สําเนา
รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตาํ รวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จํากัด
ครั้งที่ 4/2564 วันอังคารที่ 26 มกราคม 2564
ณ ห้องประชุมสํานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ตาํ รวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จํากัด
********************************
ที่ปรึ กษากิตติมศักดิ์ จํานวน 1 ท่าน
เข้าประชุม 1 ท่าน
คณะกรรมการดําเนินการ จํานวน 13 ท่าน
เข้าประชุม 11 ท่าน
ไม่เข้าประชุม 2 ท่าน
ที่ปรึ กษา จํานวน 34 ท่าน
เข้าประชุม 32 ท่าน
ไม่เข้าประชุม 2 ท่าน
ผูเ้ ข้าร่ วมประชุม จํานวน 4 ท่าน
ที่ปรึ กษากิตติมศักดิ์ที่เข้าประชุม
1. พล.ต.ต.รุ ทธพล
เนาวรัตน์

ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์

กรรมการที่เข้าประชุม
1. พ.ต.อ.นิธิศ
2. พ.ต.อ.ปริ ญญา
3. พ.ต.อ.บัญชา
4. พ.ต.อ.ต่อศักดิ์
5. พ.ต.อ.ธีรพล
6. พ.ต.อ.เจตน์สฤษฎิ์
7. พ.ต.อ.วชิรวิทย์
8. พ.ต.อ.กัมพล
9. พ.ต.อ.สมยศ
10. พ.ต.อ.วิศิษฏ์
11. พ.ต.อ.สาธิต

ปิ ติธีรโชติ
พรเดชาพิพฒั
ศรี อนันต์
ศรี เสริ ม
ยมนา
แพ่งศรี สาร
วรรณธาณี
วงษ์สงวน
พื้นชัยภูมิ
บัวสง่าวงศ์
สถิตถาวร

รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์
รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์
ผกก.(สอบสวน) ภ.จว.บุรีรัมย์
ผกก.สภ.นางรอง
ผกก.สภ.โนนดินแดง
ผกก.สภ.ประโคนชัย
ผกก.สภ.สตึก
ผกก.สภ.บ้านกรวด
ผกก.สภ.พุทไธสง
ผกก.สภ.โนนสุ วรรณ
ผกก.สื บสวน ภ.จว.บุรีรัมย์

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
เลขานุการ
เหรัญญิก
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการที่ไม่เข้าประชุม
1. พ.ต.อ.ก้องชาติ
2. พ.ต.อ.อดุลย์

เลี้ยงสมทรัพย์
ชัยประสิ ทธิกุล

รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์
รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์

รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ

ที่ปรึ กษาที่เข้าประชุม
1. พ.ต.อ.สัมภาษณ์
2. พ.ต.อ.นิรันดร์
3. พ.ต.อ.ศิริวฒั น์
4. พ.ต.อ.ประกิจ
5. พ.ต.อ.สมนึก
6. พ.ต.อ.อัษฎไณย
7. พ.ต.อ.วิษณุ
8. พ.ต.อ.ยุทธนา
9. พ.ต.อ.บุญธรรม

ศรี จนั ทึก
แก้วอิน
สมกิจศิริ
เหลืองวิลยั
เจียมจังหรี ด
ป้องกัน
อาภรณ์พงษ์
ไตรทิพย์
สมบูรณ์

รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์
รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์
ผกก.สภ.เมืองบุรีรัมย์
ผกก.(สอบสวน) ภ.จว.บุรีรัมย์
ผกก.ฝอ.ภ.จว.บุรีรัมย์
ผกก.สภ.คูเมือง
ผกก.สภ.กระสัง
ผกก.สภ.หนองกี่
ผกก.สภ.นาโพธิ์

-210. พ.ต.อ.สง่า
11. พ.ต.อ.จุลฑิตย์
12. พ.ต.อ.พงศธร
13. พ.ต.อ.ญาณะธัช
14. พ.ต.อ.สยาม
15. พ.ต.อ.ฐิตินนั ท์
16. พ.ต.อ.มานิตย์
17. พ.ต.อ.ชิณกรณ์
18. พ.ต.อ.สุ เอก
19. พ.ต.อ.พงศ์ยทุ ธ์
20. พ.ต.อ.ดํารงศักดิ์
21. พ.ต.อ.ธรรมธรรม์
22. พ.ต.อ.อนันต์
23. พ.ต.อ.ประดิษฐ์
24. พ.ต.อ.มนัสวุฒิ
25. พ.ต.ท.สมโภชน์
26. พ.ต.ท.ยุทธพล
27. พ.ต.ท.ชาญชัย
28. พ.ต.ท.นันทสิ ทธิ์
29. พ.ต.ท.วิเชียร
30. พ.ต.ท.ณรงค์ฤทธิ์
31. พ.ต.ท.ประสงค์
32. พ.ต.ท.ไกรสิ ทธิ์

ทางธรรม
กิตติรงค์
โสกูล
ชัยพชรโชติ
เกียรติบรรจง
วรรณสาร
สร้อยจิตร
ใจกล้า
ฉินธนทรัพย์
แก้วดอนรี
เติมสุ ข
วันสุ ข
ทองบรรเทิง
ทะประสิ ทธิ์จิตต์
บรรยงค์
ทิพย์วลั ย์
บุษบา
ปุราทะกา
เล่งน้อย
พรหนองแสน
ปานแดง
สุ มหิ รัมย์
หาญยิง่

ผกก.สภ.หนองหงส์
ผกก.สภ.ปะคํา
ผกก.สภ.ชํานิ
ผกก.สภ.บ้านบัว
ผกก.สภ.ทะเมนชัย
ผกก.สภ.แคนดง
ผกก.สภ.เฉลิมฯ
ผกก.สภ.บ้านด่าน
ผกก.สภ.บ้านใหม่ฯ
ผกก.สภ.พลับพลาชัย
ผกก.สภ.ละหานทราย
ผกก.สภ.ลําดวน
ผกก.สภ.หนองสองห้อง
ผกก.สภ.ห้วยราช
ผกก.(สอบสวน)
สวญ.สภ.ชุมแสง
สวญ.สภ.หิ นเหล็กไฟ
สวญ.สภ.ถาวร
สวญ.สภ.โคกกระชาย
สว.สภ.หนองไทร
สว.สภ.หนองไม้งาม
สว.สภ.โนนเจริ ญ
รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บ้านกรวด

ที่ปรึ กษาที่ไม่เข้าประชุม
1. พ.ต.อ.สมชัย
2. พ.ต.ท.จักรพงศ์

โสภณปัญญาภรณ์
ทาสุ วรรณ

ผกก.สภ.ลําปลายมาศ
สว.(สอบสวน) สภ.ชํานิ

ผูเ้ ข้าร่ วมประชุม
1. นายประกาศ
2. น.ส.อารี รัตน์
3. นางจิรพร
4. นางพรพรรณ

กล่าวกระโทก
สมานดุษณี
ตันตาปกุล
ศรี สังวรณ์

ผูอ้ าํ นวยการกลุ่มส่ งเสริ มสหกรณ์ 1
ผูต้ รวจสอบกิจการ
ผูจ้ ดั การฯ
รองผูจ้ ดั การฯ

เริ่ มประชุมเวลา 10.00 น.
เมื่อคณะกรรมการดําเนินการมาครบองค์ประชุมแล้ว พ.ต.อ.นิธิศ ปิ ติธีรโชติ ประธานกรรมการ เป็ นประธานในที่ประชุม
ได้กล่าวเปิ ดการประชุม,กล่าวต้อนรับผูเ้ ข้าประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

-3ระเบียบวาระที่ 1 เรื่ องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- เรื่ องต่ออายุตวั๋ สัญญาใช้เงิน
ด้วยตัว๋ สัญญาใช้เงินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรวงเงิน 550,000,000.- บาท ครบกําหนดอายุตว๋ั สัญญาฯ
เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 ประธานฯ และรองประธานฯ ได้ร่วมลงนามในการต่อตัว๋ สัญญาฯ ฉบับใหม่เรี ยบร้อยแล้ว โดยตัว๋ สัญญา
ฉบับใหม่จะครบกําหนดการชําระหนี้ในครั้งต่อไปในวันที่ 12 มีนาคม 2564 โดยธนาคารคิดดอกเบี้ยเงินกูใ้ นอัตราร้อยละ 3.20 ต่อปี
จึงแจ้งที่ประชุมทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ
ประธานฯ มอบหมายให้ พ.ต.อ.บัญชา ศรี อนันต์ เลขานุการ ทําหน้าที่ดาํ เนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่ องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการครั้งที่ 3/2564
พ.ต.อ.บัญชาฯ เลขานุการ เสนอคณะกรรมการเพือ่ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 48 ครั้งที่ 3/2564
เมื่อวันอังคารที่ 26 มกราคม 2563
จึงเสนอทีป่ ระชุมเพื่อรับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม
รับรอง
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่ องเพื่อทราบ
พ.ต.อ.บัญชาฯ เลขานุการ 3.1 เรื่ องรายงานการตรวจสอบรายงานกิจการ
พ.ต.อ.บัญชาฯ เลขานุการ เชิญ น.ส.อารีรัตน์ สมานดุษณี ผู้ตรวจสอบกิจการ รายงานการตรวจสอบรายงานกิจการ
นางสาวอารี รัตน์ สมานดุษณี ผูต้ รวจสอบกิจการ ได้รายงานผลการตรวจสอบดังนี้.เรี ยน ประธานกรรมการและคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์
ตามที่ที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2562 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562 ได้เลือกตั้งข้าพเจ้าเป็ นผูต้ รวจสอบกิจการของสหกรณ์
ออมทรัพย์ตาํ รวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จํากัด ประจําปี ทางบัญชีส้ิ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2564 นั้น ข้าพเจ้าขอเสนอผลการตรวจสอบ
สําหรับเดือน ธันวาคม 2563 ดังต่อไปนี้
1. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
1.1 เพื่อตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบตั ิงานด้านการบัญชีและการเงิน
1.2 เพื่อให้ขอ้ เสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุ งการปฏิบตั ิงานด้านบัญชีและการเงิน
1.3 เพื่อตรวจสอบและให้ขอ้ เสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินงานของสหกรณ์
2. ขอบเขตการตรวจสอบ
2.1 ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีตามเอกสารหลักฐาน
2.2 ตรวจสอบการปฏิบตั ิงานด้านการเงินตามระเบียบและข้อกําหนดของสหกรณ์
2.3 ตรวจสอบการดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ระเบียบ และมติที่ประชุม
2.4 ตรวจสอบการบริ หารของคณะกรรมการดําเนินการตามแผนงานและงบประมาณที่กาํ หนดไว้
3. การตรวจสอบการปฏิบัตงิ านด้ านการเงิน
3.1 เงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้ นเดือน ประกอบด้วย
- เงินสดในมือ
- เงินฝากธนาคาร 5 บัญชี
- เงินฝาก ชสอ.ตํารวจแห่ งชาติ

จํานวน
จํานวน
จํานวน

25,000.00 บาท
53,975,168.17 บาท
97,943.99 บาท

-43.2 การรับ–จ่าย และการเก็บรักษาเงินสดเป็ นไปตามระเบียบการเก็บรักษาเงินสดคือ ไม่เกินวันละ 30,000.- บาท
3.3 บัญชีคุมยอดเงินฝากธนาคารทุกบัญชี มียอดเงินคงเหลือสิ้ นเดือนถูกต้องตรงกับสมุดคู่ฝากของธนาคาร
3.4 ข้อสังเกตเกี่ยวกับการปฏิบตั ิการด้านการเงิน : ไม่มี
4. การตรวจสอบการปฏิบัตงิ านด้ านบัญชี
4.1 เอกสารหลักฐานประกอบการลงบัญชี ครบถ้วน สมบูรณ์
4.2 การบันทึกบัญชีของสหกรณ์ฯ เรี ยบร้อยเป็ นปัจจุบนั
4.3 การจัดทําบัญชียอ่ ยและทะเบียนต่างๆ ได้จดั ทําไว้ครบถ้วน บัญชีรายละเอียดลูกหนี้ เงินรับฝาก ทุนเรื อนหุ ้นจัดทําไว้
เรี ยบร้อยตรงกับบัญชีคุมยอด
4.4 ข้อสังเกตเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานด้านบัญชี : ไม่มี
5. การตรวจสอบด้ านการบริหารงาน
5.1 การบริ หารงานของสหกรณ์ฯ เป็ นไปตามนโยบาย แผนงาน กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติที่ประชุมใหญ่ และมติ
ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน
5.2 การบริ หารงานด้านต่างๆ ของสหกรณ์ฯ เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ สหกรณ์ฯ มีการแบ่งแยกหน้าที่งานของเจ้าหน้าที่
ไว้อย่างชัดเจน
5.3 ข้อสังเกตเกี่ยวกับการบริ หารงาน : ไม่มี
6. การให้ เงินกู้แก่สมาชิก
6.1 ยอดยกมาจากเดือนก่อน
เงินให้กรู้ ะหว่างเดือน
6.1.1 กูฉ้ ุกเฉิ น
6.1.2 กูส้ ามัญ
6.1.3 กูพ้ ิเศษ
6.1.4 กูโ้ ครงการ
6.2 รับชําระระหว่างเดือน
6.3 ยอดคงเหลือ ณ วันสิ้ นเดือน

จํานวนเงิน
3,358,312,903.00 บาท

จํานวน
-- ” --- ” --- ” --

293
67
--1

สัญญา
สัญญา
สัญญา
สัญญา

6,346,500.00
102,934,000.00
0.00
50,000.00
109,274,586.00
3,358,368,817.00

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

คงเหลือสิ้ นเดือน
0.00
185,000,000.00
250,000,000.00
325,564,887.55
490,000,000.00
139,200,000.00
122,602,432.00
1,512,367,319.55

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

6.4 ข้อสังเกตเกี่ยวกับเงินให้กแู้ ก่สมาชิก : ไม่มี

7. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม

รายการ
ยอดยกมาต้นเดือน
เงินเบิกเกินบัญชี ธ.กรุ งไทย
0.00
ตัว๋ สัญญาใช้เงิน ธ.ก.ส.
222,500,000.00
กู้ ชสอ.ปทท. (ระยะกลาง)
250,000,000.00
กู้ สอ.วชิรพยาบาล (ระยะยาว)
326,564,887.55
กู้ สอ.กระทรวงมหาดไทย
492,000,000.00
กู้ ชสอ.ปทท. (ระยะยาว 2)
140,650,000.00
กู้ ชสอ.ปทท. (ระยะยาว 3)
124,781,520.00
รวมทั้งสิ้น
1,556,496,407.55
ข้อสังเกตเกี่ยวกับเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืม : ไม่มี

รายการเคลื่อนไหวระหว่างเดือน
กูเ้ พิ่ม
จ่ายชําระหนี้
41,041,910.59
41,041,910.59
100,000,000.00
137,500,000.00
0.00
0.00
0.00
1,000,000.00
0.00
2,000,000.00
0.00
1,450,000.00
0.00
2,179,088.00
141,041,910.59
185,170,998.59

-58. เงินรับฝาก
รายการ
เงินฝากออมทรัพย์
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อความมัน่ คง
เงินฝากสะสมทรัพย์
เงินฝากออมทรัพย์ (กูพ้ ิเศษ)
รวมทั้งสิ้น
ข้อสังเกตเกี่ยวกับเงินรับฝาก : ไม่มี

ยอดยกมาต้นเดือน
183,458,589.21
142,971,632.30
9,085,300.00
0.00
335,515,521.51

รายการเคลื่อนไหวระหว่างเดือน
รับฝากเพิ่ม
ถอนเงินรับฝาก
2,488,038.39
1,886,869.82
485,134.65
535,489.93
590,100.00
10,000.00
0.00
0.00
3,563,273.04
2,432,359.75

คงเหลือสิ้ นเดือน
184,059,757.78
142,921,277.02
9,665,400.00
0.00
336,646,434.80

ยอดยกมาต้นเดือน
1,165,782,070.00

รายการเคลื่อนไหวระหว่างเดือน
ซื้อหุ ้นเพิ่ม
ถอนหุ ้น
8,585,700.00
1,592,900.00

คงเหลือสิ้ นเดือน
1,172,774,870.00 บาท

9. ทุนเรื อนหุ้น
ทุนเรื อนหุ ้น

รายการ

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ข้อสังเกตเกี่ยวกับทุนเรื อนหุ ้น : ไม่มี
10. การใช้ จ่ายเงินของสหกรณ์ฯ
สหกรณ์ฯ ได้ใช้จ่ ายเงิ นงบประมาณตามหมวดต่ างๆ ตามที่ขอจัดตั้งไว้ และได้รับอนุ มตั ิ จากที่ประชุ มใหญ่ โดยวิธี ถ ัว จ่ าย
ทุกรายการ

ประเภทรายจ่าย
1. หมวดเงินเดือนค่ าจ้ าง
1.1 เงินเดือน
1.2 ค่าจ้าง
รวม
2. หมวดค่ าตอบแทน
2.1 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การเงินฯ
2.2 ค่าตรวจสอบกิจการ
2.3 ค่าเบี้ยประชุม
2.4 ค่าตอบแทนที่ปรึ กษาคณะกรรมการ
2.5 ค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีภาคเอกชน
2.6 ค่าตอบแทนค่าครองชีพ
รวม
3. หมวดวัสดุ
3.1 เครื่ องเขียนแบบพิมพ์
3.2 ค่าวัสดุอื่นๆ
รวม
4. หมวดครุ ภณ
ั ฑ์
4.1 เครื่ องใช้สาํ นักงาน
รวม

สหกรณ์ ออมทรั พย์ ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จํากัด
งบประมาณที่ได้ รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่
ประจําเดือน ธันวาคม พ.ศ.2563
งบประมาณ
จ่ายเดือนนี้ (บาท)
จัดสรรไว้
(ธ.ค.63)

จ่ายเดือนนี้ (บาท)
(ต.ค.- ธ.ค.63)

คงเหลือ(บาท)

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

211,750.00
9,000.00
220,750.00

635,250.00
27,000.00
662,250.00

2,464,750.00
81,000.00
2,545,750.00

340,400.00
102,000.00
570,000.00
1,000,000.00
100,000.00
50,000.00
2,162,400.00

28,366.00
8,500.00
42,000.00
0.00
0.00
0.00
78,866.00

85,098.00
25,500.00
143,000.00
0.00
0.00
0.00
253,598.00

255,302.00
76,500.00
427,000.00
1,000,000.00
100,000.00
50,000.00
1,908,802.00

300,000.00
50,000.00
350,000.00

18,818.00
1,666.00
20,484.00

65,258.70
4,853.00
70,111.70

234,741.30
45,147.00
279,888.30

400,000.00
400,000.00

0.00
0.00

2,300.00
2,300.00

397,700.00
397,700.00

-6ประเภทรายจ่าย
5. หมวดค่ าใช้ สอย
5.1 ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะ
5.2 ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะเลขาและเหรัญญิก
5.3 ค่ารับรอง
5.4 ค่าล่วงเวลา
5.5 ค่าอบรมสัมมนาให้ความรู ้แก่กรรมการ เจ้าหน้าที่ และสมาชิก
5.6 ค่าพัฒนาบุคลากร
5.7 ค่าใช้จ่ายดําเนิ นงานตามแผนกลยุทธ์
5.8 ค่าโปรแกรมสหกรณ์และค่าบํารุ งรักษา
5.9 ค่าซ่อมแซมบํารุ งและรักษาทรัพย์สิน
5.10 ค่าใช้จ่ายวันประชุมใหญ่
5.11 ค่าของสมนาคุณ
5.12 ค่าอากรและค่าธรรมเนียม
5.13 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
5.14 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด
5.15 ค่านํ้ามันรถ
5.16 ค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นคดี
5.17 ค่าหนังสื อพิมพ์และวารสาร
5.18 ค่าเครื่ องดื่ม
5.19 ค่าพวงหรี ด
5.20 ค่าประกันภัยอาคาร
รวม
6. หมวดทีด่ ินและสิ่ งปลูกสร้ าง
6.1 ค่าปรับปรุ งภูมิทศั น์
รวม
7. หมวดสวัสดิการ
7.1 ค่าสวัสดิการเจ้าหน้าที่
7.2 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม,กองทุนทดแทน
รวม
8. หมวดค่ าสาธารณูปโภค
8.1 ค่าไฟฟ้ า
8.2 ค่าโทรศัพท์
8.3 ค่านํ้าประปา
8.4 ค่าไปรษณี ย์
รวม
9. สมทบทุนสวัสดิการเพื่อช่ วยเหลือผู้คาํ้ ฯ
รวม
รวมทั้งสิ้น

มติที่ประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
รับทราบ

งบประมาณ
จัดสรรไว้

จ่ายเดือนนี้ (บาท)
(ธ.ค.63)

จ่ายเดือนนี้ (บาท)
(ต.ค.- ธ.ค.63)

คงเหลือ(บาท)

200,000.00
168,000.00
150,000.00
100,000.00
200,000.00
50,000.00
660,000.00
300,000.00
100,000.00
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
3,998,000.00

6,048.00
14,000.00
9,980.49
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,724.00
0.00
990,000.00
1,618.00
0.00
1,465.00
1,000.00
0.00
400.00
348.00
0.00
0.00
1,027,583.49

10,852.00
42,000.00
34,910.42
12,800.00
0.00
4,910.00
0.00
0.00
3,731.00
137,625.48
990,000.00
5,204.00
0.00
3,284.50
3,000.00
0.00
1,180.00
1,647.00
1,000.00
0.00
1,252,144.40

189,148.00
126,000.00
115,089.58
87,200.00
200,000.00
45,090.00
660,000.00
300,000.00
96,269.00
362,374.52
10,000.00
44,796.00
100,000.00
31,715.50
12,000.00
300,000.00
3,820.00
28,353.00
29,000.00
5,000.00
2,745,855.60

100,000.00
100,000.00

0.00
0.00

0.00
0.00

100,000.00
100,000.00

60,000.00
150,000.00
210,000.00

0.00
5,840.00
5,840.00

3,840.00
10,512.00
14,352.00

56,160.00
139,488.00
195,648.00

100,000.00
35,000.00
10,000.00
50,000.00
195,000.00
200,000.00
200,000.00
10,823,400.00

4,911.63
1,371.75
365.94
1,897.00
8,546.32
0.00
0.00
1,362,069.81

20,105.63
4,113.64
1,330.01
7,290.00
32,839.28
200,000.00
200,000.00
2,487,595.38

79,894.37
30,886.36
8,669.99
42,710.00
162,160.72
0.00
0.00
8,335,804.62

-7พ.ต.อ.บัญชาฯ เลขานุการ 3.2 เรื่ องรายงานงบทดลองแสดงฐานะการเงินประจําเดือน ธันวาคม 2563
งบทดลองประจําเดือน ธันวาคม 2563 สิ้ นสุ ดเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งเจ้าหน้าที่บญั ชีได้แสดงรายละเอียด
ไว้ในหน้าถัดไป
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ
พ.ต.อ.บัญชาฯ เลขานุการ 3.3

เรื่ องรายงานข้ อมูลอัตราดอกเบีย้ เงินกู้,เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนของสหกรณ์ ออมทรัพย์ตํารวจ ในสั งกัดตํารวจภูธรภาค 3

ข้ อมูลประจําปี 2563

1
2

บุรีรัมย์
สุ รินทร์

7.75
7.75

ปี 2563
ปันผล
เฉลี่ยคืน
7.75
21
7.20
21

3

อํานาจเจริ ญ

7.50

7.75

17.50

6.39

4
5
6
7
8

ยโสธร
ชัยภูมิ
ศรี สะเกษ
อุบลราชธานี
นครราชสี มา

7.75
8.50
8.00
8.50
8.25

7.50
8.05
8
8
8

18
11.05
19
19
19

6.36
7.57
6.48
6.89
6.68

ที่

ชื่ อสหกรณ์

ธนาคารพาณิ ชย์
กรุ งเทพ
กรุ งไทย
ธอส.
ออมสิ น
ธ.ก.ส.
ทหารไทย
ไทยพาณิ ชย์
ธนชาต
กสิ กรไทย
กรุ งศรี อยุธยา
เกียรตินาคินภัทร
ซีไอเอ็มบี ไทย
หมายเหตุ

มติที่ประชุม

อัตราดอกเบี้ยปัจจุบัน

เมื่อนําเงินเฉลีย่ คืนมาคํานวณ
กับดอกเบีย้ เงินกู้แล้ว
สมาชิกจะเสียดอกเบี้ยคงเหลือ

6.12
6.12

หมายเหตุ

ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลงจากเดิม 7.75 ลดลงเหลือ 7.50
ทั้งนีต้ ้ งั แต่ 1 ตุลาคม 2563 เป็ นต้ นไป

ข้ อมูลอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก - เงินกู้ ของธนาคารพาณิชย์ ณ วันที่ 20 มกราคม 2564
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (%)
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (%)
ประจํา
รายใหญ่
รายย่อย
เบิกเกินบัญชี
ออมทรัพย์
3 เดือน
6 เดือน
12 เดือน
MOR
MLR
MRR
0.2500
0.3750
0.5000
0.5000
5.8750
5.2500
5.7500
0.2500
0.3750
0.5000
0.5000
5.8200
5.2500
6.2200
0.2500
0.5000
0.7000
0.9000
5.9000
5.7500
6.1500
0.2500
0.4500
0.6000
0.6000
5.9950
6.1500
6.2450
0.2500
0.5000
0.7000
1.2000
6.2500
4.8750
6.5000
0.1250
0.4000
0.5000
0.6000
6.1500
6.1250
6.2800
0.2500
0.3750
0.5000
0.5000
5.8450
5.2500
5.9950
0.5000
0.4000
0.5000
0.5000
6.1500
6.1250
6.2800
0.2500
0.3700
0.4500
0.4500
5.8400
5.4700
5.9700
0.2500
0.3750
0.5000
0.5000
5.9500
5.5800
6.0500
0.2500
0.7500
0.8000
1.0000
6.4500
6.5250
6.6500
0.2000
0.5000
0.6000
0.7500
6.8500
6.3500
7.3500

MLR
ดอกเบี้ยเงินกูล้ ูกค้าชั้นดีรายใหญ่
MOR ดอกเบี้ยเงินกูล้ ูกค้าชั้นดีเบิกเกินบัญชี
MRR
ดอกเบี้ยเงินกูล้ ูกค้าชั้นดีรายย่อย
ปี 2563 สมาชิกได้รับเงินเฉลี่ยคืนร้อยละ 21.- บาท เท่ากับสมาชิกเสี ยดอกเบี้ยเดือนละ 6.122 บาท ต่อปี
หรื อร้อยละ 0.51 สตางค์ ต่อเดือน

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
รับทราบ

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

-83.4 เรื่ องรายงานโครงการเงินทุนสวัสดิการสมาชิกผู้คาํ้ ประกันเงินกู้
ตั้งแต่ เ ริ่ มโครงการเงินทุนสวัส ดิ การสมาชิ ก ผูค้ ้ าํ ประกันเงิ นกู้ มีส มาชิ กเข้าร่ วมโครงการฯ รวม 2,374 ราย
จ่ายเงินทุนโครงการสวัสดิการฯ เป็ นกรณีสมาชิกเสี ยชีวิตจํานวน 145 ราย และกรณี สมาชิกโดนไล่ออกจากราชการจํานวน 9 ราย
รวมทั้ง 2 กรณี จํานวน 154 ราย เป็ นจํานวนเงินทั้งสิ้ น 64,175,930.44 บาท (หกสิ บสี่ ลา้ นหนึ่งแสน-เจ็ดหมื่นห้าพันเก้าร้อยสามสิ บ
บาทสี่ สิบสี่ สตางค์)
ทั้ง นี้ สหกรณ์ ฯ มี เ งิ น คงเหลื อ จากการจั ด สรรกํา ไรสุ ทธิ แ ละงบประมาณรายจ่ า ยประจํา ปี จํา นวน
35,424,069.56 บาท (สามสิ บห้าล้านสี่ แสนสองหมื่นสี่ พนั หกสิ บเก้าบาทห้าสิ บหกสตางค์)
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ
พ.ต.อ.บัญชาฯ เลขานุการ

พ.ต.อ.บัญชาฯ เลขานุการ 3.5 เรื่ องสรุปรายงานการทําธุรกรรมทางการเงินของสหกรณ์ฯ
ในรอบเดื อ น ธัน วาคม 2563 สหกรณ์ฯ ไม่มี ก ารทําธุ รกรรมที่ ใช้เ งิ นสด แบบ ปปง. 1-01,การทํา ธุ รกรรม
ที่เกี่ยวกับสิ นทรัพย์ แบบ ปปง. 1-02 และการทําธุรกรรมที่มีเหตุอนั ควรสงสัย แบบ ปปง. 1-03 แต่อย่างใด
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ
พ.ต.อ.บัญชาฯ เลขานุการ 3.6 เรื่ องสรุปรายงานการตรวจสอบสมาชิกได้ รับคําสั่งพิทกั ษ์ ไว้เด็ดขาดจากกรมบังคับคดี
ในรอบเดือน ธันวาคม 2563 สหกรณ์ฯ ได้ตรวจสอบข้อมูล รายชื่อจากกรมบังคับคดี กบั รายชื่อและเลขที่บตั ร
ประจําตัวประชาชนของสมาชิก ผลปรากฏพบรายชื่อสมาชิกถูกพิทกั ษ์ทรัพย์ไว้เด็ดขาด จํานวน 1 ราย คือ ร.ต.ต.บุญช่วย ชํารัมย์
ตําแหน่ง รอง สว.(ป.) สภ.เมืองบุรีรัมย์ สมาชิกเลขทะเบียน 5052
จึงเสนอที่ประชุมเพือ่ ทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ
พ.ต.อ.บัญชาฯ เลขานุการ 3.7 เรื่ องรายงานรายรับและรายจ่ายประจําวันและเงินคงเหลือ
การรายงานรายรั บ และรายจ่ า ยประจํา วัน เริ่ มตั้ง แต่ ว ัน ที่ 23 ธันวาคม 2563 ถึ ง วัน ที่ 22 มกราคม 2564
มีรายละเอียดดังนี้.- การรับเงินแต่ละวันของสหกรณ์จะได้จากการรับชําระหนี้จากสมาชิก และรับเงินฝากออมทรัพย์
- การจ่ายเงินและการนําเงินเหลือเข้าบัญชีธนาคารกรุ งไทย สาขาบุรีรัมย์ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร จะเป็ นไปตามรายการที่ ไ ด้รั บ การอนุ มตั ิ จ ากประธานกรรมการหรื อ รองประธานกรรมการ พร้ อ มทั้ง มีเ อกสาร
ประกอบการจ่ายเงินทุกครั้ง ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้.วัน เดือน ปี
รายรับ
รายจ่าย
เงินสดในมือ
ยอดยกมา
25,000.00
23 ธันวาคม 2563
6,120.00
6,120.00
25,000.00
24 ”
”
360,320.00
360,320.00
25,000.00
25 ”
”
283,586.00
283,586.00
25,000.00
28 ”
”
94,400.00
94,400.00
25,000.00
30 ”
”
210,890.17
210,890.17
25,000.00
04 มกราคม 2564
126,985.00
126,985.00
25,000.00
05 ”
”
12,691.00
12,691.00
25,000.00

-9-

06
07
08
11
12
14
18
19
20
21
22

วัน เดือน ปี
มกราคม 2564
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”

รายรับ
126,217.00
365,500.00
3,600.00
74,000.00
18,031.00
16,717.00
145,000.00
33,317.00
49,524.00
100,000.00
150,035.00
2,176,933.17

รายจ่าย
126,217.00
365,500.00
6,000.00
71,600.00
18,031.00
16,717.00
145,000.00
33,317.00
49,524.00
100,000.00
150,035.00
2,176,933.17

วันที่ 22 มกราคม 2564 สหกรณ์ฯ ขอรายงานเงินในบัญชีดงั นี้
เงินฝากธนาคารกรุ งไทย เลขบัญชี 308-1-01405-0
เงินฝากธนาคารกรุ งไทย เลขบัญชี 308-1-85401-6
เงินฝากธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ์ฯ
เงินฝากชุมนุ มสหกรณ์ออมทรัพย์ตาํ รวจแห่ งชาติ จํากัด
เงินฝากธนาคารออมสิ น
เงินฝากธนาคารกรุ งเทพ จํากัด
รวม 6 บัญชี เป็ นจํานวนเงินทั้งสิ้ น

มติที่ประชุม

จํานวนเงิน
”
”
”
”
”

เงินสดในมือ
25,000.00
25,000.00
22,600.00
25,000.00
25,000.00
25,000.00
25,000.00
25,000.00
25,000.00
25,000.00
25,000.00

25,543,024.40
854,501.76
6,283,851.41
97,943.99
4,533,153.55
4,907.23
37,317,382.34

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
รับทราบ

พ.ต.อ.บัญชาฯ เลขานุการ 3.8 เรื่ องรายงานประมาณการรายรับ – ประมาณการรายจ่ าย
ในวันสิ้ นเดือน มกราคม 2564 สหกรณ์ฯ จะได้รับเงินจากการเรี ยกเก็บเงินหัก ณ ที่จ่ ายจากสมาชิกเป็ นจํานวนเงิ น
ทั้งสิ้ น 47,376,022.- บาท (สี่ สิบเจ็ดล้านสามแสนเจ็ดหมื่นหกพันยี่สิ บสองบาทถ้วน) ซึ่ งการเงิน ภ.จว.บุรีรัมย์จ ะจ่ าย เป็ นเช็ค
ธนาคารกรุ งไทย สาขาบุรีรัมย์ สหกรณ์ฯ จะนําเช็คดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากของสหกรณ์คือบัญชีเงินฝากธนาคารกรุ งไทย หมายเลข
บัญชี 308-1-01405-0 และบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรฯ หมายเลขบัญชี 010408118295 สําหรับรายจ่ายเป็ นการประมาณการ
จ่าย มีรายละเอียดดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ประมาณการรายรับ

ค่าหุ ้น
เงินงวดชําระหนี้ สามัญ,โครงการฯ และเงินกูพ้ ิเศษ
เงินงวดชําระหนี้ เงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิ น
ดอกเบี้ยรับ
เงินฝากสะสมทรัพย์
เงินสะสมเจ้าหน้าที่
ค่าเบี้ยประกันสมาชิก 5 ราย
ค่าธรรมเนี ยมสมาชิกสมัครใหม่ 2 ราย
รวมรับ

6,516,700.00
16,640,766.00
2,932,706.00
20,638,878.00
619,400.00
18,900.00
8,632.00
40.00
47,376,022.00

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

- 10 ประมาณการรายจ่าย

1. เงินเดือน
2. ค่าจ้าง (ภารโรงและแม่บา้ น)
3. ค่าตอบแทน (ผูต้ รวจสอบกิจการ)
4. ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะ (เลขานุการ และเหรัญญิก)
5. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ , ที่ปรึ กษา และผูเ้ ข้าร่ วมประชุม
6. ค่ารับรอง (อาหารและเครื่ องดื่ม)
7. ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การเงินทุก สภ.
8. เงินประกันสังคม 3% (ส่ วนของนายจ้าง)
9. เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประจําปี
10. ค่าโทรศัพท์และอินเตอร์ เน็ต
11. ค่าเครื่ องเขียนแบบพิมพ์ (กระดาษถ่ายเอกสาร,ซองขาวพับสี่ ,หมึกเติมเครื่องปริ้ นเตอร์,หมึกเครื่ องถ่ายเอกสาร)
12. ค่าซ่อมแซม (เครื่ องถ่ายเอกสารเปลีย่ นชุดดรัมและแผ่นฟิ ลม์ ความร้อน)
13. สมาชิกขอลาออกจากสหกรณ์ 3 ราย
14. โครงการเงินฝากสะสมทรัพย์ครบ 24 งวดเดือน 2 ราย เป็ นเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย
15. สมาชิกขอปิ ดบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ก่อนครบโครงการฯ 1 ราย
16. จ่ายเงินต้นชุมนุ มสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ งประเทศไทย จํากัด 3 สัญญา
17. จ่ายเงินต้นสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จํากัด
18. จ่ายดอกเบี้ยตัว๋ สัญญาใช้เงินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
19. จ่ายดอกเบี้ยชุมนุ มสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
20. จ่ายดอกเบี้ยตัว๋ สัญญาใช้เงินธนาคารออมสิ น
21. จ่ายดอกเบี้ยสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จํากัด
22. กันเงินไว้จ่ายสมาชิกถอนเงินฝาก
23. กันเงินไว้จ่ายค่าเบี้ยประกันภัยคุม้ ครองอุบตั ิเหตุและการเจ็บป่ วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
24. กันเงินไว้จ่ายค่าเบี้ยประกันชีวติ กลุ่มงวดที่ 2
25. กันเงินไว้จ่ายเงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิ นเดือน ก.พ.2564
26. กันเงินไว้จ่ายเงินกูส้ ามัญเดือน ก.พ.2564
รวมจ่าย

มติที่ประชุม

211,750.00
9,000.00
8,500.00
14,000.00
39,600.00
10,000.00
28,366.00
3,504.00
1,861.00
1,368.54
12,116.00
10,800.00
623,432.00
175,032.36
8,095.12
4,450,000.00
2,184,552.00
630,356.16
2,763,063.56
613,698.63
364,448.00
1,100,000.00
800,000.00
167,567.00
7,000,000.00
26,144,911.63
47,376,022.00

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

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
รับทราบ

พ.ต.อ.บัญชาฯ เลขานุการ 3.9 เรื่ องรายงานการจ่ ายเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
ในเดือน ธันวาคม 2563 สหกรณ์ฯ จ่ายเงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิ นให้กบั สมาชิกรวม 293 ราย เป็ นจํานวนเงินทั้งสิ้ น
6,346,500.- บาท (หกล้านสามแสนสี่ หมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) สรุ ปการกูเ้ งินแต่ละสภ. ได้เป็ นดังนี้
สังกัด
1. สหกรณ์ฯ
2. ภ.จว.บุรีรัมย์
3. นปพ.
4. สภ.เมืองบุรีรัมย์
5. สภ.บ้านด่าน
6. สภ.หนองสองห้อง
7. สภ.นางรอง
8. สภ.หนองไทร
9. สภ.ประโคนชัย

จํานวน (ราย)
1
7
6
23
6
2
17
2
21

เป็ นเงิน(บาท)
24,000.00
160,000.00
120,800.00
549,500.00
155,000.00
31,000.00
367,400.00
32,000.00
470,000.00

สังกัด
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

จํานวน (ราย)
1
17
6
7
4
14
9
14
8

เป็ นเงิน(บาท)
27,000.00
427,000.00
160,000.00
169,400.00
94,000.00
260,000.00
171,000.00
336,200.00
158,000.00

- 11 สังกัด
19. สภ.โนนเจริ ญ
20. สภ.โคกกระชาย
21. สภ.หนองไม้งาม
22. สภ.กระสัง
23. สภ.ลําดวน
24. สภ.คูเมือง
25. สภ.หิ นเหล็กไฟ
26. สภ.นาโพธิ์
27. สภ.หนองหงส์
28. สภ.ปะคํา
สรุ ปการกูแ้ ต่ละวัน
วัน เดือน ปี
1 ธันวาคม 2563
2 ”
”
3 ”
”
4 ”
”
8 ”
”
9 ”
”
14 ”
”
15 ”
”
16 ”
”
17 ”
”

จํานวน (ราย)
5
3
7
5
6
2
2
13
4
5
จํานวน(ราย)
53
49
21
28
19
18
10
13
14
14

เป็ นเงิน(บาท)
99,200.00
80,000.00
151,000.00
93,000.00
107,200.00
54,000.00
60,000.00
229,400.00
70,000.00
88,000.00
จํานวนเงิน (บาท)
1,114,100.00
1,147,200.00
502,000.00
533,400.00
412,400.00
413,600.00
216,000.00
293,800.00
265,000.00
305,000.00

สังกัด
29. สภ.พลับพลาชัย
30. สภ.ห้วยราช
31. สภ.โนนสุ วรรณ
32. สภ.โนนดินแดง
33. สภ.บ้านใหม่ฯ
35. สภ.เฉลิมฯ
36. สภ.แคนดง
37. สภ.ชุมแสง
38. บํานาญ
รวมทั้งสิ้น

จํานวน (ราย)
4
4
5
14
7
9
6
5
22
293

วัน เดือน ปี
ธันวาคม 2563
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
รวมทั้งสิ้น

จํานวน(ราย)
4
5
3
4
7
4
2
13
12
293

18
21
22
23
24
25
28
29
30

เป็ นเงิน(บาท)
91,000.00
110,000.00
118,000.00
293,500.00
179,000.00
235,000.00
119,000.00
90,000.00
366,900.00
6,346,500.00
จํานวนเงิน (บาท)
77,000.00
115,000.00
61,500.00
62,500.00
127,000.00
106,000.00
30,000.00
290,000.00
275,000.00
6,346,500.00

สหกรณ์ฯ ต้องส่ งข้อมูลรายการหักเงินต่างๆ ให้กบั การเงิน ภ.จว.บุรีรัมย์ ทุกวันที่ 4 ของเดือน ดังนั้น สมาชิก
ที่ยนื่ กูต้ ้ งั แต่วนั ที่ 4 ของเดือน สหกรณ์ฯ จะหักเก็บเงินในเดือนถัดไป
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ
พ.ต.อ.บัญชาฯ เลขานุการ 3.10 เรื่ องรายงานการจ่ ายเงินกู้
ในเดือน มกราคม 2564 สหกรณ์ฯ จ่ายเงินกูส้ ามัญ รวม 50 ราย เป็ นเงินขอกูจ้ าํ นวนทั้งสิ้ น 75,813,800.- บาท
(เจ็ดสิ บห้าล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน) ตามรายละเอียดดังนี้
ประเภทเงินกู้
เงินกูส้ ามัญ
เงินกูพ้ ิเศษเพื่อประกอบอาชีพ
รวมจ่ายทั้งสิ้ น

วันที่จ่าย
4 มกราคม 2564
25 มกราคม 2564
25 มกราคม 2564

จํานวน(ราย)
48
1
1
50

จํานวนเงิน(บาท)
73,613,800.00
2,000,000.00
200,000.00
75,813,800.00

ทั้งนี้ สหกรณ์ฯ ได้แนบรายละเอี ยดการกูเ้ งิ นของสมาชิกทุกรายตามรายการดังกล่าวข้างต้นในท้ายวาระการ
ประชุม เพื่อให้หัวหน้าหน่วยทุกหน่วยแจ้งให้สมาชิกตรวจสอบอีกครั้งด้วย สําหรับเงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉินประจําเดือน มกราคม 2564
สหกรณ์ฯ จะสรุ ปการจ่ายเงินในเดือนถัดไป
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ

- 12 พ.ต.อ.บัญชาฯ เลขานุการ 3.11 เรื่ องรายงานเงินฝากออมทรัพย์
ตั้งแต่วนั ที่ 23 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 22 มกราคม 2564 มีสมาชิกนําเงินมาฝากจํานวน 25 ราย เป็ นจํานวนเงิน
ทั้งสิ้ น 1,719,879.82 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันแปดร้อยเจ็ดสิ บเก้าบาทแปดสิ บสองสตางค์) มีรายละเอียดดังนี้.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.

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

007
053
060
076
156
157
164
187
193
202
226
270
291
308
347
371
372
387
391
392
394
398
400
401
402

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

104,000.00
600.00
250,000.00
529.82
304,000.00
300,000.00
65,000.00
2,000.00
100,000.00
500.00
2,000.00
1,450.00
55,000.00
224,000.00
2,800.00
5,000.00
5,000.00
6,000.00
1,000.00
10,000.00
50,000.00
70,000.00
10,000.00
6,000.00
145,000.00

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

มีสมาชิก ถอนเงินฝากจํานวน 11 ราย เป็ นจํานวนเงินทั้งสิ้ น 404,811.34 บาท (สี่ แสนสี่ พนั แปดร้อยสิ บเอ็ดบาทสามสิ บสี่ สตางค์) สําหรับสมาชิก ที่จะถอนเงินฝากเกิน 100,000.- บาท ขึ้นไป ขอให้แจ้งสหกรณ์ฯ ทราบล่วงหน้า 1 เดือ น
เพื่อให้สหกรณ์ฯ ได้วางแผนจัดสรรเงินให้ถูกต้อง เนื่องจากสหกรณ์ฯ มีเงินเข้ามาจากการชําระหนี้ ของสมาชิกเดือนละครั้ง
ณ วันที่ 22 มกราคม 2564 มีเงินฝากจํานวน 223 บัญชี เป็ นจํานวนเงินทั้งสิ้ น 184,675,139.73 บาท (หนึ่ งร้อยแปดสิ บสี่ ลา้ นหกแสนเจ็ดหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยสามสิ บเก้าบาทเจ็ดสิ บสามสตางค์)
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ
พ.ต.อ.บัญชาฯ เลขานุการ 3.12 เรื่ องรายงานเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (เพื่อความมั่นคง)
ตั้งแต่วนั ที่ 23 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 22 มกราคม 2564 มีสมาชิกฝากเงินออมทรัพย์พิเศษ (เพื่อความมัน่ คง)
ตามระเบียบที่กาํ หนดจํานวน 10 ราย เป็ นจํานวนเงินทั้งสิ้ น 255,000.- บาท (สองแสนห้าหมื่น-ห้าพันบาทถ้วน) มีรายละเอียดดังนี้.1. สมาชิกหมายเลขบัญชี 1090
2. สมาชิกหมายเลขบัญชี 1240
3. สมาชิกหมายเลขบัญชี 1602

จํานวนเงิน
”
”

10,000.00 บาท
10,000.00 บาท
10,000.00 บาท

- 13 4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

สมาชิกหมายเลขบัญชี 1311
สมาชิกหมายเลขบัญชี 1380
สมาชิกหมายเลขบัญชี 0474
สมาชิกหมายเลขบัญชี 0168
สมาชิกหมายเลขบัญชี 1043
สมาชิกหมายเลขบัญชี 0657
สมาชิกหมายเลขบัญชี 2447

จํานวนเงิน
”
”
”
”
”
”

15,000.00
15,000.00
25,000.00
30,000.00
30,000.00
40,000.00
70,000.00

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

มีสมาชิกถอนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (เพื่อความมัน่ คง) จํานวน 9 ราย เป็ นจํานวนเงินทั้งสิ้ น 365,634.09 บาท
(สามแสนหกหมื่นห้าพันหกร้อยสามสิ บสี่ บาทเก้าสตางค์)
ณ วันที่ 22 มกราคม 2564 มีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (เพื่อความมัน่ คง) รวม 2,375 บัญชี เป็ นจํานวนเงินทั้งสิ้ น
142,810,871.89 บาท (หนึ่งร้อยสี่ สิบสองล้านแปดแสนหนึ่งหมืน่ แปดร้อยเจ็ดสิ บเอ็ดบาทแปดสิ บเก้าสตางค์)
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ
พ.ต.อ.บัญชาฯ เลขานุการ 3.13 เรื่ องรายงานระบบสมาชิกออนไลน์
ตั้งแต่สหกรณ์ฯ เริ่ มดําเนินการจัดทําระบบสมาชิกออนไลน์จนถึงปัจจุบนั มีสมาชิกเข้าระบบเพื่อตรวจสอบ
ข้อมูลแล้ว 2,082 คน คิดเป็ นร้อยละ 70.29% จากจํานวนสมาชิกทั้งหมด 2,962 คน สรุ ปรายละเอียดแต่ละสภ. ได้ดงั นี้
ชื่อหน่ วยงาน
1. สหกรณ์
2. ภ.จว.บุรีรัมย์
3. นปพ.
4. สภ.เมืองบุรีรัมย์
5. สภ.บ้านด่าน
6. สภ.หนองสองห้อง
7. สภ.นางรอง
8. สภ.หนองไทร
9. สภ.ประโคนชัย
10. สภ.บ้านบัว
11. สภ.ลําปลายมาศ
12. สภ.ทะเมนชัย
13. สภ.ละหานทราย
14. สภ.ถาวร
15. สภ.หนองกี่
16. สภ.พุทไธสง
17. สภ.สตึก
18. สภ.บ้านกรวด
19. สภ.โนนเจริ ญ
20. สภ.โคกกระชาย

มติที่ประชุม

จํานวนสมาชิก
(คน)

จํานวนสมาชิก
ที่เข้าดู (คน)

จํานวนครั้ง

8
90
27
212
53
38
141
22
130
40
112
54
75
23
84
85
89
65
27
31

8
70
22
214
52
30
141
19
112
38
102
47
28
22
83
80
55
65
26
20

217
1,380
214
2,299
970
542
1,069
607
973
496
710
718
312
298
1,226
1,382
923
728
453
303

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
รับทราบ

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

จํานวนสมาชิก
(คน)

จํานวนสมาชิก
ที่เข้าดู (คน)

จํานวนครั้ง

36
58
30
57
31
53
37
49
55
39
44
56
45
51
59
43
22
512
279
2,962

28
56
28
34
26
53
30
39
24
36
35
36
26
42
57
28
22
92
156
2,082

513
747
546
366
268
450
375
375
385
897
302
449
455
829
957
253
277
1,116
3,424
28,804

- 14 พ.ต.อ.บัญชาฯ เลขานุการ 3.14 เรื่ องรายงานการส่ งเงินชําระหนีข้ องสมาชิกต่างจังหวัด
มี ส มาชิ ก ต่ า งจัง หวัด ส่ งเงิ น มาชํา ระหนี้ งวดประจํา เดื อ น ธั น วาคม 2563 จํา นวน 213 ราย เป็ นเงิ น ต้น
พร้อมดอกเบี้ย จํานวน 5,177,721.20 บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยยี่สิบเอ็ดบาทยี่สิบสตางค์) และในวันสิ้ นเดือน
สหกรณ์ฯ เรี ยกเก็บจากผูค้ ้ าํ ประกัน จํานวน 7 ราย เป็ นเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย จํานวน 31,900.- บาท (สามหมื่นหนึ่ งพันเก้าร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏอยูใ่ นหน้า 14 - 23
ลําดับ ยศ
นาม
ที่
1 ร.ต.อ. ศุภวุฒิ

นามสกุล

สังกัดเดิม

วงษ์บุตร

ประโคนชัย

2

พ.ต.ท. สุ ชยั

เกวียนโคกกรวด

นางรอง

3

ด.ต.

ปั ตถาวัน

หนองกี่

4

พ.ต.ท. กิตติทศั น์

วงษ์ถาวร

ภ.จว.บุรีรัมย์

5

ด.ต.

ภูวกฤต

ใจกล้า

ห้วยราช

6

ด.ต.

ธนเกียรติ

เกียรตินอก

ภ.จว.บุรีรัมย์

7

ร.ต.อ. วัชรพงษ์

อรุ ณไพร

ชํานิ

8

ร.ต.ต. มณู

เชิงจอหอ

หิ นเหล็กไฟ

9

ด.ต.

เสรี

บุญศรี รัมย์

บ้านกรวด

10

ด.ต.

วัฒน์ธวุฒิ

จันทร์ ไทยศรี

สภ.นางรอง

11

ร.ต.ต. พนม

วัชรวรพันธุ์

ภ.จว.บุรีรัมย์

12

ร.ต.อ. พิตติพล

พุฒินาทวรพงศ์

หนองกี่

13

ด.ต.

อสิ พงษ์

ห้วยราช

14

ร.ต.อ. ฐปนนท์

โชคบัณฑิต

ภ.จว.บุรีรัมย์

15

ร.ต.อ. ชยพล

เขื่อนทอง

โนนเจริ ญ

16

ร.ต.อ. พรหมพิริยะ

พันสี เงิน

สตึก

17

พ.ต.อ. ทรงวุฒิ

ไสยบุญ

หนองกี่

18

ร.ต.ต. ชาญณุวฒั น์

เทียมวงศ์

สตึก

19

ด.ต.

บ้านกระโทก

ภ.จว.บุรีรัมย์

20

ร.ต.ท. ประเสริ ฐ

วิโรจไพศาลกุล

ชํานิ

21

ด.ต.

สว่างวินัยวัชระ

หนองหงส์

มานพ

สมพงษ์

ศุภชั

ชาญชัย

ย้ายไป
สภ.ห้วยข่า
จ.อุบลราชธานี
สภ.เมืองที
จ.สุ รินทร์
สภ.บัวลาย
จ.นครราชสี มา
ภ.จว.สุ รินทร์
จ.สุ รินทร์
สภ.เมืองขอนแก่น
จ.ขอนแก่น
สภ.เมืองหนองคาย
จ.หนองคาย
สภ.อุดมทรัพย์
จ.นครราชสี มา
ภ.จว.ศรี สะเกษ
จ.ศรี สะเกษ
สภ.เมืองเชียงใหม่
จ.เชียงใหม่
สภ.สังขะ
จ.สุ รินทร์
สภ.ปากช่อง
จ.นครราชสี มา
สน.วัดพระยาไกร
กรุ งเทพฯ
สภ.ห้วยทับทัน
จ.ศรี สะเกษ
สภ.เมืองอุดรธานี
จ.อุดรธานี
สภ.นาจะหลวย
จ.อุบลราชธานี
สภ.เมืองบัว
จ.สุ รินทร์
สภ.สี ค้ิว
จ.นครราชสี มา
สภ.โคกสว่าง
จ.ร้อยเอ็ด
สภ.โหล่งขอด
จ.เชียงใหม่
สภ.นํ้าขุ่น
จ.อุบลราชธานี
สภ.ปั กธงชัย
จ.นครราชสี มา

หุ ้น
คงเหลือ
371,000

ต้นเงิน
เคลื่อนไหว
ที่คา้ ง
ครั้งสุ ดท้าย
477,318 30 ธ.ค.2563

482,600

1,700,970 25 ธ.ค.2563

694,000

1,033,920 28 ธ.ค.2563

429,000

1,846,298 25 ธ.ค.2563

871,600

228,694 29 ธ.ค.2563

456,500

1,761,748 30 ธ.ค.2563

262,400

1,227,470 28 ธ.ค.2563

408,000

1,276,215 28 ธ.ค.2563

651,000

1,661,155 29 ธ.ค.2563

483,500

1,558,071 25 ธ.ค.2563

147,500

109,421 28 ธ.ค.2563

441,700

1,287,559 25 ธ.ค.2563

379,500

1,092,777 28 ธ.ค.2563

347,200

1,397,710 30 ธ.ค.2563

189,800

146,685 30 ธ.ค.2563

343,000

1,404,147 31 ธ.ค.2563

1,853,300

1,024,092 28 ธ.ค.2563

231,400

352,980 30 ธ.ค.2563

443,500

2,210,394 29 ธ.ค.2563

387,000

1,571,393 30 ธ.ค.2563

436,100

1,159,553 25 ธ.ค.2563

- 15 ลําดับ ยศ
นาม
ที่
22 พ.ต.ต. วิศิษฐ

นามสกุล

สังกัดเดิม

ชิณปั ตร

บ้านกรวด

23

ร.ต.อ. วินัย

สลุบพล

คูเมือง

24

จ.ส.ต. อานุ ภาพ

อาจิณกิจ

ปะคํา

25

ด.ต.

สํารวย

ตะสิ งห์

ลําปลายมาศ

26

ร.ต.อ. อนุ ชิต

ชาวดง

หิ นเหล็กไฟ

27

ด.ต.

เกาะสังข์

กระสัง

28

ร.ต.อ. วุฒิชยั

ปั จจัยโคนัง

พุทไธสง

29

ด.ต.

ต้องกระโทก

หนองหงส์

30

ร.ต.ท. ธนวัฒน์

วัฒน์ธนกาญจน์

หนองหงส์

31

ด.ต.

เทวิน

แซมทอง

หนองหงส์

32

ด.ต.

จักรพรรดิ์

ศรี จาํ ปา

บ้านกรวด

33

ร.ต.ท. สุ วรรณ

มาดาโต

โนนสุ วรรณ

34

ด.ต.

อุเทน

นอนา

บ้านใหม่ฯ

35

ด.ต.

กฤษณะพงศ์

การบรรจง

หนองกี่

36

ร.ต.ท. จีรยุทธ

ตุ่นป่ า

นาโพธิ์

37

ด.ต.

ชาญณรงค์

ทรงวาจา

กระสัง

38

ด.ต.

วิทยา

คณะสา

บ้านด่าน

39

ร.ต.ท. สุ รชัย

จรัสรัมย์

โนนสุ วรรณ

40

ด.ต.

จีระศักดิ์

ศรี คทั ธะนาม

พุทไธสง

41

ด.ต.

นธิ วฒั น์

ยอรัมย์

สตึก

42

พ.ต.ต. ศาสตรา

คําขาว

สตึก

43

ร.ต.ต. คมกฤช

ซ่อนกลิ่น

โนนดินแดง

44

ร.ต.ท. นิ ธิเดช

คําอุต

นปพ.

45

ด.ต.

ศิริวฒั น์

พิมพ์พล

ลําปลายมาศ

46

ด.ต.

สมพร

จันทร์ เจ้า

ละหานทราย

วีรภัทร

เดชาธร

ย้ายไป
สภ.ประทาย
จ.นครราชสี มา
สภ.สําโรงทาบ
จ.สุ รินทร์
สภ.วังนํ้าเย็น
จ.สระแก้ว
สภ.ลําทะเมนชัย
จ.นครราชสี มา
สภ.เมืองอุดรธานี
จ.อุดรธานี
สภ.พิมาย
จ.นครราชสี มา
สภ.สี ดา
จ.นครราชสี มา
สภ.ครบุรี
จ.นครราชสี มา
สภ.คลองไผ่
จ.นครราชสี มา
สภ.นิคมพัฒนา
จ.ระยอง
สน.โชคชัย
กรุ งเทพฯ
สภ.ประทาย
จ.นครราชสี มา
สภ.เมืองยาง
จ.นครราชสี มา
สภ.พิมาย
จ.นครราชสี มา
สน.บางรัก
กรุ งเทพฯ
สภ.ปราสาท
จ.สุ รินทร์
สภ.ปทุมรัตน์
จ.ร้อยเอ็ด
สภ.สะเดา
จ.สุ รินทร์
สภ.เมืองพัทยา
จ.ชลบุรี
สภ.ยางสี สุราช
จ.มหาสารคาม
สภ.ขุขนั ธ์
จ.ศรี สะเกษ
สภ.ทุ่งมน
จ.สุ รินทร์
สภ.บัวลาย
จ.นครราชสี มา
สภ.ขามทะเลสอ
จ.นครราชสี มา
สภ.สอยดาว
จ.จันทบุรี

หุ ้น
คงเหลือ
431,800

ต้นเงิน
เคลื่อนไหว
ที่คา้ ง
ครั้งสุ ดท้าย
1,564,266 29 ธ.ค.2563

668,400

573,118 31ธ.ค.2563

334,400

1,367,953 25 ธ.ค.2563

962,500

1,225,268 5 ม.ค.2564

481,700

1,628,508 28 ธ.ค.2563

441,300

1,529,162 28 ธ.ค.2563

424,600

1,854,885 29 ธ.ค.2563

299,000

279,643 26 ธ.ค.2563

261,000

1,051,950 28 ธ.ค.2563

356,800

424,104 29 ธ.ค.2563

312,100

1,963,724 28 ธ.ค.2563

320,000

1,489,834 29 ธ.ค.2563

286,900

1,280,237 29 ธ.ค.2563

317,000

1,333,726 29 ธ.ค.2563

175,400

444,348 29 ธ.ค.2563

236,600

304,977 25 ธ.ค.2563

465,600

1,764,612 30 ธ.ค.2563

481,700

1,635,255 28 ธ.ค.2563

213,000

87,745 29 ธ.ค.2563

488,500

1,725,920 28 ธ.ค.2563

208,000

653,265 28 ธ.ค.2563

297,500

529,651 25 ธ.ค.2563

116,400

186,992 28 ธ.ค.2563

733,400

1,808,851 29 ธ.ค.2563

471,400

1,905,977 25 ธ.ค.2563

- 16 ลําดับ ยศ
นาม
ที่
47 ด.ต. ชัยยศ

นามสกุล

สังกัดเดิม

เอี่ยมศิริ

ละหานทราย

48

พ.ต.ต. วรกาญจน์

เจริ ญศิริ

สตึก

49

ร.ต.อ. ทวีศกั ดิ์

กวนกระโทก

หนองกี่

50

ร.ต.อ. สามารถ

ชื่นชมยิ่ง

เมืองบุรีรัมย์

51

ด.ต.

วิวธั

สุ ดหอม

หนองหงส์

52

ร.ต.ต. ดามพ์ยฤทธิ์

ไกรษร

พลับพลาชัย

53

ด.ต.

ยี่สุ่นหอม

คูเมือง

54

ร.ต.อ. สมบัติ

ดีเกษม

ละหานทราย

55

ด.ต.

ประเสริ ฐ

คําหิ นกอง

หนองสองห้อง

56

ด.ต.

สุ รการ

มีแย้มภักดิ์

ชํานิ

57

ร.ต.อ. นิ พนธ์

เพื่อนสงคราม

เฉลิมฯ

58

พ.ต.ท. นิ ลกาฬ

พรศักดิ์

บ้านใหม่ฯ

59

ด.ต.

อาณัติ

สาบุตร

หนองสองห้อง

60

ด.ต.

สมาท

ดงแก้ว

บ้านใหม่ฯ

61

ด.ต.

ฉันทวุฒิ

บุนรสิ งห์

ลําปลายมาศ

62

พ.ต.ท. ชัยวัฒน์

นันทะเสนา

บ้านกรวด

63

ร.ต.ท. สุ วฒั น์

ติระวัฒนศักดิ์

กระสัง

64

ร.ต.ต. วาสุ กรี

ยวงมณี

พุทไธสง

65

ด.ต.

นําพล

โพธิ บตั ิ

ลําปลายมาศ

66

ด.ต.

เด่น

ปรักเอโก

นางรอง

67

พ.ต.ท. ธี รยุทธ

จรเอ้กา

บ้านด่าน

68

ร.ต.ท. ณัฐพล

ธรรมมาวุฒิกูล

แคนดง

69

ร.ต.ท. ชยุต

มารศรี

หนองกี่

70

พ.ต.ท. หญิงปั ทมาภรณ์

แก้วน่ วม

ทะเมนชัย

71

พ.ต.ท. จักรเพชร

ศรี วฒ
ุ ิทรัพย์

บ้านบัว

วิศิษฐ์

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

หุ ้น
คงเหลือ
205,600

ต้นเงิน
เคลื่อนไหว
ที่คา้ ง
ครั้งสุ ดท้าย
201,873 29 ธ.ค.2563

310,900

250,647 25 ธ.ค.2563

205,800

129,914 28 ธ.ค.2563

386,100

1,843,664 25 ธ.ค.2563

336,100

1,494,900 30 ธ.ค.2563

275,000

1,058,799 28 ธ.ค.2563

398,400

1,811,870 25 ธ.ค.2563

161,600

240,888 27 ธ.ค.2563

154,200

415,911 25 ธ.ค.2563

321,100

1,387,878 28 ธ.ค.2563

522,500

1,762,064 25 ธ.ค.2563

507,500

1,601,251 31 ธ.ค.2563

444,600

1,772,687 30 ธ.ค.2563

198,000

774,341 30 ธ.ค.2563

249,000

821,583 28 ธ.ค.2563

571,000

919,608 28 ธ.ค.2563

298,000

578,020 25 ธ.ค.2563

375,000

1,048,074 29 ธ.ค.2563

415,000

1,776,064 25 ธ.ค.2563

412,600

1,697,927 25 ธ.ค.2563

224,300

1,183,613 31 ธ.ค.2563

205,000

559,635 30 ธ.ค.2563

208,500

477,107 25 ธ.ค.2563

210,900

448,533 30 ธ.ค.2563

396,000

709,998 25 ธ.ค.2563

- 17 ลําดับ ยศ
นาม
ที่
72 ด.ต. วุฒิชยั

นามสกุล

สังกัดเดิม

งอกลาภ

โคกกระชาย

73

ร.ต.อ. วีระ

ยันละหา

นางรอง

74

ด.ต.

กานต์เดช

อาจทวีกุล

ทะเมนชัย

75

ด.ต.

อุทยั

หวังคุม้ กลาง

นปพ.

76

พ.ต.ท. อุดมพล

เอื้อศิลามงคล

นางรอง

77

จ.ส.ต. ฐิติพงษ์

บุญแสน

สภ.บ้านใหม่ฯ

78

พ.ต.ท. นิ สัญ

วงศ์จนั ทา

ลําปลายมาศ

79

พ.ต.ท. อรรถพร

พุ่มห้วยรอบ

เมืองบุรีรัมย์

80

ด.ต.

จันทร์ ประโคน

บ้านกรวด

81

พ.ต.ท. ชินเทพ

พันธุ์ทอง

หนองหงส์

82

พ.ต.ท. เอกภาค

ธู ปสมุทร

กระสัง

83

ร.ต.อ. ชัยสวัสดิ์

วงศ์ประโคน

ประโคนชัย

84

ร.ต.อ. อภิชา

เตียงประโคน

โนนสุ วรรณ

85

ร.ต.อ. สุ ติพงษ์

โสดาจันทร์

บ้านกรวด

86

ร.ต.ท. ชัยสิ ทธิ์

ทุดบุญ

เมืองบุรีรัมย์

87

พ.ต.ท. ชาญชัย

ลีประโคน

บ้านกรวด

88

พ.ต.ท. วรกร

ชาไธสง

หนองสองห้อง

89

ร.ต.อ. ขัตติยะ

เขียวอุตสา

นาโพธิ์

90

ร.ต.ท. สุ ทดั

กลมกูล

โนนดินแดง

91

พ.ต.ท. เฉลิมศักดิ์

ไชยณรงค์ศกั ดิ์

โนนสุ วรรณ

92

ร.ต.อ. ฟ้ าลิขิต

แสนจังหรี ด

หนองสองห้อง

93

พ.ต.ท. คํานวณ

บ่ายกระโทก

นางรอง

94

ร.ต.อ. อภิเชษฐ์

ห้วยทราย

เมืองบุรีรัมย์

95

พ.ต.ท. ชัชชานน

สิ งห์ไพร

โนนสุ วรรณ

96

จ.ส.ต. สภา

เกตุใหม่

นปพ.

จําแลง

ย้ายไป
สภ.รัตนบุรี
จ.สุ รินทร์
ภ.จว.ปราจีนบุรี
จ.ปราจีนบุรี
สภ.พล
จ.ขอนแก่น
ฝอ.บก.ทล.
กรุ งเทพฯ
สน.บุปผาราม
กรุ งเทพฯ
สภ.ประทาย
จ.นครราชสี มา
สภ.ศรี ณรงค์
จ.สุ รินทร์
ฝอ.3 บก.อก.ภ.3
จ.นครราชสี มา
สน.บึงกุม่
กรุ งเทพฯ
สภ.ปรื อใหญ่
จ.ศรี สะเกษ
สภ.คลองหาด
จ.สระแก้ว
สภ.กระโพ
จ.สุ รินทร์
สภ.โพธิ๋ ศรี สุวรรณ
จ.ศรี สะเกษ
สภ.ไพรบึง
จ.ศรี สะเกษ
สภ.ปราสาท
จ.สุ รินทร์
ภ.จว.นครราชสี มา
จ.นครราชสี มา
สภ.ห้วยยาง
จ.ชัยภูมิ
สภ.คง
จ.นครราชสี มา
สภ.ดอนหัวฬ่อ
จ.ชลบุรี
สภ.ปั กธงชัย
จ.นครราชสี มา
สภ.บัวใหญ่
จ.นครราชสี มา
สภ.กาบเชิง
จ.สุ รินทร์
บก.ตม.6 อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา
สภ.ขุนหาญ
จ.ศรี สะเกษ
สภ.เสิ งสาง
จ.นครราชสี มา

หุ ้น
คงเหลือ
390,500

ต้นเงิน
เคลื่อนไหว
ที่คา้ ง
ครั้งสุ ดท้าย
1,854,055 25 ธ.ค.2563

178,200

368,805 25 ธ.ค.2563

415,300

1,562,719 30 ธ.ค.2563

415,500

1,734,367 29 ธ.ค.2563

1,047,000

431,498 30 ธ.ค.2563

166,000

648,737 29 ธ.ค.2563

425,900

1,938,266 25 ธ.ค.2563

428,500

1,750,445 28 ธ.ค.2563

160,500

350,948 29 ธ.ค.2563

660,000

843,447 30 ธ.ค.2563

611,300

1,592,790 25 ธ.ค.2563

409,400

1,947,952 31 ธ.ค.2563

313,900

1,050,824 31 ธ.ค.2563

459,200

2,026,216 28 ธ.ค.2563

384,600

1,954,940 31 ธ.ค.2563

386,100

1,940,017 31 ธ.ค.2563

411,100

1,725,534 25ธ.ค.2563

248,500

867,045 28 ธ.ค.2563

164,000

259,497 25 ธ.ค.2563

416,500

1,771,175 25 ธ.ค.2563

160,200

392,655 25 ธ.ค.2563

447,500

1,664,672 25 ธ.ค.2563

179,300

587,757 28 ธ.ค.2563

519,000

1,987,240 31 ธ.ค.2563

390,900

1,770,896 28 ธ.ค.2563

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

นามสกุล

สังกัดเดิม

ศรี สัตยา

หนองไม้งาม

98

ร.ต.ต. กษิดิศ

แสนแก้ว

หนองไม้งาม

99

พ.ต.ท. นิ ยม

จันทร์ หา

หนองสองห้อง

100 พ.ต.ท. ณัฐวุฒิ

รุ่ งเรื อง

ประโคนชัย

101 ด.ต.

อาทวัง

เมืองบุรีรัมย์

102 พ.ต.ต. ประกิจ

ชอบขยัน

โคกกระชาย

103 ร.ต.ท. อัครเดช

เพ็งวงษ์

โคกกระชาย

104 พ.ต.ท. ยงยุทธ์

แซะจอหอ

บ้านด่าน

105 พ.ต.ท. อิทธิ

แหวนโคกสู ง

พลับพลาชัย

106 พ.ต.ต. ไพศาล

ปั นเร็ ว

โนนสุ วรรณ

107 พ.ต.ท. จักริ นทร์

พวงสมบัติ

บ้านใหม่ฯ

108 พ.ต.อ. อรพล

โคตรโนนกอก

ทะเมนชัย

109 ด.ต.

ยายิรัมย์

ภ.จว.บุรีรัมย์

110 จ.ส.ต. ศุภมิตร

เกลียวชมพูนุช

หนองไทร

111 ร.ต.ต. พูนผล

พันธุ กูล

สภ.บ้านกรวด

112 ส.ต.อ. ณฐพรหม

อุ่นพิทกั ษ์สกุล

ลําดวน

113 ส.ต.อ. ยุทธนา

ขมวดทรัพย์

ลําดวน

114 ส.ต.ท. วีระวัฒน์

ชัยปั ญหา

โนนเจริ ญ

115 พ.ต.ต. โกสิ นทร์

แจ่มทองหลาง

โนนดินแดง

116 พ.ต.ต. ณิ ชธร

ปูรณะปํ ญญา

สภ.เมืองฯ

117 พ.ต.ท. อรรณพ

ม่านทอง

คูเมือง

118 จ.ส.ต. อดิศกั ดิ์

ยนต์สถิตย์กลุ

บ้านกรวด

119 ส.ต.ท. จีรวัฒน์

งดกระโทก

หนองกี่

120 ร.ต.ท. สรวิศ

คําเปล่ง

โนนเจริ ญ

121 ร.ต.ท. ธวัชชัย

บุญญพาพงศ์

พลับพลาชัย

ทัตพงศ์

วุธธิ

ย้ายไป
บก.สส.ภ.3
จ.นครราชสี มา
สภ.ศรี เทพ
จ.เพชรบูรณ์
สภ.สะเดา
จ.สุ รินทร์
สภ.โนนไทย
จ.นครราชสี มา
สภ.สังขะ
จ.สุ รินทร์
สภ.คง
จ.นครราชสี มา
สภ.วังนํ้าเขียว
จ.นครราชสี มา
สภ.เทพสถิต
จ.ชัยภูมิ
สภ.นํ้าเพียงดิน
จ.แม่ฮ่องสอน
สภ.พระทองคํา
จ.นครราชสี มา
สภ.ชุมพวง
จ.นครราชสี มา
สภ.หนองสาหร่ าย
จ.นครราชสี มา
สภ.เมืองนครราชสี มา
จ.นครราชสี มา
ตม.ทอ.กรุ งเทพฯ
บก.ตม.2
ภ.จว.สุ รินทร์
จ.สุ รินทร์
สภ.จอหอ
จ.นครราชสี มา
สภ.กุมภวาปี
จ.อุดรธานี
สภ.ประทาย
จ.นครราชสี มา
สภ.เมืองนครราชสี มา
จ.นครราชสี มา
ทล.2 กก.6 บก.ทล
จ.บุรีรัมย์
สภ.บ้านเหลื่อม
จ.นครราชสี มา
ทล.5 กก.3 บก.ทล.
จ.ปราจีนบุรี
ภ.จว.นครราชสี มา
จ.นครราชสี มา
สภ.สาขลา
จ.สมุทรปราการ
สภ.คลองไผ่
จ.นครราชสี มา

หุ ้น
คงเหลือ
287,000

ต้นเงิน
เคลื่อนไหว
ที่คา้ ง
ครั้งสุ ดท้าย
1,126,439 29 ธ.ค.2563

190,000

552,358 28 ธ.ค.2563

534,000

1,651,395 31 ธ.ค.2563

145,000

179,386 28 ธ.ค.2563

234,400

803,002 25 ธ.ค.2563

339,100

1,921,895 31 ธ.ค.2563

257,000

857,860 28 ธ.ค.2563

330,000

732,874 25 ธ.ค.2563

334,400

1,006,009 25 ธ.ค.2563

268,300

587,715 28 ธ.ค.2563

244,200

1,107,907 28 ธ.ค.2563

254,000

28,244 5 ม.ค.2564

213,500

840,920 28 ธ.ค.2563

243,900

1,180,238 25 ธ.ค.2563

142,500

51,516 29 ธ.ค.2563

274,800

907,225 28 ธ.ค.2563

211,500

877,871 30 ธ.ค.2563

114,000

80,415 29 ธ.ค.2563

199,500

792,831 28 ธ.ค.2563

375,400

1,866,222 29 ธ.ค.2563

354,400

1,340,953 29 ธ.ค.2563

276,200

1,026,978 29 ธ.ค.2563

358,800

1,732,658 28 ธ.ค.2563

408,800

1,527,309 28 ธ.ค.2563

302,400

1,564,197 28 ธ.ค.2563

- 19 ลําดับ ยศ
นาม
ที่
122 พ.ต.ท. วิชาญ

ท่าไม้

หิ นเหล็กไฟ

123 ร.ต.อ. ปิ ยพงศ์

จันทร์ ประเสริ ฐ

ละหานทราย

124 ร.ต.อ. ภคิน

กลิ่นสุ วรรณ์

ภ.จว.บุรีรัมย์

125 ร.ต.ท. วิษณุ

วงษ์ณรงค์

นาโพธิ์

126 ร.ต.ท. ศักดา

กองทอง

คูเมือง

127 ร.ต.ท. นภดล

อินทร์ ทอง

โคกกระชาย

128 ร.ต.ท. สิ งห์ณพร

ผิวขํา

กระสัง

129 ร.ต.ท. สุ ริยนั

บุญทันเสน

กระสัง

130 พ.ต.ท. กัมปนาท

แก้วคําบ้ง

หนองกี่

131 พ.ต.อ. สมภพ

สังข์กรทอง

นางรอง

132 พ.ต.ท. อดิศกั ดิ์

จันทร์ สอน

ประโคนชัย

133 พ.ต.ท. สมรัก

มูลหาร

บ้านกรวด

134 ร.ต.อ. สุ ร์พศั

ผมหอม

สตึก

135 ด.ต.

โพธิ์ แก้ว

นางรอง

136 ร.ต.ท. พิศาล

ช่วยรัมย์

โคกกระชาย

137 พ.ต.ต. สุ รสิ ทธิ์

บุญเนตร

นาโพธิ์

138 ร.ต.อ. สรภัสกรณ์

เลิศโสภณวัฒน์

เมืองบุรีรัมย์

139 ร.ต.ท. สมปอง

ข้อสว่าง

บ้านใหม่ฯ

140 ร.ต.ท. สิ ปปวิชญ์

พูนกล้า

กระสัง

141 ร.ต.อ. สมศักดิ์

เที่ยงดาห์

หนองไทร

142 ด.ต.

พูนกลาง

เมืองบุรีรัมย์

143 ร.ต.ท. คําพอง

ไฝดง

ละหานทราย

144 จ.ส.ต. นภากรณ์

ปุลนั รัมย์

ประโคนชัย

145 ร.ต.ท. ศาสตรา

นันทรักษ์

ลําดวน

146 ร.ต.ท. รถชสิ ทธิ์

แสงกระโทก

นาโพธิ์

วิชญ์ภาส

ทัศน์พล

นามสกุล

สังกัดเดิม

ย้ายไป
สภ.พนมดงรัก
จ.สุ รินทร์
สภ.โคกสู ง
จ.สระแก้ว
ตม.ทอ.สุ วรรณภูมิ
บก.ตม.2
สภ.โนนคูณ
จ.ศรี สะเกษ
สภ.ไทยเจริ ญ
จ.ยโสธร
สภ.โดนเอาว์
จ.ศรี สะเกษ
ภ.จว.มุกดาหาร
จ.มุกดาหาร
สภ.เทนมีย ์
จ.สุ รินทร์
บก.สส.ภ.3
จ.นครราชสี มา
ภ.จว.นครราชสี มา
จ.นครราชสี มา
สภ.จะกง
จ.ศรี สะเกษ
สภ.แสนสุ ข
จ.ชลบุรี
สภ.โนนนารายณ์
จ.สุ รินทร์
สภ.ท่าแซะ
จ.ชุมพร
สภ.เมืองบัว .
จ.สุ รินทร์
สภ.โพนพิสัย
จ.หนองคาย
ตม.ทอ.กรุ งเทพ
บก.ตม.2
สภ.ชุมพวง
จ.นครราชสี มา
สภ.ปราสาท
จ.สุ รินทร์
สภ.เสิ งสาง
จ.นครราชสี มา
สภ.บางคล้า
จ.สุ พรรณบุรี
สภ.เอือดใหญ่
จ.อุบลราชธานี
สภ.ไม้แก่น
จ.ปั ตตานี
สภ.หนามแท่ง
จ.อุบลราชธานี
สภ.ชุมพวง
จ.นครราชสี มา

หุ ้น
คงเหลือ
375,400

ต้นเงิน
เคลื่อนไหว
ที่คา้ ง
ครั้งสุ ดท้าย
1,823,077 25 ธ.ค.2563

648,900

1,927,383 25 ธ.ค.2563

329,400

1,175,489 25 ธ.ค.2563

259,400

1,252,299 28 ธ.ค.2563

184,500

307,753 29 ธ.ค.2563

385,100

1,832,761 28 ธ.ค.2563

263,000

797,062 25 ธ.ค.2563

286,400

460,474 25 ธ.ค.2563

412,000

762,670 29 ธ.ค.2563

835,000

276,154 28 ธ.ค.253

439,000

736,535 28 ธ.ค.2563

846,000

798,522 29 ธ.ค.2563

382,900

812,086 25 ธ.ค.2563

379,200

1,775,903 25 ธ.ค.2563

281,700

1,013,035 25 ธ.ค.2563

332,800

791,604 30 ธ.ค.2563

380,500

1,851,352 25 ธ.ค.2563

311,000

1,381,012 28 ธ.ค.2563

347,800

1,913,770 25 ธ.ค.2563

323,800

860,800 28 ธ.ค.2563

428,500

1,862,213 29 ธ.ค.2563

352,900

1,908,141 30 ธ.ค.2563

291,600

1,253,464 28 ธ.ค.2563

310,000

1,243,468 30 ธ.ค.2563

316,600

899,851 28 ธ.ค.2563

- 20 ลําดับ ยศ
นาม
ที่
147 ร.ต.ท. ไกรสร

นามสกุล

สังกัดเดิม

คําภาปั ตน์

นาโพธิ์

148 พ.ต.ต. พรเทพ

พิชยั กุล

ลําปลายมาศ

149 ร.ต.ท. วศิน

ริ นสันเทียะ

โคกกระชาย

150 ร.ต.ท. ชานัน

โพธิ์ หล้า

นาโพธิ์

151 ส.ต.ต. สุ ริยา

สุ ดโสม

หนองไทร

152 ส.ต.ท. ฤทธิ รงค์

จันผักแว่น

ลําปลายมาศ

153 ส.ต.ท. จงรัก

หวังบุญ

ทะเมนชัย

154 ส.ต.ท. อภิสิทธิ์

ป้ อมมาตา

ละหานทราย

155 ส.ต.ท. ณัฐพล

เหลาชัย

เมืองบุรีรัมย์

156 ส.ต.ท. วิชชุกาย

ขวาเนาว์

โนนเจริ ญ

157 ส.ต.ต. ขุนทอง

สี ยางนอก

โนนเจริ ญ

158 ส.ต.ท. วีระชน

พลพราหมณ์

นาโพธิ์

159 ส.ต.ท. ณัฐพล

ประสาวะนัง

สภ.บ้านใหม่ฯ

160 ส.ต.ท. กฤษฎา

สวัสดิ์รัมย์

ภ.จว.บุรีรัมย์

161 ส.ต.ท. ธนเดช

ไลไธสง

ชุมแสง

162 ส.ต.ท. ชนภัทร

วรรณพัฒน์

บ้านใหม่ฯ

163 ส.ต.ท. ฐากูร

ปุปะเท

นปพ.

164 ส.ต.ต. ชลิต

รั้งกลาง

ถาวร

165 ส.ต.ท. นคริ นทร์

แก้วไทย

ถาวร

166 ส.ต.ท. สนิ ท

ทนิ รัมย์

นางรอง

167 ส.ต.ท. สถาพร

มีสาระพันธ์

นางรอง

168 ร.ต.ท. เอกวัฒน์

แก้วอมร

ปะคํา

169 ส.ต.ท. จตุพร

มณฑาสุ วรรณ

เมืองบุรีรัมย์

170 ส.ต.ต. เอกลักษณ์

นอขุนทด

เมืองบุรีรัมย์

171 ส.ต.ต. พงษ์วริ ศ

รักษ์นาม

บ้านด่าน

ย้ายไป
สภ.ช่องแม็ก
จ.อุบลราชธานี
สภ.โนนสู ง
จ.นครราชสี มา
สภ.วังนํ้าเขียว
จ.นครราชสี มา
สภ.นาเชือก
จ.มหาสารคาม
สภ.สี ค้ิว
จ.นครราชสี มา
สภ.เมืองนครราชสี มา
จ.นครราชสี มา
สภ.ห้วยแถลง
จ.นครราชสี มา
สภ.นาตาล
จ.อุบลราชธานี
สภ.โชคชัย
จ.นครราชสี มา
สภ.เมืองชัยภูมิ
จ.ชัยภูมิ
สภ.ประทาย
จ.นครราชสี มา
สภ.แก้งสนามนาง
จ.นครราชสี มา
สภ.หนองสองห้อง
จ.ขอนแก่น
บช.น. กรุ งเทพฯ
สภ.ชุมพลบุรี
จ.สุ รินทร์
สภ.พระอินทร์ราชา
จ.พระนครศรี อยุธยา
สภ.วาปี ปทุม
จ.มหาสารคาม
สภ.เมืองนครราชสี มา
จ.นครราชสี มา
ศฝร.ภ.3.
จ.นครราชสี มา
สภ.ขุมพลบุรี
จ.สุ รินทร์
กก.สส.4 บก.สส.ภ.3
จ.นครราชสี มา
สภ.ยางสี สุราช
จ.มหาสารคาม
สภ.หมูสี
จ.นครราชสี มา
สภ.ปากช่อง
จ.นครราชสี มา
สภ.หินดาด
จ.นครราชสี มา

หุ ้น
คงเหลือ
335,200

ต้นเงิน
เคลื่อนไหว
ที่คา้ ง
ครั้งสุ ดท้าย
1,248,351 30 ธ.ค.2563

364,000

1,972,295 31 ธ.ค.2563

351,400

1,011,330 28 ธ.ค.2563

246,700

359,046 28 ธ.ค.2563

205,400

793,833 25 ธ.ค.2563

158,600

686,481 28 ธ.ค.2563

222,300

1,086,856 29 ธ.ค.2563

207,000

277,051 28 ธ.ค.2563

207,000

277,051 28 ธ.ค.2563

150,500

597,283 25 ธ.ค.2563

85,000

1,552 29 ธ.ค.2563

219,700

1,131,135 28 ธ.ค.2563

191,100

841,813 30 ธ.ค.2563

213,200

1,166,057 25 ธ.ค.2563

228,800

1,111,482 25 ธ.ค.2563

231,100

998,645 28 ธ.ค.2563

158,100

582,838 28 ธ.ค.2563

171,000

370,668 28 ธ.ค.2563

129,000

285,111 29 ธ.ค.2563

144,000

331,263 25 ธ.ค.2563

237,600

1,272,590 30 ธ.ค.2563

253,600

494,913 28 ธ.ค.2563

217,000

363,375 28 ธ.ค.2563

162,200

570,581 28 ธ.ค.2563

142,000

363,033 25 ธ.ค.2563

- 21 ลําดับ ยศ
นาม
ที่
172 ส.ต.ท. พิชยั รัตน์

โชตินอก

โคกกระชาย

173 ส.ต.ต. กรกฎ

ทวยไธสง

สตึก

174 ส.ต.ท. อรรถสิ ทธิ์

ไตรโคกสู ง

ลําดวน

175 ส.ต.ท. พิสุทธิ

บุญตา

หนองหงส์

176 ส.ต.ท. ฉัตรชัย

จันวิเศษ

กระสัง

177 ร.ต.อ. ทูล

หาญประโคน

เฉลิมฯ

178 ส.ต.ต. ปิ ยะพงษ์

หาดทราย

พุทไธสง

179 ส.ต.ต. ภพธร

พูนณรงค์

สตึก

180 ด.ต.

ศรี โยธา

ภ.จว.บุรีรัมย์

181 พ.ต.ท. สุ วทิ ย์

สี ทา

หิ นเหล็กไฟ

182 ร.ต.ท. วิเชียร

โมกขา

ประโคนชัย

183 ส.ต.ท. เอกวิชญ์

กลางสันเทียะ

โนนสุ วรรณ

184 ร.ต.ท. โกมาตย์

จันทร์ ดี

หนองหงส์

185 พ.ต.ท. พุทธรักษ์

อารยะรังสี

หิ นเหล็กไฟ

186 ร.ต.ท. ปรี ชา

ชิณเกตุ

โนนเจริ ญ

187 พ.ต.ท. กอบชัย

สองจันทึก

บ้านใหม่ฯ

188 ร.ต.ต. หญิงกฤษณา

ขันอาษา

ภ.จว.บุรีรัมย์

189 ด.ต.

แก้วมณี

โนนดินแดง

190 พ.ต.ท. ศุภชัย

ศรี หาจันทร์

แคนดง

191 ร.ต.อ. มานิ ตย์

ศิริเวช

คูเมือง

192 ส.ต.ต. ศิลป์ ชัย

มีพนัสสัก

ลําปลายมาศ

193 ส.ต.ท. ภาณุวฒั น์

เลี้ยงเชวงวงศ์

หนองกี่

194 ส.ต.ต. นัฐพงษ์

คุณเวียน

สตึก

195 ส.ต.ต. ธี รพงษ์

โชคบัณฑิต

สตึก

196 ส.ต.ต. ธี รวัฒน์

โคตะมูล

สตึก

ลิขิต

ธนเดช

นามสกุล

สังกัดเดิม

ย้ายไป
กก.สื บสวน
ภ.จว.นครราชสี มา
สภ.เจาะไอร้อง
จ.นราธิ วาส
สภ.ขามทะเลสอ
จ.นครราชสี มา
สภ.พิมาย
จ.นครราชสี มา
สภ.บ่อพาน
จ.มหาสารคาม
สภ.พนมดงรัก
จ.สุ รินทร์
สภ.บัวลาย
จ.นครราชสี มา
สภ.เมืองพลับพลา
จ.นครราชสี มา
ทท.2 กก.บก.ทท.2
จ.เชียงราย
สภ.เมือง
จ.มหาสารคาม
สภ.พยุห์
จ.ศีรษะเกษ
สภ.ปั กธงชัย
จ.นครราชสี มา
สภ.ห้วยแถลง
จ.นครราชสี มา
สภ.กระชอน
จ.นครราชสี มา
สภ.สังคม
จ.หนองคาย
บก.สส.ภ.3
จ.นครราชสี มา
สภ.เมืองหนองคาย
จ.หนองคาย
สภ.บางปะกง
จ.ฉะเชิงเทรา
สภ.ชุมพลบุรี
จ.สุ รินทร์
สภ.ศรี สงคราม
จ.นครพนม
สภ.ช้างเมือง
จ.เชียงใหม่
สภ.มะเริ ง
จ.นครราชสี มา
สภ.กันทรวิชยั
จ.มหาสารคาม
สภ.สี ชมพู
จ.ขอนแก่น
สภ.ลาดใหญ่
จ.ชัยภูมิ

หุ ้น
คงเหลือ
235,000

ต้นเงิน
เคลื่อนไหว
ที่คา้ ง
ครั้งสุ ดท้าย
938,763 28 ธ.ค.2563

101,400

124,297 29 ธ.ค.2563

101,800

20,674 29 ธ.ค.2563

238,900

1,032,572 28 ธ.ค.2563

211,000

1,224,318 28 ธ.ค.2563

336,500

1,153,929 25 ธ.ค.2563

232,700

929,339 28 ธ.ค.2563

241,800

1,003,814 29 ธ.ค.2563

304,900

1,311,731 29 ธ.ค.2563

349,100

1,902,066 28 ธ.ค.2563

301,400

1,037,852 28 ธ.ค.2563

147,900

388,835 28 ธ.ค.2563

306,100

1,437,409 29 ธ.ค.2563

461,700

658,710 30 ธ.ค.2563

290,500

866,310 25 ธ.ค.2563

448,000

789,869 28 ธ.ค.2563

110,800

470,016 30 ธ.ค.2563

302,400

1,030,868 25 ธ.ค.2563

316,800

1,987,740 31 ธ.ค.2563

229,100

212,609 30 ธ.ค.2563

133,900

682,194 29 ธ.ค.2563

205,100

1,213,386 25 ธ.ค.2563

125,800

652,878 28 ธ.ค.2563

179,400

1,069,334 29 ธ.ค.2563

158,600

813,744 25 ธ.ค.2563

- 22 ลําดับ ยศ
นาม
ที่
197 ส.ต.ต. วัชรา

นามสกุล

สังกัดเดิม

บุตรวระ

สตึก

198 ส.ต.ต. อาทิตย์

สิ งห์พิลา

สตึก

199 ส.ต.ต. คณิ ต

พันนาสี

บ้านกรวด

200 ส.ต.ต. มรรคพล

สุ ดวิไล

โคกกระชาย

201 ส.ต.ท. ศิรทัช

มัง่ มูล

ห้วยราช

202 ส.ต.ต. ถาวร

มาเมืองปั ก

โนนดินแดง

203 ส.ต.ต. ทรงศักดิ์

สงนางรอง

โนนดินแดง

204 ส.ต.ต. นําชัย

สุ นเจิม

ชุมแสง

205 พ.ต.ท. จักรกฤษณ์

ศรี สุนทร

คูเมือง

206 ส.ต.ต. ชัยรัฐฎ์

วันทอง

ถาวร

207 ร.ต.อ. สมประสงค์

วงศ์หาแก้ว

หนองหงส์

208 จ.ส.ต. อุดมศักดิ์

ขอพิมาย

บ้านด่าน

209 ส.ต.ต. พชร

บุนนาค

ห้วยราช

210 ร.ต.อ. คเชนทร์

สวยสะอาด

หนองไม้งาม

211 จ.ส.ต. หญิงสิ รินพัชร

ชาติพิพฒั น์พร

ภ.จว.บุรีรัมย์

212 พ.ต.ท. กิตติศกั ดิ์

สุ วรรณธาดา

ลําปลายมาศ

213 พ.ต.ท. อาวุฒิ

อ่อนวรรณะ

เมืองบุรีรัมย์

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

หุ ้น
คงเหลือ
204,100

ต้นเงิน
เคลื่อนไหว
ที่คา้ ง
ครั้งสุ ดท้าย
1,054,903 29 ธ.ค.2563

185,900

1,106,423 30 ธ.ค.2563

127,100

659,397 25 ธ.ค.2563

170,300

900,133 25 ธ.ค.2563

79,300

131,712 29 ธ.ค.2563

159,900

932,059 28 ธ.ค.2563

158,600

932,059 28 ธ.ค.2563

79,300

372,818 26 ธ.ค.2563

339,000

220,858 29 ธ.ค.2563

194,000

722,842 28 ธ.ค.2563

152,400

437,313 29 ธ.ค.2563

262,900

1,440,427 25 ธ.ค.2563

174,200

889,938 30 ธ.ค.2563

369,000

2,037,605 28 ธ.ค.2563

156,200

542,644 25 ธ.ค.2563

234,000

1,197,733 31 ธ.ค.2563

221,500

1,221,871 30 ธ.ค.2563

รวม 213 ราย เป็ นเงินต้นค้างชําระจํานวน 221,141,807.- บาท

ลําดับ
ที่

ยศ

1
2
3
4
5
6

จ.ส.ต.
ด.ต.
ด.ต.
ด.ต.
จ.ส.ต.
ร.ต.ท.

สหกรณ์ฯ เรี ยกเก็บเงินจากผูค้ ้ าํ ประกันตามคํายินยอมของสมาชิกให้หักชําระหนี้ มีรายละเอียดดังนี้
เก็บหนี้ จากผูค้ ้ าํ ประกัน สรุ ปรายละเอียดได้ดงั นี้ ( ณ 31 มกราคม 2564 )
นาม
นามสกุล
หนี้ คา้ งชําระ
ชําระ
ชําระระหว่างปี
คงเหลือยกมา
รายเดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.2563 – 31 ม.ค.2564)
เงินต้น
ดอกเบี้ย ดอกค้าง
สากล
สว่างศรี
16,627
1,300
4,813
387 --สามารถ
เฉื อยไธสง
86,803
2,000
5,790
2,210 --อุบลเวทย์
วิเศษนคร
853,135
8,100
10,218
22,182 --วราพงษ์
แสนรัมย์
212,794
6,000
16,278
4,722 --ไตรรัตน์
โพธิ์ เกาะ
303,841
3,000
4,105
7,895 --ขจรภพ
บําเพ็ญพงษ์
67,321
2,500
8,323
1,677 ---

หนี้ คงเหลือ

11,814
81,013
842,917
196,516
299,736
58,998

- 23 ลําดับ
ที่
7

ยศ

นาม

ร.ต.ต. มังกร

มติที่ประชุม

นามสกุล

วัฒนะ

หนี้ คา้ งชําระ
คงเหลือยกมา
1,587,377
3,127,898

ชําระ
รายเดือน

ชําระระหว่างปี
(ตั้งแต่ 1 ต.ค.2563 – 31 ม.ค.2564)
เงินต้น
ดอกเบี้ย ดอกค้าง
12,000
6,610
32,390 --34,900
56,137
71,463 ---

หนี้ คงเหลือ

1,580,767
3,071,761

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
รับทราบ

พ.ต.อ.บัญชาฯ เลขานุการ
3.15 เรื่ องโครงการเงินฝากสะสมทรั พย์ ครบ 24 งวดเดือน
ด้วยโครงการเงิน ฝากสะสมทรั พย์ 24 งวดเดือ น ครบกํา หนดจ่า ยคื นให้ กับ สมาชิก จํานวน 2 ราย เป็ น เงิ นต้น พร้ อมดอกเบี้ ย
เป็ นจํานวนเงินทั้งสิ้ น 175,032.36 บาท (หนึ่ งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสามสิ บสองบาทสามสิ บหกสตางค์) สหกรณ์ฯ จะโอนเงินฝากสะสมทรัพย์ให้กบั สมาชิก
โดยวิธีจ่ายตรงเข้าบัญชีตามที่สมาชิกแจ้งหมายเลขบัญชีไว้ ในวันจันทร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 โดยจะแจ้งรายชื่อสมาชิกที่ได้รับเงินฝากสะสมทรั พย์ในเว็บ
ไซด์ของสหกรณ์ฯ ที่ WWW.BURIRAMPOLICE-CO-OP.COMและทางเว็บไซด์ตาํ รวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ที่ WWW.BURIRAM-POLICE.COM
สํา หรั บ สมาชิ ก ที่ มี ค วามประสงค์จะสมัค รเงิ น ฝากสะสมทรั พ ย์ ให้ ส่ง ใบสมัค รมาที่ สหกรณ์ ฯ ภายในวัน ที่ 3 ของทุ ก เดื อ น
เพื่อที่สหกรณ์ฯ จะได้ทาํ รายการหักเงินส่ งให้กบั การเงิน ภ.จว.บุรีรัมย์ ต่อไป
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ
พ.ต.อ.บัญชาฯ เลขานุการ
3.16 เรื่ องชุมนุมสหกรณ์ ออมทรั พย์ ตํารวจแห่ งชาติ จํากัด ส่ งเงินปันผลและเฉลี่ยคืนประจําปี 2563
ด้วยชุมนุ มสหกรณ์ออมทรัพย์ตาํ รวจแห่ งชาติ จํากัด ได้จดั การประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2563 เมื่อวันเสาร์ ที่ 26 ธันวาคม 2563
ณ ห้องประชุมศรี ยานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 สํานักงานตํารวจแห่ งชาติ และที่ประชุมได้มีมติอนุ มตั ิให้จดั สรรกําไรสุ ทธิ ประจําปี เป็ นเงินปั นผลตามหุ ้นในอัตรา
ร้อยละ 3.80 ต่อปี และเป็ นเงินเฉลี่ยคืน ในอัตราร้อยละ 2.00 ต่อปี จากการจัดสรรดังกล่าว ในส่ วนของสหกรณ์ฯ ได้รับเงินปั นผล จํานวน 22,914.- บาท
(สองหมื่นสองพันเก้าร้อยสิ บสี่ บาทถ้วน) โดยชุมนุ มฯ ได้โอนเงินปั นผลจํานวนดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากของสหกรณ์ ฯ ที่ได้เปิ ดไว้กับชุมนุ มฯ หมายเลข
บัญชี 00027 เรี ยบร้อยแล้ว ตั้งแต่วนั ที่ 28 ธันวาคม 2563
ทั้งนี้ ทางชุมนุ มฯ ได้มอบรางวัลให้กบั สหกรณ์ สมาชิกที่ทาํ ธุ รกรรมกับชุมนุ มฯ เป็ นทุนเรื อนหุ ้นจํานวน 4 หุ ้นๆ ละ 500.- บาท
รวมเป็ นเงิน 2,000.- บาท (สองพันบาทถ้วน) ปั จจุบนั สหกรณ์ฯ มีทุนเรื อนหุ ้นอยู่กบั ชุมนุ มฯ จํานวน 605,000.- บาท (หกแสนห้าพันบาทถ้วน)
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ

- 24 พ.ต.อ.บัญชาฯ เลขานุการ 3.17 เรื่ องรายงานผลการตรวจสอบมาตรฐานการบัญชีสหกรณ์
ด้วย นายเจริ ญศิลป์ ทุมมาลา นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชาํ นาญการพร้อมคณะ ได้เข้าตรวจสอบมาตรฐานการ
บัญชีสหกรณ์ ระหว่างวันที่ 18 -19 มกราคม 2564 เสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว ผลการตรวจสอบมาตรฐานการบัญชี พบว่าไม่มีขอ้ สังเกต
ที่เป็ นสาระสําคัญ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบ)
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่ องเพื่อพิจารณา
พ.ต.อ.บัญชาฯ เลขานุการ 4.1 เรื่ องการพิจารณารับสมาชิกเข้ าใหม่
มีข ้า ราชการตํารวจในสังกัดตํารวจภู ธ รจัง หวัดบุรี รั ม ย์ส มัค รเป็ นสมาชิ ก 5 ราย สหกรณ์ฯ ได้ตรวจสอบ
คุณสมบัติครบถ้วนแล้ว ไม่ผดิ ข้อบังคับแต่อย่างใดขอให้ที่ประชุมพิจารณาตามรายชื่อดังนี้
ลําดับที่
1
2
3
4
5

มติที่ประชุม

ยศ นาม
พ.ต.ท.พิศิษฎ์
ส.ต.อ.อนันตชัย
ส.ต.ท.อรรถชัย
ส.ต.ท.ชัยประสิ ทธิ์
ส.ต.ท.อาณัติ
สมาชิกสมัครใหม่

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
อนุมตั ิ

นามสกุล
ศิตจตุพงศ์
พวงประโคน
เรี ยกศิริกลุ
เลิศศิริ
เกิดประโคน
5 ราย

อายุ
48
28
29
29
29

สังกัด
สภ.แคนดง
สภ.เมืองบุรีรัมย์
สภ.เมืองบุรีรัมย์
สภ.นางรอง
สภ.ประโคนชัย
เพิ่ม / เดือน

ค่าหุ ้น
หมายเหตุ
2,300 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
1,300 รายละ 20 บาท
1,300
1,300
1,300
7,500

- 25 พ.ต.อ.บัญชาฯ เลขานุการ 4.2 เรื่ องสมาชิกขอลาออกจากสหกรณ์.
มีสมาชิกขอลาออกจากสหกรณ์ฯ จํานวน 3 ราย มีรายละเอียดดังนี้
ลําดับที่ ยศนาม
นามสกุล
1
ร.ต.ต.สมโภชน์ เรื อนใหม่
สมาชิกเลขทะเบียน 0622
2
ร.ต.อ.มานิ ตย์ ศิริเวช
สมาชิกเลขทะเบียน 6791
3
ร.ต.อ.วินยั สลุบพล
สมาชิกเลขทะเบียน 4073

มติที่ประชุม

สังกัด
บํานาญ

หุ ้น
653,000

หนี้
135,974

สภ.คูเมือง ย้ายไป สภ.ศรี สงคราม จ.นครพนม

229,100

212,609

สภ.คูเมืองย้ายไป สภ.สําโรงทาบ จ.สุ รินทร์

668,400

573,118

ทั้งนี้ สมาชิกทุกรายไม่ติดภาระผูค้ ้ าํ ประกันแต่อย่างใด
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

อนุ มตั ใิ นหลักการให้สมาชิกลาออกได้ แต่ท้งั นี้ สมาชิกต้องนําเงินมาชําระหนี้ ที่คา้ งอยูก่ บั สหกรณ์ฯ ให้เสร็ จสิ้ นก่อน
จึงจะให้ออกจากการเป็ นสมาชิกได้

พ.ต.อ.บัญชาฯ เลขานุการ 4.3 เรื่ องรายงานสมาชิกเพิ่มค่าหุ้นรายเดือน
มีส มาชิ ก แจ้ง ความประสงค์ข อเพิ่ มค่ า หุ ้นรายเดื อ นจํา นวน 11 ราย เป็ นจํา นวนเงิ น ทั้ง สิ้ น 14,500.- บาท
(หนึ่งหมื่นสี่ พนั ห้าร้อยบาทถ้วน) มีรายละเอียดดังนี้
ลําดับ
ที่
1
2
3
4
5
6

ยศ นาม
สภ.ประโคนชัย
ด.ต.ประมาณ
พ.ต.ต.ศิริชยั
สภ.ทะเมนชัย
ร.ต.ต.ไตรรัตน์
สภ.หนองกี่
พ.ต.ท.วรรยาวรณ์
สภ.คูเมือง
พ.ต.อ.อัษฎไณย
ส.ต.อ.ภัคคินันท์

มติที่ประชุม

นามสกุล

มาศรักษา
เจริ ญศิริ

เดิม
(บาท)
2,300
5,000

เพิม่ เป็ น
(บาท)
4,500
9,000

ลําดับ
ที่
7

วงศ์ศรี

4,500

5,000

8
9

โยธาราช

3,000

4,000

10

ป้ องกัน
ภูเขียว

5,000
1,300

7,500
1,800

11

ยศ นาม

นามสกุล

สภ.พลับพลาชัย
ด.ต.หญิงสุ ภาพร
สภ.โนนดินแดง
ส.ต.อ.สันธาน
ส.ต.อ.กมล
สภ.ชํานิ
ส.ต.อ.อนุ ชิต
บํานาญ
พล.ต.ต.อุทิศ

เดิม
(บาท)

เพิม่ เป็ น
(บาท)

เข็มมา

2,300

2,600

ฤทธิ รัมย์
วามไธสง

1,300
1,300

1,800
1,800

เข็มทอง

1,300

1,800

คิดถูก

3,000

5,000

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
อนุมตั ิ

พ.ต.อ.บัญชาฯ เลขานุการ 4.4 เรื่ องสมาชิกขอลดการส่ งเงินค่าหุ้นรายเดือน
มีสมาชิกแจ้งความประสงค์ขอลดการส่ งเงินค่าหุ ้นรายเดือนจํานวน 1 ราย มีรายละเอียดดังนี้
ยศ นาม นามสกุล

ลําดับ
ที่

1

ส.ต.อ.ชาญวิทย์ บุญชู
สมาชิกเลขทะเบียน 6921

มติที่ประชุม

สังกัด

เงินเดือน

เดิมส่ งชําระค่าหุน้
ต่อเดือน (บาท)

ขอลดการส่ งค่าหุน้
ต่อเดือน (บาท)

เหตุผล

สภ.หนองกี่

19,290

2,500

2,000

ส่ งตามระเบี ยบมี เงิ นได้ราย
เดื อนเกิน กว่า 14,001 บาท
ถึง 2 0 ,0 0 0 บ าท ถือ หุ ้ น
ร า ย เ ดื อ น ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า
1,300 บาท

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
อนุมตั ิ

- 26 พ.ต.อ.บัญชาฯ เลขานุการ 4.5 เรื่ องสมาชิกขอเพิ่มการส่ งงวดชําระหนีเ้ งินกู้
มีสมาชิกแจ้งความประสงค์ขอเพิ่มการส่ งงวดชําระหนี้เงินกู้ จํานวน 2 ราย มีรายละเอียดดังนี้
ลําดับที่ ยศ นาม
1

นามสกุล

สังกัด

พ.ต.ท.พิเชษฐ์ แก้วไธสง
สมาชิกเลขทะเบียน 4694
ด.ต.ธนนันท์ จีนชาติ
สมาชิกเลขทะเบียน 3897

2

มติที่ประชุม

สภ.บ้านใหม่ฯ
สภ.ประโคนชัย

เดิมส่ งชําระ(บาท)
1,100
(เงินกูเ้ พื่อซื้ออาวุธปื น)
4,000
(เงินกูส้ ามัญ)

ขอเพิ่มการส่ งเงินชําระหนี้
(บาท)
3,000
5,000

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
อนุมตั ิ

พ.ต.อ.บัญชาฯ เลขานุการ 4.6 เรื่ องสมาชิกขอขยายและขอลดการส่ งงวดชําระหนี้
ด้วย ร.ต.อ.พลวัฒน์ สุ รัตน์ภิรมย์ ข้าราชการบํานาญ สมาชิก เลขทะเบียน 2528 ได้รับเงินได้รายเดือ นลดลง
จึงมีความประสงค์ตดั ชําระหนี้เงินกูส้ ามัญบางส่ วนเพื่อขอขยายและขอลดการส่ งงวดชําระหนี้
สหกรณ์ฯ ตรวจสอบแล้ว ร.ต.อ.พลวัฒน์ฯ มีห นี้ เงิ นกูส้ ามัญ ค้างชําระเป็ นเงิ นต้นจํานวน 1,031,759.- บาท
ตามสัญ ญาส่ งชําระหนี้ งวดรายเดือ นเท่ากันงวดละ 24,400.- บาท จํานวน 98 งวด ร.ต.อ.พลวัฒน์ฯ ตัดชําระหนี้ เ งินกู้สามัญ
เป็ นเงิ นต้นพร้อมดอกเบี้ย จํานวน 231,469.- บาท เหลือ หนี้ คา้ งชําระเป็ นเงิ นต้น จํานวน 800,290.- บาท ขอขยายการส่ งงวด
ชําระหนี้ จากเดิม 98 งวด ขยายเป็ น 110 งวด และขอลดการส่ งชําระหนี้ งวดรายเดือนจากเดิมงวดละ 24,400.- บาท ลดลงเหลื อ
งวดละ 15,800.- บาท หนี้หมดภายในอายุ 66 ปี
ทั้งนี้ สหกรณ์ฯ ได้แจ้งหนังสื อให้ผคู ้ ้ าํ ประกันรับทราบเรี ยบร้อยแล้ว
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม
อนุมตั ิ
พ.ต.อ.บัญชาฯ เลขานุการ 4.7 เรื่ องสมาชิกสมัครเงินฝากสะสมทรัพย์
มีส มาชิ ก แจ้งความประสงค์ส มัครเงินฝากสะสมทรั พย์จ าํ นวน 3 ราย เป็ นจํานวนเงินทั้งสิ้ น 11,000.- บาท
(หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) มีรายละเอียดดังนี้
ลําดับที่
1
2
3

ยศ นาม
ร.ต.อ.หญิงพิชญานิ น
ส.ต.ท.ธนาธิ ป
ส.ต.ท.นราธิ ป

นามสกุล
ปลัง่ กลาง
พนาจันทน์
ชัยศรี

สังกัด
สภ.เมืองบุรีรัมย์
สภ.เมืองบุรีรัมย์
สภ.สตึก

เลขทะเบียน
6996
6824
6865

จํานวนเงิน (บาท)
5,000
4,000
2,000

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม
อนุมตั ิ
พ.ต.อ.บัญชาฯ เลขานุการ 4.8 เรื่ องสมาชิกขอปิ ดบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ก่อนครบกําหนด
มีสมาชิกขอปิ ดบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ก่อนครบกําหนด 1 ราย ดังนี้
ลําดับ

1

ยศ นาม
ส.ต.ท.โชคจักรพงษ์
เลขบัญชี 6585

มติที่ประชุม

นามสกุล
วงษ์ศรี

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
อนุมตั ิ

สังกัด
สภ.หนองกี่

ส่ งเดือนละ(บาท)
1,000.(ส่ งได้ 8 งวด)

จํานวนเงิน(บาท)

สาเหตุที่ขอปิ ด

8,000.- นําไปใช้จ่ายในครอบครัว

- 27 พ.ต.อ.บัญชาฯ เลขานุการ 4.9 เรื่ องขอโอนสมาชิกภาพระหว่างสหกรณ์
ด้วยมีสมาชิกแจ้งความประสงค์ขอโอนสมาชิกภาพระหว่างสหกรณ์จาํ นวน 2 ราย ดังนี้
1. ด.ต.จตุรงค์ ริ นไธสง สมาชิกเลขทะเบียน 7195 ขอโอนสมาชิกภาพจากสหกรณ์ออมทรัพย์ตาํ รวจภูธรจังหวัด
ระยอง จํา กัด มายัง สหกรณ์ อ อมทรั พย์ตาํ รวจภู ธ รจังหวัดบุ รีรั มย์ จํา กัด ตรวจสอบแล้ว ด.ต.จตุ รงค์ฯ มีทุ นเรื อ นหุ ้น จํา นวน
1,116,000.- บาท มีอายุการเป็ นสมาชิก 22 ปี 7 เดือน ไม่ติดภาระผูค้ ้ าํ ประกันและไม่มีหนี้เงินกูค้ า้ งชําระแต่อย่างใด
2. ร.ต.อ.สุ ทดั กลมกูล สมาชิกเลขทะเบียน 6143 ขอโอนสมาชิกภาพจากสหกรณ์ออมทรัพย์ตาํ รวจภูธรจังหวัด
บุรีรัมย์ จํากัด ไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ตาํ รวจภูธรจังหวัดชลบุรี จํากัด ตรวจสอบแล้ว ร.ต.อ.สุ ทดั ฯ มีทุนเรื อนหุ ้น จํานวน 164,000.บาท มีหนี้เงินกูส้ ามัญค้างชําระเป็ นเงินต้น จํานวน 259,497.- บาท มีอายุการเป็ นสมาชิก 11 ปี 7 เดือน ไม่ติดภาระผูค้ ้ าํ ประกัน
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม
อนุมตั ิ
พ.ต.อ.บัญชาฯ เลขานุการ 4.10 เรื่ องสมาชิกได้ รับคําสั่งจากกรมบังคับคดีให้ พิทกั ษ์ ทรัพย์ไว้เด็ดขาด
สื บเนื่องจากระเบียบวาระที่ 3.6 สหกรณ์ฯ ตรวจสอบพบรายชื่อสมาชิกราย ร.ต.ต.บุญช่วย ชํารัมย์ ตําแหน่ ง
รอง สว.(ป.) สภ.เมืองบุรีรัมย์ สมาชิกเลขทะเบียน 5052 ถูกศาลสั่งให้พิทกั ษ์ทรัพย์ไว้เด็ดขาดทั้งนี้ ต้ งั แต่วนั ที่ 18 ธันวาคม 2563,
วันประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที่ 6 มกราคม 2564 และวันที่ครบกําหนดยืน่ ขอรับชําระหนี้วนั ที่ 8 มีนาคม 2564
สหกรณ์ฯ ตรวจสอบข้อมูลของ ร.ต.ต.บุญช่วยฯ ก่อนวันประกาศพิทกั ษ์ทรัพย์ คือวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
ร.ต.ต.บุญช่วยฯ มีทุนเรื อนหุ ้นจํานวน 488,400.- บาท มีหนี้ เงินกูส้ ามัญค้างชําระเป็ นเงินต้นจํานวน 1,772,733.- บาท มีหนี้ เงินกู้
เพื่อ เหตุ ฉุก เฉิ นค้างชําระเป็ นเงิ นต้น จํานวน 25,000.- บาท,มี ห นี้ เ งิ นกู้พิเ ศษเพื่อ ประกอบอาชี พ ค้า งชํา ระเป็ นเงิ นต้นจํา นวน
257,541.- บาท และมีหนี้ เงินกูเ้ พื่อซื้ ออาวุธ ปื นค้างชําระเป็ นเงินต้นจํานวน 28,183.- บาท รวม 4 รายการ เป็ นเงินจํานวนทั้งสิ้ น
2,083,457.- บาท (สองล้านแปดหมื่นสามพันสี่ ร้อยห้าสิ บเจ็ดบาทถ้วน) มีผคู ้ ้ าํ ประกันเงินกูส้ ามัญ จํานวน 4 ราย คือ 1.ด.ต.สมศักดิ์
วิเศษชุมพล 2.ร.ต.ต.ธนวัฒน์ สมภาค 3.ด.ต.ประจวบ ขําโต 4.ร.ต.ต.วิชิตพงศ์ ศรชัยเลิศสกุล มีผคู ้ ้ าํ ประกันเงินกูพ้ ิเศษเพื่อประกอบ
อาชีพ จํานวน 2 ราย คือ 1.ร.ต.ต.สมศักดิ์ รักสมัย และ 2.ด.ต.ชนะพัฒน์ เฉลิมรัมย์ และมีผคู ้ ้ าํ ประกันเงินกูเ้ พื่อซื้ ออาวุธปื น จํานวน
2 คน คือ 1.ร.ต.ต.ประจวบ ขําโต และ 2.ร.ต.ต.สมศักดิ์ วิเศษชุมพล
ดังนั้น เพื่อมิให้สหกรณ์ฯ ต้องคืนเงินในส่ วนที่ได้รับชําระหนี้ หลังศาลล้มละลายกลางมีคาํ สั่งพิทกั ษ์ทรัพย์ และ
เสี ยสิ ทธิ์ในการยืน่ ขอเป็ นเจ้าหนี้ร่วม สหกรณ์ฯ จึงขอดําเนินการดังนี้
1. ของดการเรี ยกเก็บเงินค่าหุ ้นและหนี้ของ ร.ต.ต.บุญช่วยฯ ตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ 2564 เป็ นต้นไป จนกว่าศาล
จะมีคาํ สั่งถอนการพิทกั ษ์ทรัพย์ สําหรับเงินชําระหนี้งวดประจําเดือน ธันวาคม 2563 และงวดประจําเดือน มกราคม 2564 สหกรณ์
ฯ จะกันไว้เพื่อรอจ่ายคืนเมื่อสํานักงานบังคับคดีมีหนังสื อแจ้งให้สหกรณ์ฯ คืนเงิน
2. สหกรณ์ฯ จะมีห นังสื อแจ้งให้ ร.ต.ต.บุญ ช่วยฯ และผูค้ ้ าํ ประกันทุก รายมารับทราบหนี้ สิ นที่คา้ งชําระและ
ดําเนินการในส่ วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
3. แต่งตั้งผูแ้ ทนสหกรณ์ฯ ไปดําเนินการยืน่ ขอเป็ นเจ้าหนี้ร่วมขอเฉลี่ยทรัพย์จากเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติทปี่ ระชุม
ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งมอบหมายให้ พ.ต.อ.บัญชา ศรี อนันต์ ผกก.(สอบสวน) ภ.จว.บุรีรัมย์ เลขานุ การ เป็ นผูแ้ ทนของ
สหกรณ์ฯ มี อาํ นาจดํา เนิ นการแทนในกรณี ข อง ร.ต.ต.บุ ญ ช่ ว ย ชํารั มย์ และเป็ นผูด้ ําเนิ น กระบวนพิ จารณาคดี ล ้มละลายต่ อเจ้า พนักงาน
พิทกั ษ์ทรัพย์ในคดีน้ ี จนเสร็ จสิ้ น รวมทั้งมีอาํ นาจในการสละสิ ทธิ์ หรื อดําเนิ นกระบวนพิจารณาในทางจําหน่ ายสิ ทธิ ประมูลซื้ อทรัพย์ วางเงิน
ค่าใช้จ่ายในคดี รับหนังสื อบังคับคดี แทน ยื่นคําร้ อง คําแถลงในคดี ถอนคําขอรับชําระหนี้ คัดถ่ า ยเอกสารในสํานวนคดี ตรวจสํานวนคดี
ยึดทรัพย์ ตรวจรั บรองบัญ ชี ยื่นคํา ร้องขอขยายระยะเวลาวางเงินค่ าขายทอดตลาดทรัพย์ ยื่น คําขอรับชําระหนี้ รับหนังสื อโอนกรรมสิ ทธิ์
ตรวจคําขอรับชําระหนี้ และรับเอกสารสิ ทธิ รับเงิน เข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงในทีป่ ระชุมเจ้าหนี้ ประนี ประนอมยอมความ รวมทั้งมีอาํ นาจ
มอบอํานาจช่วงให้กบั บุคคลใดหรื อแต่งตั้งทนายความให้ดาํ เนิ นการแทนได้

- 28 -

พ.ต.อ.บัญชาฯ เลขานุการ 4.11 เรื่องขอชําระหนี้สัญญาเงินกู้โครงการเงินกู้พิเศษเอนกประสงค์ของชุมนุมสหกรณ์ ออมทรัพย์แห่ งประเทศไทย จํากัด
1. ด้วยสหกรณ์ฯ มีสัญญาเงินกูโ้ ครงการเงินกูพ้ ิเศษเอนกประสงค์กบั ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ งประเทศไทย
จํากัด วงเงิ นกู้ 565,000,000.- บาท (ห้าร้ อ ยหกสิ บห้าล้านบาทถ้ว น) มีห นี้ คงเหลื อ เป็ นเงิ นต้นจํานวน 324,564,887.55 บาท
(สามร้อยยี่สิบสี่ ลา้ นห้าแสนหกหมื่นสี่ พนั แปดร้อ ยแปดสิ บเจ็ดบาทห้าสิ บห้าสตางค์) โดยมีอตั ราดอกเบี้ยเงินกูร้ ้อยละ 4.12 ต่อ ปี
มีเฉลี่ยคืน ตามเงื่อนไขสหกรณ์ฯ จะชําระหนี้ได้ต้ งั แต่วนั ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เป็ นต้นไป
2. สหกรณ์ฯ มีสัญญาเงินกูป้ ระเภทตัว๋ สัญญาใช้เงินกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรวงเงินกู้
550,000,000.- บาท (ห้าร้อยห้าสิ บล้านบาทถ้วน) ปัจจุบนั เบิกใช้ไปแล้วจํานวน 185,000,000.- บาท (หนึ่ งร้อยแปดสิ บห้าล้านบาท
ถ้วน) อัตราดอกเบี้ยเงินกูร้ ้อยละ 3.20 ต่อปี คงเหลือวงเงินที่ใช้ได้อีกจํานวน 365,000,000.- บาท (สามร้อยหกสิ บห้าล้านบาทถ้วน)
จากรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น อัตราดอกเบี้ยเงินกูต้ ว๋ั สัญญาใช้เงินของธนาคารเพื่อการเกษตรฯ มีอตั ราดอกเบี้ย
ตํ่ากว่าชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ดังนั้น เพื่อเป็ นการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายและเป็ นประโยชน์ต่อสหกรณ์ฯ จึงขอขายตัว๋ สัญญาใช้เงิน
ของธนาคารเพื่อการเกษตรฯ จํานวน 324,564,887.55 บาท เพื่อชําระหนี้ โครงการเงิ นกูพ้ ิเศษเอนกประสงค์ข องชุมนุ มสหกรณ์
ออมทรัพย์ฯ ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 โดยขอแยกตัว๋ สัญญาฯ ออกเป็ น 11 ฉบับ ดังนี้
1. ตัว๋ สัญญาใช้เงินฉบับละ
2. ตัว๋ สัญญาใช้เงินฉบับละ

30,000,000.00 บาท จํานวน 10 ฉบับ
24,564,887.55 บาท จํานวน 1 ฉบับ

ระยะเวลาไม่เกิน 180 วัน
ระยะเวลาไม่เกิน 180 วัน

จากการดําเนินการดังกล่าวข้างต้นทําให้สหกรณ์ฯ มีค่าใช้จ่ายลดลงเดือนละประมาณ 231,000.- บาท (สองแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม
อนุมตั ิให้สหกรณ์ฯ ออกตัว๋ สัญญาใช้เงินของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเพื่อนําไปชําระหนี้
ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ งประเทศไทย จํากัด โดยให้สหกรณ์ฯ ประสานกับชุมนุมฯ เพื่อขอทราบเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย
ที่ตอ้ งชําระให้แก่ชุมนุมฯ ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

- 29 พ.ต.อ.บัญชาฯ เลขานุการ 4.12 เรื่ องขอจัดทําประกันภัยคุ้มครองอุบัตเิ หตุและการเจ็บป่ วยด้ วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) เพื่อเป็ นสวัสดิการให้ กบั สมาชิก
เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รอบใหม่ ทําให้มีผตู ้ ิดเชื้อ
ไวรัส โคโรนา 2019 เพิ่มขึ้ นอย่างรวดเร็ ว ดังนั้นเพื่อ เป็ นสวัส ดิก ารและเป็ นการสร้างขวัญ และกําลังใจให้ก บั สมาชิก จึงขอทํา
ประกันภัยคุม้ ครองอุบตั ิเหตุและการเจ็บป่ วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้กบั สมาชิกทุกคน โดยมี บมจ.อาคเนย์ประกันภัย
เสนอเงื่อนไขพร้อมรายละเอียดการประกันภัยคุม้ ครองอุบตั ิเหตุและการเจ็บป่ วยด้วยโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ดังนี้
ข้อตกลงคุม้ ครอง
1.ผลประโยชน์การติดเชื้ออันเนื่ องมาจากไวรัส COVID-19
(ในกรณี ที่ตรวจพบเป็ นครั้งแรก)
2.ผลประโยชน์การเสี ยชีวติ การสู ญเสี ยอวัยวะ สายตา หรื อ
ทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิง (อ.บ.1) อันเนื่ องมาจากอุบตั ิเหตุทว่ั ไป
เบี้ยประกันต่อคน (ยังไม่รวมอากร)

แผน 1
50,000

จํานวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
แผน 2
แผน 3
100,000
150,000

แผน 4
200,000

50,000

100,000

150,000

200,000

240

499

758

1,017

เงื่อนไขการรับประกันภัย
1. เบี้ยประกันภัยนี้ยงั ไม่รวมอากร 20 บาท ต่อ 1 ผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันภัย
2. ผูข้ อเอาประกันภัยต้อมีอายุ 1 - 99 ปี (คํานวณอายุ ปี พ.ศ. ปัจจุบนั – ปี พ.ศ. เกิด)
3. ไม่รับประกันภัยผูท้ ่ีติดเชื้อ มาก่อนการทําประกันภัย หรื อ ต้องสงสัยว่าติดเชื้อ COVID-19 โดยถูกกักตัวเพื่อรอดู
อาการ หรื อถูกตรวจสุ ขภาพ หรื อเพื่อการรักษาให้หายจากการเจ็บป่ วยในเวลาต่อมา
4. ผูข้ อเอาประกันภัยสามารถซื้ อกรมธรรม์ประกันภัยโดยจํานวนเงินเอาประกันภัยสู งสุ ดไม่เกิน 200,000 บาท/คน
รวมทุกช่องทางและโครงการที่ทาํ ประกันภัยภายใต้แผนความคุม้ ครองการประกันภัยอุบตั ิเหตุและการเจ็บป่ วย ด้วยโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่าน บมจ.อาคเนย์ประกันภัย
5. บริ ษทั ฯ จะไม่คุม้ ครองกรณีที่ผขู ้ อเอาประกันภัยเดินทางไปยังประเทศ หรื อเขตบริ หารพิเศษ หรื อเมืองที่กระทรวง
สาธารณสุ ขได้ประกาศเป็ นพื้นที่เสี่ ยงต่อการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ภายใน 1 เดือน ก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่ มมีผลบังคับ
ทั้งนี้ หากพบว่ามีการแถลงในใบคําขอ บริ ษทั ฯ จะไม่รับประกันภัยรวมถึงแผนการเดินทางไปยังประเทศ หรื อเขตบริ หารพิเศษ หรื อ
เมือ งที่กระทรวงสาธารณสุ ขได้ประกาศเป็ นพื้นที่เ สี่ ยงต่ อการติ ดเชื้อ ไวรั ส COVID-19 ในอี ก 3 เดื อน นับตั้งแต่ วนั ที่กรมธรรม์
ประกันภัยเริ่ มมีผลบังคับรายชื่อประเทศที่กระทรวงสาธารณสุ ขได้ประกาศเป็ นพื้นที่เสี่ ยงต่อการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ได้ และ
รวมถึงประเทศอื่นๆ ที่กระทรวงสาธารณสุ ขได้มีการประกาศเพิ่มเติม ให้เป็ นพื้นที่เสี่ ยงต่อ COVID-19
6. สายงานฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการพิจารณาผูป้ ระสงค์เอาประกันภัยที่ปัจจุบนั อาศัยอยู่ หรื อมีประวัติการเดินทางไปยัง
จังหวัดที่มีค วามเสี่ ยงภัย ได้แก่ สมุทรสาครหรื อ จังหวัดอื่ นๆ ที่ก ระทรวงสาธารณสุ ข และสํานัก งานศูนย์บริ ห ารสถานการณ์
แพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) ได้มีการประกาศเพิ่มเติมให้เป็ นพื้นที่ Lockdown
COVID-19
7. มีระยะเวลารอคอย 14 วัน (นับตั้งแต่วนั ที่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่ มมีผลบังคับ)
8. สงวนสิ ทธิ์สําหรับผูเ้ อาประกันภัยที่ถือสัญชาติไทยเท่านั้น
ทั้งนี้ หากที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิให้สหกรณ์ฯ ดําเนินการจัดทําประกันภัยคุม้ ครองอุบตั ิเหตุและการเจ็บป่ วยด้วยโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กบั สมาชิกทุกคน สหกรณ์ฯ จะส่ งรายชื่อให้กบั บริ ษทั ฯ ได้ในวันที่ 27 มกราคม 2564
ความคุม้ ครองจะเริ่ ม 28 มกราคม 2564 ไปจนถึ ง วันที่ 27 มกราคม 2565 แต่ท้ งั นี้ จะมีระยะเวลารอคอย 14 วัน (นับตั้งแต่ วนั ที่
กรมธรรม์ประกันภัยเริ่ มมีผลบังคับ) โดยสหกรณ์ฯ จะเบิกเงินค่าเบี้ยประกันจากบัญชีทุนสาธารณประโยชน์

- 30 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิในหลักการให้สหกรณ์ฯ จัดทําประกันภัยคุม้ ครองอุบตั ิเหตุและการเจ็บป่ วยด้วยโรคติดเชื้ อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ให้กบั สมาชิกของสหกรณ์ ณ วันที่ 31 มกราคม 2564 โดยเลือกแผนการทําประกันภัยแผนที่ 1 ค่าเบี้ยประกัน
240 บาท/คน กับ บริ ษทั อาคเนย์ประกันภัย จํากัด (มหาชน) โดยให้เบิกเงินค่าเบี้ยประกันจากบัญชีทุนสาธารณประโยชน์
พ.ต.อ.บัญชาฯ เลขานุการ 4.13 เรื่ องขอเชิญประชุมสัมมนา
ด้วยสันนิ บาตสหกรณ์แห่ งประเทศไทย กําหนดจัดการฝึ กอบรมบุคลากรสหกรณ์หลัก สู ตร “การบริ หารงาน
เอกสารและการเขียนหนังสื อโต้ตอบภาคปฏิบตั ิ” รุ่ นที่ 1 ระหว่างวันที่ 15 – 17 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมศูนย์การประชุมรัชนี
แจ่มจรัส สันนิบาตสหกรณ์แห่ งประเทศไทย กรุ งเทพฯ เพือ่ พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้กา้ วทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา เพื่อให้บุคลากรในสหกรณ์ได้รับความรู ้ เพิม่ ทักษะในการบริ หารงานด้านเอกสาร มีความรู ้ ความชํานาญในด้านงานสาร
บรรณ การจัดเก็บบริ ห ารงานเอกสาร ตลอดจนเทคนิ ค วิธี ก ารในการเขียนหนังสื อ โต้ตอบอย่างถู ก ต้อ ง รวมทั้งได้แลกเปลี่ ยน
ประสบการณ์และความคิดเห็นระหว่างผูเ้ ข้าร่ วมรับการฝึ กอบรมกับวิทยากร และขอเชิญบุคลากรของสหกรณ์เข้าร่ วมการฝึ กอบรม
โดยมีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเป็ นเงินจํานวน 1,000.- บาท สหกรณ์ฯ ขอส่ ง น.ส.วัชราภรณ์ มัง่ มี เจ้าหน้าที่ธุรการ เป็ นผูเ้ ข้าร่ วม
ประชุมในครั้งนี้
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม
อนุมตั ิตามเสนอ
พ.ต.อ.บัญชาฯ เลขานุการ 4.14 เรื่ องการพิจารณาจ่ ายเงินกู้สามัญ
ตั้งแต่วนั ที่ 21 ธันวาคม 2563 – 20 มกราคม 2564 มีสมาชิกยืน่ กูแ้ ต่ละประเภทดังนี้
1.สมาชิ ก ยื่นกู้ส ามัญ จํานวน 66 ราย และกู้หุ้ นตัว เอง จํานวน 6 ราย รวม 72 ราย เป็ นเงิ น ขอกู้จ ํานวน
113,969,000.- บาท
2. สมาชิกยืน่ กูเ้ งินสามัญกรณีพิเศษ จํานวน 2 ราย เป็ นเงินขอกูจ้ าํ นวน 4,000,000.- บาท
3. สมาชิกยืน่ กูเ้ งินกูพ้ ิเศษเพื่อประกอบอาชีพ จํานวน 2 ราย เป็ นเงินขอกูจ้ าํ นวน 400,000.- บาท
สมาชิกยืน่ กูเ้ งินกูท้ ุกประเภทรวม 76 ราย เป็ นเงินขอกูจ้ าํ นวนทั้งสิ้ น 118,369,000.- บาท จ่ายจริ งประมาณ 23,107,871.- บาท
สหกรณ์ฯ ได้รวบรวมสัญญาเงิ นกูท้ ุก ประเภทเสนอต่ อ คณะกรรมการเงิ นกูเ้ พื่อ ร่ วมกันพิจ ารณาแล้วเห็ นว่า
สมาชิกทุกรายยืน่ ขอกูต้ รงตามระเบียบว่าด้วยการให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกและตรงตามหลักเกณฑ์ที่สหกรณ์ฯ กําหนด
ทั้งนี้ สหกรณ์ฯ มีเงินจากการรับฝากเงิน,รับชําระหนี,้ อยู่ในบัญชีเงินฝากของสหกรณ์ ในระเบียบวาระที่ 3.7 และ
จากการกันเงินในระเบียบวาระที่ 3.8 จ่ ายให้ กบั สมาชิกที่ยื่นขอกู้เงินได้ ท้ังหมดรวม 72 ราย สํ าหรับสมาชิกที่ยื่นกู้เงินกู้สามัญกรณี
พิเศษ จํานวน 2 ราย และเงินกู้พิเศษเพื่อประกอบอาชีพ จํานวน 2 ราย จะขอคณะกรรมการเงินกู้พิจารณาอีกครั้งต่อไป
สหกรณ์ฯ ขอกําหนดวันจ่ ายเงินกู้สามัญในวันจันทร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
สําหรับเงินกูเ้ พื่อเหตุฉุก เฉิ น สหกรณ์ฯ จะรวบรวมเอกสารคําขอกูแ้ ละสรุ ปจํานวนสมาชิก,จํานวนเงินที่ขอกู้
ภายในเวลา 10.00 น. เพื่อเสนอขออนุมตั ิเบิกจ่ายเงินให้กบั สมาชิกทุกวันทําการ
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม
อนุมตั ิตามเสนอ

- 31 ระเบียบวาระที่ 5 เรื่ องอื่นๆ

- พ.ต.อ.นิ ธิศ ปิ ติธีรโชติ ประธานฯ กล่าวว่า มี เรื่ องที่ จะฝาก คือเรื่ องที่ สมาชิ กเราถู กบังคับคดี ก็อยากจะให้พวกเราทุ กคนช่ วยกันดู ว่า
แนวโน้มที่สมาชิกเราถูกบังคับคดี เราควรจะมีการเตรี ยมตัวไว้ก่อน อันนี้ โชคดีที่สหกรณ์ฯ
ตรวจสอบพบก่ อ นวันครบกําหนดการขอรับชําระหนี้ ถื อ ว่าเร็ วในระดับ หนึ่ ง แต่ส่ิ งที่
อยากจะฝากคือ อยากให้หัวหน้าหน่วยแต่ละสภ.ต้องพยายามดูแลลูกน้องด้วย คนใดที่ มี
แนวโน้ม ถ้าเรารู ้ก่ อ นหรื อ ป้ อ งกันได้ก่ อ นที่จะถูก ประกาศในราชกิจจาหรื อก่ อ นจะถู ก
ฟ้องร้อง อันนั้นต้องจับตามอง อยากจะให้เจาะลึกลงไป ก็ให้ช่วยๆ กันดู เพื่อไม่ให้เกิดคดี
แบบนี้ เพราะว่า มัน จะเกี่ ย วข้อ งกับ การบริ ห ารงานภายในโรงพัก ด้ว ยว่ าเกี่ ยวข้อ งกับ
สวัสดิ การหรื อการใดก็ตาม เพราะว่าทางสํานักงานตํารวจแห่ งชาติก็พ ยายามให้หัวหน้า
หน่ วยสอดส่ อ งผูใ้ ต้บ ังคับ บัญชาอยู่แ ล้ว โดยเฉพาะหน่ วยใหญ่ๆ อย่างเช่ น สภ.เมื อ งฯ
อาจจะดู แ ลผู ้ใ ต้บ ัง คับ บัญชาได้ไ ม่ ท ่ัวถึ งเนื่ อ งจากมี ผูใ้ ต้บ ังคับ บัญ ชาเป็ นจํานวนมาก
แต่หน่วยเล็กๆ ก็น่าจะดูได้ทว่ั ถึง ก็ให้ดูว่าผูใ้ ต้บงั คับบัญชามีแนวโน้มเป็ นอย่างไร ก็อาจจะ
เจาะลึกลงไปอีกว่าผูใ้ ต้บงั คับบัญชาเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะการบริ หารงานที่มีช่องโหว่หรื อไม่
อย่างเช่นสมาชิกแต่ละคนมีความเดือดร้อนก็จะไปปรับแต่งบัญชี เพื่อจะเอาเอกสารไปขอกู้
กับหน่วยงานอื่น หรื อธนาคาร หรื อสถาบันการเงินอื่น แล้วก็ไปบอกกับการเงินว่าจะขอ
จ่ายเองไม่ตอ้ งไปลงรายะเอียดในการหักเงิน ก็ทาํ ให้สหกรณ์ฯ หรื อใครๆ ก็ดูไม่ออกว่ามี
ค่าใช้จ่ายอื่นเพราะการเงินไปให้ความร่ วมมื อกับ สมาชิ กหรื อลู กน้อ ง แต่มนั ก็มีห นังสื อ
ในส่ วนของการบริ ห ารการปกครองของเราอยู่แ ล้วว่า ในการหัก ชําระหนี้ ต ้อ งหัก ให้
สหกรณ์ก่อนเป็ นลําดับแรกตาม พรบ. สหกรณ์ ซึ่งรายละเอียดมันมีต้งั แต่ ปี 53 แล้ว ซึ่งเป็ น
สิ่ งที่พ วกเราไม่ ค่อ ยได้ตระหนัก ถึงในเรื่ อ งนี้ ซึ่ งหนังสื อฉบับ นี้ มนั มีม าตั้งแต่ปี 53 แล้ว
ปั จจุ บนั ก็มีก ารกําชับสั่งการมาอี ก เนื่อ งมาจากผลพวงจากการปฏิ บตั ิงานของเจ้าหน้าที่
การเงินที่มีการหมกเม็ด ก็ทาํ ให้เราพอกพูนในปั ญหาของการถูกฟ้ องร้องมากขึ้น ทาง ตร.
เองเป็ นห่ ว งจึ ง ได้มี ห นัง สื อ มากํา ชับ ว่ า ให้เ จ้า หน้า ที่ ก ารเงิ น หัก ชํา ระหนี้ ให้ส หกรณ์
เป็ นลําดับ แรกถัดจากภาษีแ ละเงินกองทุ น ซึ่ งในเนื้ อ หาก็จะมี ป ระมาณนี้ ก็อ ยากจะให้
พวกท่านใส่ ใจและควบคุมเจ้าหน้าที่การเงินให้ดี ถ้ามันเป็ นหลักแล้วปฏิบตั ิตามเงื่อนไข
ตามระเบียบแล้ว มันก็จะทําให้ได้ดูแลไปขั้นหนึ่ง ลําดับถัดไปก็มาดูแลลูกน้องแต่ละคนว่า
จะมีแนวโน้มไปในทิศทางไหน คือมันจะมีมาตรการมาตลอด เชื่อมโยงกันไปแล้วก็ผูกโยง
กันไป แต่ใ นการปฏิ บตั ิไม่ค่อยได้ดูแลกัน ก็ตอ้ งมาปรับมาดูแลกันก่อนที่มนั จะเกิดเหตุ
แบบนี้ โดยเฉพาะหน่วยใหญ่ๆ ก็ขอฝากตรงนี้ดว้ ย

- ประธานฯ สอบถามว่ามีผใู ้ ดมีขอ้ เสนอแนะหรื อข้อซักถามเรื่ องใดอีกหรื อไม่
- เมื่อไม่มีผใู ้ ดเสนอแนะหรื อซักถามเรื่ องใด ประธานฯ จึงกล่าวปิ ดการประชุม
เลิกประชุมเวลา 12.00 น

สําเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ) พ.ต.อ.บัญชา ศรี อนันต์
(บัญชา ศรี อนันต์)
เลขานุการ

