.นาทม
จ.นครพนม
สภ.เมืองบัว
จ.สุรินทร์
สภ.พลกรัง
จ.นครราชสีมา
สภ.โคกสว่าง
จ.ร้อยเอ็ด
สภ.ราษีไศล
จ.ศรีสะเกษ
สภ.น้ําขุ่น
จ.อุบลราชธานี
สภ.คง
จ.นครราชสีมา
สภ.ปักธงชัย
จ.นครราชสีมา
สภ.ศรีขรภูมิ
จ.สุรินทร์
สภ.ประทาย
จ.นครราชสีมา
สภ.วังน้ําเย็น
จ.สระแก้ว
สภ.สีดา
จ.นครราชสีมา
สภ.ครบุรี
จ.นครราชสีมา
สภ.คลองไผ่
จ.นครราชสีมา
สน.โชคชัย
กรุงเทพฯ
สภ.ประทาย
จ.นครราชสีมา
สภ.เมืองยาง
จ.นครราชสีมา
สภ.พิมาย
จ.นครราชสีมา
สน.บางรัก
กรุงเทพฯ
สภ.ปราสาท
จ.สุรินทร์
สภ.ปทุมรัตน์
จ.ร้อยเอ็ด
สภ.สะเดา
จ.สุรินทร์
กก.1 บก. สอท.3
สภ.ทุ่งมน
จ.สุรินทร์
สภ.น้ําปลีก
จ.อํานาจเจริญ
สภ.ขามทะเลสอ
จ.นครราชสีมา

หุ้น
คงเหลือ
408,100

ต้นเงิน
เคลื่อนไหว
ที่ค้าง
ครั้งสุดท้าย
1,661,961 29 มิ.ย.2565

384,400

1,294,153 27 มิ.ย.2565

2,213,300

674,346 29 มิ.ย.2565

249,400

152,786 30 มิ.ย.2565

494,600

1,669,248 27 มิ.ย.2565

405,000

1,438,965 30 มิ.ย.2565

482,200

2,028,171 24 มิ.ย.2565

475,700

990,374 27 มิ.ย.2565

532,900

2,006,989 27 มิ.ย.2565

535,800

1,398,850 30 มิ.ย.2565

375,800

1,260,603 27 มิ.ย.2565

514,600

1,730,137 28 มิ.ย.2565

331,400

247,507 28 มิ.ย.2565

279,000

905,096 28 มิ.ย.2565

348,100

1,852,682 29 มิ.ย.2565

338,000

1,179,363 1 ก.ค.2565

299,500

1,118,617 29 มิ.ย.2565

335,000

1,184,797 27 มิ.ย.2565

193,400

352,184 27 มิ.ย.2565

263,600

251,228 27 มิ.ย.2565

507,000

1,770,419 30 มิ.ย.2565

523,100

1,510,283 27 มิ.ย.2565

484,100

1,941,345 26 มิ.ย.2565

324,500

412,258 27 มิ.ย.2565

487,000 2,128,652.61 30 มิ.ย.2565
1,087,030

1,705,852 30 มิ.ย.2565

- 16 ลําดับ ยศ
นาม
ที่
42 ด.ต. สมพร

นามสกุล

สังกัดเดิม

จันทร์เจ้า

ละหานทราย

เอี่ยมศิริ

ละหานทราย

44 พ.ต.ต. วรกาญจน์

เจริญศิริ

สตึก

45 พ.ต.อ. ชิษณุพงศ์

เถียรกิตติพง์

นาโพธิ์

46 ร.ต.อ. ทวีศักดิ์

กวนกระโทก

หนองกี่

47 ด.ต.

จักรพงศ์

จอดกลาง

ละหานทราย

48 ร.ต.อ. สามารถ

ชื่นชมยิ่ง

เมืองบุรีรัมย์

49 ด.ต.

สุดหอม

หนองหงส์

50 ร.ต.ต. ดามพ์ยฤทธิ์

ไกรษร

พลับพลาชั ย

51 ด.ต.

ยี่สุ่นหอม

คูเมือง

52 ร.ต.ต. สมชาย

ทิพย์บําหลาบ

ลําปลายมาศ

53 ด.ต.

ประเสริฐ

คําหินกอง

หนองสองห้อง

54 ด.ต.

สุรการ

มีแย้มภักดิ์

ชํานิ

55 ด.ต.

ไพโรจน์

พรมะเริง

โนนดินแดง

56 ร.ต.อ. นิพนธ์

เพื่อนสงคราม

เฉลิมฯ

57 พ.ต.อ. นิลกาฬ

พรศักดิ์

บ้านใหม่ฯ

58 ด.ต.

อาณัติ

สาบุตร

หนองสองห้อง

59 ด.ต.

สมาท

ดงแก้ว

บ้านใหม่ฯ

60 ด.ต.

ฉันทวุฒิ

บุนรสิงห์

ลําปลายมาศ

61 ร.ต.ท. สุวัฒน์

ติระวัฒนศักดิ์

กระสัง

62 ด.ต.

โพธิบัติ

ลําปลายมาศ

63 พ.ต.อ. พงศธร

โสกูล

ชํานิ

64 พ.ต.อ. อร่าม

พุฒชาลี

นาโพธ์

65 ด.ต.

โพธิแสง

นาโพธิ์

66 ร.ต.อ. วิชิต

โยธาพล

หนองไทร

67 พ.ต.ท. ธีรยุทธ

จรเอ้กา

บ้านด่าน

43 ด.ต.

ชัยยศ

วิวัธ

วิศิษฐ์

นําพล

ทรงเกียรติ

ย้ายไป
สภ.สอยดาว
จ.จันทบุรี
สภ.หล่มสัก
จ.เพชรบูรณ์
สภ.บัวเชด
จ.สุรินทร์
สภ.เมืองที
จ.สุรินทร์
สภ.โชคชัย
จ.นครราชสีมา
สภ.อากาศอํานวย
จ.สกลนคร
สภ.สังขะ
จ.สุรินทร์
สภ.พล
จ.ขอนแก่น
สภ.ภูสิงห์
จ.ศรีสะเกษ
สภ.จอมพระ
จ.สุรินทร์
สภ.เขื่องใน
จ.อุบลราชธานี
บก.ปส.2
จ.อุดรธานี
สภ.บ่อวิน
จ.ชลบุรี
สภ.น้ําปลีก
จ.อํานาจเจริญ
สภ.จัตุรัส
จ.ชัยภูมิ
สภ.กัณทรารมย์
จ.ศรีสะเกษ
สภ.ศรีราชา
จ.ชลบุรี
สภ.ชนบท
จ.ขอนแก่น
สภ.พยัคฆภูมิพิสัย
จ.มหาสารคาม
สภ.กาบเชิง
จ.สุรินทร์
สภ.บ้านแปลง
จ.จันทบุรี
สภ.ครบุรี
จ.นครราชสีมา
สภ.ไพร
จ.ศรีสะเกษ
สภ.ตุยง
จ.ปัตตานี
สภ.ศรีเมืองใหม่
จ.อุบลราชานี
สภ.จอมพระ
จ.สุรินทร์

หุ้น
คงเหลือ
512,800

ต้นเงิน
เคลื่อนไหว
ที่ค้าง
ครั้งสุดท้าย
1,815,440 27 มิ.ย.2565

223,600

152,454 29 มิ.ย.2565

352,300

65,220 27 มิ.ย.2565

491,900

1,601,002 27 มิ.ย.2565

223,800

42,102 28 มิ.ย.2565

374,500

1,554,944 29 มิ.ย.2565

427,500

1,736,482 27 มิ.ย.2565

368,500

1,366,068 29 มิ.ย.2565

287,600

893,580 27 มิ.ย.2565

439,800

1,709,764 27 มิ.ย.2565

1,032,500

944,618 30 มิ.ย.2565

166,800

332,323 27 มิ.ย.2565

344,500

1,223,317 28 มิ.ย.2565

542,400

1,715,603 30 มิ.ย.2565

567,500

1,636,692 27 มิ.ย.2565

552,500

1,470,902 27 มิ.ย.2565

486,000

1,679,298 1 ก.ค.2565

212,400

648,704 30 มิ.ย.2565

267,000

657,963 28 มิ.ย.2565

325,000

485,613 27 มิ.ย.2565

456,400

1,669,523 27 มิ.ย.2565

1,135,000

1,763,760 28 มิ.ย.2565

520,000

2,139,906 27 มิ.ย.2565

431,600

1,846,291 29 มิ.ย.2565

476,300

1,920,066 30 มิ.ย.2565

265,700

1,051,880 27 มิ.ย.2565

- 17 ลําดับ ยศ
นาม
ที่
68 ร.ต.ท. ณัฐพล
69 ร.ต.ท. ชยุต

นามสกุล

สังกัดเดิม

ธรรมมาวุฒิกูล

แคนดง

มารศรี

หนองกี่

70 พ.ต.ท. หญิงปัทมาภรณ์ แก้วน่วม

ทะเมนชัย

71 ด.ต.

ธิติพันธ์

วงศ์วีระชัย

หินเหล็กไฟ

72 ด.ต.

วุฒิชัย

งอกลาภ

โคกกระชาย

73 ด.ต.

สัญญา

กองศรี

ชํานิ

74 พ.ต.ท. ศักดิ์ชัย

ทองม้วน

กระสัง

75 พ.ต.ท. อุดมพล

เอื้อศิลามงคล

นางรอง

76 พ.ต.ท. นิสัญ

วงศ์จันทา

ลําปลายมาศ

77 พ.ต.ท. อรรถพร

พุ่มห้วยรอบ

เมืองบุรีรัมย์

78 ด.ต.

จันทร์ประโคน

บ้านกรวด

79 พ.ต.ท. ชัยยันต์

เพชรโกมล

เฉลิมฯ

80 พ.ต.ท. เอกภาค

ธูปสมุทร

กระสัง

81 ร.ต.อ. ชัยสวั สดิ์

วงศ์ประโคน

ประโคนชัย

82 ร.ต.อ. อภิชา

เตียงประโคน

โนนสุวรรณ

83 ร.ต.อ. สุติพงษ์

โสดาจันทร์

บ้านกรวด

84 พ.ต.ต. ชัยสิทธิ์

ทุดบุญ

เมืองบุรีรัมย์

85 พ.ต.อ. ต่อศักดิ์

ศรีเสริม

เมืองบุรีรัมย์

86 พ.ต.ท. สันต์

เทียมวงศ์

บ้านใหม่ฯ

87 พ.ต.ท. ชาญชัย

ลีประโคน

บ้านกรวด

88 พ.ต.ท. วรกร

ชาไธสง

หนองสองห้อง

89 ร.ต.อ. ขัตติยะ

เขียวอุตสา

นาโพธิ์

90 พ.ต.ท. เฉลิมศักดิ์

ไชยณรงค์ศักดิ์

โนนสุวรรณ

91 ร.ต.อ. ฟ้าลิ ขิต

แสนจังหรีด

หนองสองห้อง

92 พ.ต.ท. ชัชชานน

สิงห์ไพร

โนนสุวรรณ

93 จ.ส.ต. สภา

เกตุใหม่

นปพ.

จําแลง

ย้ายไป
ตรวจคนเข้าเมือง
จ.สกลนคร
สภ.สีดา
จ.นครราชสีมา
สภ.ม่วงเฒ่า
จ.อุบลฯ
สภ.ดงครั่งใหญ่
จ.ร้อยเอ็ด
สภ.รัตนบุรี
จ.สุรินทร์
สภ.บ้านเหลือ่ ม
จ.นครราชสีมา
สภ.เมืองใหม่
จ.อุบลราชธานี
สน.บุปผาราม
กรุงเทพฯ
สภ.ศรีณรงค์
จ.สุรินทร์
ฝอ.3 บก.อก.ภ.3
จ.นครราชสีมา
สน.บึงกุ่ม
กรุงเทพฯ
ภ.จว.ชัยภูมิ
จ.ชัยภูมิ
สภ.คลองหาด
จ.สระแก้ว
สภ.กระโพ
จ.สุรินทร์
สภ.โพธิ์ศรีสุวรรณ
จ.ศรีสะเกษ
สภ.ไพรบึง
จ.ศรีสะเกษ
สภ.ปราสาท
จ.สุรินทร์
สภ.กาบเชิง
จ.สุรินทร์
สภ.ครบุรี
จ.นครราชสีมา
ภ.จว.นครราชสีมา
จ.นครราชสีมา
สภ.ห้วยยาง
จ.ชัยภูมิ
สภ.คง
จ.นครราชสีมา
สภ.ปักธงชัย
จ.นครราชสีมา
สภ.บัวใหญ่
จ.นครราชสีมา
สภ.ขุนหาญ
จ.ศรีสะเกษ
สภ.เสิงสาง
จ.นครราชสีมา

หุ้น
คงเหลือ
223,000

ต้นเงิน
เคลื่อนไหว
ที่ค้าง
ครั้งสุดท้าย
445,357 27 มิ.ย.2565

228,300

408,391 27 มิ.ย.2565

237,900

357,107 30 มิ.ย.2565

460,200

2,073,744 30 มิ.ย.2565

431,900

1,757,145 27 มิ.ย.2565

448,300

1,707,853 29 มิ.ย.2565

919,500

1,166,681 30 มิ.ย.2565

1,209,000

338,435 28 มิ.ย.2565

467,300

1,768,509 27 มิ.ย.2565

469,900

469,900 27 มิ.ย.2565

178,500

283,676 29 มิ.ย.2565

539,000

1,807,302 27 มิ.ย.2565

683,300

1,463,751 27 มิ.ย.2565

450,800

1,827,013 27 มิ.ย.2565

349,900

906,716 27 มิ.ย.2565

300,800

1,343,957 27 มิ.ย.2565

426,000

1,984,322 27 มิ.ย.2565

1,078,700

1,920,337 27 มิ.ย.2565

537,000

1,281,205 28 มิ.ย.2565

427,500

1,829,897 27 มิ.ย.2565

452,800

1,583,482 27 มิ.ย.2565

261,100

718,542 28 มิ.ย.2565

461,500

1,656,515 27 มิ.ย.2565

187,200

349,685 27 มิ.ย.2565

573,000

1,744,078 27 มิ.ย.2565

432,300

1,672,051 27 มิ.ย.2565

- 18 ลําดับ ยศ
นาม
ที่
94 ส.ต.อ. ธวัชชัย

นามสกุล

สังกัดเดิม

ย้ายไป
บก.สส.ภ.3
จ.นครราชสีมา
สภ.ศรีเทพ
จ.เพชรบูรณ์
สภ.สะเดา
จ.สุรินทร์
สภ.ช่องเม็ก
จ.อุบลราชธานี

หุ้น
คงเหลือ
308,600

ต้นเงิน
เคลื่อนไหว
ที่ค้าง
ครั้งสุดท้าย
990,216 27 มิ.ย.2565

208,000

452,592 27 มิ.ย.2565

588,000

1,499,442 27 มิ.ย.2565

271,300

839,400 30 มิ.ย.2565

ศรีสัตยา

หนองไม้งาม

95 ร.ต.ต. กษิดิศ

แสนแก้ว

หนองไม้งาม

96 พ.ต.ท. นิยม

จันทร์หา

หนองสองห้อง

97 ร.ต.อ. อนุรกั ษ์

ชาญนุวงศ์

พลับพลาชั ย

98 ด.ต.

ไชยปัญหา

สตึก

สภ.บ้านหันห้วยทราย
จ.นครราชสีมา

439,800

1,946,880 30 มิ.ย.2565

99 พ.ต.ท. ณัฐวุฒิ

รุ่งเรือง

ประโคนชัย

163,000

136,704 28 มิ.ย.2565

100 ด.ต.

อาทวัง

เมืองบุรีรัมย์

275,800

726,900 27 มิ.ย.2565

101 พ.ต.ต. ประกิจ

ชอบขยัน

โคกกระชาย

380,500

1,753,951 29 มิ.ย.2565

102 ร.ต.ท. อัครเดช

เพ็งวงษ์

โคกกระชาย

275,000

725,490 29 มิ.ย.2565

103 พ.ต.ท. ยงยุทธ์

แซะจอหอ

บ้านด่าน

348,000

442,642 27 มิ.ย.2565

104 พ.ต.ต. ไพศาล

ปันเร็ว

โนนสุวรรณ

309,700

513,351 28 มิ.ย.2565

105 จ.ส.ต. ปรีชา

วิริยกองเกิด

ประโคนชัย

สภ.โนนไทย
จ.นครราชสีมา
สภ.สังขะ
จ.สุรินทร์
สภ.คง
จ.นครราชสีมา
สภ.วังน้ําเขียว
จ.นครราชสีมา
สภ.เทพสถิต
จ.ชัยภูมิ
สภ.พระทองคํา
จ.นครราชสีมา
กก.6 บก.ทล.

244,900

1,370,953 29 มิ.ย.2565

106 จ.ส.ต. ศุภมิตร

เกลียวชมพูนุช

หนองไทร

252,900

1,053,802 28 มิ.ย.2565

107 พ.ต.อ. ธรรมธรรม์

วันสุข

ลําดวน

280,000

675,700 27 มิ.ย.2565

108 ส.ต.อ. ณฐพรหม

อุ่นพิทักษ์สกุล

ลําดวน

298,200

780,714 28 มิ.ย.2565

109 ส.ต.อ. ยุทธนา

ขมวดทรัพย์

ลําดวน

220,500

747,832 30 มิ.ย.2565

110 ส.ต.ท. วีระวัฒน์

ชัยปัญหา

โนนเจริญ

ตม.ทอ.กรุงเทพฯ
บก.ตม.2
สภ.วังหิน
จ.ศรีสะเกษ
สภ.จอหอ
จ.นครราชสีมา
สภ.กุมภวาปี
จ.อุดรธานี
สภ.ประทาย
จ.นครราชสีมา

132,000

61,770 1 ก.ค.2565

111 พ.ต.ต. โกสินทร์

แจ่มทองหลาง

โนนดินแดง

สภ.เมืองนครราชสีมา
จ.นครราชสีมา

208,500

671,495 29 มิ.ย.2565

112 พ.ต.ต. ณิชธร

ปูรณะปัญญา

สภ.เมืองฯ

416,800

1,764,727 27 มิ.ย.2565

113 พ.ต.ท. อรรณพ

ม่านทอง

คูเมือง

395,800

1,190,989 27 มิ.ย.2565

114 จ.ส.ต. อดิศักดิ์

ยนต์สถิตย์กุล

บ้านกรวด

308,600

914,947 29 มิ.ย.2565

115 ส.ต.ท. จีรวัฒน์

งดกระโทก

หนองกี่

391,200

1,636,789 27 มิ.ย.2565

116 ร.ต.ท. สรวิศ

คําเปล่ง

โนนเจริญ

444,000

1,328,570 28 มิ.ย.2565

117 ร.ต.อ. เดชา

ทองประภา

หนองหงส์

416,000

1,652,646 27 มิ.ย.2565

118 ร.ต.ท. ธวัชชัย

บุญญพาพงศ์

พลับพลาชั ย

310,900

1,511,110 30 มิ.ย.2565

119 พ.ต.ท. วิชาญ

ท่าไม้

หินเหล็กไฟ

ทล.2 กก.6 บก.ทล
จ.บุรีรัมย์
สภ.บ้านเหลือ่ ม
จ.นครราชสีมา
ทล.5 กก.3 บก.ทล.
จ.ปราจีนบุรี
ภ.จว.นครราชสีมา
จ.นครราชสีมา
สภ.สาขลา
จ.สมุทรปราการ
สภ.โนนนารายณ์
จ.สุรินทร์
สภ.คลองไผ่
จ.นครราชสีมา
สภ.พนมดงรัก
จ.สุรินทร์

416,800

1,678,591 27 มิ.ย.2565

พัฒนศักดิ์

ทัตพงศ์

- 19 ลําดับ ยศ
นาม
ที่
120 ร.ต.อ. ภคิน

กลิ่นสุวรรณ์

ภ.จว.บุรีรัมย์

121 ร.ต.ท. วิษณุ

วงษ์ณรงค์

นาโพธิ์

122 ร.ต.ท. ศักดา

กองทอง

คูเมือง

123 ร.ต.ท. นพดล

อินทร์ทอง

โคกกระชาย

124 ร.ต.ท. สิงห์ณพร

ผิวขํา

กระสัง

125 ร.ต.ท. สุริยัน

บุญทันเสน

กระสัง

126 พ.ต.ท. อดิศักดิ์

จันทร์สอน

ประโคนชัย

127 พ.ต.ท. สมรัก

มูลหาร

บ้านกรวด

128 พ.ต.ต. สุรพศ

ผมหอม

สตึก

129 ด.ต.

โพธิ์แก้ว

นางรอง

130 ร.ต.ท. พิศาล

ช่วยรัมย์

โคกกระชาย

131 พ.ต.ท. สุรสิทธิ์

บุญเนตร

นาโพธิ์

132 ร.ต.อ. สรภัสกรณ์

เลิศโสภณวัฒน์

เมืองบุรีรัมย์

133 ร.ต.ท. สมปอง

ข้อสว่าง

บ้านใหม่ฯ

134 ร.ต.ท. ถนอมชัย

พูนกล้า

กระสัง

135 พ.ต.ต. สมศักดิ์

เที่ยงดาห์

หนองไทร

136 ด.ต.

พูนกลาง

เมืองบุรีรัมย์

137 ร.ต.ท. คําพอง

ไฝดง

ละหานทราย

138 พ.ต.ต. ณัฐพงษ์

มากชุมแสง

หนองกี่

139 จ.ส.ต. มนูญ

สร้อยจิตร

ลําดวน

140 พ.ต.ท. ประสงค์

สุมหิรัมย์

โนนเจริญ

141 ร.ต.ท. รถชสิทธิ์

แสงกระโทก

นาโพธิ์

142 ร.ต.ท. ไกรสร

คําภาปัตน์

นาโพธิ์

143 ร.ต.ท. สิทธิณัฐ

ประสีระตา

บ้านใหม่ฯ

144 พ.ต.ต. พรเทพ

พิชัยกุล

ลําปลายมาศ

145 ร.ต.ท. ชานัน

โพธิ์หล้า

นาโพธิ์

วิชญ์ภาส

ทัศน์พล

นามสกุล

สังกัดเดิม

ย้ายไป
ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ
บก.ตม.2
สภ.โนนคูณ
จ.ศรีสะเกษ
สภ.ไทยเจริญ
จ.ยโสธร
สภ.โดนเอาว์
จ.ศรีสะเกษ
ภ.จว.มุกดาหาร
จ.มุกดาหาร
สภ.เทนมีย์
จ.สุรินทร์
สภ.จะกง
จ.ศรีสะเกษ
สภ.แสนสุข
จ.ชลบุรี
สภ.โนนนารายณ์
จ.สุรินทร์
สภ.ท่าแซะ
จ.ชุมพร
สภ.เมืองบัว
จ.สุรินทร์
สภ.โพนพิสัย
จ.หนองคาย
ตม.ทอ.กรุงเทพ
บก.ตม.2
สภ.ชุมพวง
จ.นครราชสีมา
สภ.ปราสาท
จ.สุรินทร์
สภ.เสิงสาง
จ.นครราชสีมา
สภ.บางคล้า
จ.สุพรรณบุรี
สภ.เอือดใหญ่
จ.อุบลฯ
สภ.โชคนาสาม
จ.สุรินทร์
สภ.เมืองลีง
จ.สุรินทร์
สน.ลําหิน
สภ.ชุมพวง
จ.นครราชสีมา
สภ.ช่องแม็ก
จ.อุบลราชธานี
สภ.นาเชือก
จ.มหาสารคาม
สภ.โนนสูง
จ.นครราชสีมา
สภ.นาเชือก
จ.มหาสารคาม

หุ้น
คงเหลือ
370,800

ต้นเงิน
เคลื่อนไหว
ที่ค้าง
ครั้งสุดท้าย
1,046,379 27 มิ.ย.2565

300,800

1,162,157 27 มิ.ย.2565

211,500

263,602 27 มิ.ย.2565

426,500

1,728,107 27 มิ.ย.2565

281,000

657,445 27 มิ.ย.2565

327,800

307,922 27 มิ.ย.2565

493,000

573,722 27 มิ.ย.2565

1,026,000

553,687 27 มิ.ย.2565

548,200

652,905 27 มิ.ย.2565

420,900

1,618,940 28 มิ.ย.2565

314,100

900,022 27 มิ.ย.2565

365,200

617,080 30 มิ.ย.2565

421,900

1,765,071 27 มิ.ย.2565

352,400

1,267,821 1 ก.ค.2565

389,200

1,824,216 27 มิ.ย.2565

356,200

728,463 27 มิ.ย.2565

469,900

1,755,488 28 มิ.ย.2565

394,300

1,817,046 30 มิ.ย.2565

411,000

1,795,580 27 มิ.ย.2565

396,100

1,831,104 27 มิ.ย.2565

341,200

1,479,463 29 มิ.ย.2565

349,000

772,470 28 มิ.ย.2565

376,600

1,127,639 30 มิ.ย.2565

352,600

766,625 28 มิ.ย.2565

409,000

1,719,341 28 มิ.ย.2565

288,100

311,791 28 มิ.ย.2565

- 20 ลําดับ ยศ
นาม
ที่
146 ส.ต.ท. ฤทธิรงค์

นามสกุล

สังกัดเดิม

ย้ายไป

จันผักแว่น

ลําปลายมาศ

สภ.เมืองนครราชสีมา
จ.นครราชสีมา

147 ส.ต.ท. จงรัก

หวังบุญ

ทะเมนชัย

148 ส.ต.ท. ณัฐพล

เหลาชัย

เมืองบุรีรัมย์

149 ร.ต.อ. เปรม

มือขุนทด

หนองกี่

150 ส.ต.ท. ธนวัต

ศิลปสุข

หนองกี่

151 ส.ต.ท. วิชชุกาย

ขวาเนาว์

โนนเจริญ

153 ส.ต.ท. วีระชน

พลพราหมณ์

นาโพธิ์

154 ส.ต.ท. ณัฐพล

ประสาวะนัง

สภ.บ้านใหม่ฯ

155 ส.ต.ท. นครินทร์

แก้วไทย

ถาวร

156 ส.ต.อ. นัตพล

ดวงดารา

เมืองบุรีรัมย์

157 ส.ต.ท. สนิท

ทนิรัมย์

นางรอง

158 ส.ต.ต. เอกลักษณ์

นอขุนทด

เมืองบุรีรัมย์

159 ร.ต.อ. ทองดี

หัดที

พุทไธสง

160 ส.ต.ต. พงษ์วริศ

รักษ์นาม

บ้านด่าน

161 ส.ต.ท. พิชัยรัตน์

โชตินอก

โคกกระชาย

162 ส.ต.ต. ทรงพล

เห็นประเสริฐ

สตึก

163 ส.ต.ต. กรกฎ

ทวยไธสง

สตึก

164 ส.ต.ท. เดชฤทธิ์

ขุนสุวรรณ

ลําดวน

165 ส.ต.ท. ฉัตรชัย

จันวิเศษ

กระสัง

166 ร.ต.อ. ชาตรี

เมืองศิริ

โนนดินแดง

167 ส.ต.ต. ภพธร

พูนณรงค์

สตึก

168 ด.ต.

ลิขิต

ศรีโยธา

ภ.จว.บุรีรัมย์

169 ด.ต.

ณรงค์ศักดิ์

สังข์ทอง

บ้านกรวด

170 พ.ต.ท. สุวิทย์

สีทา

หินเหล็กไฟ

171 ส.ต.ท. เอกวิชญ์

กลางสันเทียะ

โนนสุวรรณ

172 ร.ต.ท. โกมาตย์

จันทร์ดี

หนองหงส์

สภ.ห้วยแถลง
จ.นครราชสีมา
สภ.โชคชัย
จ.นครราชสีมา
สภ.ปักธงชัย
จ.นครราชสีมา
กก.ปพ.บก.สส.ภ.3
จ.นครราชสีมา
สภ.เมืองชัยภูมิ
จ.ชัยภูมิ
สภ.แก้งสนามนาง
จ.นครราชสีมา
สภ.หนองสองห้อง
จ.ขอนแก่น
ศฝร.ภ.3.
จ.นครราชสีมา
สภ.เมืองเลย
จ.เลย
สภ.ขุมพลบุรี
จ.สุรินทร์
สภ.ปากช่อง
จ.นครราชสีมา
สภ.นาเชือก
จ.มหาสารคาม
สภ.หินดาด
จ.นครราชสีมา
กก.สืบสวน
ภ.จว.นครราชสีมา
สภ.โนนสูง
จ.นครราชสีมา
สภ.เจาะไอร้อง
จ.นราธิวาส
สภ.โพธิ์กลาง
จ.นครราชสีมา
สภ.บ่อพาน
จ.มหาสารคาม
สภ.สุวรรณภูมิ
จ.ร้อยเอ็ด
สภ.เมืองพลับพลา
จ.นครราชสีมา
ทท.2 กก.บก.ทท.2
จ.เชียงราย
สภ.ศรีราชา
จ.ชลบุรี
สภ.เมือง
จ.มหาสารคาม
สภ.ปักธงชัย
จ.นครราชสีมา
สภ.ห้วยแถลง
จ.นครราชสีมา

หุ้น
คงเหลือ
182,000

ต้นเงิน
เคลื่อนไหว
ที่ค้าง
ครั้งสุดท้าย
624,375 29 มิ.ย.2565

245,700

987,935 28 มิ.ย.2565

261,000

246,315 27 มิ.ย.2565

427,200

1,716,255 27 มิ.ย.2565

234,000

985,855 27 มิ.ย.2565

173,900

543,399 27 มิ.ย.2565

243,100

1,032,150 28 มิ.ย.2565

214,500

761,622 30 มิ.ย.2565

147,000

244,716 28 มิ.ย.2565

243,100

1,169,188 29 มิ.ย.2565

162,000

276,947 27 มิ.ย.2565

185,600

513,143 28 มิ.ย.2565

361,200

1,531,965 28 มิ.ย.2565

160,000

316,505 28 มิ.ย.2565

258,400

835,374 29 มิ.ย.2565

128,000

1,523 29 มิ.ย.2565

124,800

109,139 30 มิ.ย.2565

250,500

1,407,818 28 มิ.ย.2565

247,000

1,136,765 28 มิ.ย.2565

366,800

1,916,496 30 มิ.ย.2565

265,200

894,904 29 มิ.ย.2565

346,300

1,198,375 28 มิ.ย.2565

377,200 2,238,649.48 1 ก.ค.2565
390,500

1,812,470 29 มิ.ย.2565

171,300

345,314 29 มิ.ย.2565

347,500

1,267,301 28 มิ.ย.2565

- 21 ลําดับ ยศ
นาม
ที่
173 ส.ต.อ. กิตตินนั ท์

หันประดิษฐ์

พลับพลาชั ย

174 พ.ต.ท. พุทธรักษ์

อารยะรังสี

หินเหล็กไฟ

175 ด.ต.

จุ้ยพุทธา

บ้านกรวด

ธนชัย

นามสกุล

สังกัดเดิม

176 พ.ต.ต. หญิงกนกวรรณ พลทามู ล

เมืองบุรีรัมย์

177 ร.ต.ท. ปรีชา

ชิณเกตุ

โนนเจริญ

178 พ.ต.ท. วรรณยาวรณ์

โยธาราช

หนองหงส์

179 พ.ต.อ. กอบชัย

สองจันทึก

บ้านใหม่ฯ

180 ร.ต.ต. หญิงกฤษณา

ขันอาษา

ภ.จว.บุรีรัมย์

181 พ.ต.ท. อนันต์

สุนสันเขต

ภ.จว.บุรีรัมย์

182 ด.ต.

แก้วมณี

โนนดินแดง

183 พ.ต.ท. ศุภชัย

ศรีหาจันทร์

แคนดง

184 ร.ต.อ. สุระ

ศรีจินดา

สตึก

185 ส.ต.ท. ธวัชชัย

ทรวงโพธิ์

ละหานทราย

186 ส.ต.ท. อภิสิทธิ์

จินดาทะเล

หนองกี่

187 ส.ต.ท. ภาณุวัฒน์

เลี้ยงเชวงวงศ์

หนองกี่

188 ส.ต.ท. ธีรวัฒน์

โคตะมูล

สตึก

189 ส.ต.ท. วัชรา

บุตรวระ

สตึก

190 ส.ต.ท. อาทิตย์

สิงห์พิลา

สตึก

191 ส.ต.ท. มรรคพล

สุดวิไล

โคกกระชาย

192 ส.ต.ท. ศิรทัช

มั่งมูล

ห้วยราช

193 ส.ต.ท. ภพพงศ์

พันธุ์มี

โนนดินแดง

194 พ.ต.ท. จักรกฤษณ์

ศรีสุนทร

คูเมือง

195 ส.ต.ท. ทศพล

ดิเรกโภค

กระสัง

196 ส.ต.ต. เทียนชัย

ศิมมาวงศ์

ภ.จว.บุรีรัมย์

197 ส.ต.ท. ชัยรัฐฎ์

วันทอง

ถาวร

198 ร.ต.อ. สมประสงค์

วงศ์หาแก้ว

หนองหงส์

ธนเดช

ย้ายไป
สภ.กมลาไสย
จ.กาฬสินธุ์
สภ.กระชอน
จ.นครราชสีมา
สภ.พนมดงรัก
จ.สุรินทร์
ศฝร.
จ.นครราชสีมา
สภ.สังคม
จ.หนองคาย
ภ.จว.อุบลราชานี
จ.อุบลราชธานี
บก.สส.ภ.3
จ.นครราชสีมา
สภ.เมืองหนองคาย
จ.หนองคาย
สภ.เมืองจันท์
จ.ศรีสะเกษ
สภ.บางปะกง
จ.ฉะเชิงเทรา
สภ.ชุมพลบุรี
จ.สุรินทร์
สภ.โชคชัย
จ.นครราชสีมา
สภ.โชคชัย
จ.นครราชสีมา
สภ.โชคชัย
จ.นครราชสีมา
สภ.มะเริง
จ.นครราชสีมา
สภ.ลาดใหญ่
จ.ชัยภูมิ
สภ.เมืองยโสธร
จ.ยโสธร
สภ.ธวัชบุรี
จ.ร้อยเอ็ด
สภ.สูงเนิน
จ.นครราชสีมา
สภ.เมืองเลย
จ.เลย
สภ.มะเริง
จ.นครราชสีมา
กก.สส.3 บก.สส.ภ.3
จ.นครราชสีมา
ภ.จว.ชัยภูมิ
จ.ชัยภูมิ
ภ.จว.ชัยภูมิ
จ.ชัยภูมิ
สภ.กันทรลักษณ์
จ.ศีรษะเกษ
สภ.ห้วยแถลง
จ.นครราชสีมา

หุ้น
คงเหลือ
114,300

ต้นเงิน
เคลื่อนไหว
ที่ค้าง
ครั้งสุดท้าย
15,840 29 มิ.ย.2565

551,700

65,833 28 มิ.ย.2565

376,100

1,702,298 27 มิ.ย.2565

325,400

1,174,003 28 มิ.ย.2565

335,200

771,793 29 มิ.ย.2565

535,700

1,894,193 30 มิ.ย.2565

502,000

635,549 27 มิ.ย.2565

146,800

436,284 29 มิ.ย.2565

531,000

1,031,558 27 มิ.ย.2565

343,800

920,038 27 มิ.ย.2565

358,200

1,754,170 27 มิ.ย.2565

300,000

1,036,786 27 มิ.ย.2565

189,800

1,102,514 27 มิ.ย.2565

224,900

1,392,038 27 มิ.ย.2565

228,500

1,133,258 29 มิ.ย.2565

182,000

756,087 27 มิ.ย.2565

227,500

965,171 27 มิ.ย.2565

209,300

1,025,338 30 มิ.ย.2565

193,700

828,433 27 มิ.ย.2565

102,700

110,169 29 มิ.ย.2565

151,200

468,007 29 มิ.ย.2565

384,000

189,043 29 มิ.ย.2565

201,000

1,000,966 27 มิ.ย.2565

169,000

677,690 27 มิ.ย.2565

248,000

664,875 27 มิ.ย.2565

193,800

399,583 28 มิ.ย.2565

- 22 ลําดับ ยศ
นาม
ที่
199 ร.ต.อ. ทวีศักดิ์

นามสกุล

สังกัดเดิม

ดอนศรี

หนองสองห้อง

200 ร.ต.อ. คเชนทร์

สวยสะอาด

หนองไม้งาม

201 ร.ต.อ. จําลอง

สุดภักดี

พุทไธสง

202 ร.ต.ท. หญิงพิชญานิน ปลั่งกลาง

เมืองบุรีรัมย์

203 จ.ส.ต. หญิงสิรินพัชร

ชาติพิพัฒน์พร

ภ.จว.บุรีรัมย์

204 ด.ต.

ปลื้มกมล

ลําดวน

205 ส.ต.ท. พงศกร

จันทนะ

นางรอง

206 พ.ต.ท. กิตติศกั ดิ์

สุวรรณธาดา

ลําปลายมาศ

207 พ.ต.ท. มิตร

คนชุม

หนองกี่

208 พ.ต.ท. อาวุฒิ

อ่อนวรรณะ

เมืองบุรีรัมย์

209 พ.ต.ท. วชิรวิทย์

นาคศิริธรรมคุณ

ประโคนชัย

210 ส.ต.อ. ฐิติวัฒน์

โสคําแก้ว

พุทไธสง

211 ส.ต.ต. ศราวุธ

ประทุมพิมพ์

หนองไม้งาม

212 ส.ต.ต. พันธกานต์

ปราณีวงศ์

หนองไม้งาม

213 ส.ต.ต. ณัฐวุฒิ

รากกระโทก

หนองไทร

214 ด.ต.

บุญเกิด

หนองกี่

ลาเกิด

เมืองบุรีรัมย์

สุนทร

รุ้ง

215 ร.ต.ต. กิตติพัฒน์

ย้ายไป

หุ้น
คงเหลือ
341,500

ต้นเงิน
เคลื่อนไหว
ที่ค้าง
ครั้งสุดท้าย
1,434,981 27 มิ.ย.2565

410,400

1,831,167 28 มิ.ย.2565

220,500

1,266,369 28 มิ.ย.2565

กตค.บก.กก.ภ.3
จ.นครราชสีมา
ภ.จว.สุรินทร์
จ.สุรินทร์
สภ.เขื่องใน
จ.อุบลราชธานี
สภ.จะนะ
จ.สงขลา
สภ.สว่างวรวงศ์
จ.อุบลราชธานี
กก.4 บก.ปคม.

126,500

20,441 29 มิ.ย.2565

204,800

490,162 27 มิ.ย.2565

201,700

630,513 30 มิ.ย.2565

141,700

---

สภ.โชคชัย
จ.นครราชสีมา
นว.สบ.2 ผบช.3
จ.นครราชสีมา
สภ.ยางสีสุราช

21 มิ.ย.2565

279,000

1,116,963 30 มิ.ย.2565

329,900

1,941,204 28 มิ.ย.2565

สภ.บ้านหันห้วยทราย
จ.นครราชสีมา

266,500

1,133,878 29 มิ.ย.2565

สภ.ป่าติ้ว
จ.ยโสธร
สภ.เมือง
จ.นครปฐม
สภ.พิบูลย์มังสาหาร
จ.อุบลราชธานี
สภ.ทุ่งศรีอุดม
จ.อุบลราชธานี
สภ.เสิงสาง
จ.นครราชสีมา
สภ.พิมาย
จ.นครราชสีมา
บก.ปค.รร.นรต.

364,400

1,536,447 27 มิ.ย.2565

204,100

1,233,520 28 มิ.ย.2565

41,600

20,446 30 มิ.ย.2565

72,800

271,104 30 มิ.ย.2565

166,400

1,056,446 27 มิ.ย.2565

210,800

1,379,770 28 มิ.ย.2565

45,000

---

22 มิ.ย.2565

รวม 215 ราย เป็นเงินต้นค้าง จํานวน 233,986,893.09 บาท
สมาชิกทําบันทึกยินยอมให้หักเงินในฐานะผู้ค้ําประกันจํานวน 6 ราย มีรายละเอียดดังนี้
ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565
ลําดับ
ที่

1
2
3
4
5
6

ยศ

ด.ต.
ด.ต.
จ.ส.ต.
ร.ต.ท.
ร.ต.ต.
ส.ต.ท.

มติที่ประชุม

นาม

นามสกุล

อุบลเวทย์
วราพงษ์
ไตรรัตน์
ขจรภพ
มังกร
อนุชา

วิเศษนคร
แสนรัมย์
โพธิ์เกาะ
บําเพ็ญพงษ์
วัฒนะ
บุญอารักษ์

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
รับทราบ

หนี้ค้างชําระ
คงเหลือยกมาต้นปี

819,717
155,268
290,937
41,639
1,565,635
1,178,450
4,051,646

ชําระ
รายเดือน

8,500
3,000
3,000
2,500
12,000
10,400
39,400

ชําระระหว่างปี
(ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 – 31 ก.ค.65)
เงินต้น
ดอกเบีย้
ดอกค้าง

33,037
113,665
11,553
28,127
19,502
16,368
222,252

51,963
7,458
18,447
1,724
100,498
46,032
226,122

---------------

หนี้คงเหลือ

786,680
41,603
279,384
13,512
1,546,133
1,162,082
3,829,394

- 23 พ.ต.อ.อนันต์ฯ ผู้ช่วยเลขานุการ
3.15 เรื่องเงินฝากสะสมทรัพย์ครบกําหนด
ด้วยเงินฝากสะสมทรัพย์จะครบกําหนดจ่ายคืนให้กับสมาชิก จํานวน 2 ราย ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2565
เป็นเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยจํานวน 137,120.94 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทเก้าสิบสี่สตางค์) สหกรณ์ฯ
จะโอนเงินฝากสะสมทรัพย์ให้กับสมาชิกด้วยวิธีจ่ายตรงเข้าบัญชีตามที่สมาชิกแจ้งหมายเลขบัญชีไ ว้ในวัน จัน ทร์ที่ 1 สิงหาคม
2565 โดยจะแจ้งรายชื่ อ สมาชิก ที่ไ ด้รั บเงิ น ฝากสะสมทรั พ ย์ใ นเว็ บไซด์ของสหกรณ์ฯ ที่ WWW.BURIRAMPOLICE-COOP.COM และทางเว็บไซด์ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ที่ WWW.BURIRAM-POLICE.COM
สําหรับสมาชิกที่มีความประสงค์จะสมัครเงินฝากสะสมทรัพย์ ให้ส่งใบสมัค รมาที่สหกรณ์ฯ ภายในวัน ที่ 3
ของทุกเดือน เพื่อที่สหกรณ์ฯ จะได้ทํารายการหักเงินส่งให้กับการเงิน ภ.จว.บุรีรัมย์ ต่อไป
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
พ.ต.อ.บัญชาฯ เลขานุการ 4.1 เรื่องการพิจารณารับสมาชิกเข้าใหม่
ด้วยมีข้าราชการตํารวจในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์แจ้งความประสงค์สมัค รเป็น สมาชิก จํานวน 3
ราย สหกรณ์ฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติครบถ้วนแล้ว ไม่ผิดข้อบังคับแต่อย่างใดขอให้ที่ประชุมพิจารณาตามรายชื่อดังนี้
ลําดับที่
1
2
3

ยศ นาม
ด.ต.วสันต์
ส.ต.ต.ปลื้มปิติ
ส.ต.ต.วรวุฒิ
สมาชิกสมัครใหม่

มติที่ประชุม

นามสกุล
โสนนอก
วงศ์คําจันทร์
แอบไธสง
3 ราย

อายุ
34
27
26

สังกัด
สภ.หนองกี่
สภ.โนนเจริญ
สภ.หนองหงส์
เพิ่ม / เดือน

ค่าหุ้น
หมายเหตุ
1,800 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
1,300 รายละ 20 บาท
2,000
5,100

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
อนุมัติ

พ.ต.อ.บัญชาฯ เลขานุการ 4.2 เรื่องสมาชิกขอลาออกจากสหกรณ์
ด้วยมีสมาชิกแจ้งความประสงค์ขอลาออกจากสหกรณ์ฯ จํานวน 1 ราย มีรายละเอียดดังนี้
ลําดับที่ ยศนาม
นามสกุล
1
จ.ส.ต.นิธิเดช คําอุต
สมาชิกเลขทะเบียน 4808

สังกัด
ต่างจังหวัด

หุ้น
127,200

หนี้
---

หมายเหตุ
ไม่ติดภาระผู้ค้ําประกันแต่
อย่างใด

ตามข้อบังคับ ข้อ 40. การลาออกจากสหกรณ์ สมาชิกผู้ไม่มีหนี้สินอยู่ต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้หรือ ผู้ค้ํา
ประกันอาจลาออกจากสหกรณ์ได้ โดยแสดงความจํานงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการ และเมื่อ คณะกรรมการดําเนิน การได้
สอบสวนพิจารณาเห็นว่าเป็นการชอบด้วยข้อบังคับและอนุญาตแล้วจึงให้ถือว่า ออกจากสหกรณ์ได้
สหกรณ์ฯ ตรวจสอบแล้ว จ.ส.ต.นิธิเดชฯ มีแต่ทุ น เรือ นหุ้น ไม่มีหนี้ค้าง และไม่ติด ภาระผู้ค้ําประกั น
เป็น การชอบด้ ว ยข้อ บังคับให้ ลาออกจากสหกรณ์ไ ด้ ทั้งนี้ สหกรณ์ฯ จะโอนเงิน ค่าหุ้น จํานวน 127,200.- บาท ให้กั บ
จ.ส.ต.นิธิเดชฯ ต่อไป
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม
อนุมัติ

- 24 พ.ต.อ.บัญชาฯ เลขานุการ 4.3 เรื่องสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพ
1.ด.ต.บุญสืบ ชื่นใจดี ข้าราชการบํานาญ เลขทะเบียน 3030 อายุ 53 ปี เสียชีวิต เมื่อ วัน ที่ 12 มิถุน ายน
2565 สาเหตุการเสียชีวิตเนื่องจากป่วยโรคตับแข็งจากพิษสุรา ด.ต.บุญสืบฯ มีทุนเรือนหุ้น และหนี้คงเหลือ ดังนี้
รายการ
1.เงินกู้สามัญค้างเป็นเงินต้น ( ณ 30 มิ.ย.2565 )
หักตามลําดับการชําระหนี้
1.ทุนเรือนหุ้น
2.เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ(เพื่อความมั่นคง) ยังไม่รวมดอกเบี้ย
3.เงินช่วยเหลือจากเงินทุนสวัสดิการสมาชิกผู้ค้ําประกันเงินกู้
4.เงินทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิก
5.เงินประกันชีวิตกลุ่มฯ (1,000,000) ชําระเท่าที่เป็นหนี้

จํานวนเงิน (บาท)

หนี้คงเหลือ (บาท)
1,329,996.00

530,800.00
70,406.85
630,000.00
30,000.00
76,414.15

806,821.00
736,414.15
106,414.15
76,414.15
หนี้หมด

เมื่อหักกลบลบหนี้ตามลําดับเรียบร้อยแล้ว ทายาทจะได้รับเงินประกันชีวิตกลุ่มที่เหลือจากการชําระหนี้
ประมาณ 923,585.85 บาท (เก้าแสนสองหมื่นสามพันห้าร้อยแปดสิบห้าบาทแปดสิบห้าสตางค์)
2.ด.ต.สุจินดา เทือกดอนหัน ตําแหน่ง ผบ.หมู่ (ป.) สังกัด สภ.นาโพธิ์ เลขทะเบียน 4347 อายุ 50 ปี
เสียชีวิตเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565 สาเหตุการเสียชีวิตเนื่องจากวัณโรคขึ้นสมอง ด.ต.สุจินดาฯ มีทุนเรือนหุ้นและหนี้คงเหลือ
ดังนี้
รายการ
1.เงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตค้างเป็นเงินต้น ( ณ 30 มิ.ย.2565 )
2.เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินค้างเป็นเงินต้น ( ณ 30 มิ.ย.2565 )
รวม 2 รายการ เป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น
หักตามลําดับการชําระหนี้
1.ทุนเรือนหุ้น
2.เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ(เพื่อความมั่นคง) ยังไม่รวมดอกเบี้ย
3.เงินช่วยเหลือจากเงินทุนสวัสดิการสมาชิกผู้ค้ําประกันเงินกู้
4.เงินทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิก
5.เงินประกันชีวิตกลุ่มฯ (1,500,000) ชําระเท่าที่เป็นหนี้

จํานวนเงิน (บาท)

หนี้คงเหลือ (บาท)
2,612,637.00
12,000.00
2,624,637.00

452,600.00
70,406.85
630,000.00
30,000.00
1,456,677.15

2,187,084.00
2,116,677.15
1,486,677.15
1,456,677.15
หนี้หมด

เมื่อหักกลบลบหนี้ตามลําดับเรียบร้อยแล้ว ทายาทจะได้รับเงินประกันชีวิตกลุ่มที่เหลือจากการชําระหนี้
ประมาณ 43,322.85 บาท (สี่หมื่นสามพันสามร้อยยี่สิบสองบาทแปดสิบห้าสตางค์)
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม
อนุมัติและให้ดําเนินการตามระเบียบและข้อกําหนดของสหกรณ์ฯ
พ.ต.อ.บัญชาฯ เลขานุการ 4.4 เรื่องสมาชิกขอเพิ่มหุ้นรายเดือน
ด้วยมีสมาชิกแจ้งความประสงค์ขอเพิ่มค่าหุ้นรายเดือนจํานวน 11 ราย เป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น 20,000.-บาท
(สองหมื่นบาทถ้วน) มีรายละเอียดดังนี้
ลําดับ
ที่

ยศ นาม

นามสกุล

เดิม
(บาท)

เพิ่มเป็น
(บาท)

ลําดับ
ที่

สภ.หนองสองห้อง

1
2
3

ด.ต.ธีระพงษ์
สภ.นางรอง
ร.ต.ต.มานพ
ด.ต.ดุสิต

ยศ นาม

นามสกุล

เดิม
(บาท)

เพิ่มเป็น
(บาท)

ทองพลับพลา

6,000

10,000

นิลศิริ

1,300

1,800

สภ.ละหานทราย

อามาตย์

8,500

9,000

4

ละเอียด
คงสัตย์

2,000
2,300

5,000
5,000

5

พ.ต.ท.มานพ
สภ.บ้านกรวด
ส.ต.อ.วัชระ

- 25 ลําดับ
ที่

6
7
8

ยศ นาม

สภ.คูเมือง
พ.ต.อ.อัษฎไณย
สภ.นาโพธิ์
นายณัฐพร
สภ.เฉลิมฯ
ส.ต.อ.ประธานชัย

มติที่ประชุม

นามสกุล

เดิม
(บาท)

เพิ่มเป็น
(บาท)

ป้องกัน

7,500

10,000

เปรมไธสง

1,300

1,800

แจ้งสวัสดิ์

1,300

1,800

ลําดับ
ที่

9
10
11

ยศ นาม

นามสกุล

บํานาญ
พ.ต.ท.เกรียงไกร พวงจันทร์
ส.ต.อ.ภูริศ
โชคชัยวัฒนะ
ร.ต.อ.หญิงกฤษณา

ขันอาษา

เดิม
(บาท)

1,500
18,000
2,000

เพิ่มเป็น
(บาท)

2,300
20,000
5,000

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
อนุมัติ

พ.ต.อ.บัญชาฯ เลขานุการ 4.5 เรื่องสมาชิกขอลดการส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน
มีสมาชิกแจ้งความประสงค์ขอลดการส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน จํานวน 1 ราย มีรายละเอียดดังนี้
ลําดับที่
ยศ นาม นามสกุล
สังกัด
เงินเดือน เดิมส่งชําระค่าหุน้ ขอลดการส่งค่าหุ้น
หมายเหตุ
1

ด.ต.สมศักดิ์ ตุ้งประโคน
สมาชิกเลขทะเบียน 5557

สภ.หนองไม้งาม

34,340

ต่อเดือน (บาท)

ต่อเดือน (บาท)

3,000

2,300

ต้องการมี เงิ น เดื อ นเหลื อ
เพื่อใช้จ่ายในครอบครัว

คณะกรรมการเงินกู้ได้ร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นว่า สมาชิกมีเงินได้รายเดือนอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถขอปรับ
ลดการส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนได้ตามระเบียบของสหกรณ์ฯ จึงเห็นควรอนุมัติให้สมาชิก ลดการส่งเงิน ค่าหุ้น รายเดือ นได้ต ามที่
ร้องขอ
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม
อนุมัติ
พ.ต.อ.บัญชาฯ เลขานุการ 4.6 เรื่องสมาชิกของดการส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน
ด้วย ร.ต.อ.วิศิษฐ์ เสียมราช ตําแหน่ง รอง สว.(สอบสวน) สภ.หนองไม้งาม สมาชิก เลขทะเบียน 6421
ได้ทําเรื่องขอลาออกจากราชการเพื่อไปประกอบอาชีพอื่น ได้ทําหนังสือขอความอนุเคราะห์ของดการส่งเงิน ค่าหุ้น รายเดือ น
สหกรณ์ฯ ตรวจสอบแล้ว ร.ต.อ.วิศิษฐ์ฯ มีทุนเรือนหุ้นอยู่กับสหกรณ์ฯ จํานวน 446,000.- บาท ไม่มีหนี้ค้างชําระอยู่กับสหกรณ์
แต่อย่างใด
ตามข้อบังคับของสหกรณ์ฯ หมวด 3 หุ้น ข้อ 7. การงดส่งค่าหุ้นรายเดือน สมาชิกที่ไ ด้ชําระเงิน ค่าหุ้น ไม่
น้อยกว่า 180 เดือน หรือเป็นจํานวนไม่น้อยกว่า 150,000 บาท และไม่มีหนี้สินอยู่กับสหกรณ์ในฐานะผู้กู้หรือผู้ค้ําประกัน จะ
งดชําระเงิน ค่าหุ้น รายเดือ นหรือ ลดจํานวนการถือ หุ้น รายเดือ นลงก็ไ ด้ โดยแจ้งความจํานงเป็น หนังสือ ต่อ คณะกรรมการ
ดําเนินการ
คณะกรรมการเงินกู้ได้ร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นว่า ตามข้อ บังคับดังกล่าวสมาชิก สามารถงดการส่งชําระ
ค่าหุ้นรายเดือนได้
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม
อนุมัติ

- 26 พ.ต.อ.บัญชาฯ เลขานุการ 4.7 เรื่องสมาชิกขอสมัครเงินฝากสะสมทรัพย์
ด้วยมีสมาชิกแจ้งความประสงค์สมัครเงินฝากสะสมทรัพย์ จํานวน 5 ราย เป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น 19,500.- บาท
(หนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) มีรายละเอียดดังนี้
ลําดับที่
1
2
3
4
5

ยศ นาม
ร.ต.ท.อิสรา
ร.ต.ต.บรรเลง
ส.ต.ต.ชนินทร์
ร.ต.อ.สุธรรม
ด.ต.ครรชิต

มติที่ประชุม

นามสกุล
ออกรรัมย์
กองศักดิ์
แสนมณี
ดีราชรัมย์
จันผกา

สังกัด
สภ.หนองสองห้อง
สภ.หนองไทร
สภ.คูเมือง
สภ.หินเหล็กไฟ
สภ.ชํานิ

เลขทะเบียน
3415
2492
7193
3814
6355

จํานวนเงิน (บาท)
1,000
4,000
4,500
9,000
1,000

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
อนุมัติ

พ.ต.อ.บัญชาฯ เลขานุการ 4.8 เรื่องสมาชิกขอปิดบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ก่อนครบกําหนด
ด้ว ยมี ส มาชิก แจ้ง ความประสงค์ ข อปิ ด บัญ ชีเ งิ น ฝากสะสมทรั พ ย์ ก่ อ นครบกํา หนด จํ า นวน 4 ราย
มีรายละเอียดดังนี้
ลําดับ

1
2
3
4

ยศ นาม
ร.ต.อ.วิศิษฐ์
เลขบัญชี 6396
ร.ต.อ.ปริญญาเลข
บัญชี 6226
ด.ต.ชัยวัฒน์เลข
บัญชี 6349
ร.ต.ต.สุพล
เลขบัญชี 6301

มติที่ประชุม

นามสกุล
เสียมราช

สังกัด
สภ.หนองไม้งาม

ยิ่งงาม

สภ.พุทไธสง

ยิ่งงาม

สภ.หนองสองห้อง

ปุยะติ

สภ.บ้านบัว

ส่งเดือนละ(บาท)
2,500.(ส่งได้ 8 งวด)
1,000.(ส่งได้ 16 งวด)
3,000.(ส่งได้ 11 งวด)
1,000.(ส่งได้ 14 งวด)

จํานวนเงิน(บาท)
20,000

สาเหตุที่ขอปิด
นําไปใช้จ่ายในครอบครัว

16,000

นําไปใช้จ่ายในครอบครัว

33,000

นําไปใช้จ่ายในครอบครัว

14,000

นําไปใช้จ่ายในครอบครัว

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
อนุมัติ

4.5 เรื่องสมาชิกขอปิดบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ก่อนครบกําหนด
ด้ว ยมี ส มาชิก แจ้ง ความประสงค์ ข อปิ ด บัญ ชีเ งิ น ฝากสะสมทรั พ ย์ ก่ อ นครบกํา หนด จํ า นวน 3 ราย
มีรายละเอียดดังนี้
ลําดับ

1
2
3

ยศ นาม
ด.ต.พัทธนันท์
เลขบัญชี 6219
ด.ต.พจนารถ
เลขบัญชี 6221
พ.ต.ท.อํานาจ
เลขบัญชี 6222

มติที่ประชุม

นามสกุล
โอชารส

สังกัด
สภ.ถาวร

ไชยข่ว ย

สภ.ถาวร

ชัยช่วย

สภ.ถาวร

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
อนุมัติ

ส่งเดือนละ(บาท)
4,000.(ส่งได้ 15 งวด)
1,000.(ส่งได้ 15 งวด)
1,000.(ส่งได้ 15 งวด)

จํานวนเงิน(บาท)
60,000

สาเหตุที่ขอปิด
นําไปใช้จ่ายในครอบครัว

15,000

นําไปใช้จ่ายในครอบครัว

15,000

นําไปใช้จ่ายในครอบครัว

- 27 พ.ต.อ.บัญชาฯ เลขานุการ 4.6 เรื่องขอโอนสมาชิกภาพระหว่างสหกรณ์
ด้วยมีสมาชิกแจ้งความประสงค์ขอโอนสมาชิกภาพระหว่างสหกรณ์จํานวน 2 ราย ดังนี้
1.พ.ต.ท.สามารถ หมายสม สมาชิกเลขทะเบียน 7328 แจ้งความประสงค์ขอโอนสมาชิกภาพจากสหกรณ์
ออมทรัพ ย์ตํา รวจภูธ รจัง หวัด สุริน ทร์ จํากัด มายัง สหกรณ์ อ อมทรัพ ย์ตํ ารวจภูธ รจั งหวัด บุรีรัม ย์ จํากัด ตรวจสอบแล้ ว
พ.ต.ท.สามารถฯ มีทุนเรือนหุ้นจํานวน 489,100.- บาท มีหนี้เงินกู้สามัญค้างเป็น เงิน ต้น จํานวน 1,574,824.- บาท มีอ ายุ
การเป็นสมาชิก 10 ปี 6 เดือน ไม่ติดภาระผู้ค้ําประกัน
2.ร.ต.ท.ชาติชาย ตระกูลศรี สมาชิกเลขทะเบียน 7339 แจ้งความประสงค์ขอโอนสมาชิกภาพจากสหกรณ์
ออมทรัพ ย์ ตํารวจภูธ รจัง หวัด ชลบุรี จํา กัด มายัง สหกรณ์ อ อมทรัพ ย์ ตํารวจภูธ รจัง หวัด บุรีรัม ย์ จํ ากัด ตรวจสอบแล้ ว
ร.ต.ท.ชาติชายฯ มีทุนเรือนหุ้น จํานวน 1,152,000.- บาท มีอายุการเป็นสมาชิก 29 ปี 6 เดือ น ไม่มีหนี้ค้างและไม่ติด ภาระ
ผู้ค้ําประกัน
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม
อนุมัติ
พ.ต.อ.บัญชาฯ เลขานุการ 4.9 เรื่องสมาชิกได้รับคําสั่งจากกรมบังคับคดีให้พิทักษ์ทรัพย์ไว้เด็ดขาด
สืบเนื่อ งจากระเบี ยบวาระที่ 3.6 สหกรณ์ฯ ตรวจสอบพบรายชื่ อ สมาชิก ราย ด.ต.ณัฐพล ศิริเวชกุ ล
ตําแหน่ง ผบ.หมู่ (นปพ.) กก.สืบสวน ภ.จว.บุรีรัมย์ สมาชิกเลขทะเบียน 6192 ถูกศาลสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์ไ ว้เด็ ด ขาดทั้งนี้ตั้งแต่
วันที่ 9 มิถุนายน 2565,วันประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที่ 30 มิถุนายน 2565 และวันที่ครบกําหนดยื่นขอรับชําระหนี้วันที่ 30
สิงหาคม 2565
สหกรณ์ฯ ตรวจสอบข้อมูลของ ด.ต.ณัฐพลฯ ก่อนวันประกาศพิทักษ์ทรัพย์ คือวันที่ 31 พฤษภาคม 2565
ด.ต.ณัฐพลฯ มีทุนเรือนหุ้นจํานวน 435,100.- บาท และมีหนี้เงินกู้สามัญค้างชําระเป็นเงินต้นจํานวน 1,793,049.- บาท มีผู้ค้ํา
ประกันเงินกู้สามัญ จํานวน 4 ราย คือ 1.จ.ส.ต.สมศักดิ์ บัวนิล 2.จ.ส.ต.ปัญณศัก ดิ์ ไชยปัญหา 3.ส.ต.ต.ทศพล ดิเรกโภค
และ 4.ส.ต.ท.ธงชัย พรมบุตร
กรมบังคับคดีกําหนดให้ยื่น ขอรับชําระหนี้ภ ายในวั น ที่ 30 สิงหาคม 2565 ดังนั้น เพื่อ มิให้สหกรณ์ ฯ
เสียสิทธิในการยื่นขอเป็นเจ้าหนี้ร่วม สหกรณ์ฯ จึงขอดําเนินการ ดังนี้
1.แต่งตั้งผู้แทนสหกรณ์ฯ โดยมอบหมายให้ พ.ต.อ.บัญชา ศรีอ นัน ต์ ผกก.(สอบสวน) ภ.จว.บุรีรัมย์
เลขานุการ เป็นผู้แทนของสหกรณ์ฯ มีอํานาจดําเนินการแทนในกรณีของ ด.ต.ณัฐพลฯ และเป็นผู้ดําเนิน กระบวนพิจ ารณาคดี
ล้มละลายต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในคดีนี้จนเสร็จสิ้น รวมทั้งมีอํา นาจในการสละสิทธิ์หรือดําเนิน กระบวนพิจ ารณาในทาง
จําหน่ายสิทธิ ประมูลซื้อทรัพย์ วางเงินค่าใช้จ่ายในคดี รับหนังสือบังคับคดีแทน ยื่นคําร้อง คําแถลงในคดี ถอนคําขอรับชําระ
หนี้ คัดถ่ายเอกสารในสํานวนคดี ตรวจสํานวนคดียึด ทรัพ ย์ ตรวจรับรองบัญชียื่น คําร้อ งขอขยายระยะเวลาวางเงิ นค่าขาย
ทอดตลาดทรัพย์ ยื่นคําขอรับชําระหนี้ รับหนังสือโอนกรรมสิทธิ์ ตรวจคําขอรับชําระหนี้ และรับเอกสารสิทธิ รับเงิน เข้าร่ว ม
ประชุมและออกเสียงในที่ประชุมเจ้าหนี้ ประนีประนอมยอมความ รวมทั้งมีอํานาจมอบอํานาจช่ว งให้กับบุค คลใดหรือ แต่งตั้ง
ทนายความให้ดําเนินการแทนได้
2.สหกรณ์ฯ จะมีหนังสือแจ้ง ด.ต.ณัฐพลฯ และผู้ค้ําประกันมารับทราบและดําเนิน การในส่ว นที่เกี่ยวข้อ ง
ต่อไป
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม
อนุมัติ

- 28 พ.ต.อ.บัญชาฯ เลขานุการ 4.10 เรื่องสมาชิกขอรับเงินช่วยเหลือกรณีประสบเหตุเพลิงไหม้บ้านพัก
ด้วยได้รับหนังสือ จาก พ.ต.อ.อนุก าร ธรรมวิจ ารณ์ ผกก.สภ.นางรอง ขอความอนุเคราะห์ขอรับเงิน
ช่วยเหลือสมาชิกในสังกัด ราย ร.ต.อ.แสวง พรมวิจิตร ตําแหน่ง รอง สว.สส.สภ.นางรอง สมาชิกเลขทะเบียน 3260 ที่ประสบ
เหตุเพลิงไหม้บ้านพัก โดย ร.ต.อ.แสวงฯ แจ้งว่า เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 เวลาประมาณ 10.00 น. ร.ต.อ.แสวงฯ ได้ก่อ
กองไฟเพื่อเผาเศษวัสดุและกิ่งไม้ข้างบ้าน แต่เพลิงได้ลุกลามไปยังโรงจอดรถภายในบ้านเป็น เหตุให้โรงจอดรถ,รถไถนา และ
อุปกรณ์การเกษตรที่อยู่ในโรงจอดรถได้รับความเสียหาย รวมมูลค่าความเสียหายประมาณ 1,300,000. - บาท (หนึ่ งล้านสามแสนบาทถ้วน) ร.ต.อ.แสวงฯ จึงขอความอนุเคราะห์ขอรับเงิน ช่ว ยเหลือ ตามสมควร แก่เหตุ (รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสาร ในหน้า 39 - 40)
ตามระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2565
ข้อ 4.ทุนสาธารณประโยชน์ให้จ่ายในกรณีดังต่อไปนี้
4.5 จ่ายเพื่อการกุศล ได้แก่
ข.เป็นการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ เช่นอัคคีภัย อุทกภัย และวาตภัย
ข้อ 7.วงเงินการอนุมัติจ่ายทุนสาธารณประโยชน์ จํานวนเงิน ทุน สาธารณประโยชน์ที่จ ะอนุมัติจ่ายให้แก่
หน่วยงานที่ยื่นขอนั้น ตามปกติต้อ งไม่เกิน 5,000.- บาท เว้น แต่ในกรณีที่มีเหตุ ผลความจําเป็น พิเศษก็ให้ค ณะกรรมการ
พิจารณาเป็นเฉพาะราย
จากระเบียบดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการเงินกู้ได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว เห็น ว่า ตามระเบียบการให้ค วาม
ช่วยเหลือกรณีสมาชิกประสบเหตุอัคคีภัย ประธานกรรมการฯ มีอํานาจอนุมัติเงินช่วยเหลือ จํานวน 5,000.- บาท จากเงิน ทุน
สาธารณประโยชน์ แต่เนื่องจากกรณีดังกล่าว บ้านพักได้รับความเสียหายเป็นจํานวนมาก จึงเห็น ควรนําเสนอคณะกรรมการ
ดําเนินการเพื่อพิจารณาวงเงินให้ความช่วยเหลือสมาชิก เกินกว่าระเบียบที่กําหนดไว้ โดยประธานกรรมการฯ ได้ให้แนวนโยบาย
ไว้ว่าหากมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นมีมูลค่ามากกว่า 300,000.- บาท ให้ได้รับเงินช่วยเหลือ จํานวน 10,000.- บาท
จากกรณีดังกล่าวข้างต้นมูลค่าความเสียหายมากกว่า 300,000.- บาท จึงเห็น ควรให้ ไ ด้รับเงิน ช่ว ยเหลือ
จํานวน 10,000.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม
อนุมัติเงินช่วยเหลือให้กับ ร.ต.อ.แสวง พรมวิจิตร เป็นเงินจํานวน 10,000.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
พ.ต.อ.บัญชาฯ เลขานุการ 4.11 เรื่องวงเงินทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจําปี 2565
ตามมติที่ประชุมในการประชุมคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 49 ครั้งที่ 10/2565 เมื่อ วัน ที่ 24 มิถุน ายน
2565 ระเบียบวาระที่ 5 ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติให้สหกรณ์ฯ จัดสรรทุนส่งเสริมการศึกษาบุต รสมาชิก ประจําปี 2565 จํานวน
2,000,000.- บาท (สองล้านบาทถ้วน) จากบัญชีทุน สาธารณประโยชน์ ซึ่งในการจัด สรรวงเงิน ทุน การศึก ษา สหกรณ์ฯ จะ
จัดสรรวงเงินทุนการศึกษาตามสัดส่วนจํานวนสมาชิกของแต่ละหน่วยโดยคํานวณได้จาก

วงเงินทุนการศึกษา ÷ จํานวนสมาชิกทั้งหมด X จํานวนสมาชิกแต่ละหน่วย
= 2,000,000 ÷ 2,134 = 937.20712
จากสูตร เฉลี่ยเงินทุนการศึกษา 937.20712 บาท ต่อ สมาชิก 1 คน
ในการคํานวณวงเงินทุนการศึกษาของแต่ละหน่วย เศษในหลักร้อยที่ต่ํากว่าห้าร้อ ยบาทจะปัด เศษทิ้ง แต่หาก
เศษของหลักร้อยมากกว่า ห้าร้อยบาทจะปัดเศษขึ้นเป็นหลักพัน จากการคํานวณดังกล่าววงเงินทุนการศึก ษาที่แต่ละหน่ว ยจะ
ได้รับเป็นดังนี้

- 29 ชื่อหน่วยงาน
1. สหกรณ์
2. ภ.จว.บุรีรัมย์
- สง.ผบกและพลขับ,ฝอ.งาน 1 - 7,สื่อสาร,กลุ่มงานสอบสวน,ศอ.ปส.,ศอ.จร.
- กองกํากับการสืบสวน (ฝอ.สืบสวนชุดปฏิบัตกิ าร , 191 , นปพ. , EOD)
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.โนนเจริญ
19. สภ.โคกกระชาย
20. สภ.หนองไม้งาม
21. สภ.กระสัง
22. สภ.ลําดวน
23. สภ.คูเมือง
24. สภ.หินเหล็กไฟ
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
รวมทั้งสิ้น

จํานวนทุนที่จะได้รบั
9,000.00
38,000.00
70,000.00
209,000.00
50,000.00
35,000.00
132,000.00
18,000.00
127,000.00
38,000.00
103,000.00
54,000.0
70,000.00
22,000.00
75,000.00
74,000.00
76,000.00
62,000.00
25,000.00
24,000.00
28,000.00
55,000.00
22,000.0
50,000.00
28,000.00
53,000.00
34,000.00
42,000.00
45,000.00
39,000.00
37,000.00
52,000.00
40,000.00
49,000.00
57,000.00
38,000.00
20,000.00
2,000,000.00

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือให้ทุกหน่ว ยส่งบัญชีรายชื่อ บุต ร-ธิด าสมาชิก ที่ขอรับทุน การศึก ษาให้กับสหกรณ์ฯ
ภายในวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 สําหรับรายละเอียดการขอรับทุน ส่งเสริมการศึก ษาบุต รสมาชิก และแบบฟอร์ม ใบ
สมัครขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ปรากฏตามเอกสารในหน้า 43 – 44 โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่ อี-ด็อกซ์ ของแต่
ละหน่วย และเว็บไซต์ของสหกรณ์ฯ ที่ www.burirampolice-co-op.com ได้ตั้งแต่วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม
อนุมัติ

- 30 พ.ต.อ.บัญชาฯ เลขานุการ 4.12 เรื่องขอแจ้งหนังสือยืนยันลูกหนี้,ทุนเรือนหุ้น และเงินฝากสะสมทรัพย์
ด้วยวันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน ของทุกปีคุณเอี่ยม จัน ท์เทวนุมาส ผู้สอบ
บัญชี ได้อนุญาตให้สหกรณ์ฯ แจ้งหนังสือยืนยันลูกหนี้,ทุนเรือ นหุ้น และเงิน ฝากสะสมทรัพ ย์ ณ วั น ที่ 31 กรกฎาคม 2565
ให้กับสมาชิกทุกรายได้ โดยผู้สอบบัญชีจะทําการตรวจสอบรายละเอียดทุกรายก่อนที่จะให้สหกรณ์ฯ ดําเนิน การจัด ส่งหนังสือ
ยืนยันยอดให้กับสมาชิก และเมื่อผู้สอบบัญชีได้ทําการตรวจสอบเรียบร้อ ยแล้ว สหกรณ์ฯ จะแจ้งให้แต่ละสภ. มารับหนังสือ
ยืนยันลูกหนี้ทุนเรือนหุ้น และเงินฝากสะสมทรัพย์ เพื่อให้สมาชิกตรวจสอบความถูกต้องต่อไป ทั้งนี้ จะมีบาง สภ. ที่ผู้สอบบัญชี
เลือกใช้วิธีสุ่มเดินทางไปส่งหนังสือยืนยันลูกหนี้,ทุนเรือนหุ้น และเงินฝากสะสมทรัพย์ด้วยตนเอง
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม
อนุมัติ
พ.ต.อ.บัญชาฯ เลขานุการ 4.13 เรื่องพิจารณาต่อตั๋วสัญญาใช้เงินของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ด้วยตั๋วสัญญาใช้เงินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรวงเงินกู้ 550 ล้านบาท (ห้าร้อ ยห้าสิบ ล้านบาทถ้วน) ปัจจุบันมีตั๋วสัญญาใช้เงินอยู่จํานวน 15 ฉบับ จํานวนเงิน 524.5 ล้านบาท (ห้าร้อยยี่สิบสี่ล้านห้าแสนบาทถ้ว น)
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.70 ต่อปี จะครบกําหนดต่อตั๋วสัญญาใช้เงินในวันที่ 8 สิงหาคม 2565 มีรายละเอียดดังนี้
1.ตั๋วสัญญาใช้เงินฉบับละ 50 ล้านบาท จํานวน 4 ฉบับ รวมเป็นเงิน 200 ล้านบาท
2.ตั๋วสัญญาใช้เงินฉบับละ 30 ล้านบาท จํานวน 10 ฉบับ รวมเป็นเงิน 300 ล้านบาท
3.ตั๋วสัญญาใช้เงินฉบับละ 24.5 ล้านบาท จํานวน 1 ฉบับ
สหกรณ์ฯ ได้รับแจ้งจากธนาคารเพื่อการเกษตรฯ ว่า ในการต่อตั๋วสัญญาใช้เงินฉบับใหม่ ทางธนาคารจะมี
การพิจารณาปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ประเภทตั๋วสัญญาใช้เงินซึ่งมีแนวโน้มว่าอัตราดอกเบี้ยอาจจะสูงกว่าร้อยละ 2.70 ต่อปี
สหกรณ์ฯ จึงขอดําเนินการดังนี้
1.ขอตัดชําระตั๋วสัญญาใช้เงินของธนาคารเพื่อการเกษตรฯ ฉบับละ 50 ล้านบาท จํานวน 1 ฉบับ โดยจะขอ
ออกตั๋วสัญญาใช้เงินของธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จํานวน 50 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 2.70 ต่อปี ในวันที่ 8 สิงหาคม
2565
2. ขอต่อตั๋วสัญญาใช้เงินกับธนาคารเพื่อการเกษตรฯ ที่เหลือ จํานวน 14 ฉบับ โดยกําหนดอายุตั๋ว สัญญา
ใช้เงินดังนี้
2.1 ขอต่อ ตั๋ว สัญญาใช้เงิน ฉบับละ 50 ล้านบาท จํานวน 3 ฉบับ และตั๋ว สัญญาใช้เงิน ฉบับละ 30
ล้านบาท จํานวน 4 ฉบับ รวม 270 ล้านบาท (สองร้อยเจ็ดสิบล้านบาทถ้วน) โดยกําหนดต่อตั๋วสัญญาฯ ในวัน ที่ 25 สิงหาคม
2565 โดยในวันดังกล่าวสหกรณ์ฯ จะขอเบิกตั๋วสัญญาใช้เงินจากธนาคารออมสินจํานวน 250 ล้านบาท (อัตราดอกเบี้ยร้อ ยละ
2.70 ต่อปี) และเงินในส่วนของสหกรณ์ฯ อีก จํานวน 20 ล้านบาท รวม 270 ล้านบาท ตัดชําระหนี้
2.2 ขอต่อตั๋วสัญญาใช้เงินของธนาคารเพื่อ การเกษตรฯ ฉบับละ 30 ล้านบาท จํานวน 6 ฉบับ และ
ตั๋วสัญญาใช้เงินฉบับละ 24.5 ล้านบาท จํานวน 1 ฉบับ โดยกําหนดระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม
อนุมัติตามเสนอ และอนุมัติให้สหกรณ์ฯ ต่ออายุตั๋วสัญญาใช้เงินกับ ธ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์ ในวันที่ 4 สิงหาคม
2565 จํานวน 1 ฉบับ วงเงิน 50 ล้านบาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน)

- 31 พ.ต.อ.บัญชาฯ เลขานุการ 4.14 เรื่องตั้งคณะทํางานเพื่อศึกษาร่างระเบียบว่าด้วยเงินยืมทดรองจ่าย
สืบเนื่องจากในการประชุมคณะกรรมการดําเนิน การชุด ที่ 49 ประจําเดือ น มิถุน ายน ครั้งที่ 10/2565
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ คุณประกาศ กล่าวกระโทก ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 ได้ให้คําแนะนําให้สหกรณ์
กําหนดระเบียบเกี่ยวกับการยืมเงินทดรองจ่ายขึ้นเพื่อถือใช้ เพื่อให้การดําเนินงานของสหกรณ์มีวิธีการปฏิบัติที่ชัด เจนเกี่ยวกับ
การยืมเงินทดรองจ่าย
ดังนั้น เพื่อ ให้เกิด ความรอบคอบในการวางกรอบ แนวทาง และวิธีปฏิ บัติ จึงขอที่ประชุมพิจ ารณา
มอบหมายให้คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย พ.ต.อ.อดุลย์ ชัยประสิทธิกุล เป็นประธานคณะกรรมการ
ศึกษาและประชาสัมพันธ์,พ.ต.อ.กัมพล วงษ์สงวน,พ.ต.อ.เจตน์สฤษฎิ์ แพ่งศรีสาร,พ.ต.อ.สมยศ พื้น ชัยภูมิ เป็น กรรมการ
และพ.ต.อ.สาธิต สถิตถาวร เป็น เลขานุก าร ร่ว มกัน ศึก ษาและพิจ ารณาร่างระเบียบว่าด้ว ยเงิน ยืมทดรองจ่าย พ.ศ.2565
ขึ้นเพื่อถือใช้ ทั้งนี้ เมื่อแล้วเสร็จให้นําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการเพื่อพิจารณาต่อไป
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม
อนุมัติตามเสนอ
พ.ต.อ.บัญชาฯ เลขานุการ 4.15 เรื่องการพิจารณาจ่ายเงินกู้
สหกรณ์ฯ ขอรายงานว่า ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 มีสมาชิกยื่น คําขอกู้
แต่ละประเภท สรุปรายละเอียดได้เป็นดังนี้
1.สมาชิกยื่นกู้เงินกู้สามัญ จํานวน 46 ราย เป็น เงิน ขอกู้ จํานวน 67,990,000.- บาท เป็น เงิน จ่ายจริง
ประมาณ 14,091,613.- บาท
2.สมาชิกยื่นกู้เงินกู้สามัญกรณีพิเศษ จํานวน 1 ราย เป็นเงินขอกู้ จํานวน 2,000,000.- บาท เป็น เงิน จ่าย
จริงประมาณ 1,688,600.- บาท
3.สมาชิกยื่นกู้เงินโครงการเงินกู้เพื่อซื้อรถจักรยานยนต์ จํานวน 1 ราย เป็นเงิ นขอกู้จํานวน 50,000.- บาท
จ่ายจริงประมาณ 50,000.- บาท
4.สมาชิกยื่นกู้เงิน พิเศษเพื่อ ประกอบอาชีพ จํานวน 16 ราย เป็น เงิน ขอกู้จํานวน 5,870,000.- บาท
จ่ายจริงประมาณ 4,915,667.- บาท
รวมสมาชิก ยื่น กู้ทั้ง 4 ประเภท จํานวน 64 ราย เป็น เงิน ขอกู้ จํานวน 75,910,000.- บาท จ่ายจริง
ประมาณ 20,745,880.- บาท
คณะกรรมการเงินกู้ได้ร่วมกันวินิจฉัยข้อมูลเบื้องต้นแล้วเห็นว่า สมาชิก ยื่น กู้เงิน กู้สามัญตรงตามระเบียบ
และหลักเกณฑ์ของสหกรณ์ฯ จึงขอกําหนดวันจ่ายเงินกู้แต่ละประเภท ดังนี้
1. จ่ายเงินกู้สามัญและเงินกู้เพื่อซื้อรถจักรยานยนต์ ในวันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2565
2. เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน สหกรณ์ฯ จะรวบรวมเอกสารคําขอกู้และสรุปจํานวนสมาชิก,จํานวนเงินที่ข อกู้
ภายในเวลา 09.00 น. เพื่อเสนอขออนุมัติเบิกจ่ายเงินให้กับสมาชิกทุกวันทําการ
สําหรับสมาชิกที่ยื่นกู้เงินกู้สามัญกรณีพิเศษ จํานวน 1 ราย และยื่นกู้พิเศษเพื่อประกอบอาชีพ จํา นวน
16 ราย คณะกรรมการเงินกู้จะพิจารณาอีกครั้ง อนึ่งในส่วนของเงินกู้เพื่อซื้ออาวุธปืนหากสมาชิกดําเนินการขอใบอนุญาต
แบบ ป.3 เรียบร้อยแล้ว สหกรณ์ฯ จะประสานกับห้างปืนเพื่อกําหนดวันรับอาวุธปืนต่อไป
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม
อนุมัติตามเสนอ

- 32 พ.ต.อ.บัญชาฯ เลขานุการ 4.16 เรื่องการพิจารณาจ่ายเงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
สหกรณ์ฯ ขอรายงานว่า ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 มีสมาชิก ที่สมัค รใจเข้าร่ว มโครงการแก้ไ ขปัญหา
หนี้สินฯ สรุปรายละเอียดได้เป็นดังนี้
สมาชิกสมัครใจ
เข้าร่วมโครงการ
(ราย)

สมาชิกยกเลิก
(ราย)

สมาชิกสมัครเพิ่ม
(ราย)

รวมสมาชิก
สมัครใจ
(ราย)

อนุมัติในหลักการ
(ราย)

คงเหลือสมาชิกที่
ยังไม่ส่งเครดิตบูโร
(ราย)

แก้ไขสําเร็จ
(ราย)

อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ
(ราย)

77

29

58

106

94

12

87

7

คณะกรรมการเงินกู้ได้มีการประชุมร่วมกันเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 เพื่อ พิจ ารณาข้อ มูลเครดิต บูโร
ของสมาชิกที่ส่งมาเพิ่มเติมอีก จํานวน 4 ราย ผลการพิจ ารณาของคณะกรรมการเงิน กู้ปรากฏตามเอกสารใบแทรก จึงขอ
ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาอนุมัติอีกครั้ง
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติอนุมัติเงินกู้ให้กับสมาชิกที่ยื่นกู้เงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้ง 4 ราย ดังนี้
1. ด.ต.ณรงค์ ห่อไธสง คณะกรรมการดําเนินการเห็นควรอนุมัติให้ตัดชํา ระหนี้ ธ.ออมสิ น 1 บัญ ชี เนื่องจาก
เห็นว่า เป็นการช่ วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้ อนให้กับ สมาชิ กได้ และสมาชิ ก ได้ป ระโยชน์จากการที่ ธ.ออมสิ นยกเว้ น
ดอกเบี้ยให้
2. ร.ต.ต.วัฒนา ปัตตาเขสู ง คณะกรรมการดํา เนินการเห็นควรอนุมัติ ให้ตัดชํ า ระหนี้ ธ.ออมสิ น 1 บัญ ชี
เนื่องจากเห็นว่าเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับสมาชิกได้ และสมาชิกได้ประโยชน์จากการที่ ธ.ออมสิ นยกเว้น
ดอกเบี้ยให้
3. ด.ต.ไพโรจน์ ตั้งทรัพย์ คณะกรรมการดํา เนินการเห็นควรอนุมัติให้ตัดชํ า ระหนี้ ธ.ออมสิ น 1 บัญ ชี และ
ตัดชําระหนี้ บ.บัตรกรุงไทย 1 บัญชี เนื่องจากเห็นว่าเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับสมาชิกได้
4. ด.ต.พนมพร ศิลป์ศิริวานิช คณะกรรมการดําเนินการเห็นควรอนุมัติให้ตัดชําระหนี้ ธ.ไทยพาณิช ย์ 1 บัญ ชี ,
ตัดชําระหนี้ บ.ศรีสวัสดิ์ 1 บัญชี และตัดชําระหนี้ บ.เอส 11 กรุ๊ป จํากัด 1 บัญชี เนื่องจากเห็นว่า เป็นการช่ วยเหลื อและบรรเทา
ความเดือดร้อนให้กับสมาชิกได้
ระเบียบวาระที่ 5 เรือ่ งอื่นๆ
- ประธานในที่ประชุมสอบถามว่ามีผู้ใดมีข้อเสนอแนะหรือข้อซักถามเรื่องใดอีกหรือไม่
- เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอแนะหรือซักถามเรื่องใด ประธานในที่ประชุมจึงกล่าวปิดการประชุม
เลิกประชุมเวลา 15.00 น.
สําเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ) พ.ต.อ.บัญชา ศรีอนันต์
(บัญชา ศรีอนันต์)
เลขานุการ

