
สําเนา 
รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภธูรจังหวัดบุรีรัมย์ จํากดั 
คร้ังที่ 8/2565 วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2565 
ณ หอประชุมชัยจินดาตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ 

******************************** 
คณะกรรมการดําเนินการ จํานวน  15 ท่าน เข้าประชุม   13  ท่าน ไม่เข้าประชุม  2  ท่าน 
ที่ปรึกษา จํานวน  32 ท่าน เข้าประชุม   28  ท่าน ไม่เข้าประชุม  4  ท่าน 
ผู้เข้าร่วมประชุม จํานวน  5 ท่าน   

 

กรรมการที่เข้าประชุม 
  1. พล.ต.ต.รุทธพล เนาวรัตน ์ ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ ประธานกรรมการ 
  2. พ.ต.อ.ปริญญา พรเดชาพิพัฒ รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ รองประธานกรรมการคนที่ 1 
  3. พ.ต.อ.ก้องชาต ิ เล้ียงสมทรัพย์ รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ รองประธานกรรมการคนที่ 2 
  4. พ.ต.อ.บัญชา ศรีอนันต ์ ผกก.(สอบสวน) ภ.จว.บุรีรัมย์ เลขานุการ 
  5. พ.ต.อ.ธีรพล ยมนา ผกก.สภ.โนนดินแดง เหรัญญิก 
  6. พ.ต.อ.ศิริวฒัน ์ สมกิจศิริ ผกก.สภ.เมืองบุรีรัมย์ กรรมการ 
  7. พ.ต.อ.เจตน์สฤษฎิ์ แพ่งศรีสาร ผกก.สภ.ประโคนชัย กรรมการ 
  8. พ.ต.อ.วชิรวิทย์ วรรณธานี ผกก.สภ.สตกึ กรรมการ 
  9. พ.ต.อ.กัมพล วงษ์สงวน ผกก.สภ.บ้านกรวด กรรมการ 
10. พ.ต.อ.สมยศ พื้นชัยภูมิ ผกก.สภ.พุทไธสง กรรมการ 
11. พ.ต.อ.วิศิษฎ ์ บัวสง่าวงศ์ ผกก.สภ.โนนสุวรรณ กรรมการ 
12. พ.ต.อ.สาธิต สถิตถาวร ผกก.สืบสวน ภ.จว.บุรีรัมย์ กรรมการ 
13. พ.ต.อ.อนนัต ์ ทองบรรเทิง ผกก.สภ.หนองสองห้อง กรรมการ 

 

กรรมการที่ไม่เข้าประชุม 
  1. พ.ต.อ.อดุลย์ ชัยประสิทธิกุล รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ รองประธานกรรมการคนที่ 3 
  2. พ.ต.อ.นิรันดร์ แก้วอิน รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ รองประธานกรรมการคนที่ 4 

 

ที่ปรึกษาท่ีเข้าประชุม 
  1. พ.ต.อ.ฉัฐวัชร วงศ์วาสน์ รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ 
  2. พ.ต.อ.ประกิจ เหลืองวิลัย ผกก.(สอบสวน) ภ.จว.บุรีรัมย์ 
  3. พ.ต.อ.มนัสวฒุ ิ บรรยงค์ ผกก.(สอบสวน) ภ.จว.บุรีรัมย์ 
  4. พ.ต.อ.เพิ่มสุข ศิริพละ ผกก.ฝอ.ภ.จว.บุรีรัมย์ 
  5. พ.ต.อ.สมชัย โสภณปัญญาภรณ์ ผกก.สภ.ลําปลายมาศ 
  6. พ.ต.อ.อัษฎไณย ปูองกัน ผกก.สภ.คูเมอืง 
  7. พ.ต.อ.วิษณ ุ อาภรณ์พงษ์ ผกก.สภ.กระสัง 
  8. พ.ต.อ.ยุทธนา ไตรทิพย์ ผกก.สภ.หนองกี ่
  9. พ.ต.อ.บุญธรรม สมบูรณ์ ผกก.สภ.นาโพธิ ์
10. พ.ต.อ.จุลฑิตย์ กิตติรงค ์ ผกก.สภ.ปะคํา 
11. พ.ต.อ.ญาณะธัช ชัยพชรโชติ ผกก.สภ.บ้านบวั 
12. พ.ต.อ.ฐิตินันท ์ วรรณสาร ผกก.สภ.แคนดง 
13. พ.ต.อ.มานิตย์ สร้อยจิตร ผกก.สภ.เฉลิมฯ 
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14. พ.ต.อ.พงศ์ยุทธ ์ แก้วดอนรี ผกก.สภ.พลับพลาชัย 
15. พ.ต.อ.ประดิษฐ์ ทะประสิทธิ์จิตต์ ผกก.สภ.ห้วยราช 
16. พ.ต.อ.ขุนศึก เศรษฐชัย ผกก.สภ.ชําน ิ
17. พ.ต.อ.ชูสิทธิ์ หล่อแสง ผกก.สภ.บ้านด่าน 
18. พ.ต.อ.ดํารงศิลป์ ดวงกลาง ผกก.สภ.บ้านใหม่ฯ 
19. พ.ต.อ.รัตนพล ธูปแก้ว ผกก.สภ.ลําดวน 
20. พ.ต.อ.หิรัณยสุทธิ์ อินทร์โย ผกก.สภ.หนองหงส์ 
21. พ.ต.อ.อนกุาร ธรรมวิจารณ์ ผกก.สภ.นางรอง 
22. พ.ต.ท.นนัทสิทธิ์ เล่งน้อย สวญ.สภ.โคกกระชาย 
23. พ.ต.ท.จํารัส ศิริเล้ียง สวญ.สภ.ชุมแสง 
24. พ.ต.ท.อาคม ชนะเพีย สวญ.สภ.ถาวร 
25. พ.ต.ท.ณรงค์ฤทธิ์ ปานแดง สว.สภ.หนองไม้งาม 
26. พ.ต.ต.ทวิช อินทร์ประสิทธิ์ สว.สภ.หนองไทร 
27. พ.ต.ต.อริญชัย ทิมา สว.สภ.โนนเจริญ 
28. พ.ต.ท.ไกรสิทธิ ์ หาญย่ิง รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บ้านกรวด 

 

ที่ปรึกษาท่ีไม่เข้าประชุม 
  1. พ.ต.อ.ณรงค์ศกัดิ ์ พรหมทา รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ 
  2. พ.ต.อ.สยาม เกียรติบรรจง ผกก.สภ.ทะเมนชัย 
  3. พ.ต.อ.ดํารงศกัดิ ์ เติมสุข ผกก.สภ.ละหานทราย 
  4. พ.ต.ท.เอกลักษณ์ ดิเรกกุล สวญ.สภ.หินเหล็กไฟ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
  1. นายประกาศ กล่าวกระโทก ผู้อํานวยกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 
  2. น.ส.อารีรัตน ์ สมานดุษณี ผู้ตรวจสอบกิจการ 
  3. นางจิรพร ตันตาปกุล ผู้จัดการฯ 
  4. นางพรพรรณ ศรีสังวรณ์ รองผู้จัดการฝุายบัญชี 
  5. นางปานรดา คงพลปาน รองผู้จัดการฝุายสินเช่ือ 

 

เร่ิมประชุมเวลา  09.30  น. 
 เมื่อคณะกรรมการดําเนินการมาครบองค์ประชุมแล้ว พล.ต.ต.รุทธพล   เนาวรัตน์ ประธานกรรมการ เป็นประธาน          
ในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 
ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
-  ไม่ม ี
มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชมุคณะกรรมการดําเนินการ 
พ.ต.อ.บัญชาฯ เลขานุการ เลขานุการ เสนอคณะกรรมการเพื่อรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 49               
คร้ังที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อรับรองรายงานการประชุม  
มติที่ประชุม รับรอง 
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พ.ต.อ.บัญชาฯ เลขานุการ เลขานุการ มอบหมายให้ พ.ต.อ.อนันต์  ทองบรรเทิง ผู้ช่วยเลขานุการ ทําหน้าท่ีดําเนินการ
ประชมุตามระเบยีบวาระต่อไป 
ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องเพื่อทราบ 
พ.ต.อ.อนันต์ฯ ผู้ช่วยเลขานุการ 3.1  เรื่องรายงานการตรวจสอบรายงานกิจการ 
 นางสาวอารีรัตน์  สมานดุษณ ีผู้ตรวจสอบกิจการ ได้รายงานผลการตรวจสอบดังนี้.- 
เรียน ประธานกรรมการและคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ 
 ตามท่ีที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2564 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ได้เลือกตั้งข้าพเจ้าเป็นผู้ตรวจสอบกิจการของ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จํากัด ประจําปีทางบัญชีส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 นั้น ข้าพเจ้าขอเสนอ    
ผลการตรวจสอบสําหรับเดือน มีนาคม 2565 ดังต่อไปนี้ 
1. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
 1.1 เพื่อตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการบัญชีและการเงิน  
 1.2 เพื่อให้ข้อเสนอแนะในการแกไ้ขปรับปรุงการปฏิบัติงานด้านบัญชีและการเงิน  
 1.3 เพื่อตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินงานของสหกรณ์ 
2. ขอบเขตการตรวจสอบ 
 2.1 ตรวจสอบความถูกตอ้งของการบันทึกบัญชีตามเอกสารหลักฐาน 
 2.2 ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงินตามระเบียบและข้อกําหนดของสหกรณ์ 

2.3 ตรวจสอบการดําเนินงานตามวตัถุประสงค์ ข้อบังคับ ระเบียบ และมติที่ประชุม  
2.4 ตรวจสอบการบริหารของคณะกรรมการดําเนินการตามแผนงานและงบประมาณท่ีกําหนดไว้ 

3. การตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน 
3.1 เงินสดคงเหลือ ณ วนัส้ินเดือน ประกอบด้วย 

- เงินสดในมือ จํานวน 25,000.00  บาท 
- เงินฝากธนาคาร  8 บัญชี จํานวน 111,818,790.85  บาท 
- เงินฝาก ชสอ.ตํารวจแห่งชาติ จํานวน 124,344.58  บาท 

3.2 การรับ–จ่าย และการเก็บรักษาเงินสดเป็นไปตามระเบียบการเก็บรักษาเงินสดคือ ไม่เกินวนัละ 30,000.- บาท 
3.3 บัญชีคุมยอดเงินฝากธนาคารทุกบัญชี มียอดเงินคงเหลือส้ินเดือนถูกต้องตรงกับสมุดคู่ฝากของธนาคาร 
3.4 ข้อสังเกตเกี่ยวกับการปฏิบัตกิารด้านการเงิน : ไม่ม ี

4. การตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านบัญช ี
 4.1 เอกสารหลักฐานประกอบการลงบัญชี  ครบถ้วน  สมบูรณ ์
 4.2 การบันทึกบัญชีของสหกรณ์ฯ เรียบร้อยเป็นปัจจุบัน 
 4.3 การจัดทําบัญชีย่อยและทะเบียนต่างๆ ได้จัดทําไว้ครบถ้วน บัญชีรายละเอียดลูกหนี้ เงินรับฝาก ทนุเรือนหุ้น
จัดทําไว้เรียบร้อยตรงกับบัญชีคุมยอด 
 4.4 ข้อสังเกตเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านบัญชี : ไม่ม ี
5. การตรวจสอบด้านการบริหารงาน 
 5.1 การบริหารงานของสหกรณ์ฯ เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติที่ประชุมใหญ่ และ
มติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน 
 5.2 การบริหารงานด้านต่างๆ ของสหกรณ์ฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  สหกรณ์ฯ มกีารแบ่งแยกหน้าท่ีงานของ
เจ้าหน้าท่ีไว้อย่างชัดเจน 
 5.3 ข้อสังเกตเกี่ยวกับการบริหารงาน : ไม่มี 
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6. การให้เงินกู้แก่สมาชิก 

 จํานวนเงนิ 
         6.1 ยอดยกมาจากเดือนก่อน 3,329,049,346.41 บาท 
เงินให้กู้ระหว่างเดือน   
 6.1.1 กู้ฉุกเฉิน จํานวน 253 สัญญา 5,837,400.00 บาท 
 6.1.2 กู้สามัญ -- ” -- 54 สัญญา 81,920,000.00 บาท 
 6.1.3 กู้สามัญพัฒนาคุณภาพชีวิต -- ” -- 12 สัญญา 32,046,006.19 บาท 
 6.1.4 กู้พิเศษ -- ” -- 3 สัญญา 1,500,000.00 บาท 
 6.1.5 กู้โครงการ -- ” -- 1 สัญญา 47,800.00 บาท 
         6.2 รับชําระระหว่างเดือน 114,769,986.52 บาท 
         6.3 ยอดคงเหลือ ณ วันส้ินเดือน 3,335,630,566.08 บาท 

         6.4 ข้อสังเกตเกี่ยวกับเงินให้กู้แก่สมาชิก : ไม่มี  

7. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 
 รายการเคล่ือนไหวระหว่างเดือน  

รายการ ยอดยกมาต้นเดือน กู้เพ่ิม จ่ายชําระหนี ้ คงเหลือส้ินเดือน  
เงินเบิกเกนิบัญชี ธ.กรุงไทย 0.00 6,113,670.65 6,113,670.65 0.00 บาท 
ตั๋วสัญญาใช้เงิน ธกส. 550,000,000.00 0.00 0.00 550,000,000.00 บาท 
ตั๋วสัญญาใช้เงิน ธ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์ 250,000,000.00 0.00 0.00 250,000,000.00 บาท 
ตั๋วสัญญาใช้เงิน ธ.ออมสิน 30,000,000.00 0.00 0.00 30,000,000.00 บาท 
กู้ ชสอ.ปทท.(ระยะปานกลาง) 499,000,000.00 0.00 1,000,000.00 498,000,000.00 บาท 
กู้ ธ.ออมสิน 43,354,492.26 10,903,940.19 0.00 54,258,732.45 บาท 

รวมทัง้สิน้ 1,372,354,492.26 17,017,610.84 7,113,670.65 1,382,258,732.45 บาท 

ข้อสังเกตเกี่ยวกับเงนิเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยืม : ไม่มี 

8. เงินรับฝาก 
 รายการเคล่ือนไหวระหว่างเดือน  

รายการ ยอดยกมาต้นเดือน รับฝากเพ่ิม ถอนเงินรับฝาก คงเหลือส้ินเดือน  
เงินฝากออมทรัพย์ 184,709,683.37 2,462,305.93 1,854,200.00 185,317,789.30 บาท 
เงินฝากออมทรัพย์ (กู้พิเศษ) 0.00 1,500,820.59 1,500,820.59 0.00 บาท 
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษเพ่ือความมั่นคง 142,277,159.94 490,601.48 567,645.08 142,200,116.34 บาท 
เงินฝากสะสมทรัพย์ 5,974,100.00 696,000.00 216,000.00 6,454,100.00 บาท 

รวมทัง้สิน้ 332,960,943.31 5,149,728.00 4,138,665.67 333,972,005.64 บาท 

      ข้อสังเกตเกี่ยวกับเงินรับฝาก : ไม่มี 
9. ทุนเรือนหุ้น 

 รายการเคล่ือนไหวระหว่างเดือน  
รายการ ยอดยกมาต้นเดือน ซื้อหุ้นเพ่ิม ถอนหุ้น คงเหลือส้ินเดือน  

ทุนเรือนหุ้น 1,263,319,670.00 8,669,530.00 2,761,500.00 1,269,227,700.00 บาท 
      ข้อสังเกตเกี่ยวกับทุนเรือนหุ้น : ไม่มี 

10. ด้านการลงทุน 
 รายการเคล่ือนไหวระหว่างเดือน  

รายการ ยอดยกมาต้นเดือน เพ่ิมข้ึน ลดลง คงเหลือส้ินเดือน  
หุ้น ชสอ.ตํารวจแห่งชาติ 605,500.00 0.00 0.00 605,500.00 บาท 
หุ้น บริษัทสหประกันชีวิต 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 บาท 
ห้นุ ชสอ.แห่งประเทศไทย 15,398,500.00 0.00 0.00 15,398,500.00 บาท 
รวมทั้งส้ิน 16,024,000.00    0.00    0.00 16,024,000.00 บาท 

      ข้อสังเกตเกี่ยวกับการลงทุน : ไม่มี 
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11. การใช้จ่ายเงินของสหกรณ์ฯ 
     สหกรณ์ฯ ได้ใช้จ่ายเงินงบประมาณตามหมวดต่างๆ ตามที่ขอจัดตั้งไว้ และได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่โดยวิธีถัวจ่าย   
ทุกรายการ 

สหกรณ์ออมทรัพยต์ํารวจภูธรจังหวัดบุรีรมัย์ จํากดั 
งบประมาณที่ได้รบัอนุมตัจิากที่ประชุมใหญ ่

ประจําเดอืน มนีาคม 2565 
ประเภทรายจ่าย งบประมาณ จ่ายเดือนน้ี (บาท) จ่ายแล้วทั้งสิ้น คงเหลือ (บาท) 

 จัดสรรไว้ (มี.ค.65) (ต.ค.64-มี.ค.65)  

1. หมวดเงนิเดอืนค่าจ้าง     
1.1 เงินเดือน 3,200,000.00 245,730.00 1,474,380.00 1,725,620.00 
1.2 ค่าจ้าง 108,000.00 9,000.00 54,000.00 54,000.00 
รวม 3,308,000.00 254,730.00 1,528,380.00 1,779,620.00 
2. หมวดค่าตอบแทน     
2.1 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การเงินฯ 340,400.00 28,258.00 169,548.00 170,852.00 
2.2 ค่าตรวจสอบกิจการ 144,000.00 10,000.00 60,000.00 84,000.00 
2.3 ค่าเบี้ยประชุม 800,000.00 78,800.00 308,000.00 492,000.00 
2.4 ค่าตอบแทนที่ปรกึษาคณะกรรมการ 1,100,000.00 0.00 0.00 1,100,000.00 
2.5 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีภาคเอกชน 120,000.00 0.00 0.00 120,000.00 
รวม 2,504,400.00 117,058.00 537,548.00 1,966,852.00 
3. หมวดวัสด ุ     
3.1 เครื่องเขียนแบบพิมพ์ 300,000.00 29,860.00 183,865.70 116,134.30 
3.2 ค่าวัสดุอื่นๆ 50,000.00 749.00 8,873.00 41,127.00 
รวม 350,000.00 30,609.00 192,738.70 157,261.30 
4. หมวดครุภณัฑ ์     
4.1 เครื่องใช้สํานักงาน 400,000.00 60,000.00 141,800.00 258,200.00 
รวม 400,000.00 60,000.00 141,800.00 258,200.00 
5. หมวดค่าใช้สอย     
5.1 ค่าเบี้ยเล้ียงพาหนะ 370,000.00 14,000.00 88,200.00 281,800.00 
5.2 ค่ารับรอง 150,000.00 19,495.00 70,869.81 79,130.19 
5.3 ค่าล่วงเวลา 100,000.00 0.00 17,000.00 83,000.00 
5.4 ค่าอบรมสัมมนาให้ความรู้แก่กรรมการ เจ้าหน้าท่ี และสมาชิก 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 
5.5 ค่าพัฒนาบุคลากร 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 
5.6 ค่าใช้จ่ายดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ 860,000.00 0.00 0.00 860,000.00 
5.7 ค่าโปรแกรมสหกรณ์และค่าบํารุงรักษา 300,000.00 20,000.00 20,000.00 280,000.00 
5.8 ค่าซ่อมแซมบํารุงและรักษาทรัพย์สิน 100,000.00 1,500.00 14,298.00 85,702.00 
5.9 ค่าใช้จ่ายวันประชุมใหญ่ 500,000.00 0.00 217,544.00 282,456.00 
5.10 ค่าของสมนาคุณ 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 0.00 
5.11 ค่าอากรและค่าธรรมเนียม 50,000.00 1,525.00 10,348.00 39,652.00 
5.12 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 
5.13 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 35,000.00 5,215.00 14,851.00 20,149.00 
5.14 ค่าน้ํามันรถ 15,000.00 500.00 2,830.00 12,170.00 
5.15 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคด ี 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 
5.16 ค่าหนังสือพิมพ์และวารสาร 5,000.00 460.00 2,440.00 2,560.00 
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ประเภทรายจ่าย งบประมาณ จ่ายเดือนน้ี (บาท) จ่ายแล้วทั้งสิ้น คงเหลือ (บาท) 

 จัดสรรไว้ (มี.ค.65) (ต.ค.64-มี.ค.65)  

5. หมวดค่าใช้สอย (ต่อ)     
5.17 ค่าเครื่องดื่ม 30,000.00 3,145.00 22,046.00 7,954.00 
5.18 ค่าพวงหรีด 30,000.00 1,000.00 7,000.00 23,000.00 
5.19 ค่าประกันภัยอาคาร 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 
รวม 4,300,000.00 66,840.00 1,487,426.81 2,812,573.19 
6. หมวดทีด่นิและสิง่ปลกูสร้าง     
6.1 ค่าปรับปรุงภูมิทศัน ์ 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 
รวม 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 
7. หมวดสวัสดิการ     
7.1 ค่าสวัสดิการเจ้าหน้าที่ 60,000.00 0.00 5,200.00 54,800.00 
7.2 เงินสมทบกองทนุประกันสังคม,กองทุนทดแทน 100,000.00 7,500.00 39,042.00 60,958.00 
รวม 160,000.00 7,500.00 44,242.00 115,758.00 
8. หมวดค่าสาธารณปูโภค     
8.1 ค่าไฟฟูา 100,000.00 6,570.75 41,767.70 58,232.30 
8.2 ค่าโทรศัพท์ 35,000.00 1,377.28 8,310.73 26,689.27 
8.3 ค่าน้ําประปา 10,000.00 325.28 2,447.09 7,552.91 
8.4 ค่าไปรษณีย์ 50,000.00 5,006.00 17,350.00 32,650.00 
รวม 195,000.00 13,279.31 69,875.52 125,124.48 
9. สมทบทนุสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือผูค้ ้ําฯ 200,000.00 0.00 200,000.00 0.00 
รวม 200,000.00 0.00 200,000.00 0.00 
รวมทัง้สิน้ 11,517,400.00 550,016.31 4,202,011.03 7,315,388.97 

 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 

พ.ต.อ.อนันต์ฯ ผู้ช่วยเลขานุการ 3.2  เรื่องรายงานงบทดลองแสดงฐานะการเงินประจําเดือน มีนาคม 2565 
  งบทดลองประจําเดือน มีนาคม 2565 ส้ินสุดเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 ซ่ึงเจ้าหน้าที่บัญชีได้แสดง
รายละเอียดไว้ในหน้าถัดไป 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
มติที่ประชุม รับทราบ 
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พ.ต.อ.อนันต์ฯ ผู้ช่วยเลขานุการ 3.3  เรื่องรายงานข้อมูลอัตราดอกเบี้ยเงินกู้,เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนของสหกรณ์ 

ออมทรัพย์ตํารวจในสังกัดตํารวจภูธรภาค 3 
 

ที่ ช่ือสหกรณ์ 

ปี 2564 
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้เดิม 

ปี 2564 
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ปัจจุบัน 

เมื่อนําเงินเฉลี่ยคืน 

หักอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 

ของปี 2564 แล้ว  

คงเหลืออัตราดอกเบี้ย 

หมายเหต ุ
ปันผล เฉล่ียคืน 

1 บุรีรัมย์ 7.75 23 7.75 7.75 5.97   

2 ยโสธร 7.50 18 7.75 7.75 6.36  

3 อํานาจเจริญ 7.75 18.50 7.75 7.75 6.32   

4 ศรีสะเกษ 7.75 19.00 7.75 7.50 6.28 ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกูล้ง 
จากเดิม 7.75 ลดลงเหลือ 7.50  
เร่ิม 1 เม.ย. 2565 

5 สุรินทร ์ 7.75 22.50 7.75 7.50 6.01 ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกูล้ง 
จากเดิม 7.75 ลดลงเหลือ 7.50  
เร่ิม 1 ธ.ค.2564 

6 ชัยภูมิ 7.75 10.75 8.00 6.00 7.14 ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกูล้ง 
จากเดิม 8.00 ลดลงเหลือ 7.00  
เร่ิม 1 พ.ย.2564 

7 นครราชสีมา 8 19 8.25 8.25 6.68  

8 อุบลราชธานี 8 19 8.25 8.00 6.68 ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกูล้ง 
จากเดิม 8.25 ลดลงเหลือ 8.00  
เร่ิม 1 พ.ย.2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
มติที่ประชุม รับทราบ 
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พ.ต.อ.อนันต์ฯ ผู้ช่วยเลขานุการ 3.4  เรื่องรายงานโครงการเงินทุนสวัสดิการสมาชกิผู้ค้ําประกันเงินกู้ 

ตั้งแต่เร่ิมดําเนินการโครงการเงินทุนสวัสดิการสมาชิกผู้ค้ําประกันเงินกู้ มีสมาชิกเข้าร่วมโครงการฯ      
รวมทั้งส้ิน 2,318 ราย สหกรณ์ฯ ได้จ่ายเงินทุนสวัสดิการฯ เพื่อช่วยเหลือสมาชิกตามระเบียบ รวม 184 ราย เป็นจํานวนเงิน
ทั้งส้ิน 76,677,040.04 บาท (เจ็ดสิบหกล้านหกแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันส่ีสิบบาทส่ีสตางค์) เป็นกรณีสมาชิกเสียชีวิต 174 ราย  
และกรณีสมาชิกโดนไล่ออกจากราชการ 10 ราย 

ปัจจุบันมี เ งินค งเห ลือจากกา รจั ดสรรกํ า ไ ร สุทธิ และงบประมาณรายจ่ าย ประจํ าปี จํ านว น       
32,122,959.96 บาท (สามสิบสองล้านหนึ่งแสนสองหมื่นสองพันเก้าร้อยห้าสิบเก้าบาทเก้าสิบหกสตางค์) 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 

พ.ต.อ.อนันต์ฯ ผู้ช่วยเลขานุการ 3.5  เรื่องสรุปรายงานการทําธุรกรรมทางการเงินของสหกรณ์ฯ 
ในรอบเดือน มีนาคม 2565 สหกรณ์ฯ ไม่มีการทําธุรกรรมที่ใช้เงินสด 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  เรื่องสรุปรายงานการตรวจสอบสมาชกิได้รบัคําสั่งพิทักษ์ไว้เด็ดขาดจากกรม 
      บังคับคดี 

ในรอบเดือน มีนาคม 2565 สหกรณ์ฯ ได้ตรวจสอบข้อมูลรายช่ือจากกรมบังคับคดีกับรายช่ือ และเลขที่
บัตรประจําตัวประชาชนของสมาชิก ผลปรากฏไม่พบรายช่ือสมาชิกถูกพิทักษ์ทรัพย์ไว้เด็ดขาดแต่อย่างใด 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 

พ.ต.อ.อนันต์ฯ ผู้ช่วยเลขานุการ 3.7  เรื่องรายงานรายรับและรายจ่ายประจําวันและเงินคงเหลือ  
  การรายงานรายรับและรายจ่ายประจําวันเร่ิมตั้งแต่ 19 มีนาคม 2565 ถึง 29 เมษายน 2565 มีรายละเอียด
ดังนี้.- 

- การรับเงินแต่ละวันของสหกรณ์จะได้จากการรับชําระหนี้จากสมาชิกและรับเงินฝากออมทรัพย์ 
- การจ่ายเงินและการนําเงินเหลือเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาบุรีรัมย์ จะเป็นไปตามรายการที่ได้รับการ

อนุมัติจากประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการ พร้อมทั้งมีเอกสารประกอบการจ่ายเงินทุกคร้ัง ดังมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้.- 

วัน    เดือน   ปี รายรับ  รายจ่าย  เงินสดในมือ 
ยอดยกมา     25,000.00 

21  มีนาคม    2565 0.00  3,000.00  22,000.00 
22      ”          ” 0.00  3,200.00  18,800.00 
23      ”          ” 61,210.00  55,010.00  25,000.00 
24      ”          ” 2,400.00  2,400.00  25,000.00 
25      ”          ” 1,110.00  18,361.75  7,748.25 
28      ”          ” 125,000.00  108,948.25  23,800.00 
30      ”          ” 31,000.00  29,800.00  25,000.00 
31      ”          ” 218,915.00  218,915.00  25,000.00 
 1  เมษายน    2565       10,600.00  10,605.00  24,995.00 
 4      ”          ” 42,140.00  42,135.00  25,000.00 
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วัน    เดือน   ปี รายรับ  รายจ่าย  เงินสดในมือ 
 5   เมษายน    2565           369,114.00  369,114.00  25,000.00 
 7      ”          ” 80,132.00  80,132.00  25,000.00 
12      ”          ”   0.00  3,365.60  21,634.40 
19      ”          ” 10,030.00  6,664.40  25,000.00 
20      ”          ” 4,000.00  4,000.00  25,000.00 
21      ”          ” 102,500.00  102,489.89  25,000.11 
22      ”          ” 0.00  4,000.00  21,000.11 
25      ”          ” 100,000.00  96,000.00  25,000.00 
26      ”          ” 92,990.00  92,990.00  25,000.00 
27      ”          ” 88,736.00  88,736.00  25,000.00 
28      ”          ” 16,500.00  16,500.00  25,000.00 
29      ”          ” 196,730.35  196,730.35  25,000.00 
 1,553,107.35  1,553,097.24                                         

 

สหกรณ์ฯ ขอรายงานเงินในบัญชี ณ วันที่  29 เมษายน 2565 ดังนี้ 
เงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี 308-1-01405-0 จํานวนเงิน 85,803,330.50 บาท 
เงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี 308-1-85401-6 ” 3,634,587.40 บาท 
เงินฝากธนาคารออมสิน ” 13,151,086.74 บาท 
เงินฝากธนาคารออมสิน (กระแสรายวัน) ” 5,000.00 บาท 
เงินฝากธนาคารกรุงเทพ จํากัด ” 4,713.31 บาท 
เงินฝากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ฯ ” 1,860,155.34 บาท 
เงินฝากธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ ” 1,078,800.87 บาท 
เงินฝากธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ (กระแสรายวัน) ” 10,000.00 บาท 
เงินฝากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจแห่งชาติ จํากัด ” 124,344.58 บาท 
     รวม   9 บัญชี เป็นจํานวนเงินทั้งส้ิน  105,672,018.74 บาท 

 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 

พ.ต.อ.อนันต์ฯ ผู้ช่วยเลขานุการ 3.8  เรื่องรายงานประมาณการรายรบั – ประมาณการรายจา่ย 
  ด้วยงานงบประมาณและการเงินตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ ได้โอนเงินจากการเรียกเก็บเงิน หัก ณ ที่จ่าย
ของสมาชิกเพื่อชําระค่าหุ้น ชําระหนี้เงินกู้ทุกประเภท เงินฝากสะสมทรัพย์ และค่าธรรมเนียมแรกเข้าของงวดประจําเดือน 
เมษายน 2565 เข้าบัญชีเงินฝากของสหกรณ์ คือบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย หมายเลขบัญชี 308-1-01405-0 เมื่อวันที่ 26 
เมษายน 2565 ด้วยระบบ Krungthai Corporate Online สหกรณ์ฯ จึงขอรายงานประมาณการรายรับและประมาณการ
รายจ่ายตามรายการดังนี้ 

ประมาณการรายรับ 
  1. ค่าหุ้น 7,235,620.00 บาท 
  2. เงินชําระหนี้สามัญ,โครงการฯ และเงินกู้พิเศษ 16,919,907.33 บาท 
  3. เงินชําระหนี้เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน 3,219,573.00 บาท 
  4. ดอกเบี้ยรับ 19,263,041.00 บาท 
  5. เงินฝากสะสมทรัพย์ 684,700.00 บาท 
  6. เงินสะสมเจ้าหน้าที่ 14,500.00 บาท 
  7. ค่าธรรมเนียมสมัครใหม่ 4 ราย 220.00 บาท 
               รวมรับ 47,337,561.33 บาท 
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ประมาณการรายจ่าย 
  1. เงินเดือน 245,730.00 บาท 
  2. ค่าจ้าง (ภารโรงและแม่บ้าน) 9,000.00 บาท 
  3. ค่าตอบแทน (ผู้ตรวจสอบกิจการ) 10,000.00 บาท 
  4. ค่าเบี้ยเล้ียงพาหนะ 14,000.00 บาท 
  5. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ , ที่ปรึกษา และผู้เข้าร่วมประชุม 37,800.00 บาท 
  6. ค่ารับรอง (อาหารและเครื่องดื่ม) 10,000.00 บาท 
  7. ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การเงินทกุ สภ. 28,258.00 บาท 
  8. เงินประกันสังคม 5% (ส่วนของนายจ้าง) 7,500.00 บาท 
  9. ค่าโทรศัพท์และอินเตอร์เนต็ 1,371.42 บาท 
10. ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ (กระดาษชาร์ทสี,น้ํายาลบคําผิด,ลวดเย็บกระดาษ,กาวแท่ง,ล้ินแฟูม ฯลฯ) 12,978.00 บาท 
11. ค่าพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร ์ 3,000.00 บาท 
12. โครงการเงินฝากสะสมทรัพย์ครบ 24 งวดเดือน 1 ราย เป็นเงินต้นพรอ้มดอกเบี้ย 49,873.21 บาท 
13. สมาชิกปิดบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ก่อนครบโครงการฯ 3 ราย 34,999.17 บาท 
14. สมาชิกลาออกจากสหกรณ์ 2 ราย 865,923.00 บาท 
15. เงินทุนสาธารณประโยชน์เพ่ือสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิก 1 ราย 30,000.00 บาท 
16. จ่ายเงินต้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด 1 สัญญา 1,000,000.00 บาท 
17. จ่ายดอกเบี้ยตั๋วสัญญาใช้เงินธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 1,634,128.73 บาท 
18. จ่ายดอกเบี้ยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย 1,068,312.33 บาท 
19. จ่ายดอกเบี้ยตั๋วสัญญาใช้เงินธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จํากัด  664,854.42 บาท 
20. จ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ระยะยาวธนาคารออมสิน 105,477.87 บาท 
21. กันเงินไว้จ่ายสมาชิกถอนเงินฝาก 1,000,000.00 บาท 
22. กันเงินไว้จ่ายเงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินเดือน พ.ค.2565 4,000,000.00 บาท 
23. กันเงินไว้จ่ายเงินกู้สามัญเดือน พ.ค.2565 และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 36,504,355.18 บาท 
               รวมจ่าย 47,337,561.33 บาท 

 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 

พ.ต.อ.บัญชาฯ เลขานุการ 3.9  เรื่องรายงานการจ่ายเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 
  ในเดือน มีนาคม 2565 สหกรณ์ฯ จ่ายเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินให้กับสมาชิกรวม 253 ราย เป็นจํานวนเงิน
ทั้งส้ิน 5,837,400.- บาท (ห้าล้านแปดแสนสามหมื่นเจ็ดพันส่ีร้อยบาทถ้วน) สรุปการกู้เงินแต่ละสภ. ได้เป็นดังนี้ 

สังกัด จํานวน (ราย) เป็นเงิน (บาท) สังกัด จํานวน (ราย) เป็นเงิน (บาท) 
  1. สหกรณ์ฯ 1 17,000.00 13. สภ.ถาวร 6 138,000.00 
  1. ภ.จว.บุรีรัมย์ 8 207,000.00 14. สภ.หนองกี ่ 2 22,000.00 
  2. นปพ. 2 50,000.00 15. สภ.พุทไธสง 12 278,000.00 
  3. สภ.เมืองบุรีรัมย์ 30 738,000.00 16. สภ.สตึก 7 151,000.00 
  4. สภ.บ้านด่าน 5 106,000.00 17. สภ.บ้านกรวด 10 223,000.00 
  5. สภ.หนองสองหอ้ง 4 90,000.00 18. สภ.โนนเจริญ 4 39,000.00 
  6. สภ.นางรอง 15 335,000.00 20. สภ.โคกกระชาย 6 165,000.00 
  8. สภ.ประโคนชัย 15 348,200.00 20. สภ.หนองไม้งาม 3 80,000.00 
  9. สภ.บ้านบัว 1 30,000.00 21. สภ.กระสัง 6 155,000.00 
10. สภ.ลําปลายมาศ 10 278,000.00 22. สภ.ลําดวน 1 30,000.00 
11. สภ.ทะเมนชัย 10 277,000.00 23. สภ.คูเมือง 3 70,000.00 
12. สภ.ละหานทราย 4 120,000.00 24. สภ.หินเหล็กไฟ 4 98,000.00 
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สังกัด จํานวน (ราย) เป็นเงิน (บาท) สังกัด จํานวน (ราย) เป็นเงิน (บาท) 
25. สภ.นาโพธิ์ 5 100,000.00 32. สภ.บ้านใหม่ฯ 1 29,000.00 
26. สภ.หนองหงส์ 2 30,000.00 33. สภ.ชํานิ 8 141,000.00 
27. สภ.ปะคํา 1 30,000.00 34. สภ.เฉลิมฯ 7 117,000.00 
28. สภ.พลับพลาชัย 9 217,000.00 35. สภ.แคนดง 6 159,000.00 
29. สภ.ห้วยราช 5 94,000.00 36. สภ.ชุมแสง 5 101,000.00 
30. สภ.โนนสุวรรณ 6 153,000.00 37. บํานาญ 21 416,400.00 
31. สภ.โนนดินแดง 8 204,800.00 รวมทัง้สิน้ 253 5,837,400.00 

 

สรุปการกู้แต่ละวัน 
วัน เดือน  ปี จํานวน(ราย) จํานวนเงิน (บาท) วัน  เดือน  ปี จํานวน(ราย) จํานวนเงิน (บาท) 

  1 มีนาคม 2565 98 2,506,200.00 17 มีนาคม 2565     6 116,000.00 
  2   ”         ” 21 531,000.00 18    ”        ” 9 156,000.00 
  3   ”         ” 18 374,000.00 21    ”        ” 5 124,000.00 
  4   ”         ” 11 191,000.00 22    ”        ” 6 122,000.00 
  7   ”         ” 12 264,000.00 23    ”        ” 2 19,200.00 
  8   ”         ” 15 328,000.00 24    ”        ” 3 63,000.00 
  9   ”         ” 4 101,800.00 25    ”        ” 2 50,000.00 
10   ”         ” 8 145,000.00 28    ”        ” 5 107,700.00 
11   ”         ” 2 30,000.00 29    ”        ” 8 192,000.00 
14   ”         ” 3 70,000.00 30    ”        ” 3 73,000.00 
15   ”         ” 4 83,500.00 31    ”        ” 2 36,000.00 
16   ”         ” 6 154,000.00 รวมทัง้สิน้ 253 5,837,400.00 

 

ทั้งนี้ สหกรณ์ฯ ต้องส่งข้อมูลรายการหักเงินต่างๆ ให้กับการเงิน ภ.จว.บุรีรัมย์ ทุกวันที่ 4 ของเดือน ดังนั้น 
สมาชิกที่ย่ืนกู้ตั้งแต่วันที่ 4 ของเดือน สหกรณ์ฯ จะหักเก็บเงินในเดือนถัดไป 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 

พ.ต.อ.อนันต์ฯ ผู้ช่วยเลขานุการ 3.10  เรื่องรายงานการจา่ยเงินกู ้
  ในเดือน เมษายน 2565 สหกรณ์ฯ จ่ายเงินกู้สามัญ,เงินกู้เพื่อซ้ือเทคโนโลยีฯ,เงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต,เงินกู้เพื่อซ้ืออาวุธปืน และเงินกู้พิเศษเพื่อประกอบอาชีพ รวม 87 ราย เป็นเงินขอกู้จํานวนทั้งส้ิน 116,066,855.63 บาท 
(หนึ่งร้อยสิบหกล้านหกหมื่นหกพันแปดร้อยห้าสิบห้าบาทหกสิบสามสตางค์) ตามรายละเอียดดังนี้ 

ประเภทเงนิกู ้ วันที่จ่าย จํานวน(ราย) จํานวนเงิน(บาท) 
เงินกู้สามัญ   1 เมษายน 2565 58 89,974,000.00 
เงินกู้เพ่ือซือ้เทคโนโลยีฯ   1 เมษายน 2565 1  35,100.00 
เงินกู้สามัญเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต   1 เมษายน 2565 8 2,480,000.00 
 12 เมษายน 2565 8 20,942,355.63 
เงินกู้พิเศษเพ่ือซื้ออาวุธปืน 21 เมษายน 2565 7 285,400.00 
เงินกู้พิเศษเพ่ือประกอบอาชีพ 28 เมษายน 2565 5 2,350,000.00 

รวมจ่ายทั้งส้ิน  87 116,066,855.63 
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ทั้งนี้ สหกรณ์ฯ ได้แนบรายละเอียดการกู้เงินของสมาชิกทุกรายตามรายการดังกล่าวข้างต้นในท้ายวาระ 
การประชุม เพื่อให้หัวหน้าหน่วยทุกหน่วยแจ้งให้สมาชิกตรวจสอบอีกคร้ังด้วย สําหรับเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินประจําเดือน 
เมษายน 2565 สหกรณ์ฯ จะสรุปการจ่ายเงินในเดือนถัดไป 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 

พ.ต.อ.อนันต์ฯ ผู้ช่วยเลขานุการ 3.11  เรื่องรายงานเงินฝากออมทรพัย ์
ตั้งแต่วันที่  19 มีนาคม 2565 ถึง วันที่ 29 เมษายน 2565 มีสมาชิกนําเงินมาฝากจํานวน 30 ราย        

เป็นจํานวนเงินทั้งส้ิน 1,870,566.- บาท (หนึ่งล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นห้าร้อยหกสิบหกบาทถ้วน) มีรายละเอียดดังนี้.- 
  1. สมาชิกหมายเลขบัญชี 053 จํานวนเงิน 10,000.00 บาท 
  2. สมาชิกหมายเลขบัญชี 115 ” 5,000.00 บาท 
  3. สมาชิกหมายเลขบัญชี 187 ” 6,000.00 บาท 
  4. สมาชิกหมายเลขบัญชี 193 ” 61,500.00 บาท 
  5. สมาชิกหมายเลขบัญชี 199 ” 8,600.00 บาท 
  6. สมาชิกหมายเลขบัญชี 226 ” 2,000.00 บาท 
  7. สมาชิกหมายเลขบัญชี 242 ” 500.00 บาท 
  8. สมาชิกหมายเลขบัญชี 248 ” 300,000.00 บาท 
  9. สมาชิกหมายเลขบัญชี 270 ” 1,850.00 บาท 
10. สมาชิกหมายเลขบัญชี 271 ” 200,000.00 บาท 
11. สมาชิกหมายเลขบัญชี 312 ” 300,000.00 บาท 
12. สมาชิกหมายเลขบัญชี 319 ” 80,000.00 บาท 
13. สมาชิกหมายเลขบัญชี 337 ” 231,367.00 บาท 
14. สมาชิกหมายเลขบัญชี 357 ” 2,000.00 บาท 
15. สมาชิกหมายเลขบัญชี 360 ” 100,000.00 บาท 
16. สมาชิกหมายเลขบัญชี 370 ” 49,999.00 บาท 
17. สมาชิกหมายเลขบัญชี 385 ” 120,000.00 บาท 
18. สมาชิกหมายเลขบัญชี 391 ” 55,800.00 บาท 
19. สมาชิกหมายเลขบัญชี 395 ” 100,000.00 บาท 
20. สมาชิกหมายเลขบัญชี 397 ” 8,000.00 บาท 
21. สมาชิกหมายเลขบัญชี 401 ” 5,000.00 บาท 
22. สมาชิกหมายเลขบัญชี 414 ” 5,000.00 บาท 
23. สมาชิกหมายเลขบัญชี 418 ” 100,000.00 บาท 
24. สมาชิกหมายเลขบัญชี 419 ” 10,000.00 บาท 
25. สมาชิกหมายเลขบัญชี 420 ” 2,000.00 บาท 
26. สมาชิกหมายเลขบัญชี 425 ” 15,000.00 บาท  
27. สมาชิกหมายเลขบัญชี 426 ” 7,000.00 บาท  
28. สมาชิกหมายเลขบัญชี 428 ” 55,600.00 บาท 
29. สมาชิกหมายเลขบัญชี 429 ” 500.00 บาท 
30. สมาชิกหมายเลขบัญชี 430 ” 26,000.00 บาท 

 

        ทั้งนี้ มีสมาชิกถอนเงินฝากจํานวน 28 ราย เป็นจํานวนเงินทั้งส้ิน 4,077,964.56 บาท (ส่ีล้านเจ็ดหมื่นเจ็ดพัน-
เก้าร้อยหกสิบส่ีบาทห้าสิบหกสตางค์) สําหรับสมาชิกที่จะถอนเงินฝากเกิน 100,000.- บาท ขอให้แจ้งสหกรณ์ฯ ทราบล่วงหน้า 
1 เดือน เพื่อให้สหกรณ์ฯ ได้วางแผนจัดสรรเงินให้ถูกต้อง เนื่องจาก สหกรณ์ฯ มีเงินเข้ามาจากการชําระหนี้ของสมาชิก     
เดือนละคร้ัง 
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สหกรณ์ฯ ขอรายงานว่า ณ วันที่  29 เมษายน 2565 มีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์จํานวน 236 บัญชี        
เป็นจํานวนเงินทั้งส้ิน 183,248,678.49 บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบสามล้านสองแสนส่ีหมื่นแปดพันหกร้อยเจ็ดสิบแปดบาทส่ีสิบ -
เก้าสตางค์) 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 

พ.ต.อ.อนันตฯ์ ผู้ช่วยเลขานุการ 3.12  เร่ืองรายงานเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (เพื่อความมัน่คง) 
  ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2565 ถึง วันที่ 29 เมษายน 2565 มีสมาชิกฝากเงินออมทรัพย์พิเศษ (เพื่อความ
มั่นคง) ตามระเบียบที่กําหนดจํานวน 17 ราย เป็นจํานวนเงินทั้งส้ิน 420,000.- บาท (ส่ีแสนสองหมื่นบาทถ้วน) มีรายละเอียด
ดังนี้.- 

  1. สมาชิกหมายเลขบัญชี 0149 จํานวนเงิน 10,000.00 บาท 
  2. สมาชิกหมายเลขบัญชี 0474 ” 40,000.00 บาท 
  3. สมาชิกหมายเลขบัญชี 0485 ” 30,000.00 บาท 
  4. สมาชิกหมายเลขบัญชี 0960 ” 10,000.00 บาท 
  5. สมาชิกหมายเลขบัญชี 1107 ” 10,000.00 บาท 
  6. สมาชิกหมายเลขบัญชี 1179 ” 10,000.00 บาท 
  7. สมาชิกหมายเลขบัญชี 1214 ” 10,000.00 บาท 
  8. สมาชิกหมายเลขบัญชี 1383 ” 10,000.00 บาท 
  9. สมาชิกหมายเลขบัญชี 1903 ” 55,000.00 บาท 
10. สมาชิกหมายเลขบัญชี 2003 ” 30,000.00 บาท 
11. สมาชิกหมายเลขบัญชี 2009 ” 30,000.00 บาท 
12. สมาชิกหมายเลขบัญชี 2052 ” 30,000.00 บาท 
13. สมาชิกหมายเลขบัญชี 2417 ” 40,000.00 บาท 
14. สมาชิกหมายเลขบัญชี 2504 ” 15,000.00 บาท 
15. สมาชิกหมายเลขบัญชี 2505 ” 30,000.00 บาท 
16. สมาชิกหมายเลขบัญชี 2506 ” 30,000.00 บาท 
17. สมาชิกหมายเลขบัญชี 2507 ” 30,000.00 บาท 

 

  มีสมาชิกถอนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (เพื่อความมั่นคง) จํานวน 8 ราย เป็นจํานวนเงินทั้งส้ิน  
371,758.51 บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบแปดบาทห้าสิบเอ็ดสตางค)์ 
  สหหกรณ์ฯ ขอรายงานว่า ณ วันที่ 29 เมษายน 2565 มีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (เพื่อความมั่นคง) 
จํานวน 2,318 บัญชี เป็นจํานวนเงินทั้งส้ิน 142,283,972.67 บาท (หนึ่งร้อยส่ีสิบสองล้าน-สองแสนแปดหมื่นสามพันเก้าร้อย
เจ็ดสิบสองบาทหกสิบเจ็ดสตางค์) 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
มติที่ประชุม รับทราบ 
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พ.ต.อ.อนันต์ฯ ผู้ช่วยเลขานุการ 3.13  เรื่องรายงานระบบสมาชิกออนไลน์ 
  ตั้งแต่สหกรณ์ฯ เร่ิมดําเนินการจัดทําระบบสมาชิกออนไลน์จนถึงปัจจุบัน มีสมาชิกเข้าระบบเพื่อตรวจสอบ
ข้อมูลแล้ว 2,445 คน คิดเป็นร้อยละ 81.53% จากจํานวนสมาชิกทั้งหมด 2,999 คน สรุปรายละเอียดแต่ละสภ. ได้ดังนี้ 
 

ช่ือหน่วยงาน จํานวนสมาชิก 
(คน) 

จํานวนสมาชิก 
ที่เข้าดู (คน) 

จํานวนคร้ัง ช่ือหน่วยงาน จํานวนสมาชิก 
(คน) 

จํานวนสมาชิก 
ที่เข้าดู (คน) 

จํานวนคร้ัง 

  1. สหกรณ์ 10 10 301 21. สภ.หนองไม้งาม 30 26 1,843 
  2. ภ.จว.บุรีรัมย์ 88 76 1,855 22. สภ.กระสัง 59 54 1,079 
  3. นปพ. 27 23 261 23. สภ.ลําดวน 23 20 686 
  4. สภ.เมืองบุรีรัมย์ 222 215 3,281 24. สภ.คูเมือง 53 45 616 
  5. สภ.บ้านด่าน 55 53 1,272 25. สภ.หินเหล็กไฟ 30 27 408 
  6. สภ.หนองสองหอ้ง 37 30 848 26. สภ.นาโพธิ์ 56 52 672 
  7. สภ.นางรอง 141 137 1,488 27. สภ.หนองหงส์ 36 31 525 
  8. สภ.หนองไทร 19 18 696 28. สภ.ปะคํา 45 40 418 
  9. สภ.ประโคนชัย 136 122 1,567 29. สภ.พลับพลาชัย 47 33 760 
10. สภ.บ้านบัว 41 38 621 30. สภ.ห้วยราช 42 38 1,171 
11. สภ.ลําปลายมาศ 110 104 842 31. สภ.โนนสุวรรณ 39 35 419 
12. สภ.ทะเมนชัย 58 50 876 32. สภ.โนนดินแดง 55 36 373 
13. สภ.ละหานทราย 74 31 483 33. สภ.บ้านใหม่ฯ 43 29 665 
14. สภ.ถาวร 23 20 464 34. สภ.ชํานิ 52 46 1,165 
15. สภ.หนองกี ่ 79 76 1,585 35.สภ.เฉลิมฯ 61 59 1,285 
16. สภ.พุทไธสง 79 77 1,813 36. สภ.แคนดง 41 24 361 
17. สภ.สตึก 81 62 1,381 37. สภ.ชุมแสง 21 20 372 
18. สภ.บ้านกรวด 65 62 1,060 38. บํานาญ 537 389 2,884 
19. สภ.โนนเจริญ 27 27 742 39. ต่างจังหวัด 331 185 377 
20. สภ.โคกกระชาย 26 25 426 รวม 2,999 2,445 37,941 

 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 

พ.ต.อ.อนันต์ฯ ผู้ช่วยเลขานุการ 3.14  เรื่องรายงานการส่งเงินชําระหน้ีของสมาชิกต่างจังหวัด 
  สหกรณ์ฯ ขอรายงานการเคล่ือนไหวการชําระหนี้ของสมาชิกต่างจังหวัดงวดประจําเดือน มีนาคม 2565                
มีสมาชิกส่งเงินมาชําระหนี้ จํานวน 221 ราย เป็นเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย รวมเป็นเงินทั้งส้ินจํานวน  3,936,294.63 บาท      
(สามล้านเก้าแสนสามหมื่นหกพันสองร้อยเก้าสิบส่ีบาทหกสิบสามสตางค์ ) และเรียกเก็บเงินจากสมาชิกในฐานะผู้ค้ําประกัน 
จํานวน 6 ราย เป็นเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย จํานวน 42,400.- บาท (ส่ีหมื่นสองพันส่ีร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏในเอกสาร
หน้า 22 – 31 
ลําดับ ยศ นาม นามสกุล สังกัดเดิม ย้ายไป หุ้น ต้นเงิน เคล่ือนไหว 

ที่      คงเหลือ ที่ค้าง ครั้งสุดท้าย 
1 ร.ต.อ. ศุภวุฒิ วงษ์บุตร ประโคนชัย สภ.ห้วยข่า   

จ.อุบลราชธานี 
   393,500     404,802 31 มี.ค.2565 

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

  517,100    1,569,505 28 มี.ค.2565 

3 ด.ต. มานพ ปัตถาวัน หนองกี ่ สภ.บัวลาย จ.
นครราชสีมา 

  769,000       868,645 29 มี.ค.2565 

4 ร.ต.ต. ปฏิพล ศรีล้ิม สตึก สภ.สดีา  
จ.นครราชสีมา 

   371,000    754,704 29 มี.ค.2565 
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ลําดับ ยศ นาม นามสกุล สังกัดเดิม ย้ายไป หุ้น ต้นเงิน เคล่ือนไหว 

ที่      คงเหลือ ที่ค้าง ครั้งสุดท้าย 
5 พ.ต.ท. กิตติทัศน ์ วงษ์ถาวร ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.จว.ศรีสะเกษ   

จ.ศรีสะเกษ 
 451,500    1,685,652 28 มี.ค.2565 

6 ด.ต. ภูวกฤต ใจกล้า ห้วยราช สภ.เมืองขอนแก่น  
จ.ขอนแก่น 

 916,600        197,457  28 มี.ค.2565 

7 ด.ต. เสรี บุญศรีรัมย์ บ้านกรวด สภ.เมืองเชียงใหม่  
จ.เชียงใหม่ 

696,000  1,561,354  31 มี.ค.2565 

8 ด.ต. สิริทัศน ์ สุรัตน์ภิรมย์ หนองหงส์ สภ.อุดมทรัพย์  
จ.นครราชสีมา 

 470,700  1,981,321  29 มี.ค.2565 

9 ด.ต. ไสว ผ่องแก้ว โคกกระชาย สภ.แนงมุด  
จ.สุรินทร์ 

 460,200      1,610,438  28 มี.ค.2565 

10 ร.ต.ต. พนม วัชรวรพันธุ์ ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.ปากช่อง  
จ.นครราชสีมา 

 155,000    90,678  29 มี.ค.2565 

11 ร.ต.อ. พิตติพล พุฒินาทวรพงศ์ หนองกี ่ สน.วัดพระยาไกร 
กรุงเทพฯ 

 476,200    1,970,895  28 มี.ค.2565 

12 ด.ต. สมพงษ์ อสิพงษ์ ห้วยราช สภ.ห้วยทับทัน   
จ.ศรีสะเกษ 

 447,000    963,007  28 มี.ค.2565 

13 ร.ต.อ. ฐปนนท ์ โชคบัณฑิต ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.เมืองอุดรธานี  
จ.อุดรธานี 

  381,700    1,300,709  31 มี.ค.2565 

14 ร.ต.อ. อัมพร ฦาชา บ้านบัว สภ.โนนเหม่า  
จ.ชัยภูมิ 

 455,100    1,802,142  28 มี.ค.2565 

15 ด.ต. ปุณณวิช ตีคลี บ้านใหม่ฯ สภ.ครบุรี  
จ.นครราชสีมา 

    456,400      1,953,768  29 มี.ค.2565 

16 ร.ต.อ. สุเมธ ย่ิงแสวงดี นาโพธิ์ สภ.นาทม  
จ.นครพนม 

  401,200    1,687,377  29 มี.ค.2565 

17 ร.ต.อ. พรหมพิริยะ พันสีเงิน สตึก สภ.เมืองบัว  
จ.สุรินทร์ 

    377,500    1,313,309  28 มี.ค.2565 

18 พ.ต.อ. ทรงวุฒ ิ ไสยบุญ หนองกี ่ สภ.พลกรัง  
จ.นครราชสีมา 

  2,153,300   735,708  31 มี.ค.2565 

19 ร.ต.ต. ชาญณุวัฒน์ เทียมวงศ์ สตึก สภ.โคกสว่าง  
จ.ร้อยเอ็ด 

  246,400    187,790  31 มี.ค.2565 

20 ร.ต.อ. สุวิทย์ บุตรศรภีูม ิ บ้านด่าน สภ.ราษีไศล  
จ.ศรีสะเกษ 

  487,700   1,699,748  28 มี.ค.2565 

21 ร.ต.ท. ประเสริฐ วิโรจไพศาลกุล ชํานิ สภ.นํ้าขุ่น  
จ.อุบลราชธานี 

 402,000    1,462,166  31 มี.ค.2565 

22 ร.ต.ต. จิรทีปต ์ ใกล้กลาง บ้านกรวด สภ.คง  
จ.นครราชสีมา 

    478,300   2,034,071   24 มี.ค.2565 

23 ด.ต. ชาญชัย สว่างวินัยวัชระ หนองหงส์ สภ.ปักธงชัย 
จ.นครราชสีมา 

469,100      1,020,066  28 มี.ค.2565 

24 พ.ต.ต. สยาม สารศรี ลําปลายมาศ สภ.ศรีขรภูมิ  
จ.สุรินทร์ 

 526,000    2,028,249  28 มี.ค.2565 

25 พ.ต.ต. วิศิษฐ ชิณปัตร บ้านกรวด สภ.ประทาย 
จ.นครราชสีมา 

   509,800     1,426,967  28 มี.ค.2565 

26 จ.ส.ต. อานุภาพ อาจิณกิจ ปะคํา สภ.วังนํ้าเย็น   
จ.สระแก้ว 

 368,900  1,279,511  28 มี.ค.2565 

27 ร.ต.อ. วุฒิชัย ปัจจัยโคนัง พุทไธสง สภ.สดีา  
จ.นครราชสีมา 

 499,600  1,751,938  29 มี.ค.2565 

28 ด.ต. เดชาธร ต้องกระโทก หนองหงส์ สภ.ครบุร ี  
จ.นครราชสีมา 

  326,000  253,154  29 มี.ค.2565 

29 ร.ต.ท. ธนวัฒน ์ วัฒน์ธนกาญจน ์ หนองหงส์ สภ.คลองไผ่   
จ.นครราชสีมา 

276,000      930,786  29 มี.ค.2565 

30 ด.ต. เทวิน แซมทอง หนองหงส์ สภ.นิคมพัฒนา   
จ.ระยอง 

391,300 0  31 มี.ค.2565 
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ลําดับ ยศ นาม นามสกุล สังกัดเดิม ย้ายไป หุ้น ต้นเงิน เคล่ือนไหว 

ที่      คงเหลือ ที่ค้าง ครั้งสุดท้าย 
31 ด.ต. จักรพรรดิ ์ ศรีจําปา บ้านกรวด สน.โชคชัย  

กรุงเทพฯ 
342,100  1,871,811  29 มี.ค.2565 

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

335,000  1,354,425  29 มี.ค.2565 

33 ด.ต. อุเทน นอนา บ้านใหม่ฯ สภ.เมืองยาง  
จ.นครราชสีมา 

297,400  1,144,062  30 มี.ค.2565 

34 ด.ต. กฤษณะพงศ์ การบรรจง หนองกี ่ สภ.พิมาย   
จ.นครราชสีมา 

 332,000   1,210,780  28 มี.ค.2565 

35 ร.ต.ท. จีรยุทธ ตุ่นปุา นาโพธิ์ สน.บางรัก  
กรุงเทพฯ 

190,400   368,276  28 มี.ค.2565 

36 ด.ต. ชาญณรงค์ ทรงวาจา กระสัง สภ.ปราสาท   
จ.สุรินทร์ 

259,100  260,655  28 มี.ค.2565 

37 ด.ต. วิทยา คณะสา บ้านด่าน สภ.ปทุมรตัน์  
จ.ร้อยเอ็ด 

500,100  1,793,229  31 มี.ค.2565 

38 ร.ต.ท. สุรชัย จรัสรัมย์ โนนสุวรรณ สภ.สะเดา   
จ.สุรินทร์ 

516,200  1,532,453  29 มี.ค.2565 

39 ด.ต. นิรันดร ์ มณีวรรณ เมืองบุรีรัมย์ กก.1 บก. สอท.3 
 

477,200  1,962,968  29 มี.ค.2565 

40 ด.ต. นธิวัฒน ์ ยอรัมย์ สตึก สภ.ยางสีสุราช  
จ.มหาสารคาม 

523,000  1,615,645  28 มี.ค.2565 

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

 320,000  432,833  28 มี.ค.2565 

42 ร.ต.ท. นิธิเดช คําอุต นปพ. สภ.บัวลาย   
จ.นครราชสีมา 

125,400  147,850  29 มี.ค.2565 

43 ด.ต. ศิริวัฒน ์ พิมพ์พล ลําปลายมาศ สภ.ขามทะเลสอ   
จ.นครราชสีมา 

 1,042,030  1,723,256  29 มี.ค.2565 

44 ด.ต. สมพร จันทร์เจ้า ละหานทราย สภ.สอยดาว  
จ.จันทบุรี 

505,900  1,831,467  28 มี.ค.2565 

45 ด.ต. ชัยยศ เอี่ยมศิร ิ ละหานทราย สภ.หล่มสัก   
จ.เพชรบูรณ์ 

 220,600  161,097  30 มี.ค.2565 

46 พ.ต.ต. วรกาญจน ์ เจริญศิร ิ สตึก สภ.บัวเชด   
จ.สุรินทร์ 

345,400  96,265  28 มี.ค.2565 

47 พ.ต.อ. ชิษณุพงศ์ เถียรกิตติพง์ นาโพธิ์ สภ.เมืองที  
จ.สุรินทร์ 

485,000  1,644,522  28 มี.ค.2565 

48 ร.ต.อ. ทวีศักดิ ์ กวนกระโทก หนองกี ่ สภ.โชคชัย   
จ.นครราชสีมา 

220,800   57,606  30 มี.ค.2565 

49 ด.ต. จักรพงศ ์ จอดกลาง ละหานทราย สภ.อากาศอํานวย  
จ.สกลนคร 

 367,600   1,574,780  31 มี.ค.2565 

50 ร.ต.อ. สามารถ ช่ืนชมย่ิง เมืองบุรีรัมย์ สภ.สังขะ  
จ.สุรินทร์ 

420,600  1,754,015  28 มี.ค.2565 

51 ด.ต. วิวัธ สุดหอม หนองหงส์ สภ.พล   
จ.ขอนแก่น 

363,100   1,388,583  30 มี.ค.2565 

52 ร.ต.ต. ดามพ์ยฤทธิ์ ไกรษร พลับพลาชัย สภ.ภสูิงห์   
จ.ศรีสะเกษ 

 285,500  922,452  28 มี.ค.2565 

53 ด.ต. วิศิษฐ์ ย่ีสุ่นหอม คูเมือง สภ.จอมพระ   
จ.สุรินทร์ 

 432,900  1,727,806  28 มี.ค.2565 

54 ร.ต.ต. สมชาย ทิพย์บําหลาบ ลําปลายมาศ สภ.เข่ืองใน  
จ.อุบลราชธานี 

1,014,500  969,251  31 มี.ค.2565 

55 ด.ต. ประเสริฐ คําหินกอง หนองสองหอ้ง บก.ปส.2   
จ.อุดรธานี 

164,700  348,705  28 มี.ค.2565 

56 ด.ต. สุรการ มีแย้มภักดิ์ ชํานิ สภ.บ่อวิน  
จ.ชลบุรี 

340,600  1,252,121  29 มี.ค.2565 
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ที่      คงเหลือ ที่ค้าง ครั้งสุดท้าย 
57 ด.ต. ไพโรจน์ พรมะเริง โนนดินแดง สภ.นํ้าปลกี 

จ.อํานาจเจริญ 
533,400  1,750,114  31 มี.ค.2565 

58 ร.ต.อ. นิพนธ์ เพ่ือนสงคราม เฉลิมฯ สภ.จัตุรัส   
จ.ชัยภูมิ 

 560,000   1,658,794  28 มี.ค.2565 

59 พ.ต.อ. นิลกาฬ พรศักดิ ์ บ้านใหม่ฯ สภ.กณัทรารมย์  
จ.ศรีสะเกษ 

 545,000  1,493,501  28 มี.ค.2565 

60 ด.ต. อาณัติ สาบุตร หนองสองหอ้ง สภ.ศรีราชา   
จ.ชลบุรี 

479,100   1,697,503  31 มี.ค.2565 

61 ด.ต. สมาท ดงแก้ว บ้านใหม่ฯ สภ.ชนบท  
จ.ขอนแก่น 

 210,000  670,548  30 มี.ค.2565 

62 ด.ต. ฉันทวุฒิ บุนรสิงห ์ ลําปลายมาศ สภ.พยัคฆภูมิพิสัย   
จ.มหาสารคาม 

 264,000   686,589  29 มี.ค.2565 

63 ร.ต.ท. สุวัฒน์ ติระวัฒนศักดิ ์ กระสัง สภ.กาบเชิง   
จ.สุรินทร์ 

  320,500   501,827  28 มี.ค.2565 

64 ด.ต. นําพล โพธิบัติ ลําปลายมาศ สภ.บ้านแปลง   
จ.จันทบุรี 

449,500  1,688,333  28 มี.ค.2565 

65 พ.ต.อ. พงศธร โสกูล ชํานิ สภ.ครบุรี  
จ.นครราชสีมา 

1,114,000  1,795,287  29 มี.ค.2565 

66 พ.ต.อ. อร่าม พุฒชาลี นาโพธ์ สภ.ไพร  
จ.ศรีสะเกษ 

513,100  2,188,680  28 มี.ค.2565 

67 ด.ต. ทรงเกียรต ิ โพธิแสง นาโพธิ์ สภ.ตุยง  
จ.ปัตานี 

424,700  1,863,604  31 มี.ค.2565 

68 ร.ต.อ. วิชิต โยธาพล หนองไทร สภ.ศรีเมืองใหม่  
จ.อุบลราชานี 

469,400  1,934,681  31 มี.ค.2565 

69 พ.ต.ท. ธีรยุทธ จรเอ้กา บ้านด่าน สภ.จอมพระ 
จ.สุรินทร์ 

258,800  1,074,771  28 มี.ค.2565 

70 ร.ต.ท. ณัฐพล ธรรมมาวุฒิกูล แคนดง ตรวจคนเข้าเมือง 
จ.สกลนคร 

220,000  465,299  28 มี.ค.2565 

71 ร.ต.ท. ชยุต มารศรี หนองกี ่ สภ.สดีา   
จ.นครราชสีมา 

225,000  420,449  28 มี.ค.2565 

72 พ.ต.ท. หญิงปัทมาภรณ์ แก้วน่วม ทะเมนชัย สภ.ม่วงเฒ่า 
จ.อุบลฯ 

233,400  373,103  31 มี.ค.2565 

73 ด.ต. ธิติพันธ์ วงศ์วีระชัย หินเหล็กไฟ สภ.ดงครั่งใหญ่  
จ.ร้อยเอ็ด 

453,300  2,093,731  31 มี.ค.2565 

74 ด.ต. วุฒิชัย งอกลาภ โคกกระชาย สภ.รัตนบุร ี 
จ.สุรินทร์ 

425,000  1,774,283  28 มี.ค.2565 

75 พ.ต.ต. วีระ ยันละหา นางรอง ภ.จว.ปราจีนบุรี   
จ.ปราจีนบุรี 

193,200  312,403  28 มี.ค.2565 

76 ด.ต. สัญญา กองศร ี ชํานิ สภ.บ้านเหลือ่ม  
จ.นครราชสีมา 

  441,400   1,721,724  29 มี.ค.2565 

77 พ.ต.ท. ศักดิ์ชัย ทองม้วน กระสัง สภ.เมืองใหม่  
จ.อุบลราชธานั 

  889,500   1,200,704  31 มี.ค.2565 

78 พ.ต.ท. อุดมพล เอื้อศิลามงคล นางรอง สน.บุปผาราม  
กรุงเทพฯ 

  1,182,000   354,680  29 มี.ค.2565 

79 พ.ต.ท. นิสัญ วงศ์จันทา ลําปลายมาศ สภ.ศรีณรงค์   
จ.สุรินทร์ 

460,400   1,795,799  28 มี.ค.2565 

80 พ.ต.ท. อรรถพร พุ่มห้วยรอบ เมืองบุรีรัมย์ ฝอ.3 บก.อก.ภ.3  
จ.นครราชสีมา 

463,000   512,783  28 มี.ค.2565 

81 ด.ต. จําแลง จันทร์ประโคน บ้านกรวด สน.บึงกุ่ม   
กรุงเทพฯ 

175,500  295,445  30 มี.ค.2565 

82 พ.ต.ท. ชัยยันต์ เพชรโกมล เฉลิมฯ ภ.จว.ชัยภูมิ 
จ.ชัยภูมิ 

531,500   1,852,811  28 มี.ค.2565 
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ที่      คงเหลือ ที่ค้าง ครั้งสุดท้าย 
83 พ.ต.ท. เอกภาค ธูปสมุทร กระสัง สภ.คลองหาด  

จ.สระแก้ว 
671,300   1,486,486  28 มี.ค.2565 

84 ร.ต.อ. ชัยสวัสดิ์ วงศ์ประโคน ประโคนชัย สภ.กระโพ  
จ.สุรินทร์ 

443,900  1,842,819  28 มี.ค.2565 

85 ร.ต.อ. อภิชา เตียงประโคน โนนสุวรรณ สภ.โพธ์ิศรีสุวรรณ  
จ.ศรีสะเกษ 

343,900  931,782  28 มี.ค.2565 

86 ร.ต.อ. สุติพงษ์ โสดาจันทร์ บ้านกรวด สภ.ไพรบึง   
จ.ศรีสะเกษ 

493,700  1,921,717  28 มี.ค.2565 

87 พ.ต.ต. ชัยสิทธิ์ ทุดบุญ เมืองบุรีรัมย์ สภ.ปราสาท  
จ.สุรินทร์ 

419,100  1,872454 28 มี.ค.2565 

88 พ.ต.อ. ต่อศักดิ ์ ศรีเสริม เมืองบุรีรัมย์ สภ.กาบเชิง  
จ.สุรินทร์ 

1,048,700  1,936,732  28 มี.ค.2565 

89 พ.ต.ท. สันต์ เทียมวงศ์ บ้านใหม่ฯ สภ.ครบุร ี
จ.นครราชสีมา 

513,000  1,307,718  29 มี.ค.2565 

90 พ.ต.ท. ชาญชัย ลีประโคน บ้านกรวด ภ.จว.นครราชสีมา  
จ.นครราชสีมา 

420,600  1,848,886  28 มี.ค.2565 

91 พ.ต.ท. วรกร ชาไธสง หนองสองหอ้ง สภ.ห้วยยาง  
จ.ชัยภูมิ 

445,900  1,607,192  28 มี.ค.2565 

92 ร.ต.อ. ขัตติยะ เขียวอุตสา นาโพธิ์ สภ.คง   
จ.นครราชสีมา 

259,000  744,532  29 มี.ค.2565 

93 พ.ต.ท. เฉลิมศักดิ์ ไชยณรงค์ศักดิ์ โนนสุวรรณ สภ.ปักธงชัย  
จ.นครราชสีมา 

454,000  1,676,758  28 มี.ค.2565 

94 ร.ต.อ. ฟูาลิขิต แสนจังหรีด หนองสองหอ้ง สภ.บัวใหญ ่
จ.นครราชสีมา 

182,700  357,234  28 มี.ค.2565 

95 พ.ต.ท. ชัชชานน สิงห์ไพร โนนสุวรรณ สภ.ขุนหาญ  
จ.ศรีสะเกษ 

564,000  1,786,350  28 มี.ค.2565 

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

425,400  1,689,688  29 มี.ค.2565 

97 ส.ต.อ. ธวัชชัย ศรีสัตยา หนองไม้งาม บก.สส.ภ.3  
จ.นครราชสีมา 

305,000  1,013,985  28 มี.ค.2565 

98 ร.ต.ต. กษิดิศ แสนแก้ว หนองไม้งาม สภ.ศรีเทพ  
จ.เพชรบูรณ์ 

205,000  470,028  28 มี.ค.2565 

99 พ.ต.ท. นิยม จันทร์หา หนองสองหอ้ง สภ.สะเดา 
จ.สุรินทร์ 

579,000  1,522,681  28 มี.ค.2565 

100 ร.ต.อ. อนุรกัษ์ ชาญนุวงศ์ พลับพลาชัย สภ.ช่องเม็ก  
จ.อุบลราชธานี 

264,400  848,565  31 มี.ค.2565 

101 ด.ต. พัฒนศักดิ ์ ไชยปัญหา สตึก สภ.บ้านหันห้วยทราย 
จ.นครราชสีมา 

432,900  1,967,957  1 เม.ย.2565 

102 พ.ต.ท. ณัฐวุฒิ รุ่งเรือง ประโคนชัย สภ.โนนไทย  
จ.นครราชสีมา 

160,000  144,139  28 มี.ค.2565 

103 ด.ต. ทัตพงศ์ อาทวัง เมืองบุรีรัมย์ สภ.สังขะ   
จ.สุรินทร์ 

268,900  740,288  28 มี.ค.2565 

104 พ.ต.ต. ประกิจ ชอบขยัน โคกกระชาย สภ.คง 
จ.นครราชสีมา 

373,600  1,778,486  29 มี.ค.2565 

105 ร.ต.ท. อัครเดช เพ็งวงษ์ โคกกระชาย สภ.วังนํ้าเขียว 
จ.นครราชสีมา 

272,000  748,528  29 มี.ค.2565 

106 พ.ต.ท. ยงยุทธ ์ แซะจอหอ บ้านด่าน สภ.เทพสถิต  
จ.ชัยภูมิ 

345,000  493,447  28 มี.ค.2565 

107 พ.ต.ต. ไพศาล ปันเร็ว โนนสุวรรณ สภ.พระทองคํา 
จ.นครราชสีมา 

302,800  526,369  29 มี.ค.2565 

108 จ.ส.ต. ปรีชา วิริยกองเกดิ ประโคนชัย กก.6 บก.ทล. 
 

238,000  1,385,671  30 มี.ค.2565 
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ที่      คงเหลือ ที่ค้าง ครั้งสุดท้าย 
109 จ.ส.ต. ศุภมิตร เกลียวชมพูนุช หนองไทร ตม.ทอ.กรุงเทพฯ   

บก.ตม.2 
251,400  1,078,498  28 มี.ค.2565 

110 พ.ต.อ. ธรรมธรรม ์ วันสุข ลําดวน สภ.วังหิน  
จ.ศรีสะเกษ 

277,000  699,841  28 มี.ค.2565 

111 ส.ต.อ. ณฐพรหม อุ่นพิทักษ์สกุล ลําดวน สภ.จอหอ   
จ.นครราชสีมา 

294,300  802,884  29 มี.ค.2565 

112 ส.ต.อ. ยุทธนา ขมวดทรัพย์ ลําดวน สภ.กุมภวาปี  
จ.อุดรธานี 

219,000  770,591  31 มี.ค.2565 

113 ส.ต.ท. วีระวัฒน ์ ชัยปัญหา โนนเจริญ สภ.ประทาย  
จ.นครราชสีมา 

129,000  64,996  29 มี.ค.2565 

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

207,000  692,612  29 มี.ค.2565 

115 พ.ต.ต. ณิชธร ปูรณะปัญญา สภ.เมืองฯ ทล.2 กก.6 บก.ทล 
จ.บุรีรัมย์ 

409,900  1,781,721  28 มี.ค.2565 

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

388,900  1,217,149  28 มี.ค.2565 

117 จ.ส.ต. อดิศักดิ ์ ยนต์สถิตย์กุล บ้านกรวด ทล.5 กก.3 บก.ทล. 
จ.ปราจีนบุรี 

303,200  934,513  30 มี.ค.2565 

118 ส.ต.ท. จีรวัฒน ์ งดกระโทก หนองกี ่ ภ.จว.นครราชสีมา 
จ.นครราชสีมา 

385,800  1,653,540  28 มี.ค.2565 

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

438,000  1,363,364  28 มี.ค.2565 

120 ร.ต.อ. เดชา ทองประภา หนองหงส์ สภ.โนนนารายณ์  
จ.สุรินทร์ 

409,100  1,692,514  28 มี.ค.2565 

121 ร.ต.ท. ธวัชชัย บุญญพาพงศ์ พลับพลาชัย สภ.คลองไผ่  
จ.นครราชสีมา 

309,400  1,521,039  29 มี.ค.2565 

122 พ.ต.ท. วิชาญ ท่าไม้ หินเหล็กไฟ สภ.พนมดงรัก  
จ.สุรินทร์ 

409,900  1,704,041  28 มี.ค.2565 

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

363,900  1,069,074  28 มี.ค.2565 

124 ร.ต.ท. วิษณุ วงษ์ณรงค์ นาโพธิ์ สภ.โนนคูณ   
จ.ศรีสะเกษ 

293,900  1,177,907  28 มี.ค.2565 

125 ร.ต.ท. ศักดา กองทอง คูเมือง สภ.ไทยเจริญ   
จ.ยโสธร 

207,000  271,422  30 มี.ค.2565 

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

419,600  1,746,392  28 มี.ค.2565 

127 ร.ต.ท. สิงห์ณพร ผิวขํา กระสัง ภ.จว.มุกดาหาร  
จ.มุกดาหาร 

278,000  681,931  28 มี.ค.2565 

128 ร.ต.ท. สุริยัน บุญทันเสน กระสัง สภ.เทนมีย์ 
จ.สุรินทร์ 

320,900  334,634  28 มี.ค.2565 

129 พ.ต.ท. กัมปนาท แก้วคําบ้ง หนองกี ่ บก.สส.ภ.3   
จ.นครราชสีมา 

457,000  618,521  30 มี.ค.2565 

130 พ.ต.ท. อดิศักดิ ์ จันทร์สอน ประโคนชัย สภ.จะกง   
จ.ศรีสะเกษ 

484,000  602,177  28 มี.ค.2565 

131 พ.ต.ท. สมรัก มูลหาร บ้านกรวด สภ.แสนสุข  
จ.ชลบุรี 

996,000  596,448  28 มี.ค.2565 

132 ร.ต.อ. สุรพัศ ผมหอม สตึก สภ.โนนนารายณ์  
จ.สุรินทร์ 

488,200  686,368  28 มี.ค.2565 

133 ด.ต. วิชญ์ภาส โพธิ์แก้ว นางรอง สภ.ท่าแซะ   
จ.ชุมพร 

413,700  1,645,564  30 มี.ค.2565 

134 ร.ต.ท. พิศาล ช่วยรัมย์ โคกกระชาย สภ.เมืองบัว 
จ.สุรินทร์ 

308,700  919,884  28 มี.ค.2565 
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ที่      คงเหลือ ที่ค้าง ครั้งสุดท้าย 
135 พ.ต.ต. สุรสิทธิ์ บุญเนตร นาโพธิ์ สภ.โพนพิสัย  

จ.หนองคาย 
359,800  642,339  31 มี.ค.2565 

136 ร.ต.อ. สรภัสกรณ์ เลิศโสภณวัฒน์ เมืองบุรีรัมย์ ตม.ทอ.กรุงเทพ  
บก.ตม.2 

415,000  1,782,059  28 มี.ค.2565 

137 ร.ต.ท. สมปอง ข้อสว่าง บ้านใหม่ฯ สภ.ชุมพวง  
จ.นครราชสีมา 

345,500  1,286,981  29 มี.ค.2565 

138 ร.ต.ท. ถนอมชัย พูนกล้า กระสัง สภ.ปราสาท   
จ.สุรินทร์ 

382,300  1,840,076  28 มี.ค.2565 

139 พ.ต.ต. สมศักดิ์ เที่ยงดาห์ หนองไทร สภ.เสิงสาง   
จ.นครราชสีมา 

350,800  751,756  29 มี.ค.2565 

140 ด.ต. ทัศน์พล พูนกลาง เมืองบุรีรัมย์ สภ.บางคล้า  
จ.สุพรรณบุร ี

463,000  1,774,139  29 มี.ค.2565 

141 ร.ต.ท. คําพอง ไฝดง ละหานทราย สภ.เอือดใหญ่  
จ.อุบลฯ 

387,400  1,833,035  31 มี.ค.2565 

142 ร.ต.อ. ณัฐพงษ์ มากชุมแสง หนองกี ่ สภ.โชคนาสาม 
จ.สุรินทร์ 

402,000  1,815,541  28 มี.ค.2565 

143 จ.ส.ต. มนูญ สร้อยจิตร ลําดวน สภ.เมืองลีง  
จ.สุรินทร์ 

389,200  1,846,831  28 มี.ค.2565 

144 พ.ต.ท. ประสงค ์ สุมหิรัมย์ โนนเจริญ สน.ลําหิน 
 

334,300  1,503,139  29 มี.ค.2565 

145 ร.ต.ท. รถชสิทธิ์ แสงกระโทก นาโพธิ์ สภ.ชุมพวง   
จ.นครราชสีมา 

343,600  794,764  29 มี.ค.2565 

146 ร.ต.ท. ไกรสร คําภาปัตน์ นาโพธิ์ สภ.ช่องแม็ก  
จ.อุบลราชธานี 

369,700  1,148,780  31 มี.ค.2565 

147 ร.ต.ท. สิทธิณัฐ ประสีระตา บ้านใหม่ฯ สภ.นาเชือก  
จ.มหาสารคาม 

347,200  789,032  29 มี.ค.2565 

148 พ.ต.ต. พรเทพ พิชัยกุล ลําปลายมาศ สภ.โนนสูง  
จ.นครราชสีมา 

401,500  1,767,203  30 มี.ค.2565 

149 ร.ต.ท. ชานัน โพธิ์หล้า นาโพธิ์ สภ.นาเชือก  
จ.มหาสารคาม 

281,200  320,062  29 มี.ค.2565 

150 ส.ต.ท. ฤทธิรงค์ จันผักแว่น ลําปลายมาศ สภ.เมืองนครราชสีมา  
จ.นครราชสีมา 

178,100  635,144  29 มี.ค.2565 

151 ส.ต.ท. จงรัก หวังบุญ ทะเมนชัย สภ.ห้วยแถลง   
จ.นครราชสีมา 

241,800  1,005,217  29 มี.ค.2565 

152 ส.ต.ท. ณัฐพล เหลาชัย เมืองบุรีรัมย์ สภ.โชคชัย 
จ.นครราชสีมา 

252,000  251,740  29 มี.ค.2565 

153 ร.ต.อ. เปรม มือขุนทด หนองกี ่ สภ.ปักธงชัย 
จ.นครราชสีมา 

420,300  1,737,433  28 มี.ค.2565 

154 ส.ต.ท. ธนวัต ศิลปสุข หนองกี ่ กก.ปพ.บก.สส. ภ.3 
 

229,500  1,001,117  28 มี.ค.2565 

155 ส.ต.ท. วิชชุกาย ขวาเนาว์ โนนเจริญ สภ.เมืองชัยภูมิ   
จ.ชัยภูมิ 

170,000  552,882  28 มี.ค.2565 

156 ส.ต.ท. วีระชน พลพราหมณ์ นาโพธิ์ สภ.แก้งสนามนาง   
จ.นครราชสีมา 

239,200  1,049,491  29 มี.ค.2565 

157 ส.ต.ท. ณัฐพล ประสาวะนัง สภ.บ้านใหม่ฯ สภ.หนองสองหอ้ง  
จ.ขอนแก่น 

210,600  775,531  31 มี.ค.2565 

158 ส.ต.ท. ชนภัทร วรรณพัฒน์ บ้านใหม่ฯ สภ.พระอินทร์ราชา  
จ.พระนครศรีอยุธยา 

250,600  915,012  31 มี.ค.2565 

159 ส.ต.ท. นครินทร ์ แก้วไทย ถาวร ศฝร.ภ.3. 
จ.นครราชสีมา 

144,000  251,632  29 มี.ค.2565 

160 ส.ต.อ. นัตพล ดวงดารา เมืองบุรีรัมย์ สภ.เมืองเลย 
จ.เลย 

239,200  1,186,231  31 มี.ค.2565 
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ที่      คงเหลือ ที่ค้าง ครั้งสุดท้าย 
161 ส.ต.ท. สนิท ทนิรัมย์ นางรอง สภ.ขุมพลบุรี  

จ.สุรินทร์ 
159,000  286,476  28 มี.ค.2565 

162 ส.ต.ต. เอกลักษณ์ นอขุนทด เมืองบุรีรัมย์ สภ.ปากช่อง   
จ.นครราชสีมา 

181,700  523,202  29 มี.ค.2565 

163 ร.ต.อ. ทองด ี หัดท ี พุทไธสง สภ.นาเชือก  
จ.มหาสารคาม 

354,300  1,547,473  29 มี.ค.2565 

164 ส.ต.ต. พงษ์วริศ รักษ์นาม บ้านด่าน สภ.หินดาด   
จ.นครราชสีมา 

157,000  324,619  28 มี.ค.2565 

165 ส.ต.ท. พิชัยรัตน์ โชตินอก โคกกระชาย กก.สืบสวน  
ภ.จว.นครราชสีมา 

 254,500  853,331  29 มี.ค.2565 

166 ส.ต.ต. ทรงพล เห็นประเสริฐ สตึก สภ.โนนสูง  
จ.นครราชสีมา 

122,000  5,344  30 มี.ค.2565 

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

120,900  111,797  31 มี.ค.2565 

168 ส.ต.ท. เดชฤทธิ์ ขุนสุวรรณ ลําดวน สภ.โพธ์ิกลาง 
จ.นครราชสีมา 

246,000  1,423,029  29 มี.ค.2565 

169 ส.ต.ท. ฉัตรชัย จันวิเศษ กระสัง สภ.บ่อพาน  
จ.มหาสารคาม 

241,000  1,152,111  29 มี.ค.2565 

170 ร.ต.อ. ชาตรี เมืองศิร ิ โนนดินแดง สภ.สุวรรณภูมิ  
จ.ร้อยเอ็ด 

359,900  1,931,779  31 มี.ค.2565 

171 ส.ต.ต. ภพธร พูนณรงค์ สตึก สภ.เมืองพลับพลา 
จ.นครราชสีมา 

261,300  913,966  30 มี.ค.2565 

172 ด.ต. ลิขิต ศรีโยธา ภ.จว.บุรีรัมย์ ทท.2 กก.บก.ทท.2  
จ.เชียงราย 

339,400  1,218,177  29 มี.ค.2565 

173 ด.ต. ณรงค์ศักดิ ์ สังข์ทอง บ้านกรวด สภ.ศรีราชา  
จ.ชลบุรี 

370,300  2,258,759  31 มี.ค.2565 

174 พ.ต.ท. สุวิทย์ สีทา หินเหล็กไฟ สภ.เมือง  
จ.มหาสารคาม 

383,600  1,828,286  30 มี.ค.2565 

175 ส.ต.ท. เอกวิชญ ์ กลางสันเทียะ โนนสุวรรณ สภ.ปักธงชัย  
จ.นครราชสีมา 

167,400  352,874  28 มี.ค.2565 

176 ร.ต.ท. โกมาตย์ จันทร์ด ี หนองหงส์ สภ.ห้วยแถลง   
จ.นครราชสีมา 

340,600  1,297,023  29 มี.ค.2565 

177 ส.ต.อ. กิตตินนัท ์ หันประดิษฐ์ พลับพลาชัย สภ.กมลาไสย 
จ.กาฬสินธ์ุ 

110,400  18,500  30 มี.ค.2565 

178 พ.ต.ท. พุทธรักษ์ อารยะรังสี หินเหล็กไฟ สภ.กระชอน  
จ.นครราชสีมา 

536,700  169,446  29 มี.ค.2565 

179 ด.ต. ธนชัย จุ้ยพุทธา บ้านกรวด สภ.พนมดงรัก  
จ.สุรินทร์ 

369,200  1,726,704  28 มี.ค.2565 

180 พ.ต.ต. หญิงกนกวรรณ พลทามูล เมืองบุรีรัมย์ ศฝร.  
จ.นครราชสีมา 

318,500  1,191,671  29 มี.ค.2565 

181 ร.ต.ท. ปรีชา ชิณเกตุ โนนเจริญ สภ.สังคม  
จ.หนองคาย 

328,000  788,473  30 มี.ค.2565 

182 พ.ต.ท. วรรณยาวรณ์ โยธาราช หนองหงส์ ภ.จว.อุบลราชานี  
จ.อุบลราชธานี 

523,700  1,912,791  31 มี.ค.2565 

183 พ.ต.ท. กอบชัย สองจันทึก บ้านใหม่ฯ บก.สส.ภ.3 
จ.นครราชสีมา 

493,000  662,529  28 มี.ค.2565 

184 ร.ต.ต. หญิงกฤษณา ขันอาษา ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.เมืองหนองคาย 
จ.หนองคาย 

140,800  442,739  5 เม.ย.2565 

185 พ.ต.ท. อนันต ์ สุนสันเขต ภ.จว.บุรีรัมย์ สภ.เมืองจันท์  
จ.ศรีสะเกษ 

501,000  1,051,872  28 มี.ค.2565 

186 ด.ต. ธนเดช แก้วมณี โนนดินแดง สภ.บางปะกง   
จ.ฉะเชิงเทรา 

336,900  939,518  28 มี.ค.2565 
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ที่      คงเหลือ ที่ค้าง ครั้งสุดท้าย 
187 พ.ต.ท. ศุภชัย ศรีหาจันทร ์ แคนดง สภ.ชุมพลบุรี  

จ.สุรินทร์ 
351,300  1,794,768  28 มี.ค.2565 

188 ร.ต.อ. สุระ ศรีจินดา สตึก สภ.โชคชัย 
จ.นครราชสีมา 

  292,500    1,076,476  28 มี.ค.2565 

189 ส.ต.ท. ธวัชชัย ทรวงโพธิ์ ละหานทราย สภ.โชคชัย  
จ.นครราชสีมา 

185,900   1,115,189  29 มี.ค.2565 

190 ส.ต.ท. อภิสิทธิ์ จินดาทะเล หนองกี ่ สภ.โชคชัย 
จ.นครราชสีมา 

221,000  1,407,840  29 มี.ค.2565 

191 ส.ต.ท. ภาณุวัฒน์ เล้ียงเชวงวงศ์ หนองกี ่ สภ.มะเริง 
จ.นครราชสีมา 

224,600  1,147,487  30 มี.ค.2565 

192 ส.ต.ท. ธีรวัฒน ์ โคตะมูล สตึก สภ.ลาดใหญ่  
จ.ชัยภูมิ 

178,100  766,252  28 มี.ค.2565 

193 ส.ต.ท. วัชรา บุตรวระ สตึก สภ.เมืองยโสธร  
จ.ยโสธร 

223,600  981,227  30 มี.ค.2565 

194 ส.ต.ท. อาทิตย์ สิงห์พิลา สตึก สภ.ธวัชบุรี  
จ.ร้อยเอ็ด 

205,400  1,039,551  31 มี.ค.2565 

195 ส.ต.ท. มรรคพล สุดวิไล โคกกระชาย สภ.สูงเนิน   
จ.นครราชสีมา 

189,800  841,422  30 มี.ค.2565 

196 ส.ต.ท. ศิรทัช มั่งมูล ห้วยราช สภ.เมืองเลย 
จ.เลย 

98,800  112,534  31 มี.ค.2565 

197 ส.ต.ท. ภพพงศ์ พันธุ์มี โนนดินแดง สภ.มะเริง 
จ.นครราชสีมา 

145,200  473,300  30 มี.ค.2565 

198 ส.ต.ท. ถาวร มาเมืองปัก โนนดินแดง สภ.วังนํ้าเขียว   
จ.นครราชสีมา 

179,400 0   1 เม.ย.2565 

199 พ.ต.ท. จักรกฤษณ์ ศรีสุนทร คูเมือง กก.สส.3 บก.สส.ภ.3 
จ.นครราชสีมา 

376,500  194,581  29 มี.ค.2565 

200 ส.ต.ท. ทศพล ดิเรกโภค กระสัง ภ.จว.ชัยภูมิ 
จ.ชัยภูมิ 

195,000  1,014,458  28 มี.ค.2565 

201 ส.ต.ต. เทียนชัย ศิมมาวงศ์ ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.จว.ชัยภูมิ  
จ.ชัยภูมิ 

165,100  690,832  28 มี.ค.2565 

202 ส.ต.ท. ชัยรัฐฎ์ วันทอง ถาวร สภ.กันทรลกัษณ์  
จ.ศีรษะเกษ 

239,000  675,003  28 มี.ค.2565 

203 ร.ต.อ. สมประสงค์ วงศ์หาแก้ว หนองหงส์ สภ.ห้วยแถลง  
จ.นครราชสีมา 

186,900  406,174  29 มี.ค.2565 

204 ร.ต.อ. ทวีศักดิ ์ ดอนศร ี หนองสองหอ้ง สภ.โชคชัย  
จ.นครราชสีมา 

334,000  1,616,922  29 มี.ค.2565 

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

193,700 0  30 มี.ค.2565 

206 ร.ต.อ. คเชนทร ์ สวยสะอาด หนองไม้งาม นว.สบ.2 ผบช.3 
จ.นครราชสีมา 

403,500  1,867,298  29 มี.ค.2565 

207 ร.ต.อ. จําลอง สุดภักด ี พุทไธสง สภ.ยางสีสุราช 
 

213,600  1,284,278  29 มี.ค.2565 

208 ร.ต.ท. หญิงพิชญานิน ปล่ังกลาง เมืองบุรีรัมย์ กตค.บก.กก.ภ.3 
 

119,600  21,834  31 มี.ค.2565 

209 จ.ส.ต. หญิงสิรินพัชร ชาติพิพัฒน์พร ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.จว.สุรินทร์  
จ.สุรินทร์ 

195,200  497,994  28 มี.ค.2565 

210 ด.ต. สุนทร ปล้ืมกมล ลําดวน สภ.เข่ืองใน  
จ.อุบลราชธานี 

194,800  651,562  31 มี.ค.2565 

211 ส.ต.ท. พงศกร จันทนะ นางรอง สภ.จะนะ  
จ.สงขลา 

137,800  658,857  31 มี.ค.2565 

212 พ.ต.ท. กิตติศกัดิ ์ สุวรรณธาดา ลําปลายมาศ สภ.สว่างวรวงศ์  
จ.อุบลราชธานี 

271,500  1,132,681  31 มี.ค.2565 
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ที่      คงเหลือ ที่ค้าง ครั้งสุดท้าย 
213 พ.ต.ท. มิตร คนชุม หนองกี ่ กก.4 บก.ปคม. 

 
323,000  1,966,410  29 มี.ค.2565 

214 พ.ต.ท. อาวุฒิ อ่อนวรรณะ เมืองบุรีรัมย์ สภ.บ้านหันห้วยทราย 
จ.นครราชสีมา 

259,000  1,149,267  30 มี.ค.2565 

215 พ.ต.ท. วชิรวิทย์ นาคศิริธรรมคุณ ประโคนชัย สภ.ปุาติ้ว 
จ.ยโสธร 

357,500  1,596,647  30 มี.ค.2565 

216 ส.ต.อ. ฐิติวัฒน์ โสคําแก้ว พุทไธสง สภ.เมือง  
จ.นครปฐม 

200,200  1,246,327  29 มี.ค.2565 

217 ส.ต.ต. ศราวุธ ประทุมพิมพ์ หนองไม้งาม สภ.พิบูลย์มังสาหาร 
จ.อุบลราชธานี 

37,700  21,834  31 มี.ค.2565 

218 ส.ต.ต. พันธกานต ์ ปราณีวงศ์ หนองไม้งาม สภ.ทุ่งศรีอุดม  
จ.อุบลราชธานี 

68,900  274,819  31 มี.ค.2565 

219 ส.ต.ต. ณัฐวุฒิ รากกระโทก หนองไทร สภ.เสิงสาง 
จ.นครราชสีมา 

162,500  1,067,625  29 มี.ค.2565 

220 ด.ต. รุ้ง บุญเกิด หนองกี ่ สภ.พิมาย 
จ.นครราชสีมา 

203,900  1,403,242  29 มี.ค.2565 

221 ร.ต.ต. กิตติพัฒน ์ ลาเกิด เมืองบุรีรัมย์ บก.ปค.รร.นรต. 
 

30,000  15,127  30 มี.ค.2565 

                                   รวม  221  ราย  เป็นเงินต้นค้างชําระจํานวน 241,355,413.- บาท 

 

สมาชิกทําบันทึกยินยอมให้หักเงินในฐานะผู้ค้ําประกันจํานวน 6 ราย มีรายละเอียดดังนี้ 
ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2565 

ลําดับ 
ที่ 

ยศ นาม นามสกุล หนี้ค้างชําระ 
คงเหลือยกมาต้น

ป ี

ชําระ 
รายเดือน 

ชําระระหว่างปี 
(ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 – 30 เม.ย.65)  

หนี้คงเหลือ 

เงินต้น ดอกเบี้ย ดอกค้าง 
1 ด.ต. อุบลเวทย์ วิเศษนคร 819,717 8,500 23,035 36,465 --- 796,682 
2 ด.ต. วราพงษ์ แสนรัมย์ 155,268 6,000 35,689 6,310 --- 119,579 
3 จ.ส.ต. ไตรรัตน ์ โพธิ์เกาะ 290,937 3,000 8,057 12,943 --- 282,880 
4 ร.ต.ท. ขจรภพ บําเพ็ญพงษ์ 41,639 2,500 20,985 1,219 --- 20,654 
5 ร.ต.ต. มังกร วัฒนะ 1,565,635 12,000 13,780 70,220 --- 1,551,855 
6 ส.ต.ท. อนุชา บุญอารักษ์ 1,178,450 10,400 7,978 23,222 --- 1,170,472 
    4,101,192 42,400 109,524 150,379 --- 3,942,122 

  

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 

พ.ต.อ.อนันต์ฯ ผู้ช่วยเลขานุการ 3.15  เรื่องโครงการเงินฝากสะสมทรพัย์ครบ  24 งวดเดือน 
  ด้วยเงินฝากสะสมทรัพย์จะครบกําหนดจ่ายคืนให้กับสมาชิก จํานวน 1 ราย  ในวันที่ 30 เมษายน 2565 
เป็นเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยจํานวน 49,873.21 บาท (ส่ีหมื่นเก้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบสามบาท-ย่ีสิบเอ็ดสตางค์) สหกรณ์ฯ จะโอน
เงินฝากสะสมทรัพย์ให้กับสมาชิกด้วยวิธีจ่ายตรงเข้าบัญชีตามท่ีสมาชิกแจ้งหมายเลขบัญชีไว้ ในวันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2565 
โดยจะแจ้งรายช่ือสมาชิกที่ได้รับเงินฝากสะสมทรัพย์ในเว็บไซด์ของสหกรณ์ฯ ที่ WWW.BURIRAMPOLICE-CO-OP.COM และ
ทางเว็บไซด์ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ที่ WWW.BURIRAM-POLICE.COM 

        สําหรับสมาชิกที่มีความประสงค์จะสมัครเงินฝากสะสมทรัพย์ ให้ส่งใบสมัครมาท่ีสหกรณ์ฯ ภายในวันที่ 3 ของ
ทุกเดือน เพื่อที่สหกรณ์ฯ จะได้ทํารายการหักเงินส่งให้กับการเงิน ภ.จว.บุรีรัมย์ ต่อไป 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
มติที่ประชุม รับทราบ 

http://www.burirampolice-co-op.com/
http://www.buriram-police.com/
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พ.ต.อ.อนันต์ฯ ผู้ช่วยเลขานุการ 3.16 เรื่องธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์แจ้งผลการอนุมัติเพิ่มวงเงินสินเชื่อประเภท 

       ต๋ัวสัญญาใช้เงิน 
  ด้วยได้รับหนังสือจากธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ที่ ธลฮ.(201)13/2565 ลงวันที่  25 เมษายน 2565        
แจ้งผลการอนุมัติเพิ่มวงเงินสินเช่ือประเภทตั๋วสัญญาใช้เงิน จากเดิมวงเงิน 250 ล้านบาท เพิ่มอีก 50 ล้านบาท รวมเป็น     
300 ล้านบาท (สามร้อยล้านบาทถ้วน) เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนและเสริมสภาพคล่องทางธุรกิจของสหกรณ์ฯ (รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารที่แนบ) 

เพื่อให้การดําเนินงานในการจัดทํานิติกรรมสัญญาครบถ้วน สมบูรณ์ จึงขอคณะกรรมการดําเนินการ      
ทั้ง 15 ท่าน ลงนามในเอกสารสัญญาค้ําประกันของธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ฯ เพื่อธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ฯ จะได้
ดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเพื่อพจิารณา 
พ.ต.อ.บัญชาฯ เลขานุการ 4.1  เรื่องการพจิารณารับสมาชกิเข้าใหม ่
       ด้วยมีข้าราชการตํารวจในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์แจ้งความประสงค์สมัครเป็นสมาชิก จํานวน 4 ราย 
สหกรณ์ฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติครบถ้วนแล้ว ไม่ผิดข้อบังคับแต่อย่างใดขอให้ที่ประชุมพิจารณาตามรายช่ือดังนี้ 

ลําดับที่ ยศ  นาม นามสกุล อายุ สังกัด ค่าหุ้น หมายเหตุ 
1 ร.ต.อ.สมชาติ สมุติรัมย์ 38 สภ.เมืองบุรีรัมย์ 2,300 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 
2 ด.ต.จํารัส ศิริเมฆา 37 สภ.หนองไทร 2,300 รายละ  20  บาท 
3 ส.ต.อ.ตรีเพชร เพียเพ็ง 28 สภ.เมืองบุรีรัมย์ 3,000  
4 ส.ต.ต.กายสิทธิ์ ชัชวาลวงศ์ 20 สภ.หินเหล็กไฟ 1,500  
 สมาชิกสมัครใหม่ 4 ราย  เพ่ิม / เดือน 9,100  

 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
มติที่ประชุม อนุมัต ิ
 

พ.ต.อ.บัญชาฯ เลขานุการ 4.2  เรื่องสมาชิกขอลาออกจากสหกรณ์ 
      ด้วยมีสมาชิกแจ้งความประสงค์ขอลาออกจากสหกรณ์ฯ จํานวน 2 ราย มีรายละเอียดดังนี้ 

ลําดับที่ ยศนาม            นามสกุล สังกัด หุ้น หนี ้   หมายเหตุ 
1 ด.ต.โอภาส  ละมูล 

สมาชิกเลขทะเบียน 7030 
สภ.บ้านด่าน 263,300 --- 

ไม่ติดภาระผูค้้ําประกันแต่อย่างใด 

2 ร.ต.อ.กิตติพงษ์  บุญมาก 
สมาชิกเลขทะเบียน 4171 

สภ.บ้านด่าน 422,000 331,854 
ไม่ติดภาระผูค้้ําประกันแต่อย่างใด 

 

      ตามข้อบังคับ ข้อ 40. การลาออกจากสหกรณ์ สมาชิกผู้ไม่มีหน้ีสินอยู่ต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้หรือผู้ค้ําประกัน
อาจลาออกจากสหกรณ์ได้ โดยแสดงความจํานงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการ และเมื่อคณะกรรมการดําเนินการได้สอบสวน
พิจารณาเห็นว่าเป็นการชอบด้วยข้อบังคับและอนุญาตแล้วจึงให้ถือว่าออกจากสหกรณ์ได้ 
      สหกรณ์ฯ ตรวจสอบแล้ว 
      - สมาชิกลําดับที่ 1 มีแต่ทุนเรือนหุ้น ไม่มีหนี้ค้าง และไม่ติดภาระผู้ค้ําประกัน เป็นการชอบด้วยข้อบังคับให้
ลาออกจากสหกรณ์ได้ 
      - สมาชิกลําดับที่ 2 มีทุนเรือนหุ้นมากกว่าหนี้ ไม่ติดภาระผู้ค้ําประกัน ขอที่ประชุมอนุมัติในหลักการ หากสมาชิก
นําเงินชําระหนี้ที่ค้างทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว จึงให้ลาออกจาก  สหกรณ์ฯ ได้ 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
มติที่ประชุม อนุมัต ิ
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พ.ต.อ.บัญชาฯ เลขานุการ 4.3 เรื่องสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพ 
       ด้วย ร.ต.ต.ทับเทิน  แปลกสินธ์ ข้าราชการบํานาญ สมาชิกเลขทะเบียน 3403 อายุ 73 ปี เสียชีวิตเมื่อวันที่ 4 
มีนาคม 2565 สาเหตุการเสียชีวิตเนื่องจากปุวยด้วยโรคมะเร็งท่อน้ําดี ร.ต.ต.ทับเทินฯ มีทุนเรือนหุ้นจํานวน 512,900. - บาท 
ไม่มีหนี้ค้างชําระแต่อย่างใด 

  

ทายาทจะไดร้ับเงนิดงันี ้   
     1. ทุนเรือนหุน้ จํานวน 512,900.- บาท 
     2. เงินทุนสาธารณประโยชน์เพ่ือสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิก --- ” --- 30,000.- บาท 
               รวม 2 รายการ เป็นเงิน --- ” --- 542,900.- บาท 

 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
มติที่ประชุม อนุมัติและให้ดําเนินการตามระเบียบและข้อกําหนดของสหกรณ์ฯ 
 

พ.ต.อ.บัญชาฯ เลขานุการ 4.4 เรื่องสมาชิกขอเพิ่มหุ้นรายเดือน 
  ด้วยมีสมาชิกแจ้งความประสงค์ขอเพิ่มค่าหุ้นรายเดือน จํานวน  14 ราย เป็นจํานวนเงินทั้งส้ิน      
15,300.- บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันสามร้อยบาทถ้วน) มีรายละเอียดดังนี้ 

ลําดับ ยศ  นาม นามสกุล เดิม เพ่ิมเป็น ลําดับ ยศ  นาม นามสกุล เดิม เพ่ิมเป็น 
ที่   (บาท) (บาท) ที่   (บาท) (บาท) 
 สภ.เมอืงบุรีรัมย ์     สภ.นาโพธิ ์    
1 ร.ต.ท.หญิงสุมาล ี โกนจา 16,000 17,000 7 ส.ต.อ.ฤทธิเดช จงเหลี่ยมกลาง 2,000 3,000 
 สภ.นางรอง     สภ.ห้วยราช    
2 ส.ต.อ.วัฒนา เหลอืงสขุ 1,300 1,800 8 ร.ต.อ.เรืองธสิทธ์ิ เนื่องมัสฉา 5,000 7,000 
 สภ.หนองกี ่     สภ.โนนสุวรรณ    
3 ส.ต.ท.อุดมศกัดิ ์ โลหากาศ 1,300 1,800 9 ด.ต.บรรทด เครือบคนโท 2,300 3,500 
 สภ.บ้านกรวด     บํานาญ    
4 ด.ต.ยงยุทธ แสนมี 2,300 2,500 10 ร.ต.ต.กมล สังข์กลู 500 1,300 
 สภ.ลําดวน    11 ด.ต.เสถียร ตัวประโคน 500 1,300 
5 ส.ต.ต.ชาญชิต พวงจําปา 1,000 1,300 12 พ.ต.ท.เกียรติศักดิ ์ เสารศ์ิร ิ 500 1,300 
 สภ.นาโพธิ ์    13 ร.ต.ต.กิตตชิัย เชื้อสาย 1,800 2,300 
6 ด.ต.ขยัน โพธิขํา 2,300 3,000 14 พล.ต.ท.สุวรรณ เอกโพธ์ิ 13,000 18,000 

 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
มติที่ประชุม อนุมัต ิ
 

พ.ต.อ.บัญชาฯ เลขานุการ 4.5 เรื่องสมาชิกขอลดการส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน 
      มีสมาชิกแจ้งความประสงค์ขอลดการส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน จํานวน 2 ราย มีรายละเอียดดังนี้ 

ลําดับที ่  ยศ     นาม     นามสกุล สังกัด เงินเดือน เดิมส่งชําระค่าหุ้น 
ต่อเดือน (บาท) 

ขอลดการส่งค่าหุ้นต่อ
เดือน (บาท) 

หมายเหตุ 

1 ร.ต.อ.พิเชษฐ์  อินผักแว่น 
สมาชิกเลขทะเบียน 5710 

ภ.จว.บุรีรัมย์ 38,170 5,000 2,300 ต้องการมีเงินเดือนเหลือ
เพ่ือใช้จ่ายในครอบครัว 

2 ร.ต.ต.วรีะชัย  เนื่องจํานงค์ 
สมาชิกเลขทะเบียน 5878 

สภ.ห้วยราช 30,490 5,000 2,500 ต้องการมีเงินเดือนเหลือ
เพ่ือใช้จ่ายในครอบครัว 

 

  คณะกรรมการเงินกู้ได้ร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นว่า สมาชิกมีเงินได้รายเดือนอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถขอปรับลด
การส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนได้ตามระเบียบของสหกรณ์ฯ จึงเห็นควรอนุมัติให้สมาชิกลดการส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนได้ตามท่ีร้องขอ 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
มติที่ประชุม อนุมัต ิ
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พ.ต.อ.บัญชาฯ เลขานุการ 4.6 เรื่องสมาชิกขอสมัครเงินฝากสะสมทรัพย ์
  ด้วยมีสมาชิกแจ้งความประสงค์สมัครเงินฝากสะสมทรัพย์ จํานวน 2 ราย เป็นจํานวนเงินทั้งส้ิน3,500.- 
บาท (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน) มีรายละเอียดดังนี้ 

ลําดับที่ ยศ  นาม นามสกุล สังกัด เลขทะเบียน จํานวนเงิน (บาท) 
1 ส.ต.ต.มนัส ปักกุลนันท ์ สภ.กระสัง 7299 500 
2 ด.ต.พงษ์ศักดิ ์ วัดไธสง สภ.บ้านใหม่ฯ 4982 3,000 

 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
มติที่ประชุม อนุมัต ิ
 

พ.ต.อ.บัญชาฯ เลขานุการ 4.7 เรื่องสมาชิกขอปิดบัญชีเงินฝากสะสมทรัพยก์่อนครบกําหนด 
        ด้วยมีสมาชิกแจ้งความประสงค์ขอปิดบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ก่อนครบกําหนด จํานวน 3 ราย   มี
รายละเอียดดังนี้ 

ลําดับ ยศ  นาม นามสกุล สังกัด ส่งเดือนละ(บาท) จํานวนเงิน(บาท) สาเหตุที่ขอปิด 
1 ด.ต.สมยศ 

เลขบัญชี 6202 
พินิจกิจ สภ.เมืองบุรีรัมย์ 1,000.- 

(ส่งได้ 13 งวด) 
13,000 

นําไปใช้จ่ายในครอบครัว 

2 ด.ต.กติติภูม ิ
เลขบัญชี 6220 

คํานิล สภ.ถาวร 500.- 
(ส่งได้ 13 งวด) 

6,500 
นําไปใช้จ่ายในครอบครัว 

3 ด.ต.วีระ 
เลขบัญชี 6422 

สีหาราช สภ.กระสัง 3,000.- 
(ส่งได้ 5 งวด) 

15,000 
นําไปใช้จ่ายในครอบครัว 

 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
มติที่ประชุม อนุมัต ิ
 

พ.ต.อ.บัญชาฯ เลขานุการ 4.8 เรื่องขอโอนสมาชิกภาพระหว่างสหกรณ์ 
ด้วยมีสมาชิกแจ้งความประสงค์ขอโอนสมาชิกภาพระหว่างสหกรณ์จํานวน 5 ราย ดังนี้ 

  1.ร.ต.อ.พีรพันธุ์  อัครเดชโชติการ สมาชิกเลขทะเบียน 7329 ขอโอนสมาชิกภาพจากสหกรณ์ออมทรัพย์
ข้าราชการตํารวจนครราชสีมา จํากัด มายัง สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จํากัด ตรวจสอบแล้ว ร.ต.อ.พีรพันธุ์ฯ 
มีทุนเรือนหุ้นจํานวน  46,000.- บาท มีอายุการเป็นสมาชิก 3 ปี 11 เดือน ไม่มีหนี้เงินกู้สามัญค้างชําระและไม่ติดภาระ          
ผู้ค้ําประกัน 
  2.ส.ต.ท.สิทธิศักดิ์  หานะพันธ์ สมาชิกเลขทะเบียน 7331 ขอโอนสมาชิกภาพจากสหกรณ์ออมทรัพย์
ตํารวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ จํากัด มายังสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จํากัด ตรวจสอบแล้ว ส.ต.ท.สิทธิศักดิ์ฯ    
มีทุนเรือนหุ้น จํานวน 112,000.- บาท มีหนี้เงินกู้สามัญค้างชําระเป็นเงินต้น จํานวน 200,802.- บาท มีอายุการเป็นสมาชิก    
4 ปี 11 เดือน ไม่ติดภาระผู้ค้ําประกัน 
  3.ด.ต.มานพ  อดุลย์รัมย์ สมาชิกเลขทะเบียน 7330 ขอโอนสมาชิกภาพจากสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจ
ตระเวนชายแดนที่ 21 จํากัด มายังสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จํากัด ตรวจสอบแล้ว ด.ต.มานพฯ มีทุน   
เรือนหุ้น จํานวน 244,200.- บาท มีหนี้เงินกู้สามัญค้างชําระเป็นเงินต้น จํานวน 340,400.- บาท มีหนี้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน  
ค้างชําระเป็นเงินต้นจํานวน 20,600.- บาท มีอายุการเป็นสมาชิก 8 ปี 7 เดือน ไม่ติดภาระผู้ค้ําประกัน 
  4.ร.ต.อ.กิตติพัฒน์  ลาเกิด สมาชิกเลขทะเบียน 7262 ขอโอนสมาชิกภาพจากสหกรณ์ออมทรัพย์
ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จํากัด ไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์โรงเรียนนายร้อยตํารวจ จํากัด ตรวจสอบแล้ว ร.ต.อ.กิตติพัฒน์ฯ      
มีทุนเรือนหุ้นจํานวน 30,000.- บาท มีหนี้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินค้างชําระเป็นเงินต้น จํานวน 15,127.- บาท มีอายุการเป็น
สมาชิก 6 เดือน ไม่ติดภาระผู้ค้ําประกัน 
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  5.ร.ต.อ.สามารถ  ช่ืนชมย่ิง สมาชิกเลขทะเบียน 4930 ขอโอนสมาชิกภาพจากสหกรณ์ออมทรัพย์
ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จํากัด ไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ จํากัด ตรวจสอบแล้ว ร.ต.อ.สามารถฯ      
มีทุนเรือนหุ้น จํานวน 420,600.- บาท มีหนี้เงินกู้สามัญค้างชําระเป็นเงินต้นจํานวน 1,754,015.- บาท มีอายุการเป็นสมาชิก 
22 ปี 2 เดือน ไม่ติดภาระผู้ค้ําประกัน 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
มติที่ประชุม อนุมัต ิ
 

พ.ต.อ.บัญชาฯ เลขานุการ 4.9 เรื่องขอรับเงินช่วยเหลือกรณีสมาชิกได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าท่ี 
ด้วยได้รับหนังสือจาก พ.ต.อ.อนุการ  ธรรมวิจารณ์ ผกก.สภ.นางรอง ขอรับเงินช่วยเหลือราย                 

ร.ต.ท.โมชัย  สิงห์วงศ์ ตําแหน่ง รอง สว.(ป.) สภ.นางรอง สมาชิกเลขทะเบียน 3428 ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่     
เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2565 

ทั้งนี้ ได้แนบเอกสารเพื่อมาประกอบการพิจารณา ตามระเบียบดังนี้  
 1. ใบรับรองแพทย์ หรือใบชันสูตรบาดแผลของแพทย์ 

2. สําเนาคําส่ังผู้บังคับบัญชาในการปฏิบัติหน้าท่ี 
3. หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาจากต้นสังกัด 
4. สําเนาบันทึกประจําวัน 

  ตามระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์เพื่อช่วยเหลือสมาชิกกรณีได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติ
หน้าท่ี ข้อ 4. การให้ความช่วยเหลือสมาชิกกรณีได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ ให้มีสิทธิ์ได้รับเงินสวัสดิการตาม
หลักเกณฑ์ ดังนี้ 

 (1) สมาชิกได้รับบาดเจ็บไม่สาหัสให้มีสิทธิ์ได้รับเงินสวัสดิการตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
      1.1 สมาชิกบาดเจ็บรักษาตวั    1–5 วัน ให้ได้รับเงินสวัสดิการไม่เกิน 2,000 บาท 
      1.2 สมาชิกบาดเจ็บรักษาตวั    6–10 วัน ให้ได้รับเงินสวัสดิการไม่เกิน 3,000 บาท 
      1.3 สมาชิกบาดเจ็บรักษาตวั 11–20 วัน ให้ได้รับเงินสวัสดิการไม่เกิน 4,000 บาท 
(2) สมาชิกบาดเจ็บรักษาตัวเกนิกว่า 20 วนั หรือจนประกอบกรณียกจิตามปกติไมไ่ด้เกนิกว่า   

20 วนั ให้ได้รับเงินสวัสดกิารไม่เกิน 10,000 บาท 
  (3) สมาชิกบาดเจ็บได้รับอันตรายสาหัสจนสูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพ หรือเจ็บปุวยเร้ือรัง  
ซ่ึงอาจถึงตลอดชีวิต ให้ได้รับเงินสวัสดิการไม่เกิน 20,000 บาท 

คณะกรรมการเงินกู้ได้ร่วมกันตรวจสอบเอกสารเรียบร้อยแล้ว เห็นว่าเอกสารที่แนบมาประกอบการ
พิจารณาครบถ้วน เป็นไปตามระเบียบที่กําหนด และจากการตรวจสอบตามใบรับรองแพทย์ลงความเห็นว่า ร.ต.ท.โมชัยฯ       
มีเลือดออกในช่องหน้าม่านตาขวา และมีแผลถลอกที่เปลือกตาขวาบนจากถูกเศษระเบิดปิงปองกระแทกตาขวา มาตรวจจริง 
21 มีนาคม 2565 อนุญาตให้ลาพักงาน 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 21 – 27 มีนาคม 2565 ซ่ึงตามระเบียบจะได้รับเงินช่วยเหลือเป็นเงิน
จํานวน 3,000 บาท จึงเห็นควรพิจารณาให้สมาชิกได้รับเงินช่วยเหลือตามระเบียบ 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
มติที่ประชุม อนุมัติเงินช่วยเหลือให้กับ ร.ต.ท.โมชัย  สิงห์วงศ์ ตามระเบียบ เป็นเงินจํานวน  3,000.- บาท (สามพัน-  
บาทถ้วน) 
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พ.ต.อ.บัญชาฯ เลขานุการ 4.10 เรื่องโครงการมอบประกาศนยีบตัรและประดับยศ ว่าที่รอ้ยตํารวจตรีแก่ข้าราชการตํารวจ 

       ช้ันประทวนจทีม่ีอาย ุ53 ปีข้ึนไป เปน็นายตํารวจช้ันสญัญาบัตรประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

ด้วยตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดทํา “โครงการมอบประกาศนียบัตรและประดับยศว่าที่ร้อยตํารวจตรี    
แก่ข้าราชการตํารวจช้ันประทวนยศ ดาบตํารวจที่มีอายุ 53 ปีข้ึนไป เป็นนายตํารวจช้ันสัญญาบัตรประจําปีงบประมาณ       
พ.ศ.2565” ในวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 ณ หอประชุมชัยจินดาตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ โดยขอรับการสนับสนุนเงิน
งบประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการจากบัญชีทุนสาธารณประโยชน์ จํานวน 75,400. - บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันส่ีร้อย-  
บาทถ้วน) รายละเอียดโครงการปรากฏตามเอกสาร 

ตามระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2564 
ข้อ 7. วงเงินการอนุมัติจ่ายทุนสาธารณประโยชน์ จํานวนเงินทุนสาธารณประโยชน์ที่จะอนุมัติจ่ายให้แก่

หน่วยงานที่ย่ืนขอนั้น ประธานกรรมการมีอํานาจในการอนุมัติจ่ายได้ไม่เกิน 5,000 บาท เว้นแต่ ในกรณีที่มีเหตุผลความจําเป็น
พิเศษ ก็ให้คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเป็นเฉพาะราย  

ดงันั้น เพื่อเป็นการแสดงความยินดีและเป็นการบํารุงขวัญให้กับข้าราชการตํารวจที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ  
ที่สําเร็จการฝึกอบรมตามหลักสูตรของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ สหกรณ์ฯ จึงขอที่ประชุมพิจารณาสนับสนุนงบประมาณ
ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการฯ ดังกล่าว จํานวน 75,400. - บาท (เจ็ดหมื่นห้าพัน ส่ีร้อย - บาทถ้วน) จากบัญชีทุน
สาธารณประโยชน์ 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
มติที่ประชุม อนุมัติเ งินสนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการฯ ดังกล่าว จํานวน 75,400. - บาท        
(เจ็ดหมื่นห้าพันส่ีร้อยบาทถ้วน) จากบัญชีทุนสาธารณประโยชน์ 
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พ.ต.อ.บัญชาฯ เลขานุการ 4.11 เรื่องการพิจารณาต่อต๋ัวสัญญาใช้เงินของธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ 
  ด้วยตั๋วสัญญาใช้เงินธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน)  สัญญาฉบับเดิมวงเงินกู้ 250 ล้านบาท    
(สองร้อยห้าสิบล้านบาทถ้วน) อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.70 ต่อปี จะครบกําหนดต่อตั๋วสัญญาใช้เงินในวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 
โดยธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ฯ แจ้งว่าในการต่อตั๋วสัญญาฉบับใหม่ทางธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ฯ พิจารณาอัตราดอกเบี้ย ให้กับ
สหกรณ์ฯ ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.70 ต่อปี เท่าเดิม 
  สหกรณ์ฯ จึงขอต่อตั๋วสัญญาใช้เงินกับธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ฯ จํานวน 250 ล้านบาท (สองร้อยห้าสิบ - 
ล้านบาทถ้วน) โดยกําหนดระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน 
  ทั้งนี้ ในส่วนของตั๋วสัญญาใช้เงินฉบับใหม่อีก จํานวน 50 ล้านบาท หากธนาคารพิจารณาปรับลดอัตรา
ดอกเบี้ยต่ํากว่าสถาบันการเงินอื่นก็ให้สหกรณ์ฯ นําไปชําระหนี้สถาบันการเงินอื่นได้เลย 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
มติที่ประชุม อนุมัติ 
 

พ.ต.อ.บัญชาฯ เลขานุการ 4.12 เรื่องการพิจารณาต่อตั๋วสัญญาใช้เงนิของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร 
  ด้วยตั๋วสัญญาใช้เงินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร วงเงินกู้ 550 ล้านบาท (ห้าร้อยห้าสิบ-
ล้านบาทถ้วน) ปัจจุบันมีตั๋วสัญญาใช้เงินอยู่จํานวน 15 ฉบับ จํานวนเงิน 524.5 ล้านบาท (ห้าร้อย -ย่ีสิบส่ีล้านห้าแสนบาทถ้วน) 
จะครบกําหนดต่อตั๋วสัญญาใช้เงินในวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 โดยทางธนาคาร เพื่อการเกษตรฯ แจ้งว่า ในการต่อตั๋วสัญญา   
ใช้เงินฉบับใหม่ ทางธนาคารเพื่อการเกษตรฯ สาขาบุรีรัมย์ เสนอสํานักงานใหญ่พิจารณาอัตราดอกเบี้ยให้กับสหกรณ์ฯ ในอัตรา
ดอกเบี้ยร้อยละ 2.70 ต่อปี เท่าเดิม 
  สหกรณ์ฯ จึงขอต่อตั๋วสัญญาใช้เงินของธนาคารเพื่อการเกษตรฯ จํานวน 15 ฉบับ จํานวนเงิน 524.5        
ล้านบาท (ห้าร้อยย่ีสิบส่ีล้านห้าแสนบาทถ้วน) โดยกําหนดระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน 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  
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
มติที่ประชุม อนุมัต ิ
 

พ.ต.อ.บัญชาฯ เลขานุการ 4.13 เรื่องขอตัดชําระหน้ีชมุนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย  
        ด้วยสหกรณ์ฯ มีสัญญาเงินกู้กับชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด เป็นสัญญาเงินกู้เงินระยะ

ปานกลางโครงการพิเศษ 7 วงเงินกู้  500,000,000.- บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.70 ต่อปี ปัจจุบันมีหนี้คงเหลือ จํานวน  
497,000,000.- บาท 
         เนื่องจากสหกรณ์ฯ มีเงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หลังจากกันเงินไว้สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายประจําเดือน เมษายน 
เรียบร้อยแล้ว สามารถตัดชําระหนี้ชุมนุมฯ ได้บางส่วน ดังนั้น เพื่อเป็นการลดต้นทุนค่าใช้จ่าย สหกรณ์ฯ จึงขอตัดชําระหนี้  
ชุมนุมฯ บางส่วน จํานวน 50 ล้านบาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน)  
         ซ่ึงจากการดําเนินการดังกล่าวจะทําให้ต้นทุนค่าใช้จ่ายของสหกรณ์ฯ ลดลงต่อเดือนประมาณ  46,300.- บาท 
ลดลงต่อปีประมาณ 556,400.- บาท 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
มติที่ประชุม อนุมัต ิ
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พ.ต.อ.บัญชาฯ เลขานุการ 4.14 เรื่องชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2565 

  ด้วยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด กําหนดจัดการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2565 
ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ในวันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2565 ณ สํานักงานชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด        
และกําหนดหน่วยเลือกตั้งตามเขตพื้นที่ที่สหกรณ์ต้นสังกัดถูกกําหนดว่าอยู่เขตพื้นที่หรือหน่วยเลือกตั้งใดให้ไปลงคะแนน       
ณ หน่วยเลือกตั้งตามท่ีชสอ. กําหนด จึงขอให้สหกรณ์ฯ แต่งตั้งผู้แทนจากคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ์จํานวน 1 ท่าน 
เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมในวันดังกล่าว 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง พ.ต.อ.บัญชา  ศรีอนันต ์เลขานุการ เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุม  
 

พ.ต.อ.บัญชาฯ เลขานุการ 4.15 เรื่องการพิจารณาจ่ายเงินกู้ 
สหกรณ์ฯ ขอรายงานว่า ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 15 เมษายน 2565 มีสมาชิกย่ืนคําขอกู้    

แต่ละประเภท สรุปรายละเอียดได้เป็นดังนี้  
1.สมาชิกย่ืนกู้เงินกู้สามัญจํานวน 50 ราย เป็นเงินขอกู้ จํานวน 76,090,000.- บาท จ่ายจริงประมาณ 

16,628,035.- บาท 
2.สมาชิกย่ืนกู้เงินโครงการเงินกู้เพื่อซ้ือเทคโนโลยีในการส่ือสาร จํานวน 1 ราย เป็นเงินขอกู้  จํานวน 

48,990.- บาท จ่ายจริงประมาณ 48,990.- บาท 
3.สมาชิกย่ืนกู้เงินกู้พิเศษเพื่อประกอบอาชีพ จํานวน 8 ราย เป็นเงินขอกู้จํานวน 3,045,100.- บาท      

จ่ายจริงประมาณ 2,425,424.- บาท 
รวม 59 ราย เป็นเงินขอกู้จํานวน 79,184,090.- บาท จ่ายจริงประมาณ 19,102,449.- บาท 
คณะกรรมการเงินกู้ได้ร่วมกันวินิจฉัยข้อมูลเบื้องต้นแล้วเห็นว่า สมาชิกย่ืนกู้เงินกู้สามัญและย่ืนกู้เงินกู้    

เพื่อซ้ือเทคโนโลยีในการส่ือสารตรงตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของสหกรณ์ฯ 
  สหกรณ์ฯ จึงขอกําหนดวันจ่ายเงินกู้แต่ละประเภท ดังน้ี 
  1. จ่ายเงินกู้สามัญในวันพฤหัสบดีท่ี  5 พฤษภาคม 2565 
  2. จ่ายเงินกู้เพื่อซื้อเทคโนโลยีในการสื่อสารในวันพฤหัสบดีท่ี  5 พฤษภาคม 2565 
  3. เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน สหกรณ์ฯ จะรวบรวมเอกสารคําขอกู้และสรุปจํานวนสมาชิก,จํานวนเงินท่ีขอกู้
ภายในเวลา 09.00 น. เพื่อเสนอขออนุมัติเบิกจ่ายเงินให้กับสมาชิกทุกวันทําการ 

สําหรับสมาชิกท่ียื่นกู้เงินกู้พิเศษเพื่อประกอบอาชีพ จํานวน 8 ราย คณะกรรมการเงินกู้จะพิจารณา    
อีกครั้ง อน่ึงในส่วนของเงินกู้เพื่อซื้ออาวุธปืน หากสมาชิกดําเนินการขอใบอนุญาตแบบ ป.3 เรียบร้อยแล้ว สหกรณ์ฯ    
จะประสานกับห้างปืนเพื่อกําหนดวันรับอาวุธปืนต่อไป 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
มติที่ประชุม อนุมัติตามเสนอ 
 

พ.ต.อ.บัญชาฯ เลขานุการ 4.16 เรื่องการพิจารณาจา่ยเงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
       สหกรณ์ฯ ขอรายงานว่า ณ วันที่ 22 เมษายน 2565 มีสมาชิกที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินฯ 

สรุปรายละเอียดได้เป็นดังนี้ 
 

สมาชิกสมัครใจ 
เข้าร่วมโครงการ (ราย) 

สมาชิกยกเลิก 
(ราย) 

สมาชิกสมัครเพ่ิม  
(ราย) 

รวมสมาชิกสมัครใจ 
(ราย) 

อนุมัติในหลักการ 
(ราย) 

คงเหลือ 
(ราย) 

77 28 52 101 87 14 
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ทั้งนี้ มีสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการฯ ส่งเครดิตบูโรมาเพิ่มเติมอีกจํานวน 4 ราย คณะกรรมการเงินกู้ได้มีการ
ประชุมเม่ือวันที่ 22 เมษายน 2565 เพื่อวินิจฉัยและพิจารณาข้อมูลเบื้องต้นก่อนนําเสนอให้คณะกรรมการดําเนินการพิจารณา 

ผลการวินิจฉัยเบื้องต้นของคณะกรรมการเงินกู้ปรากฎตามเอกสารดังนี้ 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติเงินกู้ให้กับสมาชิกที่ย่ืนกู้เงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้ง 4 ราย ดังนี้  

     1.ร.ต.ท.ประวิตร  คะเรรัมย์ คณะกรรมการดําเนินการเห็นควรอนุมัติให้ตัดชําระหนี้ ธ.ออมสิน 1 บัญชี 
เนื่องจากเห็นว่าเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับสมาชิกได้ 

2.ด.ต.จรัญ  สนโสม คณะกรรมการดําเนินการเห็นควรอนุมัติให้ตัดชําระหนี้ ธ.ออมสิน 1 บัญชี เนื่องจาก
เห็นว่าเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับสมาชิกได้ และสมาชิกได้ประโยชน์จากการที่ ธ.ออมสินยกเว้น
ดอกเบี้ยให้  

3.ด.ต.ศุภกร  พิมอักษร คณะกรรมการดําเนินการเห็นควรอนุมัติให้ตัดชําระหนี้ ธ.ออมสิน 1 บัญชี         
ตัดชําระหนี้สินเช่ือเช่าซ้ือ ธ.ทิสโก้ จํากัด (มหาชน) 1 บัญชี เนื่องจากเห็นว่าเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับ
สมาชิกได้ 

4.ด.ต.ธนวัฒน์  คงประโคน คณะกรรมการดําเนินการเห็นควรอนุมัติให้ตัดชําระหนี้ ธ.ออมสิน 1 บัญชี 
เนื่องจากเห็นว่าเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับสมาชิกได้  และสมาชิกได้ประโยชน์จากการที่ ธ.ออมสิน
ยกเว้นดอกเบี้ยให้  
  

ระเบียบวาระท่ี  5   เรือ่งอื่นๆ 
- นายประกาศ  กล่าวกระโทก  
ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์1 กล่าวว่า 

มี 2 เร่ือง ที่จะฝาก 
     1 เร่ืองประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เร่ืองการกําหนดอัตรา
ดอกเบี้ยเงินฝากของสหกรณ์ เพื่อให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีที่
ให้นายทะเบียนสหกรณ์ทบทวนดอกเบี้ยอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง      
นายทะเบียนจึงได้มีการทบทวนแล้วจึงได้ประกาศกําหนดอัตรา
ดอกเบี้ยเงินฝากไม่เกินร้อยละ 3.50 ต่อปี มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1
กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป 
     2. เร่ืองระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ เกี่ยวกับการจ่ายเงินค่าหุ้น
ให้กับสมาชิก เนื่องได้ รับการร้องขอจากสมาชิกหลายๆ  สหกรณ์ 
เกี่ยวกับการจ่ายคืนเงินค่าหุ้นบางส่วนให้กับสมาชิก นายทะเบียนจึงได้
กําหนดวิธีการจ่ายคืนค่าหุ้นบางส่วนให้กับสมาชิก หากสหกรณ์มีความ
ประสงค์จะคืนเงินค่าหุ้นให้กับสมาชิกก็ให้ไปแก้ไขในข้อบังคับ ในส่วน
ประกาศสหกรณ์จังหวัดจะส่งประกาศให้สหกรณ์ทราบอีกคร้ัง 
ขอบคุณครับ 

- พล.ต.ต.รุทธพล  เนาวรัตน ์ประธานฯ กล่าวว่า ในระเบียบวาระที่ 3.3 เร่ืองรายงานข้อมูลอัตราดอกเบี้ยเงินกูฯ้ 
ประธานฯ ดูแล้วยังไม่ค่อยเข้าใจ ฝากผู้จัดการแก้ไขโดยให้แยกของปี 
64 และปี 65 ให้ชัดเจนเพื่อความเข้าใจง่าย 
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- ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ใดมีข้อเสนอแนะหรือข้อซักถามเร่ืองใดอีกหรือไม่ 
- เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอแนะหรือซักถามเร่ืองใด ประธานฯ จึงกล่าวปิดการประชุม 
 
               เลิกประชุมเวลา  12.00  น. 
 
                    สําเนาถูกตอ้ง 
(ลงช่ือ) พ.ต.อ.บัญชา  ศรีอนันต ์
                (บัญชา  ศรีอนันต)์ 
                     เลขานุการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


