สําเนา
รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จํากัด
ครั้งที่ 9/2565 วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565
ณ หอประชุมชัยจินดาตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์
********************************
คณะกรรมการดําเนินการ จํานวน 15 ท่าน
เข้าประชุม 12 ท่าน
ที่ปรึกษา จํานวน 32 ท่าน
เข้าประชุม 28 ท่าน
ผู้เข้าร่วมประชุม จํานวน 3 ท่าน

ไม่เข้าประชุม 3 ท่าน
ไม่เข้าประชุม 4 ท่าน

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

เนาวรัตน์
พรเดชาพิพัฒ
เลี้ยงสมทรัพย์
ศรีอนันต์
สมกิจศิริ
แพ่งศรีสาร
วรรณธานี
วงษ์สงวน
พื้นชัยภูมิ
บัวสง่าวงศ์
สถิตถาวร
ทองบรรเทิง

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

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการคนที่ 1
รองประธานกรรมการคนที่ 2
เลขานุการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการที่ไม่เข้าประชุม
1. พ.ต.อ.อดุลย์
2. พ.ต.อ.นิรันดร์
3. พ.ต.อ.ธีรพล

ชัยประสิทธิกุล
แก้วอิน
ยมนา

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

รองประธานกรรมการคนที่ 3
รองประธานกรรมการคนที่ 4
เหรัญญิก

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

วงศ์วาสน์
เหลืองวิลัย
ศิริพละ
โสภณปัญญาภรณ์
ปูองกัน
อาภรณ์พงษ์
ไตรทิพย์
สมบูรณ์
กิตติรงค์
ชัยพชรโชติ
เกียรติบรรจง
วรรณสาร
สร้อยจิตร

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

- 214. พ.ต.อ.พงศ์ยุทธ์
15. พ.ต.อ.ดํารงศักดิ์
16. พ.ต.อ.ประดิษฐ์
17. พ.ต.อ.ชูสิทธิ์
18. พ.ต.อ.ดํารงศิลป์
19. พ.ต.อ.รัตนพล
20. พ.ต.อ.หิรัณยสุทธิ์
21. พ.ต.อ.อนุการ
22. พ.ต.ท.นันทสิทธิ์
23. พ.ต.ท.จํารัส
24. พ.ต.ท.อาคม
25. พ.ต.ท.ณรงค์ฤทธิ์
26. พ.ต.ต.ทวิช
27. พ.ต.ต.อริญชัย
28. พ.ต.ท.ไกรสิทธิ์

แก้วดอนรี
เติมสุข
ทะประสิทธิ์จิตต์
หล่อแสง
ดวงกลาง
ธูปแก้ว
อินทร์โย
ธรรมวิจารณ์
เล่งน้อย
ศิริเลี้ยง
ชนะเพีย
ปานแดง
อินทร์ประสิทธิ์
ทิมา
หาญยิ่ง

ผกก.สภ.พลับพลาชัย
ผกก.สภ.ละหานทราย
ผกก.สภ.ห้วยราช
ผกก.สภ.บ้านด่าน
ผกก.สภ.บ้านใหม่ฯ
ผกก.สภ.ลําดวน
ผกก.สภ.หนองหงส์
ผกก.สภ.นางรอง
สวญ.สภ.โคกกระชาย
สวญ.สภ.ชุมแสง
สวญ.สภ.ถาวร
สว.สภ.หนองไม้งาม
สว.สภ.หนองไทร
สว.สภ.โนนเจริญ
รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บ้านกรวด

ที่ปรึกษาที่ไม่เข้าประชุม
1. พ.ต.อ.ณรงค์ศกั ดิ์
2. พ.ต.อ.มนัสวุฒิ
3. พ.ต.อ.ขุนศึก
4. พ.ต.ท.เอกลักษณ์

พรหมทา
บรรยงค์
เศรษฐชัย
ดิเรกกุล

รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์
ผกก.(สอบสวน) ภ.จว.บุรีรัมย์
ผกก.สภ.ชํานิ
สวญ.สภ.หินเหล็กไฟ

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางจิรพร
2. นางพรพรรณ
3. นางปานรดา

ตันตาปกุล
ศรีสังวรณ์
คงพลปาน

ผู้จัดการฯ
รองผู้จัดการฝุายบัญชี
รองผู้จัดการฝุายสินเชื่อ

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
เมื่อคณะกรรมการดําเนินการมาครบองค์ประชุมแล้ว พล.ต.ต.รุทธพล เนาวรัตน์ ประธานกรรมการ เป็น ประธาน
ในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ไม่มี
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการดาเนินการ
พ.ต.อ.บัญชาฯ เลขานุการ เลขานุการ เสนอคณะกรรมการเพื่อรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการชุด ที่ 49
ครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2565
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อรับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม
รับรอง

- 3พ.ต.อ.บัญชาฯ เลขานุการ เลขานุการ มอบหมายให้ พ.ต.อ.อนันต์ ทองบรรเทิง ผู้ช่วยเลขานุการ ทาหน้าที่ดาเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระต่อไป
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ
พ.ต.อ.อนันต์ฯ ผู้ช่วยเลขานุการ
3.1 เรื่องรายงานการตรวจสอบรายงานกิจการ
นางสาวอารีรัตน์ สมานดุษณี ผู้ตรวจสอบกิจการ ได้รายงานผลการตรวจสอบดังนี้.เรียน ประธานกรรมการและคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์
ตามที่ที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2564 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ได้เลือกตั้งข้าพเจ้าเป็นผู้ตรวจสอบกิจ การของ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จํากัด ประจําปีทางบัญชีสิ้น สุด วัน ที่ 30 กัน ยายน 2565 นั้น ข้า พเจ้าขอเสนอ
ผลการตรวจสอบสําหรับเดือน เมษายน 2565 ดังต่อไปนี้
1. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
1.1 เพื่อตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการบัญชีและการเงิน
1.2 เพื่อให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานด้านบัญชีและการเงิน
1.3 เพื่อตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินงานของสหกรณ์
2. ขอบเขตการตรวจสอบ
2.1 ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีตามเอกสารหลักฐาน
2.2 ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงินตามระเบียบและข้อกําหนดของสหกรณ์
2.3 ตรวจสอบการดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ระเบียบ และมติที่ประชุม
2.4 ตรวจสอบการบริหารของคณะกรรมการดําเนินการตามแผนงานและงบประมาณที่กําหนดไว้
3. การตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน
3.1 เงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นเดือน ประกอบด้วย
- เงินสดในมือ
- เงินฝากธนาคาร 8 บัญชี
- เงินฝาก ชสอ.ตํารวจแห่งชาติ

จํานวน
จํานวน
จํานวน

25,000.00 บาท
103,888,310.24 บาท
124,344.58 บาท

3.2 การรับ–จ่าย และการเก็บรักษาเงินสดเป็นไปตามระเบียบการเก็บรักษาเงินสดคือ ไม่เกินวันละ 30,000.- บาท
3.3 บัญชีคุมยอดเงินฝากธนาคารทุกบัญชี มียอดเงินคงเหลือสิ้นเดือนถูกต้องตรงกับสมุดคู่ฝากของธนาคาร
3.4 ข้อสังเกตเกี่ยวกับการปฏิบัตกิ ารด้านการเงิน : ไม่มี
4. การตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านบัญชี
4.1 เอกสารหลักฐานประกอบการลงบัญชี ครบถ้วน สมบูรณ์
4.2 การบันทึกบัญชีของสหกรณ์ฯ เรียบร้อยเป็นปัจจุบัน
4.3 การจัดทําบัญชีย่อยและทะเบียนต่างๆ ได้จัดทําไว้ครบถ้วน บัญชีรายละเอียดลูกหนี้ เงินรับฝาก ทุนเรือนหุ้น
จัดทําไว้เรียบร้อยตรงกับบัญชีคุมยอด
4.4 ข้อสังเกตเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านบัญชี : ไม่มี
5. การตรวจสอบด้านการบริหารงาน
5.1 การบริหารงานของสหกรณ์ฯ เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติที่ประชุมใหญ่ และ
มติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน
5.2 การบริหารงานด้านต่างๆ ของสหกรณ์ฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สหกรณ์ฯ มีการแบ่งแยกหน้าที่งานของ
เจ้าหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน
5.3 ข้อสังเกตเกี่ยวกับการบริหารงาน : ไม่มี

-46. การให้เงินกู้แก่สมาชิก
6.1 ยอดยกมาจากเดือนก่อน
เงินให้กู้ระหว่างเดือน
6.1.1 กู้ฉุกเฉิน
6.1.2 กู้สามัญ
6.1.3 กู้สามัญพัฒนาคุณภาพชีวิต
6.1.4 กู้พิเศษ
6.1.5 กู้โครงการ
6.2 รับชํ าระระหว่างเดือน
6.3 ยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นเดือน
6.4 ข้อสังเกตเกี่ยวกับเงินให้กู้แก่สมาชิก : ไม่มี

จานวนเงิน
3,335,630,566.08 บาท
จํานวน
-- ” --- ” --- ” --- ” --

202
58
8
13
8

สัญญา
สัญญา
สัญญา
สัญญา
สัญญา

4,808,000.00
89,974,000.00
20,942,355.63
4,830,000.00
320,500.00
112,494,637.56
3,344,010,784.15

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

7. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม
รายการ
ยอดยกมาต้นเดือน
เงินเบิกเกินบัญชี ธ.กรุงไทย
0.00
ตั๋วสัญญาใช้เงิน ธกส.
550,000,000.00
ตั๋วสัญญาใช้เงิน ธ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์
250,000,000.00
ตั๋วสัญญาใช้เงิน ธ.ออมสิน
30,000,000.00
กู้ ชสอ.ปทท.(ระยะปานกลาง)
498,000,000.00
กู้ ธ.ออมสิน
54258,732.45
รวมทัง้ สิน้
1,382,258,732.45
ข้อสังเกตเกี่ยวกับเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม : ไม่มี

รายการเคลื่อนไหวระหว่างเดือน
กู้เพิ่ม
จ่ายชํ าระหนี้
2,572,721.26
2,572,721.26
25,500,000.00
25,500,000.00
0.00
0.00
0.00
30,000,000.00
0.00
1,000,000.00
7,047,745.63
0.00
35,120,466.89
59,072,721.26

คงเหลือสิ้นเดือน
0.00
550,000,000.00
250,000,000.00
0.00
497,000,000.00
61,306,478.08
1,358,306,478.08

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

8. เงินรับฝาก
รายการ
เงินฝากออมทรัพย์
เงินฝากออมทรัพย์ (กู้พิเศษ)
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษเพื่อความมั่นคง

เงินฝากสะสมทรัพย์
รวมทัง้ สิน้
ข้อสังเกตเกี่ยวกับเงินรับฝาก : ไม่มี

ยอดยกมาต้นเดือน
185,317,789.30
0.00
142,200,116.34
6,454,100.00
333,972,005.64

รายการเคลื่อนไหวระหว่างเดือน
รับฝากเพิ่ม
ถอนเงินรับฝาก
2,232,141.98
3,735,164.56
4,832,552.70
3,748,014.90
410,392.48
326,536.15
694,700.00
19,800.00
8,169,787.16
7,829,515.61

คงเหลือสิ้นเดือน
183,814,766.72
1,084,537.80
142,283,972.67
7,129,000.00
334,312,277.19

ยอดยกมาต้นเดือน
1,269,227,700.00

รายการเคลื่อนไหวระหว่างเดือน
ซื้อหุ้นเพิ่ม
ถอนหุ้น
8,314,000.00
1,793,100.00

คงเหลือสิ้นเดือน
1,275,748,600.00 บาท

รายการเคลื่อนไหวระหว่างเดือน
เพิ่มขึ้น
ลดลง
0.00
0.00
0.00
0.00

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

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

9. ทุนเรือนหุ้น
รายการ
ทุนเรือนหุ้น
ข้อสังเกตเกี่ยวกับทุนเรือนหุ้น : ไม่มี

10. ด้านการลงทุน
รายการ
ยอดยกมาต้นเดือน
หุ้น ชสอ.ตํารวจแห่งชาติ
605,500.00
หุ้น บริษัทสหประกันชีวิต
20,000.00
ห้นุ ชสอ.แห่งประเทศไทย
15,398,500.00
รวมทั้งสิ้น
16,024,000.00
ข้อสังเกตเกี่ยวกับการลงทุน : ไม่มี

0.00
0.00
0.00
0.00

บาท
บาท
บาท
บาท

- 511. การใช้จ่ายเงินของสหกรณ์ฯ
สหกรณ์ฯ ได้ใช้จ่ายเงินงบประมาณตามหมวดต่างๆ ตามที่ขอจัดตั้งไว้ และได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่โดยวิธีถัว จ่ายทุก
รายการ

ประเภทรายจ่าย

สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรีรมั ย์ จากัด
งบประมาณที่ได้รบั อนุมตั จิ ากที่ประชุมใหญ่
ประจาเดือน เมษายน 2565
งบประมาณ
จ่ายเดือนนี้
จัดสรรไว้
(เม.ย.65)

1. หมวดเงิน เดือนค่าจ้าง
1.1 เงินเดือน
1.2 ค่าจ้าง
รวม
2. หมวดค่าตอบแทน
2.1 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การเงินฯ
2.2 ค่าตรวจสอบกิจการ
2.3 ค่าเบี้ยประชุม
2.4 ค่าตอบแทนที่ปรึกษาคณะกรรมการ
2.5 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีภาคเอกชน
รวม
3. หมวดวัสดุ
3.1 เครื่องเขียนแบบพิมพ์
3.2 ค่าวัสดุอื่นๆ
รวม
4. หมวดครุภณ
ั ฑ์
4.1 เครื่องใช้สํานักงาน
รวม
5. หมวดค่าใช้สอย
5.1 ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะ
5.2 ค่ารับรอง
5.3 ค่าล่วงเวลา
5.4 ค่าอบรมสั มมนาให้ความรู้แก่ก รรมการ เจ้าหน้าที่ และสมาชิก
5.5 ค่าพัฒนาบุคลากร
5.6 ค่าใช้จ่ายดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์
5.7 ค่าโปรแกรมสหกรณ์และค่าบํารุงรักษา
5.8 ค่าซ่อมแซมบํารุงและรักษาทรัพย์สิน
5.9 ค่าใช้จ่ายวันประชุมใหญ่
5.10 ค่าของสมนาคุณ
5.11 ค่าอากรและค่าธรรมเนียม
5.12 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
5.13 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด
5.14 ค่าน้ํามันรถ
5.15 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี
5.16 ค่าหนังสือพิมพ์และวารสาร
5.17 ค่าเครื่องดื่ม

จ่ายแล้ วทั้งสิ้น
(ต.ค.64-เม.ย.65)

คงเหลือ
(บาท)

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

245,730.00
9,000.00
254,730.00

1,720,110.00
63,000.00
1,783,110.00

1,479,890.00
45,000.00
1,524,890.00

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

28,258.00
10,000.00
4,000.00
0.00
20,000.00
62,258.00

197,806.00
70,000.00
312,000.00
0.00
20,000.00
599,806.00

142,594.00
74,000.00
488,000.00
1,100,000.00
100,000.00
1,904,594.00

300,000.00
50,000.00
350,000.00

15,278.00
1,936.00
17,214.00

199,143.70
10,809.00
209,952.70

100,856.30
39,191.00
140,047.30

400,000.00
400,000.00

0.00
0.00

141,800.00
141,800.00

258,200.00
258,200.00

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

14,000.00
705.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
200.00
0.00
0.00
1,035.00
0.00
3,790.00
600.00
0.00
340.00
3,208.00

102,200.00
71,574.81
17,000.00
0.00
0.00
0.00
20,000.00
14,498.00
217,544.00
1,000,000.00
11,383.00
0.00
18,641.00
3,430.00
0.00
2,780.00
25,254.00

267,800.00
78,425.19
83,000.00
300,000.00
50,000.00
860,000.00
280,000.00
85,502.00
282,456.00
0.00
38,617.00
100,000.00
16,359.00
11,570.00
300,000.00
2,220.00
4,746.00
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5. หมวดค่าใช้สอย (ต่อ)
5.18 ค่าพวงหรีด
5.19 ค่าประกันภัยอาคาร
รวม
6. หมวดทีด่ นิ และสิง่ ปลูกสร้าง
6.1 ค่าปรับปรุงภูมิทศั น์
รวม
7. หมวดสวัสดิการ
7.1 ค่าสวัสดิการเจ้าหน้าที่
7.2 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม,กองทุนทดแทน
รวม
8. หมวดค่าสาธารณูปโภค
8.1 ค่าไฟฟู า
8.2 ค่าโทรศัพท์
8.3 ค่าน้ําประปา
8.4 ค่าไปรษณีย์
รวม
9. สมทบทุน สวัสดิการเพื่อช่วยเหลือผูค้ ้าฯ
รวม
รวมทัง้ สิน้

มติที่ประชุม

งบประมาณ
จัดสรรไว้

จ่ายเดือนนี้
(เม.ย.65)

จ่ายแล้ วทั้งสิ้น
(ต.ค.64-เม.ย.65)

คงเหลือ
(บาท)

30,000.00
5,000.00
4,300,000.00

2,000.00
0.00
25,878.00

9,000.00
0.00
1,513,304.81

21,00000
5,000.00
2,786,695.19

100,000.00
100,000.00

0.00
0.00

0.00
0.00

100,000.00
100,000.00

60,000.00
100,000.00
160,000.00

0.00
7,500.00
7,500.00

5,200.00
46,542.00
51,742.00

54,800.00
53,458.00
108,258.00

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

5,578.75
1,371.42
406.60
3,518.00
10,874.77
0.00
0.00
378,454.77

47,346.45
9,682.15
2,853.69
20,868.00
80,750.29
200,000.00
200,000.00
4,580,465.80

52,653.55
25,317.85
7,146.31
29,132.00
114,249.71
0.00
0.00
6,936,934.20

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
รับทราบ

พ.ต.อ.อนันต์ฯ ผู้ช่วยเลขานุการ
3.2 เรื่องรายงานงบทดลองแสดงฐานะการเงินประจาเดือน เมษายน 2565
งบทดลองประจําเดือน เมษายน 2565 สิ้น สุด เมื่อ วัน ที่ 30 เมษายน 2565 ซึ่งเจ้าหน้าที่บัญชีไ ด้แสดง
รายละเอียดไว้ในหน้าถัดไป
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ
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3.3 เรื่องรายงานข้อมูลอัตราดอกเบี้ยเงินกู้,เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนของสหกรณ์
ออมทรัพย์ตารวจในสังกัดตารวจภูธรภาค 3
ปีงบประมาณ 2564
ปี 2564

เมื่อนําเงินเฉลี่ยคืนหักอัตราดอกเบี้ยเงินกูข้ อง
ปี 2564 แล้ว
คงเหลืออัตราดอกเบีย้

ปันผล

เฉลี่ยคืน

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ปี 2564

บุรีรัมย์

7.75

23

7.75

5.97

2

สุรินทร์

7.75

22.50

7.75

6.01

3

ศรีสะเกษ

7.75

19

7.75

6.28

4

นครราชสีมา

8

19

8.25

6.68

5

อุบลราชธานี

8

19

8.25

6.68

6

อํานาจเจริญ

7.75

18.50

7.75

6.32

7

ยโสธร

7.50

18

7.75

6.36

8

ชัยภูมิ

7.75

10.75

8.00

7.14

ที่

ชื่อสหกรณ์

1

ปีงบประมาณ 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2565)
ที่

ชื่อสหกรณ์

ปี 2565

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ปี 2565

ปันผล

เฉลี่ยคืน

เมื่อนําเงินเฉลี่ยคืนหักอัตราดอกเบี้ยเงินกูข้ อง
ปี 2565 แล้ว
คงเหลืออัตราดอกเบี้ย

1

บุรีรัมย์

7.75

-

-

-

2

สุรินทร์

7.50

-

-

-

3

ศรีสะเกษ

7.50

-

-

-

4

นครราชสีมา

7.95

-

-

-

5

อุบลราชธานี

8.00

-

-

-

6

อํานาจเจริญ

7.50

-

-

-

7

ยโสธร

7.75

-

-

-

8

ชัยภูมิ

6.00

-

-

-

หมายเหตุ : 1.สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจสุรนิ ทร์ มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จากเดิมร้อยละ 7.75 ลดลงเหลือร้อยละ 7.50 เมื่อ 1 ธ.ค.2564
2.สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจศรีสะเกษ มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จากเดิมร้อยละ 7.75 ลดลงเหลือร้อยละ 7.50 เมือ่ 1 เม.ย.2565
3.สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจนครราชสีมา มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จากเดิมร้อยละ 8.25 ลดลงเหลือร้อยละ 7.95 เมื่อ 1 พ.ค.2565
4.สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจอุบลฯ มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จากเดิมร้อยละ 8.25 ลดลงเหลือร้อยละ 8.00 เมื่อ 1 พ.ย.2564
5.สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจอํานาจเจริญ มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จากเดิมร้อยละ 7.75 ลดลงเหลือร้อยละ 7.50 เมื่อ 1 เม.ย.2565
6.สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจชัยภูมิ มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จากเดิมร้อยละ 7.00 ลดลงเหลือร้อยละ 6.00 เมื่อ 1 ม.ค.2565
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มติที่ประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
รับทราบ

พ.ต.อ.อนันต์ฯ ผู้ช่วยเลขานุการ
3.4 เรื่องรายงานโครงการเงินทุนสวัสดิการสมาชิกผู้ค้าประกันเงินกู้
ตั้งแต่เริ่มดําเนินการโครงการเงินทุนสวัสดิการสมาชิก ผู้ค้ําประกัน เงิน กู้ มีสมาชิก เข้าร่ว มโครงการฯ รวม
ทั้งสิ้น 2,319 ราย สหกรณ์ฯ ได้จ่ายเงินทุนสวัสดิการฯ เพื่อช่วยเหลือสมาชิกตามระเบียบ รวม 185 ราย เป็นจํานวนเงิน ทั้งสิ้น
76,770,061.26 บาท (เจ็ดสิบหกล้านเจ็ดแสนเจ็ด หมื่น หกสิบเอ็ด บาทยี่สิบหกสตางค์ ) เป็น กรณีสมาชิก เสียชีวิต 175 ราย
และกรณีสมาชิกโดนไล่ออกจากราชการ 10 ราย
ปั จ จุ บั น มี เ งิ น ค งเหลื อ จากกา รจั ด สรรกํ า ไร สุ ท ธิ แ ละงบปร ะมาณรายจ่ า ย ประจํ า ปี จํ า นว น
32,029,938.74 บาท (สามสิบสองล้านสองหมื่นเก้าพันเก้ารอยสาม)
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ
พ.ต.อ.อนันต์ฯ ผู้ช่วยเลขานุการ
3.5 เรื่องสรุปรายงานการทาธุรกรรมทางการเงินของสหกรณ์ฯ
ในรอบเดือน เมษายน 2565 สหกรณ์ฯ ไม่มีการทําธุรกรรมที่ใช้เงิน สด แบบ ปปง.1-01,การทําธุรกรรม
ที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน แบบ ปปง. 1-02 และการทําธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย แบบ ปปง.1-03 แต่อย่างใด
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ
พ.ต.อ.อนันต์ฯ ผู้ช่วยเลขานุการ

3.6 เรื่องสรุปรายงานการตรวจสอบสมาชิกได้รบั คาสั่งพิทักษ์ไว้เด็ดขาดจากกรม
บังคับคดี
ในรอบเดือน เมษายน 2565 สหกรณ์ฯ ได้ตรวจสอบข้อมูลรายชื่อจากกรมบังคับคดีกับรายชื่อ และเลขที่
บัตรประจําตัวประชาชนของสมาชิก ผลปรากฏไม่พบรายชื่อสมาชิกถูกพิทักษ์ทรัพย์ไว้เด็ดขาดแต่อย่างใด
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ
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3.7 เรื่องรายงานรายรับและรายจ่ายประจาวันและเงินคงเหลือ
การรายงานรายรั บและรายจ่ ายประจํา วั น เริ่ มตั้ ง แต่ 30 เมษายน 2565 ถึง 20 พฤษภาคม 2565
มีรายละเอียดดังนี้.- การรับเงินแต่ละวันของสหกรณ์จะได้จากการรับชําระหนี้จากสมาชิกและรับเงินฝากออมทรัพย์
- การจ่ายเงินและการนําเงินเหลือเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาบุรีรัมย์ จะเป็น ไปตามรายการที่ไ ด้รับ
การอนุมัติจากประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการ พร้อมทั้งมีเอกสารประกอบการจ่ายเงิน ทุก ครั้ง ดังมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้.วัน เดือน ปี
ยอดยกมา
03 พฤษภาคม 2565
05 ”
”
06 ”
”
10 ”
”
11 ”
”
12 ”
”
17 ”
”
18 ”
”
19 ”
”
20 ”
”

รายรับ
66,100.00
3,090.00
100,000.00
15,032.00
267,012.00
5,000.00
20.00
0.00
3,000.00
63,060.00
522,314.00

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

มติที่ประชุม

รายจ่าย
66,090.00
3,100.00
100,000.00
15,032.00
267,012.51
4,999.49
20.00
8,405.70
5,000.00
52,654.30
522,314.00
จํานวนเงิน
”
”
”
”
”
”
”
”

เงินสดในมือ
25,000.00
25,010.00
25,000.00
25,000.00
25,000.00
24,999.49
25,000.00
25,000.00
16,594.30
14,594.30
25,000.00

18,472,942.56
508,553.21
13,045,877.61
5,000.00
4,713.31
592,669.75
403,114.60
10,000.00
124,344.58
33,167,215.62

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
รับทราบ

พ.ต.อ.อนันต์ฯ ผู้ช่วยเลขานุการ
3.8 เรื่องรายงานประมาณการรายรับ – ประมาณการรายจ่าย
ด้วยสหกรณ์ฯ ได้รับเงินชําระค่าหุ้น ชําระหนี้เงินกู้ทุกประเภท ชําระเงินฝากสะสมทรัพย์ และค่าธรรมเนียม
แรกเข้าจากการเรียกเก็บเงินหัก ณ ที่จ่ ายของข้าราชการตํารวจที่เป็น สมาชิก สหกรณ์ฯ ในจังหวัด บุรีรัมย์งวดประจําเดือ น
พฤษภาคม 2565 จํานวน 47,677,203.63 บาท (สี่สิบเจ็ดล้า นหกแสนเจ็ด หมื่น เจ็ด พัน สองร้อ ยสามบาทหกสิบสามสตางค์)
โดยงานงบประมาณและการเงิน ตํา รวจภู ธ รจังหวัด บุรีรั มย์ จะโอนเงิ น เข้าบั ญชีเงิ น ฝากข องสหกรณ์ ฯ คื อ บัญชีเ งิน ฝาก
ธนาคารกรุงไทย หมายเลขบัญชี 308-1-01405-0 ด้วยวิธีก ารโอนเงิน ผ่านระบบ Krungthai Corporate Online สหกรณ์ฯ
จึงขอรายงานประมาณการรายรับและประมาณการรายจ่ายตามรายการดังนี้

- 10 ประมาณการรายรับ
1. ค่าหุ้น
2. เงินชําระหนี้สามัญ,โครงการฯ และเงินกู้พิเศษ
3. เงินชําระหนี้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
4. ดอกเบี้ยรับ
5. เงินฝากสะสมทรัพย์
6. เงินสะสมเจ้าหน้าที่
7. ค่าธรรมเนียมสมัครใหม่ 1 ราย
รวมรับ

6,752,200.00
16,335,285.63
3,459,679.00
20,437,319.00
678,200.00
14,500.00
20.00
47,677,203.63

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

245,730.00
9,000.00
10,000.00
14,000.00
37,800.00
10,000.00
28,258.00
1,500.00
1,377.34
10,604.00
3,590.00
8,560.00
3,000.00
21,457.74
309,900.00
60,000.00
1,000,000.00
836,664.22
727,446.58
462,328.76
98,025.04
1,000,000.00
4,000,000.00
38,777,961.95
47,677,203.63

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

ประมาณการรายจ่าย
1. เงินเดือน
2. ค่าจ้าง (ภารโรงและแม่บ้าน)
3. ค่าตอบแทน (ผู้ตรวจสอบกิจการ)
4. ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะ
5. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ , ที่ปรึกษา และผู้เข้ าร่วมประชุม
6. ค่ารับรอง (อาหารและเครื่องดื่ม)
7. ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การเงินทุก สภ.
8. เงินประกันสังคม 1% (ส่วนของนายจ้าง)
9. ค่าโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ต
10. ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ (ซองขาว,หมึกถ่ายเอกสาร,กาวแท่ง,กรรไกร,ลิ้นแฟูม,น้ํายลบคําผิด ฯลฯ)
10. ค่าซ่อมแซมบํารุงทรัพย์สิน (ดรัมแม่แบบ)
11. ค่าบํารุงรักษารายปีระบบสมาชิกออนไลน์
12. ค่าพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
13. สมาชิกปิดบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ก่อนครบโครงการฯ 3 ราย
14. สมาชิกลาออกจากสหกรณ์ 2 ราย
15. เงินทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิก 2 ราย
16. จ่ายเงินต้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด 1 สัญญา
17. จ่ายดอกเบี้ยตั๋วสัญญาใช้เงินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
18. จ่ายดอกเบี้ยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
19. จ่ายดอกเบี้ยตั๋วสัญญาใช้เงินธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จํากัด
20. จ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ระยะยาวธนาคารออมสิน
21. กันเงินไว้จ่ายสมาชิกถอนเงินฝาก
22. กันเงินไว้จ่ายเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินเดือน มิ.ย.2565
23. กันเงินไว้จ่ายเงินกู้สามัญเดือน มิ.ย.2565 และค่าใช้จ่ ายอื่นๆ
รวมจ่าย

มติที่ประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
รับทราบ

- 11 พ.ต.อ.บัญชาฯ เลขานุการ 3.9 เรื่องรายงานการจ่ายเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
ในเดือน เมษายน 2565 สหกรณ์ฯ จ่ายเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินให้กับสมาชิก รวม 202 ราย เป็น จํานวนเงิน
ทั้งสิ้น 4,808,000.- บาท (สี่ล้านแปดแสนแปดพันบาทถ้วน) สรุปการกู้เงินแต่ละสภ. ได้เป็นดังนี้
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
10. สภ.บ้านบัว
11. สภ.ลําปลายมาศ
12. สภ.ทะเมนชัย
13. สภ.ละหานทราย
14. สภ.ถาวร
15. สภ.หนองกี่
16. สภ.พุทไธสง
17. สภ.สตึก
18. สภ.บ้านกรวด
19. สภ.โนนเจริญ

จํานวน (ราย)
1
4
2
27
3
2
14
1
9
6
10
7
1
2
3
7
15
7
1

เป็นเงิน (บาท)
30,000.00
108,000.00
50,000.00
727,400.00
51,000.00
40,000.00
341,000.00
20,000.00
226,000.00
127,000.00
234,000.00
200,000.00
30,000.00
30,000.00
52,000.00
159,000.00
349,000.00
170,000.00
30,000.00

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

จํานวน (ราย)
1
1
5
3
5
5
6
7
2
3
5
1
5
4
4
4
2
17
202

เป็นเงิน (บาท)
30,000.00
24,000.00
82,000.00
72,000.00
122,000.00
130,000.00
116,000.00
170,000.00
54,000.00
66,000.00
134,000.00
24,000.00
142,000.00
99,200.00
77,000.00
98,000.00
45,000.00
348,400.00
4,808,000.00

สรุปการกู้แต่ละวัน
วัน เดือน ปี
1 เมษายน 2565
4 ”
”
5 ”
”
7 ”
”
8 ”
”
11 ”
”
12 ”
”
18 ”
”
19 ”
”

จํานวน(ราย)
64
14
28
17
9
3
5
10
9

จํานวนเงิน (บาท)
1,641,600.00
345,000.00
674,000.00
348,000.00
224,000.00
57,000.00
94,000.00
212,000.00
198,200.00

วัน เดือน ปี
20 เมษายน 2565
21 ”
”
22 ”
”
25 ”
”
26 ”
”
27 ”
”
28 ”
”
29 ”
”
รวมทัง้ สิน้

จํานวน(ราย)
5
5
5
3
5
8
3
9
202

จํานวนเงิน (บาท)
106,000.00
143,000.00
100,000.00
34,200.00
130,000.00
212,000.00
80,000.00
209,000.00
4,808,000.00

ทั้งนี้ สหกรณ์ฯ ต้องส่งข้อมูลรายการหักเงินต่างๆ ให้กับการเงิน ภ.จว.บุรีรัมย์ ทุกวันที่ 4 ของเดือ น ดังนั้น
สมาชิกที่ยื่นกู้ตั้งแต่วันที่ 4 ของเดือน สหกรณ์ฯ จะหักเก็บเงินในเดือนถัดไป
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ

- 12 พ.ต.อ.อนันต์ฯ ผู้ช่วยเลขานุการ
3.10 เรื่องรายงานการจ่ายเงินกู้
ในเดือน พฤษภาคม 2565 สหกรณ์ฯ จ่ายเงิน กู้สามัญ,เงิน กู้เพื่อ ซื้อ เทคโนโลยีฯ ,เงิน กู้สามัญเพื่อ พัฒ นา
คุณภาพชีวิต และเงินกู้พิเศษเพื่อประกอบอาชีพ รวม 72 ราย เป็นเงินขอกู้จํานวนทั้งสิ้น 112,507,768.47 บาท (หนึ่งร้อ ยสิบสองล้านห้าแสนเจ็ดพันเจ็ดร้อยหกสิบแปดบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์) ตามรายละเอียดดังนี้
ประเภทเงินกู้
เงินกู้สามัญ
เงินกู้เพื่อซือ้ เทคโนโลยีฯ
เงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
เงินกู้พิเศษเพื่อประกอบอาชีพ
รวมจ่ายทั้งสิ้น

วันที่จ่าย
5 พฤษภาคม 2565
5 พฤษภาคม 2565
19 พฤษภาคม 2565
25 พฤษภาคม 2565

จํานวน(ราย)
50
1
13
8
72

จํานวนเงิน(บาท)
76,090,000.00
48,990.00
33,323,678.47
3,045,100.00
112,507,768.47

ทั้งนี้ สหกรณ์ฯ ได้แนบรายละเอียดการกู้เงินของสมาชิกทุกรายตามรายการดังกล่าวข้างต้นในท้ายวาระการ
ประชุม เพื่อให้หัวหน้าหน่วยทุกหน่วยแจ้งให้สมาชิกตรวจสอบอีกครั้งด้วย สําหรับเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินประจําเดือน พฤษภาคม
2565 สหกรณ์ฯ จะสรุปการจ่ายเงินในเดือนถัดไป
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ
พ.ต.อ.อนันต์ฯ ผู้ช่วยเลขานุการ
3.11 เรื่องรายงานการจ่ายเงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
สหกรณ์ฯ ขอรายงานว่า ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 มีสมาชิก ที่สมัค รใจเข้าร่ว มโครงการแก้ไ ขปัญหา
หนี้สินฯ สรุปรายละเอียดได้เป็นดังนี้
สมาชิกสมัครใจ
เข้าร่วมโครงการ
(ราย)

สมาชิกยกเลิก
(ราย)

สมาชิกสมัครเพิ่ม
(ราย)

รวมสมาชิก
สมัครใจ
(ราย)

อนุมัติในหลักการ
(ราย)

คงเหลือสมาชิกที่
ยังไม่ส่งเครดิตบูโร
(ราย)

แก้ไขสําเร็จ
(ราย)

อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ
(ราย)

77

29

52

100

91

9

82

9

มติที่ประชุม

ในเดือน พฤษภาคม 2565 ไม่มีสมาชิกส่งเครดิตบูโรมาเพิ่มเติม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
รับทราบ

พ.ต.อ.อนันต์ฯ ผู้ช่วยเลขานุการ
3.12 เรื่องรายงานเงินฝากออมทรัพย์
ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2565 ถึง วัน ที่ 20 พฤษภาคม 2565 มีสมาชิก นําเงิน มาฝากจํานวน 16 ราย
เป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น 1,572,960.- บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นสองพันเก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) มีรายละเอียดดังนี้.1. สมาชิกหมายเลขบัญชี 053
2. สมาชิกหมายเลขบัญชี 102
3. สมาชิกหมายเลขบัญชี 193
4. สมาชิกหมายเลขบัญชี 199
5. สมาชิกหมายเลขบัญชี 204
6. สมาชิกหมายเลขบัญชี 248
7. สมาชิกหมายเลขบัญชี 271
8. สมาชิกหมายเลขบัญชี 308
9. สมาชิกหมายเลขบัญชี 312
10. สมาชิกหมายเลขบัญชี 319
11. สมาชิกหมายเลขบัญชี 347
12. สมาชิกหมายเลขบัญชี 384

จํานวนเงิน
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”

10,000.00 บาท
5,000.00 บาท
65,000.00 บาท
9,900.00 บาท
5,000.00 บาท
260,000.00 บาท
200,000.00 บาท
100,000.00 บาท
300,000.00 บาท
100,000.00 บาท
3,060.00 บาท
1,000.00 บาท

- 13 13. สมาชิกหมายเลขบัญชี 401
14. สมาชิกหมายเลขบัญชี 413
15. สมาชิกหมายเลขบัญชี 430
16. สมาชิกหมายเลขบัญชี 431

จํานวนเงิน
”
”
”

10,000.00 บาท
300,000.00 บาท
34,000.00 บาท
170,000.00 บาท

ทั้งนี้ มีสมาชิกถอนเงินฝากจํานวน 15 ราย เป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น 474,119.48 บาท (สี่แสนเจ็ด หมื่น สี่พัน
หนึ่งร้อยสิบเก้าบาทสี่สิบแปดสตางค์) สําหรับสมาชิกที่จะถอนเงินฝากเกิน 100,000.- บาท ขอให้แจ้งสหกรณ์ฯ ทราบล่ว งหน้า
1 เดือน เพื่อ ให้สหกรณ์ฯ ได้ว างแผนจัด สรรเงิน ให้ถูก ต้อ ง เนื่อ งจากสหกรณ์ฯ มีเงิน เข้ามาจากการชําระหนี้ของสมาชิก
เดือนละครั้ง
สหกรณ์ฯ ขอรายงานว่า ณ วัน ที่ 20 พฤษภาคม 2565 มีบัญชีเงิน ฝากออมทรัพ ย์จํานวน 238 บัญชี
เป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น 184,913,615.69 บาท (หนึ่งร้อ ยแปดสิบสี่ล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่น สามพัน หกร้อ ยสิบห้าบาทหกสิบ เก้าสตางค์)
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ
พ.ต.อ.อนันต์ฯ ผู้ช่วยเลขานุการ
3.13 เรื่องรายงานเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (เพื่อความมัน่ คง)
ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2565 ถึง วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 มีสมาชิกฝากเงินออมทรัพย์พิเศษ (เพื่อความ
มั่น คง) ตามระเบี ยบที่กํา หนดจํ านวน 21 ราย เป็น จํา นวนเงิน ทั้ง สิ้น 610,000.- บาท (หกแสนหนึ่ งหมื่น บาทถ้ ว น)
มีรายละเอียดดังนี้.1. สมาชิกหมายเลขบัญชี 0005
2. สมาชิกหมายเลขบัญชี 0168
3. สมาชิกหมายเลขบัญชี 0611
4. สมาชิกหมายเลขบัญชี 0617
5. สมาชิกหมายเลขบัญชี 1123
6. สมาชิกหมายเลขบัญชี 1198
7. สมาชิกหมายเลขบัญชี 1386
8. สมาชิกหมายเลขบัญชี 1536
9. สมาชิกหมายเลขบัญชี 1854
10. สมาชิกหมายเลขบัญชี 2027
11. สมาชิกหมายเลขบัญชี 2028
12. สมาชิกหมายเลขบัญชี 2162
13. สมาชิกหมายเลขบัญชี 2405
14. สมาชิกหมายเลขบัญชี 2508
15. สมาชิกหมายเลขบัญชี 2509
16. สมาชิกหมายเลขบัญชี 2510
17. สมาชิกหมายเลขบัญชี 2511
18. สมาชิกหมายเลขบัญชี 2512
19. สมาชิกหมายเลขบัญชี 2513
20. สมาชิกหมายเลขบัญชี 2514
21. สมาชิกหมายเลขบัญชี 2515

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

30,000.00 บาท
10,000.00 บาท
10,000.00 บาท
30,000.00 บาท
10,000.00 บาท
10,000.00 บาท
10,000.00 บาท
10,000.00 บาท
10,000.00 บาท
30,000.00 บาท
30,000.00 บาท
30,000.00 บาท
30,000.00 บาท
30,000.00 บาท
30,000.00 บาท
30,000.00 บาท
30,000.00 บาท
30,000.00 บาท
70,000.00 บาท
70,000.00 บาท
70,000.00 บาท

มีส มาชิก ถอนเงิน ฝากออมทรัพ ย์พิ เศษ (เพื่อ ความมั่ น คง) จํ านวน 10 ราย เป็น จํา นวนเงิน ทั้ง สิ้ น
391,649.49 บาท (สามแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อยสี่สิบเก้าบาทสี่สิบเก้าสตางค์)

- 14 สหกรณ์ฯ ขอรายงานว่า ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 มีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (เพื่อ ความมั่น คง)
จํานวน 2,319 บัญชี เป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น 142,502,810.27 บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบสองล้านห้าแสนสองพันแปดร้อยสิบบาทยี่สิบเจ็ดสตางค์)
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ
พ.ต.อ.อนันต์ฯ ผู้ช่วยเลขานุการ
3.14 เรื่องรายงานระบบสมาชิกออนไลน์
ตั้งแต่สหกรณ์ฯ เริ่มดําเนินการจัดทําระบบสมาชิกออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2560 – 20 พฤษภาคม
2565 มีสมาชิกเข้าระบบเพื่อตรวจสอบข้อมูลแล้ว 2,454 คน คิดเป็นร้อยละ 81.83% จากจํานวนสมาชิก ทั้งหมด 2,999 คน
สรุปรายละเอียดแต่ละสภ. ได้ดังนี้
ชื่อหน่วยงาน
1. สหกรณ์
2. ภ.จว.บุรีรัมย์
3. นปพ.
4. สภ.เมืองบุรีรัมย์
5. สภ.บ้านด่าน
6. สภ.หนองสองห้อง
7. สภ.นางรอง
8. สภ.หนองไทร
9. สภ.ประโคนชัย
10. สภ.บ้านบัว
11. สภ.ลําปลายมาศ
12. สภ.ทะเมนชัย
13. สภ.ละหานทราย
14. สภ.ถาวร
15. สภ.หนองกี่
16. สภ.พุทไธสง
17. สภ.สตึก
18. สภ.บ้านกรวด
19. สภ.โนนเจริญ
20. สภ.โคกกระชาย

มติที่ประชุม

จํานวนสมาชิก
(คน)

จํานวนสมาชิก
ที่เข้าดู (คน)

จํานวนครั้ง

10
88
27
222
53
37
141
19
136
41
110
58
74
23
79
79
81
65
27
26

10
76
23
216
53
30
138
18
122
38
104
50
33
20
76
77
62
62
27
25

310
1,878
266
3,346
1,294
877
1,503
697
1,589
627
855
890
493
474
1,614
1,827
1,409
1,093
760
455

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

จํานวนสมาชิก
(คน)

จํานวนสมาชิก
ที่เข้าดู (คน)

จํานวนครั้ง

30
59
23
53
30
56
36
45
47
42
39
55
43
52
61
41
21
537
331
2,999

26
54
20
45
27
52
31
40
35
38
35
36
29
46
59
25
20
389
187
2,454

1,861
1,098
688
630
412
698
566
424
777
1,183
429
380
674
1,186
1,312
363
379
2,931
512
38,760

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
รับทราบ

พ.ต.อ.อนันต์ฯ ผู้ช่วยเลขานุการ
3.15 เรื่องรายงานการส่งเงินชาระหนี้ของสมาชิกต่างจังหวัด
สหกรณ์ฯ ขอรายงานการเคลื่อนไหวการชําระหนี้ของสมาชิกต่างจังหวัดงวดประจําเดือ น เมษายน 2565
มีสมาชิกส่งเงินมาชําระหนี้ จํานวน 221 ราย เป็น เงิน ต้น พร้อ มดอกเบี้ย รวมเป็น เงิน ทั้งสิ้น จํานวน 8,570,028.23 บาท
(แปดล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นยี่สิบแปดบาทยี่สิบสามสตางค์ ) และเรียกเก็บ เงิน จากสมาชิก ในฐานะผู้ค้ําประกัน จํานวน 6 ราย
เป็นเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย จํานวน 109,523.- บาท (หนึ่งแสนเก้าพันห้าร้อยยี่สิบสามบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏในเอกสาร
หน้า 15 - 23

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

นามสกุล

สังกัดเดิม

วงษ์บุตร

ประโคนชัย

2

พ.ต.ท. สุชัย

เกวียนโคกกรวด

นางรอง

3

ด.ต.

ปัตถาวัน

หนองกี่

4

ร.ต.ต. ปฏิพล

ศรีลิ้ม

สตึก

5

พ.ต.ท. กิตติทัศน์

วงษ์ถาวร

ภ.จว.บุรีรัมย์

6

ด.ต.

ภูวกฤต

ใจกล้า

ห้วยราช

7

ด.ต.

เสรี

บุญศรีรัมย์

บ้านกรวด

8

ด.ต.

สิริทัศน์

สุรัตน์ภิรมย์

หนองหงส์

9

ด.ต.

ไสว

ผ่องแก้ว

โคกกระชาย

10 ร.ต.ต. พนม

วัชรวรพันธุ์

ภ.จว.บุรีรัมย์

11 ร.ต.อ. พิตติพล

พุฒินาทวรพงศ์

หนองกี่

12 ด.ต.

อสิพงษ์

ห้วยราช

13 ร.ต.อ. ฐปนนท์

โชคบัณฑิต

ภ.จว.บุรีรัมย์

14 ร.ต.อ. อัมพร

ฦาชา

บ้านบัว

15 ด.ต.

ตีคลี

บ้านใหม่ฯ

16 ร.ต.อ. สุเมธ

ยิ่งแสวงดี

นาโพธิ์

17 ร.ต.อ. พรหมพิริยะ

พันสีเงิน

สตึก

18 พ.ต.อ. ทรงวุฒิ

ไสยบุญ

หนองกี่

19 ร.ต.ต. ชาญณุวัฒน์

เทียมวงศ์

สตึก

20 ร.ต.อ. สุวิทย์

บุตรศรีภูมิ

บ้านด่าน

21 ร.ต.ท. ประเสริฐ

วิโรจไพศาลกุล

ชํานิ

22 ร.ต.ต. จิรทีปต์

ใกล้กลาง

บ้านกรวด

23 ด.ต.

สว่างวินัยวัชระ

หนองหงส์

24 พ.ต.ต. สยาม

สารศรี

ลําปลายมาศ

25 พ.ต.ต. วิศิษฐ

ชิณปัตร

บ้านกรวด

26 จ.ส.ต. อานุภาพ

อาจิณกิจ

ปะคํา

มานพ

สมพงษ์

ปุณณวิช

ชาญชัย

ย้ายไป
สภ.ห้วยข่า
จ.อุบลราชธานี
สภ.เมืองที
จ.สุรินทร์
สภ.บัวลาย
จ.นครราชสีมา
สภ.สีดา
จ.นครราชสีมา
ภ.จว.ศรีสะเกษ
จ.ศรีสะเกษ
สภ.เมืองขอนแก่น
จ.ขอนแก่น
สภ.เมืองเชียงใหม่
จ.เชียงใหม่
สภ.อุดมทรัพย์
จ.นครราชสีมา
สภ.แนงมุด
จ.สุรินทร์
สภ.ปากช่อง
จ.นครราชสีมา
สน.วัดพระยาไกร
กรุงเทพฯ
สภ.ห้วยทับทัน
จ.ศรีสะเกษ
สภ.เมืองอุดรธานี
จ.อุดรธานี
สภ.โนนเหม่า
จ.ชัยภูมิ
สภ.ครบุรี
จ.นครราชสีมา
สภ.นาทม
จ.นครพนม
สภ.เมืองบัว
จ.สุรินทร์
สภ.พลกรัง
จ.นครราชสีมา
สภ.โคกสว่าง
จ.ร้อยเอ็ด
สภ.ราษีไศล
จ.ศรีสะเกษ
สภ.น้ําขุ่น
จ.อุบลราชธานี
สภ.คง
จ.นครราชสีมา
สภ.ปักธงชัย
จ.นครราชสีมา
สภ.ศรีขรภูมิ
จ.สุรินทร์
สภ.ประทาย
จ.นครราชสีมา
สภ.วังน้ําเย็น
จ.สระแก้ว

หุ้น
คงเหลือ
395,000

ต้นเงิน
เคลื่อนไหว
ที่ค้าง
ครั้งสุดท้าย
399,595 29 เม.ย.2565

519,400

1,559,769 26 เม.ย.2565

774,000

856,794 27 เม.ย.2565

372,500

746,451 27 เม.ย.2565

453,000

1,673,832 26 เม.ย.2565

919,600

195,773 27 เม.ย.2565

699,000

1,553,868 29 เม.ย.2565

473,000

1,972,321 27 เม.ย.2565

462,500

1,602,554 26 เม.ย.2565

155,500

89,336 27 เม.ย.2565

478,500

1,963,149 27 เม.ย.2565

451,500

953,637 26 เม.ย.2565

384,000

1,293,518 29 เม.ย.2565

457,400

1,794,838 26 เม.ย.2565

458,700

1,946,698 27 เม.ย.2565

403,500

1,678,725 24 เม.ย.2565

379,800

1,306,596 26 เม.ย.2565

2,173,300

714,926 27 เม.ย.2565

247,400

176,106 28 เม.ย.2565

490,000

1,687,514 26 เม.ย.2565

403,000

1,454,069 29 เม.ย.2565

479,600

2,032,692 25 เม.ย.2565

471,300

1,009,947 26 เม.ย.2565

528,300

2,020,638 26 เม.ย.2565

515,800

1,417,560 28 เม.ย.2565

371,200

1,272,890 26 เม.ย.2565

- 16 ลําดับ ยศ
นาม
ที่
27 ร.ต.อ. วุฒิชัย

นามสกุล

สังกัดเดิม

ปัจจัยโคนัง

พุทไธสง

ต้องกระโทก

หนองหงส์

29 ร.ต.ท. ธนวัฒน์

วัฒน์ธนกาญจน์

หนองหงส์

30 ด.ต.

ศรีจําปา

บ้านกรวด

31 ร.ต.ท. สุวรรณ

มาดาโต

โนนสุวรรณ

32 ด.ต.

อุเทน

นอนา

บ้านใหม่ฯ

33 ด.ต.

กฤษณะพงศ์

การบรรจง

หนองกี่

34 ร.ต.ท. จีรยุทธ

ตุ่นปุา

นาโพธิ์

35 ด.ต.

ชาญณรงค์

ทรงวาจา

กระสัง

36 ด.ต.

วิทยา

คณะสา

บ้านด่าน

37 ร.ต.ท. สุรชัย

จรัสรัมย์

โนนสุวรรณ

38 ด.ต.

นิรันดร์

มณีวรรณ

เมืองบุรีรัมย์

39 ด.ต.

นธิวัฒน์

ยอรัมย์

สตึก

40 ร.ต.ต. คมกฤช

ซ่อนกลิ่น

โนนดินแดง

41 ร.ต.ท. นิธิเดช

คําอุต

นปพ.

42 ด.ต.

พิมพ์พล

ลําปลายมาศ

43 ร.ต.อ. ปัญญา

วรรณสุทธิ์

สตึก

44 ด.ต.

สมพร

จันทร์เจ้า

ละหานทราย

45 ด.ต.

ชัยยศ

เอี่ยมศิริ

ละหานทราย

46 พ.ต.ต. วรกาญจน์

เจริญศิริ

สตึก

47 พ.ต.อ. ชิษณุพงศ์

เถียรกิตติพง์

นาโพธิ์

48 ร.ต.อ. ทวีศักดิ์

กวนกระโทก

หนองกี่

49 ด.ต.

จักรพงศ์

จอดกลาง

ละหานทราย

50 ร.ต.อ. สามารถ

ชื่นชมยิ่ง

เมืองบุรีรัมย์

51 ด.ต.

สุดหอม

หนองหงส์

ไกรษร

พลับพลาชั ย

28 ด.ต.

เดชาธร

จักรพรรดิ์

ศิริวัฒน์

วิวัธ

52 ร.ต.ต. ดามพ์ยฤทธิ์

ย้ายไป
สภ.สีดา
จ.นครราชสีมา
สภ.ครบุรี
จ.นครราชสีมา
สภ.คลองไผ่
จ.นครราชสีมา
สน.โชคชัย
กรุงเทพฯ
สภ.ประทาย
จ.นครราชสีมา
สภ.เมืองยาง
จ.นครราชสีมา
สภ.พิมาย
จ.นครราชสีมา
สน.บางรัก
กรุงเทพฯ
สภ.ปราสาท
จ.สุรินทร์
สภ.ปทุมรัตน์
จ.ร้อยเอ็ด
สภ.สะเดา
จ.สุรินทร์
กก.1 บก. สอท.3
สภ.ยางสีสุราช
จ.มหาสารคาม
สภ.ทุ่งมน
จ.สุรินทร์
สภ.บัวลาย
จ.นครราชสีมา
สภ.ขามทะเลสอ
จ.นครราชสีมา
สภ.น้ําปลีก
จ.อํานาจเจริญ
สภ.สอยดาว
จ.จันทบุรี
สภ.หล่มสัก
จ.เพชรบูรณ์
สภ.บัวเชด
จ.สุรินทร์
สภ.เมืองที
จ.สุรินทร์
สภ.โชคชัย
จ.นครราชสีมา
สภ.อากาศอํานวย
จ.สกลนคร
สภ.สังขะ
จ.สุรินทร์
สภ.พล
จ.ขอนแก่น
สภ.ภูสิงห์
จ.ศรีสะเกษ

หุ้น
คงเหลือ
504,600

ต้นเงิน
เคลื่อนไหว
ที่ค้าง
ครั้งสุดท้าย
1,744,226 27 เม.ย.2565

327,800

251,213 27 เม.ย.2565

277,000

922,017 27 เม.ย2565

344,100

1,864,819 27 เม.ย.2565

336,000

1,195,725 27 เม.ย.2565

298,100

1,136,521 3 พ.ค.2565

333,000

1,201,835 26 เม.ย.2565

191,400

362,844 26 เม.ย.2565

260,600

257,460 26 เม.ย.2565

502,400

1,784,790 31 มี.ค.2565

518,500

1,524,464 26 เม.ย.2565

479,500

1,955,255 27 เม.ย.2565

525,300

---

29 เม.ย.2565

321,500

425,898 26 เม.ย.2565

126,000

145,060 27 เม.ย.2565

1,057,030

1,716,767 27 เม.ย.2565

482,400 2,104,761.61 29 เม.ย.2565
508,200

1,825,644 26 เม.ย.2565

221,600

158,223 29 เม.ย.2565

347,700

85,958 26 เม.ย.2565

487,300

1,629,648 26 เม.ย.2565

221,800

52,448 27 เม.ย.2565

369,900

1,567,542 28 เม.ย.2565

422,900

1,747,715 26 เม.ย.2565

364,900

1,381,028 29 เม.ย.2565

286,200

912,632 26 เม.ย.2565

- 17 ลําดับ ยศ
นาม
ที่
53 ด.ต. วิศิษฐ์

นามสกุล

สังกัดเดิม

ยี่สุ่นหอม

คูเมือง

54 ร.ต.ต. สมชาย

ทิพย์บําหลาบ

ลําปลายมาศ

55 ด.ต.

ประเสริฐ

คําหินกอง

หนองสองห้อง

56 ด.ต.

สุรการ

มีแย้มภักดิ์

ชํานิ

57 ด.ต.

ไพโรจน์

พรมะเริง

โนนดินแดง

58 ร.ต.อ. นิพนธ์

เพื่อนสงคราม

เฉลิมฯ

59 พ.ต.อ. นิลกาฬ

พรศักดิ์

บ้านใหม่ฯ

60 ด.ต.

อาณัติ

สาบุตร

หนองสองห้อง

61 ด.ต.

สมาท

ดงแก้ว

บ้านใหม่ฯ

62 ด.ต.

ฉันทวุฒิ

บุนรสิงห์

ลําปลายมาศ

63 ร.ต.ท. สุวัฒน์

ติระวัฒนศักดิ์

กระสัง

64 ด.ต.

โพธิบัติ

ลําปลายมาศ

65 พ.ต.อ. พงศธร

โสกูล

ชํานิ

66 พ.ต.อ. อร่าม

พุฒชาลี

นาโพธ์

67 ด.ต.

โพธิแสง

นาโพธิ์

68 ร.ต.อ. วิชิต

โยธาพล

หนองไทร

69 พ.ต.ท. ธีรยุทธ

จรเอ้กา

บ้านด่าน

70 ร.ต.ท. ณัฐพล

ธรรมมาวุฒิกูล

แคนดง

71 ร.ต.ท. ชยุต

มารศรี

หนองกี่

นําพล

ทรงเกียรติ

72 พ.ต.ท. หญิงปัทมาภรณ์ แก้วน่วม

ทะเมนชัย

73 ด.ต.

ธิติพันธ์

วงศ์วีระชัย

หินเหล็กไฟ

74 ด.ต.

วุฒิชัย

งอกลาภ

โคกกระชาย

75 ด.ต.

สัญญา

กองศรี

ชํานิ

76 พ.ต.ท. ศักดิ์ชัย

ทองม้วน

กระสัง

77 พ.ต.ท. อุดมพล

เอื้อศิลามงคล

นางรอง

78 พ.ต.ท. นิสัญ

วงศ์จันทา

ลําปลายมาศ

ย้ายไป
สภ.จอมพระ
จ.สุรินทร์
สภ.เขื่องใน
จ.อุบลราชธานี
บก.ปส.2
จ.อุดรธานี
สภ.บ่อวิน
จ.ชลบุรี
สภ.น้ําปลีก
จ.อํานาจเจริญ
สภ.จัตุรัส
จ.ชัยภูมิ
สภ.กัณทรารมย์
จ.ศรีสะเกษ
สภ.ศรีราชา
จ.ชลบุรี
สภ.ชนบท
จ.ขอนแก่น
สภ.พยัคฆภูมิพิสัย
จ.มหาสารคาม
สภ.กาบเชิง
จ.สุรินทร์
สภ.บ้านแปลง
จ.จันทบุรี
สภ.ครบุรี
จ.นครราชสีมา
สภ.ไพร
จ.ศรีสะเกษ
สภ.ตุยง
จ.ปัตตานี
สภ.ศรีเมืองใหม่
จ.อุบลราชานี
สภ.จอมพระ
จ.สุรินทร์
ตรวจคนเข้าเมือง
จ.สกลนคร
สภ.สีดา
จ.นครราชสีมา
สภ.ม่วงเฒ่า
จ.อุบลฯ
สภ.ดงครั่งใหญ่
จ.ร้อยเอ็ด
สภ.รัตนบุรี
จ.สุรินทร์
สภ.บ้านเหลือ่ ม
จ.นครราชสีมา
สภ.เมืองใหม่
จ.อุบลราชธานี
สน.บุปผาราม
กรุงเทพฯ
สภ.ศรีณรงค์
จ.สุรินทร์

หุ้น
คงเหลือ
435,300

ต้นเงิน
เคลื่อนไหว
ที่ค้าง
ครั้งสุดท้าย
1,721,345 26 เม.ย.2565

1,020,500

960,820 29 เม.ย.2565

165,400

343,182 26 เม.ย.2565

341,900

1,242,231 27 เม.ย.2565

536,400

1,738,190 29 เม.ย.2565

562,500

1,651,008 26 เม.ย.2565

547,500

1,485,597 26 เม.ย.2565

481,400 1,690,874.20 29 เม.ย.2565
210,800

663,219 29 เม.ย.2565

265,000

676,917 27 เม.ย.2565

322,000

496,317 26 เม.ย.2565

451,800

1,681,629 26 เม.ย.2565

1,121,000

1,784,342 27 เม.ย.2565

515,400

2,170,258 26 เม.ย.2565

427,000

1,856,292 26 เม.ย.2565

471,100

1,929,294 29 เม.ย.2565

261,100

1,066,888 26 เม.ย.2565

221,000

458,663 27 เม.ย.2565

226,100

416,338 26 เม.ย.2565

234,900

367,700 29 เม.ย.2565

455,600

2,086,078 28 เม.ย.2565

427,300

1,768,108 26 เม.ย.2565

443,700

1,716,526 27 เม.ย.2565

899,500

1,189,097 29 เม.ย.2565

1,191,000

349,201 27 เม.ย.2565

462,700

1,786,257 26 เม.ย.2565

- 18 ลําดับ ยศ
นาม
ที่
79 พ.ต.ท. อรรถพร

นามสกุล

สังกัดเดิม

พุ่มห้วยรอบ

เมืองบุรีรัมย์

จันทร์ประโคน

บ้านกรวด

81 พ.ต.ท. ชัยยันต์

เพชรโกมล

เฉลิมฯ

82 พ.ต.ท. เอกภาค

ธูปสมุทร

กระสัง

83 ร.ต.อ. ชัยสวั สดิ์

วงศ์ประโคน

ประโคนชัย

84 ร.ต.อ. อภิชา

เตียงประโคน

โนนสุวรรณ

85 ร.ต.อ. สุติพงษ์

โสดาจันทร์

บ้านกรวด

86 พ.ต.ต. ชัยสิทธิ์

ทุดบุญ

เมืองบุรีรัมย์

87 พ.ต.อ. ต่อศักดิ์

ศรีเสริม

เมืองบุรีรัมย์

88 พ.ต.ท. สันต์

เทียมวงศ์

บ้านใหม่ฯ

89 พ.ต.ท. ชาญชัย

ลีประโคน

บ้านกรวด

90 พ.ต.ท. วรกร

ชาไธสง

หนองสองห้อง

91 ร.ต.อ. ขัตติยะ

เขียวอุตสา

นาโพธิ์

92 พ.ต.ท. เฉลิมศักดิ์

ไชยณรงค์ศักดิ์

โนนสุวรรณ

93 ร.ต.อ. ฟูาลิ ขิต

แสนจังหรีด

หนองสองห้อง

94 พ.ต.ท. ชัชชานน

สิงห์ไพร

โนนสุวรรณ

95 จ.ส.ต. สภา

เกตุใหม่

นปพ.

96 ส.ต.อ. ธวัชชัย

ศรีสัตยา

หนองไม้งาม

97 ร.ต.ต. กษิดิศ

แสนแก้ว

หนองไม้งาม

98 พ.ต.ท. นิยม

จันทร์หา

หนองสองห้อง

99 ร.ต.อ. อนุรกั ษ์

ชาญนุวงศ์

พลับพลาชั ย

100 ด.ต.

ไชยปัญหา

สตึก

101 พ.ต.ท. ณัฐวุฒิ

รุ่งเรือง

ประโคนชัย

102 ด.ต.

อาทวัง

เมืองบุรีรัมย์

103 พ.ต.ต. ประกิจ

ชอบขยัน

โคกกระชาย

104 ร.ต.ท. อัครเดช

เพ็งวงษ์

โคกกระชาย

80 ด.ต.

จําแลง

พัฒนศักดิ์

ทัตพงศ์

ย้ายไป
ฝอ.3 บก.อก.ภ.3
จ.นครราชสีมา
สน.บึงกุ่ม
กรุงเทพฯ
ภ.จว.ชัยภูมิ
จ.ชัยภูมิ
สภ.คลองหาด
จ.สระแก้ว
สภ.กระโพ
จ.สุรินทร์
สภ.โพธิ์ศรีสุวรรณ
จ.ศรีสะเกษ
สภ.ไพรบึง
จ.ศรีสะเกษ
สภ.ปราสาท
จ.สุรินทร์
สภ.กาบเชิง
จ.สุรินทร์
สภ.ครบุรี
จ.นครราชสีมา
ภ.จว.นครราชสีมา
จ.นครราชสีมา
สภ.ห้วยยาง
จ.ชัยภูมิ
สภ.คง
จ.นครราชสีมา
สภ.ปักธงชัย
จ.นครราชสีมา
สภ.บัวใหญ่
จ.นครราชสีมา
สภ.ขุนหาญ
จ.ศรีสะเกษ
สภ.เสิงสาง
จ.นครราชสีมา
บก.สส.ภ.3
จ.นครราชสีมา
สภ.ศรีเทพ
จ.เพชรบูรณ์
สภ.สะเดา
จ.สุรินทร์
สภ.ช่องเม็ก
จ.อุบลราชธานี
สภ.บ้านหันห้วยทราย
จ.นครราชสีมา
สภ.โนนไทย
จ.นครราชสีมา
สภ.สังขะ
จ.สุรินทร์
สภ.คง
จ.นครราชสีมา
สภ.วังน้ําเขียว
จ.นครราชสีมา

หุ้น
คงเหลือ
465,300

ต้นเงิน
เคลื่อนไหว
ที่ค้าง
ครั้งสุดท้าย
497,643 26 เม.ย.2565

176,500

291,464 28 เม.ย.2565

534,000

1,837,220 26 เม.ย.2565

675,300

1,478,539 26 เม.ย.2565

446,300

1,837,066 26 เม.ย.2565

345,900

923,219 26 เม.ย.2565

496,000

1,913,850 26 เม.ย.2565

421400

1,993,116 26 เม.ย.2565

1,058,700

1,930,757 26 เม.ย.2565

521,000

1,298,570 27 เม.ย.2565

422,900

1,844,426 2 พ.ค.2565

448,200

1,598,888 26 เม.ย.2565

259,700

735,716 27 เม.ย.2565

456,500

1,669,583 26 เม.ย.2565

184,200

354,634 26 เม.ย.2565

567,000

1,771,850 26 เม.ย.2565

427,700

1,683,134 26 เม.ย.2565

306,200

1,005,829 26 เม.ย.2565

206,000

464,122 26 เม.ย.2565

582,000

1,514,557 26 เม.ย.2565

266,700

845,290 29 เม.ย.2565

435,200

1,958,739 28 เม.ย.2565

161,000

141,657 27 เม.ย.2565

271,200

735,646 26 เม.ย.2565

375,900

1,769,737 27 เม.ย.2565

273,000

740,637 27 เม.ย.2565

- 19 ลําดับ ยศ
นาม
ที่
105 พ.ต.ท. ยงยุทธ์

นามสกุล

สังกัดเดิม

แซะจอหอ

บ้านด่าน

106 พ.ต.ต. ไพศาล

ปันเร็ว

โนนสุวรรณ

107 จ.ส.ต. ปรีชา

วิริยกองเกิด

ประโคนชัย

108 จ.ส.ต. ศุภมิตร

เกลียวชมพูนุช

หนองไทร

109 พ.ต.อ. ธรรมธรรม์

วันสุข

ลําดวน

110 ส.ต.อ. ณฐพรหม

อุ่นพิทักษ์สกุล

ลําดวน

111 ส.ต.อ. ยุทธนา

ขมวดทรัพย์

ลําดวน

112 ส.ต.ท. วีระวัฒน์

ชัยปัญหา

โนนเจริญ

113 พ.ต.ต. โกสินทร์

แจ่มทองหลาง

โนนดินแดง

114 พ.ต.ต. ณิชธร

ปูรณะปัญญา

สภ.เมืองฯ

115 พ.ต.ท. อรรณพ

ม่านทอง

คูเมือง

116 จ.ส.ต. อดิศักดิ์

ยนต์สถิตย์กุล

บ้านกรวด

117 ส.ต.ท. จีรวัฒน์

งดกระโทก

หนองกี่

118 ร.ต.ท. สรวิศ

คําเปล่ง

โนนเจริญ

119 ร.ต.อ. เดชา

ทองประภา

หนองหงส์

120 ร.ต.ท. ธวัชชัย

บุญญพาพงศ์

พลับพลาชั ย

121 พ.ต.ท. วิชาญ

ท่าไม้

หินเหล็กไฟ

122 ร.ต.อ. ภคิน

กลิ่นสุวรรณ์

ภ.จว.บุรีรัมย์

123 ร.ต.ท. วิษณุ

วงษ์ณรงค์

นาโพธิ์

124 ร.ต.ท. ศักดา

กองทอง

คูเมือง

125 ร.ต.ท. นพดล

อินทร์ทอง

โคกกระชาย

126 ร.ต.ท. สิงห์ณพร

ผิวขํา

กระสัง

127 ร.ต.ท. สุริยัน

บุญทันเสน

กระสัง

128 พ.ต.ท. กัมปนาท

แก้วคําบ้ง

หนองกี่

129 พ.ต.ท. อดิศักดิ์

จันทร์สอน

ประโคนชัย

130 พ.ต.ท. สมรัก

มูลหาร

บ้านกรวด

ย้ายไป
สภ.เทพสถิต
จ.ชัยภูมิ
สภ.พระทองคํา
จ.นครราชสีมา
กก.6 บก.ทล.
ตม.ทอ.กรุงเทพฯ
บก.ตม.2
สภ.วังหิน
จ.ศรีสะเกษ
สภ.จอหอ
จ.นครราชสีมา
สภ.กุมภวาปี
จ.อุดรธานี
สภ.ประทาย
จ.นครราชสีมา
สภ.เมืองนครราชสีมา
จ.นครราชสีมา
ทล.2 กก.6 บก.ทล
จ.บุรีรัมย์
สภ.บ้านเหลือ่ ม
จ.นครราชสีมา
ทล.5 กก.3 บก.ทล.
จ.ปราจีนบุรี
ภ.จว.นครราชสีมา
จ.นครราชสีมา
สภ.สาขลา
จ.สมุทรปราการ
สภ.โนนนารายณ์
จ.สุรินทร์
สภ.คลองไผ่
จ.นครราชสีมา
สภ.พนมดงรัก
จ.สุรินทร์
ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ
บก.ตม.2
สภ.โนนคูณ
จ.ศรีสะเกษ
สภ.ไทยเจริญ
จ.ยโสธร
สภ.โดนเอาว์
จ.ศรีสะเกษ
ภ.จว.มุกดาหาร
จ.มุกดาหาร
สภ.เทนมีย์
จ.สุรินทร์
บก.สส.ภ.3
จ.นครราชสีมา
สภ.จะกง
จ.ศรีสะเกษ
สภ.แสนสุข
จ.ชลบุรี

หุ้น
คงเหลือ
346,000

ต้นเงิน
เคลื่อนไหว
ที่ค้าง
ครั้งสุดท้าย
476,485 26 เม.ย.2565

305,100

521,910 27 เม.ย.2565

240,300

1,380,698 29 เม.ย.2565

251,900

1,070,397 28 เม.ย.2565

278,000

691,650 26 เม.ย.2565

295,600

795,328 27 เม.ย.2565

219,500

762,836 29 เม.ย.2565

130,000

63,896 27 เม.ย.2565

207,500

688,377 27 เม.ย.2565

412,200

1,775,592 26 เม.ย.2565

391,200

1,208,144 26 เม.ย.2565

305,000

927,966 29 เม.ย.2565

387,600

1,649,628 2 พ.ค.2565

440,000

1,351,459 27 เม.ย.2565

411,400

1,678,836 26 เม.ย2565

309,900

1,519,043 3 พ.ค.2565

412,200

1,692,134 26 เม.ย.2565

366,200

1,061,484 27 เม.ย.2565

296,200

1,172,360 26 เม.ย.2565

208,500

268,793 28 เม.ย.2565

421,900

1,739,845 26 เม.ย.2565

279,000

673,630 26 เม.ย.2565

323,200

325,695 26 เม.ย.2565

460,000

608,098 27 เม.ย.2565

487,000

592,585 26 เม.ย.2565

1,006,000

582,121 26 เม.ย.2565

- 20 ลําดับ ยศ
นาม
ที่
131 ร.ต.อ. สุรพัศ

ผมหอม

สตึก

132 ด.ต.

โพธิ์แก้ว

นางรอง

133 ร.ต.ท. พิศาล

ช่วยรัมย์

โคกกระชาย

134 พ.ต.ต. สุรสิทธิ์

บุญเนตร

นาโพธิ์

135 ร.ต.อ. สรภัสกรณ์

เลิศโสภณวัฒน์

เมืองบุรีรัมย์

136 ร.ต.ท. สมปอง

ข้อสว่าง

บ้านใหม่ฯ

137 ร.ต.ท. ถนอมชัย

พูนกล้า

กระสัง

138 พ.ต.ต. สมศักดิ์

เที่ยงดาห์

หนองไทร

139 ด.ต.

พูนกลาง

เมืองบุรีรัมย์

140 ร.ต.ท. คําพอง

ไฝดง

ละหานทราย

141 ร.ต.อ. ณัฐพงษ์

มากชุมแสง

หนองกี่

142 จ.ส.ต. มนูญ

สร้อยจิตร

ลําดวน

143 พ.ต.ท. ประสงค์

สุมหิรัมย์

โนนเจริญ

144 ร.ต.ท. รถชสิทธิ์

แสงกระโทก

นาโพธิ์

145 ร.ต.ท. ไกรสร

คําภาปัตน์

นาโพธิ์

146 ร.ต.ท. สิทธิณัฐ

ประสีระตา

บ้านใหม่ฯ

147 พ.ต.ต. พรเทพ

พิชัยกุล

ลําปลายมาศ

148 ร.ต.ท. ชานัน

โพธิ์หล้า

นาโพธิ์

149 ส.ต.ท. ฤทธิรงค์

จันผักแว่น

ลําปลายมาศ

150 ส.ต.ท. จงรัก

หวังบุญ

ทะเมนชัย

151 ส.ต.ท. ณัฐพล

เหลาชัย

เมืองบุรีรัมย์

152 ร.ต.อ. เปรม

มือขุนทด

หนองกี่

153 ส.ต.ท. ธนวัต

ศิลปสุข

หนองกี่

154 ส.ต.ท. วิชชุกาย

ขวาเนาว์

โนนเจริญ

155 ส.ต.ท. วีระชน

พลพราหมณ์

นาโพธิ์

156 ส.ต.ท. ณัฐพล

ประสาวะนัง

สภ.บ้านใหม่ฯ

วิชญ์ภาส

ทัศน์พล

นามสกุล

สังกัดเดิม

ย้ายไป
สภ.โนนนารายณ์
จ.สุรินทร์
สภ.ท่าแซะ
จ.ชุมพร
สภ.เมืองบัว
จ.สุรินทร์
สภ.โพนพิสัย
จ.หนองคาย
ตม.ทอ.กรุงเทพ
บก.ตม.2
สภ.ชุมพวง
จ.นครราชสีมา
สภ.ปราสาท
จ.สุรินทร์
สภ.เสิงสาง
จ.นครราชสีมา
สภ.บางคล้า
จ.สุพรรณบุรี
สภ.เอือดใหญ่
จ.อุบลฯ
สภ.โชคนาสาม
จ.สุรินทร์
สภ.เมืองลีง
จ.สุรินทร์
สน.ลําหิน
สภ.ชุมพวง
จ.นครราชสีมา
สภ.ช่องแม็ก
จ.อุบลราชธานี
สภ.นาเชือก
จ.มหาสารคาม
สภ.โนนสูง
จ.นครราชสีมา
สภ.นาเชือก
จ.มหาสารคาม
สภ.เมืองนครราชสีมา
จ.นครราชสีมา
สภ.ห้วยแถลง
จ.นครราชสีมา
สภ.โชคชัย
จ.นครราชสีมา
สภ.ปักธงชัย
จ.นครราชสีมา
กก.ปพ.บก.สส.ภ.3
จ.นครราชสีมา
สภ.เมืองชัยภูมิ
จ.ชัยภูมิ
สภ.แก้งสนามนาง
จ.นครราชสีมา
สภ.หนองสองห้อง
จ.ขอนแก่น

หุ้น
คงเหลือ
508,200

ต้นเงิน
เคลื่อนไหว
ที่ค้าง
ครั้งสุดท้าย
675,094 26 เม.ย.2565

416,000

1,635,706 26 เม.ย.2565

310,500

913,048 26 เม.ย.2565

361,600

633,658 28 เม.ย.2565

417,00

1,775,932 26 เม.ย.2565

347,800

1,280,006 27 เม.ย.2565

384,600

1,834,306 26 เม.ย.2565

352,600

743,725 26 เม.ย.2565

465,300

1,767,463 27 เม.ย.2565

389,700

1,827,222 29 เม.ย.2565

405,000

1,808,420 26 เม.ย.2565

391,500

1,841,103 26 เม.ย.2565

336,600

1,495,351 29 มี.ค.2565

345,400

787,158 27 เม.ย.2565

372,000

1,141,454 29 เม.ย.2565

349,000

781,390 27 เม.ย.2565

404,000

1,750,609 27 เม.ย.2565

283,500

317,233 27 เม.ย.2565

179,400

631,355 27 เม.ย.2565

243,100

999,634 29 เม.ย.2565

255,000

249,890 27 เม.ย.2565

422,600

1,729,931 26 เม.ย.2565

231,000

995,781 26 เม.ย.2565

171,300

549,586 26 เม.ย.2565

240,500

1,043,453 27 เม.ย.2565

221,900

770,706 29 เม.ย.2565

- 21 ลําดับ ยศ
นาม
ที่
157 ส.ต.ท. ชนภัทร

วรรณพัฒน์

บ้านใหม่ฯ

158 ส.ต.ท. นครินทร์

แก้วไทย

ถาวร

159 ส.ต.อ. นัตพล

ดวงดารา

เมืองบุรีรัมย์

160 ส.ต.ท. สนิท

ทนิรัมย์

นางรอง

161 ส.ต.ต. เอกลักษณ์

นอขุนทด

เมืองบุรีรัมย์

162 ร.ต.อ. ทองดี

หัดที

พุทไธสง

163 ส.ต.ต. พงษ์วริศ

รักษ์นาม

บ้านด่าน

164 ส.ต.ท. พิชัยรัตน์

โชตินอก

โคกกระชาย

165 ส.ต.ต. ทรงพล

เห็นประเสริฐ

สตึก

166 ส.ต.ต. กรกฎ

ทวยไธสง

สตึก

167 ส.ต.ท. เดชฤทธิ์

ขุนสุวรรณ

ลําดวน

168 ส.ต.ท. ฉัตรชัย

จันวิเศษ

กระสัง

169 ร.ต.อ. ชาตรี

เมืองศิริ

โนนดินแดง

170 ส.ต.ต. ภพธร

พูนณรงค์

สตึก

171 ด.ต.

ลิขิต

ศรีโยธา

ภ.จว.บุรีรัมย์

172 ด.ต.

ณรงค์ศักดิ์

สังข์ทอง

บ้านกรวด

173 พ.ต.ท. สุวิทย์

สีทา

หินเหล็กไฟ

174 ส.ต.ท. เอกวิชญ์

กลางสันเทียะ

โนนสุวรรณ

175 ร.ต.ท. โกมาตย์

จันทร์ดี

หนองหงส์

176 ส.ต.อ. กิตตินนั ท์

หันประดิษฐ์

พลับพลาชั ย

177 พ.ต.ท. พุทธรักษ์

อารยะรังสี

หินเหล็กไฟ

178 ด.ต.

จุ้ยพุทธา

บ้านกรวด

ธนชัย

นามสกุล

สังกัดเดิม

179 พ.ต.ต. หญิงกนกวรรณ พลทามู ล

เมืองบุรีรัมย์

180 ร.ต.ท. ปรีชา

ชิณเกตุ

โนนเจริญ

181 พ.ต.ท. วรรณยาวรณ์

โยธาราช

หนองหงส์

182 พ.ต.ท. กอบชัย

สองจันทึก

บ้านใหม่ฯ

ย้ายไป
สภ.พระอินทร์ราชา
จ.พระนครศรีอยุธยา
ศฝร.ภ.3.
จ.นครราชสีมา
สภ.เมืองเลย
จ.เลย
สภ.ขุมพลบุรี
จ.สุรินทร์
สภ.ปากช่อง
จ.นครราชสีมา
สภ.นาเชือก
จ.มหาสารคาม
สภ.หินดาด
จ.นครราชสีมา
กก.สืบสวน
ภ.จว.นครราชสีมา
สภ.โนนสูง
จ.นครราชสีมา
สภ.เจาะไอร้อง
จ.นราธิวาส
สภ.โพธิ์กลาง
จ.นครราชสีมา
สภ.บ่อพาน
จ.มหาสารคาม
สภ.สุวรรณภูมิ
จ.ร้อยเอ็ด
สภ.เมืองพลับพลา
จ.นครราชสีมา
ทท.2 กก.บก.ทท.2
จ.เชียงราย
สภ.ศรีราชา
จ.ชลบุรี
สภ.เมือง
จ.มหาสารคาม
สภ.ปักธงชัย
จ.นครราชสีมา
สภ.ห้วยแถลง
จ.นครราชสีมา
สภ.กมลาไสย
จ.กาฬสินธุ์
สภ.กระชอน
จ.นครราชสีมา
สภ.พนมดงรัก
จ.สุรินทร์
ศฝร.
จ.นครราชสีมา
สภ.สังคม
จ.หนองคาย
ภ.จว.อุบลราชานี
จ.อุบลราชธานี
บก.สส.ภ.3
จ.นครราชสีมา

หุ้น
คงเหลือ
251,900

ต้นเงิน
ที่ค้าง
---

เคลื่อนไหว
ครั้งสุดท้าย
21 เม.ย.2565

145,000

249,281 27 เม.ย.2565

240,500

1,180,335 29 เม.ย.2565

160,000

283,240 26 เม.ย.2565

183,000

519,724 27 เม.ย.2565

356,600

1,541,902 27 เม.ย.2565

158,000

321,887 27 เม.ย.2565

255,800

847,085 27 เม.ย.2565

124,000

4,077 28 เม.ย.2565

122,200

110,862 28 เม.ย.2565

247,500

1,417,591 27 เม.ย.2565

243,000

1,146,705 27 เม.ย.2565

362,200

1,925,764 28 เม.ย.2565

262,600

907,588 29 เม.ย.2565

341,700

1,211,278 27 เม.ย.2565

372,600 2,249,625.74 29 เม.ย.2565
385,900

1,822,922 29 เม.ย.2565

168,700

350,247 27 เม.ย.2565

342,900

1,287,360 29 เม.ย.2565

111,700

17,618 29 เม.ย.2565

541,700

135,089 27 เม.ย.2565

371,500

1,718,136 26 เม.ย.2565

320,800

1,185,108 29 มี.ค.2565

330,500

782,895 29 เม.ย.2565

527,700

1,902,769 29 เม.ย.2565

496,000

653,409 26 เม.ย.2565

- 22 ลําดับ ยศ
นาม
ที่
183 ร.ต.ต. หญิงกฤษณา

ขันอาษา

ภ.จว.บุรีรัมย์

184 พ.ต.ท. อนันต์

สุนสันเขต

ภ.จว.บุรีรัมย์

185 ด.ต.

แก้วมณี

โนนดินแดง

186 พ.ต.ท. ศุภชัย

ศรีหาจันทร์

แคนดง

187 ร.ต.อ. สุระ

ศรีจินดา

สตึก

188 ส.ต.ท. ธวัชชัย

ทรวงโพธิ์

ละหานทราย

189 ส.ต.ท. อภิสิทธิ์

จินดาทะเล

หนองกี่

190 ส.ต.ท. ภาณุวัฒน์

เลี้ยงเชวงวงศ์

หนองกี่

191 ส.ต.ท. ธีรวัฒน์

โคตะมูล

สตึก

192 ส.ต.ท. วัชรา

บุตรวระ

สตึก

193 ส.ต.ท. อาทิตย์

สิงห์พิลา

สตึก

194 ส.ต.ท. มรรคพล

สุดวิไล

โคกกระชาย

195 ส.ต.ท. ศิรทัช

มั่งมูล

ห้วยราช

196 ส.ต.ท. ภพพงศ์

พันธุ์มี

โนนดินแดง

197 พ.ต.ท. จักรกฤษณ์

ศรีสุนทร

คูเมือง

198 ส.ต.ท. ทศพล

ดิเรกโภค

กระสัง

199 ส.ต.ต. เทียนชัย

ศิมมาวงศ์

ภ.จว.บุรีรัมย์

200 ส.ต.ท. ชัยรัฐฎ์

วันทอง

ถาวร

201 ร.ต.อ. สมประสงค์

วงศ์หาแก้ว

หนองหงส์

202 ร.ต.อ. ทวีศักดิ์

ดอนศรี

หนองสองห้อง

203 ร.ต.อ. คเชนทร์

สวยสะอาด

หนองไม้งาม

204 ร.ต.อ. จําลอง

สุดภักดี

พุทไธสง

ธนเดช

นามสกุล

สังกัดเดิม

205 ร.ต.ท. หญิงพิชญานิน ปลั่งกลาง

เมืองบุรีรัมย์

206 จ.ส.ต. หญิงสิรินพัชร

ชาติพิพัฒน์พร

ภ.จว.บุรีรัมย์

207 ด.ต.

ปลื้มกมล

ลําดวน

จันทนะ

นางรอง

สุนทร

208 ส.ต.ท. พงศกร

ย้ายไป
สภ.เมืองหนองคาย
จ.หนองคาย
สภ.เมืองจันท์
จ.ศรีสะเกษ
สภ.บางปะกง
จ.ฉะเชิงเทรา
สภ.ชุมพลบุรี
จ.สุรินทร์
สภ.โชคชัย
จ.นครราชสีมา
สภ.โชคชัย
จ.นครราชสีมา
สภ.โชคชัย
จ.นครราชสีมา
สภ.มะเริง
จ.นครราชสีมา
สภ.ลาดใหญ่
จ.ชัยภูมิ
สภ.เมืองยโสธร
จ.ยโสธร
สภ.ธวัชบุรี
จ.ร้อยเอ็ด
สภ.สูงเนิน
จ.นครราชสีมา
สภ.เมืองเลย
จ.เลย
สภ.มะเริง
จ.นครราชสีมา
กก.สส.3 บก.สส.ภ.3
จ.นครราชสีมา
ภ.จว.ชัยภูมิ
จ.ชัยภูมิ
ภ.จว.ชัยภูมิ
จ.ชัยภูมิ
สภ.กันทรลักษณ์
จ.ศีรษะเกษ
สภ.ห้วยแถลง
จ.นครราชสีมา
สภ.โชคชัย
จ.นครราชสีมา
นว.สบ.2 ผบช.3
จ.นครราชสีมา
สภ.ยางสีสุราช
กตค.บก.กก.ภ.3
จ.นครราชสีมา
ภ.จว.สุรินทร์
จ.สุรินทร์
สภ.เขื่องใน
จ.อุบลราชธานี
สภ.จะนะ
จ.สงขลา

หุ้น
คงเหลือ
142,800

ต้นเงิน
เคลื่อนไหว
ที่ค้าง
ครั้งสุดท้าย
440,195 29 เม.ย.2565

511,000

1,044,849 26 เม.ย.2565

339,200

932,803 26 เม.ย.2565

353,600

1,780,819 26 เม.ย.2565

295,000

1,063,104 27 เม.ย.2565

187,200

1,110,756 27 เม.ย.2565

222,300

1,402,309 27 เม.ย.2565

225,900

1,142,453 28 เม.ย.2565

179,400

762,670 26 เม.ย.2565

224,900

975,769 28 เม.ย.2565

206,700

1,034,331 28 เม.ย.2565

191,100

836,824 27 เม.ย.2565

100,100

111,727 29 เม.ย.2565

147,200

471,414 28 เม.ย.2565

379,000

192,679 27 เม.ย.2565

197,000

1,009,704 26 เม.ย.2565

166,400

686,286 26 เม.ย.2565

242,000

671,459 26 เม.ย.2565

189,200

404,048 29 เม.ย.2565

336,500

1,445,098 27 เม.ย.2565

405,800

1,615,357 5 พ.ค.2565

215,900

1,277,986 27 เม.ย.2565

121,900

21,359 27 เม.ย.2565

198,400

495,260 26 เม.ย.2565

197,100

644,406 29 เม.ย.2565

139,100

654,414 29 เม.ย.2565

- 23 ลําดับ ยศ
นาม
ที่
209 พ.ต.ท. กิตติศกั ดิ์

สังกัดเดิม

ย้ายไป

สุวรรณธาดา

ลําปลายมาศ

210 พ.ต.ท. มิตร

คนชุม

หนองกี่

สภ.สว่างวรวงศ์
จ.อุบลราชธานี
กก.4 บก.ปคม.

211 พ.ต.ท. อาวุฒิ

อ่อนวรรณะ

เมืองบุรีรัมย์

212 พ.ต.ท. วชิรวิทย์

นาคศิริธรรมคุณ

ประโคนชัย

213 ส.ต.อ. ฐิติวัฒน์

โสคําแก้ว

พุทไธสง

214 ส.ต.ต. ศราวุธ

ประทุมพิมพ์

หนองไม้งาม

215 ส.ต.ต. พันธกานต์

ปราณีวงศ์

หนองไม้งาม

216 ส.ต.ต. ณัฐวุฒิ

รากกระโทก

หนองไทร

217 ด.ต.

บุญเกิด

หนองกี่

ลาเกิด

เมืองบุรีรัมย์

รุ้ง

218 ร.ต.ต. กิตติพัฒน์

นามสกุล

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

หุ้น
คงเหลือ
274,000

ต้นเงิน
เคลื่อนไหว
ที่ค้าง
ครั้งสุดท้าย
1,127,156 29 เม.ย.2565

325,300

1,956,019 27 เม.ย.2565

261,500

1,144,088 29 เม.ย.2565

359,800

1,576,478 28 เม.ย.2565

201,500

1,241,735 27 เม.ย.2565

39,000

21,368 29 เม.ย.2565

70,200

273,511 29 เม.ย.2565

163,800

1,063,472 26 เม.ย.2565

206,200

1,394,847 26 เม.ย.2565

35,000

10,217 27 เม.ย.2565

รวม 218 ราย เป็นเงินต้นค้าง จํานวน 238,528,221.55 บาท

สมาชิกทําบันทึกยินยอมให้หักเงินในฐานะผู้ค้ําประกันจํานวน 6 ราย มีรายละเอียดดังนี้
ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565
ลําดับ
ที่

ยศ

นาม

นามสกุล

1
2
3
4
5
6

ด.ต.
ด.ต.
จ.ส.ต.
ร.ต.ท.
ร.ต.ต.
ส.ต.ท.

อุบลเวทย์
วราพงษ์
ไตรรัตน์
ขจรภพ
มังกร
อนุชา

วิเศษนคร
แสนรัมย์
โพธิ์เกาะ
บําเพ็ญพงษ์
วัฒนะ
บุญอารักษ์

มติที่ประชุม

หนี้ค้างชําระ
คงเหลือยกมาต้นปี

819,717
155,268
290,937
41,639
1,565,635
1,178,450
4,101,192

ชําระ
รายเดือน
8,500
6,000
3,000
2,500
12,000
10,400
42,400

ชําระระหว่างปี
(ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 – 31 พ.ค.65)
เงินต้น
ดอกเบี้ย ดอกค้าง

26,291
108,203
9,195
23,349
15,565
10,674
193,277

41,709
6,920
14,805
1,355
80,435
30,926
176,150

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

หนี้คงเหลือ
793,426
47,065
281,742
18,290
1,550,070
1,167,776
3,858,369

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
รับทราบ

พ.ต.อ.อนันต์ฯ ผู้ช่วยเลขานุการ
3.16 เรื่องบริษัทสหประกันชีวิตจ่ายเงินปันผลสาหรับผลการดาเนินงานปี 2563
ด้วยบริษัท สหประกัน ชีวิต จํากัด (มหาชน) ได้จัด การประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2564 เมื่อ วัน ที่ 8
เมษายน 2564 และที่ประชุมได้มีมติอนุมัติให้จัดสรรเงินกําไรจากกิจการเพื่อจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนิน การปี 2563
ให้แก่สหกรณ์ผู้ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 0.0156 บาทต่อหุ้น ในส่ว นของสหกรณ์ ฯ มีหุ้น อยู่กับบริษัทสหประกัน ชีวิต ฯ จํานวน
20,000.- บาท จากการจัดสรรดังกล่าว สหกรณ์ฯ ได้รับเงินปันผลเป็นเงินจํานวน 31.20 บาท (สามสิบเอ็ดบาทยี่สิบสตางค์)
ทั้งนี้ บริษัท สหประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) ได้โอนเงิน ปัน ผลเข้าบัญชีเงิน ฝากของสหกรณ์ฯ คือ บัญชี
เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย จํากัด สาขาบุรีรัมย์ เลขที่บัญชี 308-1-85401-6 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ
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3.17 เรื่องระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยหลักเกณฑ์การกาหนดรายการในข้อบังคับ
เกี่ยวกับการจ่ายคืน ค่าหุ้น บางส่วนระหว่างเป็น สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ พ.ศ.2565

ด้วยเหตุที่มีสมาชิกที่พ้นจากงานประจําได้ถือ หุ้น ในสหกรณ์มาเป็น ระยะเวลาหนึ่งและมีมูลค่าหุ้น สะสม
จํานวนมาก มีความประสงค์ที่จะนําค่าหุ้นบางส่วนไปใช้จ่ายเพื่อการดํารงชีพ และยังคงประสงค์จ ะเป็น สมาชิก สหกรณ์โดยไม่
ต้องสร้างภาระหนี้สิน
สํานักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์จึงได้มีหนังสือ ที่ บร 0010/2256 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 ส่งสําเนา
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยหลักเกณฑ์การกําหนดรายการในข้อบังคับเกี่ยวกับการจ่ายคืนค่าหุ้น บางส่ว นระหว่างเป็น
สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ พ.ศ.2565 เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติสําหรับสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ประสงค์จะดําเนินดังกล่าว
(รายละเอียดปรากฏตามใบแทรก)
สรุปประเด็นสาคัญเป็นดังนี้
1.สหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีการแก้ไขข้อบังคับตามหลัก เกณฑ์ในระเบียบนี้ และนายทะเบียนสหกรณ์รับจด
ทะเบียนแล้ว จึงจะสามารถจ่ายคืนค่าหุ้นได้
2.สหกรณ์ออมทรัพย์ที่ประสงค์จ ะกําหนดให้มีก ารจ่ายคื น ค่าหุ้น บางส่ว นระหว่างสมาชิก ไว้ในข้อ บังคับ
จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังนี้
2.1 ต้องสามารถให้หน่วยงานต้นสังกัดสมาชิกหักเงิน ณ ที่จ่ายนําส่งให้สหกรณ์ได้
2.2 ต้องปิดบัญชีได้เป็นปัจจุบันและไม่มียอดขาดทุนสะสม
2.3 ต้องจัดทําแผนและวงเงินการจ่ายคืนค่าหุ้น บางส่วนระหว่างเป็นสมาชิกเสนอต่อที่ประชุมใหญ่อ นุมัติ
โดยให้คํานวณวงเงินการจ่ายในปีถัดไปจากการเปรียบเทียบทุนเรือนหุ้น 2 ปีทางบัญชีที่ผ่านมาซึ่งให้จ่ายได้ไม่เกินยอดทุน เรือ น
หุ้นที่เพิ่มขึ้น
เช่น สหกรณ์ออมทรัพย์ A มีทุนเรือนหุ้นปี 2563 จํานวน 900,000,000 บาท
มีทุนเรือนหุ้นปี 2564 จํานวน 1,000,000,000 บาท
กําหนดวงเงิน การจ่ายคืน ค่าหุ้น บางส่ว นในปี 2565 ได้ไ ม่เกิน ยอดทุน เรือ นหุ้น ที่เพิ่มขึ้น ณ วัน สิ้น ปี
ทางบัญชี สามารถคํานวณได้ดังนี้
1,000,000,000 – 900,000,000 เท่ากับ 100,000,000 บาท
ดังนั้น สหกรณ์ออมทรัพย์ A สามารถกําหนดวงเงินการจ่ายคืน เงิน ค่าหุ้น บางส่ว นในปี 2565 ได้จํานวน
100 ล้านบาท
2.4 จ่ายคืนค่าหุ้นไม่เกินร้อยละ 5 * ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดตามที่มีอยู่ ณ วันสิ้นปีทางบัญชีที่ผ่านมา
เช่น สหกรณ์ออมทรัพย์ A มีจํานวนสมาชิกปี 2564 จํานวน 10,000 คน
สหกรณ์ออมทรัพย์ A จะจ่ายคืนค่าหุ้นให้สมาชิกได้ไม่เกินร้อยละ 5 ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู่
ณ วันสิ้นปีทางบัญชีปี 2564 สามารถคํานวณได้ดังนี้
10,000 X 5% เท่ากับ 500 ราย
ดังนั้น สหกรณ์ออมทรัพย์ A สามารถจ่ายคืนค่าหุ้นบางส่วนให้แก่สมาชิกในปี 2565 ได้ไม่เกิน 500 ราย

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* สัดส่วนตามที่สหกรณ์กําหนดในข้อบังคับ กําหนดได้ไม่เกินร้อยละ 5 ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู่ ณ วันสิ้นปีทางบัญชี
ที่ผ่านมา

- 25 2.5 จ่ายคืนค่าหุ้นให้แก่สมาชิกแต่ละรายในระหว่างการเป็นสมาชิกได้ไม่เกินร้อ ยละ 75 *ของมูลค่าหุ้น
ที่สมาชิกรายนั้นถืออยู่
เช่น ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 นาย ก.มีมูลค่าหุ้นรวม 100,000 บาท
วงเงิน การรับคืน ค่าหุ้น ของสมาชิก แต่ละราย สหกรณ์กําหนดให้รับคืน ค่าหุ้น ไม่เกิน ร้อ ยละ 75
ของมูลค่าหุ้นที่สมาชิกถืออยู่
นาย ก. ประสงค์ขอรับเงินค่าหุ้นในวันที่ 1 เมษายน 2564 ดังนั้น วงเงินการรับคืนค่าหุ้น ของ นาย ก.
สามารถคํานวณได้ดังนี้
100,000 X 75% เท่ากับ 75,000 บาท
ดังนั้น วงเงินการรับคืนค่าหุ้นของนาย ก. ทั้งหมดเท่ากับ 75,000 บาท
นาย ก. จะขอรับคืนเงินค่าหุ้น ได้ไม่เกิน 75,000 บาท
3.สมาชิกของสหกรณ์ที่สามารถรับคืนค่าหุ้นบางส่วนได้ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
3.1 เป็นสมาชิกไม่รวมสมาชิกสมทบ
3.2 ต้องพ้นจากงานประจํา
3.3 ไม่มีภาระผูกพันต่อสหกรณ์ทั้งในฐานะผู้กู้หรือผู้ค้ําประกัน
3.4 ไม่เป็นลูกหนี้ตามคําพิพากษาของสหกรณ์และสถาบันการเงินอื่นๆ
3.5 .................................................................................................... **
3.6 .................................................................................................... **

มติที่ประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
รับทราบ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* สัดส่วนตามที่สหกรณ์กําหนดในข้อบังคับ กําหนดได้ไม่เกินร้อยละ 75 ของมูลค่าหุ้นที่สมาชิกรายนั้นถืออยู่
** สหกรณ์สามารถเพิ่มเติมคุณสมบัติอื่นใดตามที่ประสงค์ได้
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3.18 เรื่องรายงานผลการตรวจสอบบัญชีระหว่างปี
ด้วย คุณเอี่ยม จันท์เทวนุมาส ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ได้เข้าตรวจสอบบัญชีระหว่างปีระหว่างวัน ที่ 25 – 26
เมษายน 2565 เสร็จเรียบร้อยแล้ว สรุปผลการตรวจสอบได้เป็นดังนี้
1. ขอบเขตการตรวจสอบด้านการบริหารจัดการทั่วไป – การเงินและการบัญชี
- เปรียบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร / เงินฝากสหกรณ์อื่น คงเหลือกับหลักฐานของธนาคาร / เงินฝากสหกรณ์
อื่น ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 และวันที่ 31 มีนาคม 2565 ถูกต้องตรงตามบัญชีคุม
- ตรวจสอบการบันทึกรายการในทะเบียนคุมการจ่ายเช็คกับต้นขั้วเช็ค และเปรียบเทียบกับรายงานของ
ธนาคาร เดือนตุลาคม 2564 และเดือนมีนาคม 2565 ถูกต้องตรงตามบัญชีคุมและรายงานของธนาคาร
- ตรวจสอบการบันทึกรายการในสมุดบัญชีสรุปประจําวัน และทดสอบการผ่านรายการไปยังสมุดแยกประเภท
ทั่วไป เดือนตุลาคม 2564 และเดือนมีนาคม 2565 การบันทึกบัญชีเรียบร้อยเป็นปัจจุบัน
2. ขอบเขตการตรวจสอบธุรกิจสินเชื่อ
- ตรวจสอบสัญญาเงินกู้ทุกประเภท ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 และเดือนมีนาคม 2565 มีสัญญาเงินกู้ครบถ้วน
การจ่ายเงินกู้แต่ละรายอยู่ในวงเงินที่ระเบียบกําหนด ยอดรวมจ่ายเงินกู้ทุกประเภทถูกต้อง ตรงตามบัญชี คุม
- ตรวจสอบการรับชําระหนี้เงินกู้ทุกประเภท ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 และเดือนมีนาคม 2565 ยอดรวมรับ
ชําระหนี้เงินกู้ทุกประเภทถูกต้องตรงตามบัญชีคุม
- เปรียบเทียบยอดคงเหลือตามบัญชีกับยอดรวมรายละเอียดลูกหนี้เงินกู้คงเหลือ ทุก ประเภท ณ วัน ที่
31 ตุลาคม 2564 และวันที่ 31 มีนาคม 2565 ปรากฏว่ายอดรวมรายละเอียดลูกหนี้เงินกู้ทุกประเภทถูกต้องตรงตามบัญชีคุม
3. ขอบเขตการตรวจสอบธุรกิจเงินรับฝาก
- ตรวจสอบใบส่งเงินฝากทุกประเภท ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 และเดือนมีนาคม 2565 มีใบส่งเงิน
ฝากทุกประเภทครบถ้วน ยอดรวมรับเงินฝากทุกประเภทถูกต้องตรงตามบัญชีคุม
- ตรวจสอบใบถอนเงินฝากทุกประเภท ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 และเดือนมีนาคม 2565 ยอดรวม
ถอนเงินฝากทุกประเภทถูกต้องตรงตามบัญชีคุม
- เปรียบเทียบยอดคงเหลือตามบัญชีกับยอดรวมรายละเอียดเงินรับฝากคงเหลือ ทุก ประเภท ณ วัน ที่
31 มีนาคม 2565 ยอดรวมรายละเอียดเงินรับฝากทุกประเภทถูกต้องตรงตามบัญชีคุม
4. ขอบเขตการตรวจสอบด้านทุนเรือนหุ้น
- ตรวจสอบการรับเงินทุนเรือนหุ้น ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 และเดือ นมีน าคม 2565 ยอดรวมรับ
ทุนเรือนหุ้นถูกต้องตรงตามบัญชีคุม
- ตรวจสอบการจ่ายคืนทุนเรือนหุ้น ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 และเดือ นมีน าคม 2565 การจ่ายคืน
เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ยอดรวมจ่ายทุนเรือนหุ้นถูกต้องตรงตามบัญชี
- เปรียบเทียบยอดคงเหลือตามบัญชีกับยอดรวมรายละเอียดทุนเรือนหุ้นคงเหลือ ณ วัน ที่ 31 ตุลาคม
2564 และวันที่ 31 มีนาคม 2565 ยอดรวมรายละเอียดทุนเรือนหุ้นถูกต้องตรงตามบัญชีคุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ

- 27 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
พ.ต.อ.บัญชาฯ เลขานุการ 4.1 เรื่องการพิจารณารับสมาชิกเข้าใหม่
ด้วยมีข้าราชการตํารวจในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์แจ้งความประสงค์สมัค รเป็น สมาชิก จํานวน 1 ราย
สหกรณ์ฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติครบถ้วนแล้ว ไม่ผิดข้อบังคับแต่อย่างใดขอให้ที่ประชุมพิจารณาตามรายชื่อดังนี้
ลําดับที่ ยศ นาม
1
ร.ต.ท.ชาติชาย
สมาชิกสมัครใหม่

มติที่ประชุม

นามสกุล
ตระกูลศรี

อายุ
56

สังกัด
สภ.พลับพลาชั ย

1 ราย

ค่าหุ้น
หมายเหตุ
15,000 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
รายละ 20 บาท
15,000

เพิ่ม / เดือน

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
อนุมัติ

พ.ต.อ.บัญชาฯ เลขานุการ 4.2 เรื่องสมาชิกขอลาออกจากสหกรณ์
ด้วยมีสมาชิกแจ้งความประสงค์ขอลาออกจากสหกรณ์ฯ จํานวน 1 ราย มีรายละเอียดดังนี้
ลําดับที่ ยศนาม
นามสกุล
1
พ.ต.อ.เสกสรร บุญยรัชนิกร
สมาชิกเลขทะเบียน 7014

สังกัด
ต่างจังหวัด

หุ้น
112,700

หนี้
---

หมายเหตุ
ไม่ติดภาระผูค้ ้ําประกันแต่อย่างใด

ตามข้อบังคับ ข้อ 40. การลาออกจากสหกรณ์ สมาชิกผู้ไม่มีหนี้สินอยู่ต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้หรือ ผู้ค้า
ประกันอาจลาออกจากสหกรณ์ได้ โดยแสดงความจํานงเป็น หนังสือ ต่อ คณะกรรมการ และเมื่อ คณะกรรมการดําเนิน การ
ได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่าเป็นการชอบด้วยข้อบังคับและอนุญาตแล้วจึงให้ถือว่า ออกจากสหกรณ์ได้
สหกรณ์ฯ ตรวจสอบแล้ว สมาชิก มีแต่ทุน เรื อ นหุ้น ไม่มีห นี้ค้าง และไม่ ติด ภาระผู้ค้ําประกัน เป็น การ
ชอบด้วยข้อบังคับให้ลาออกจากสหกรณ์ได้
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม
อนุมัติ
พ.ต.อ.บัญชาฯ เลขานุการ 4.3 เรื่องสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพ
1.พ.ต.ท.วีระ ยันละหา สมาชิกต่างจังหวัด เลขทะเบียน 5790 อายุ 49 ปี เสียชีวิต เมื่อ วัน ที่ 6 เมษายน
2565 สาเหตุการเสียชีวิตเนื่องจากปุวยด้วยโรคมะเร็งลําไส้ พ.ต.ท.วีระฯ มีรายละเอียดทุนเรือนหุ้น และหนี้คงเหลือ ดังนี้
รายการ

จํานวนเงิน

หนี้เงินกู้คงเหลือเป็นเงินต้น

(บาท)

จํานวนเงิน (บาท)

- เงินกู้สามัญค้างเป็นเงินต้น

312,400

หักตามลําดับการชําระหนี้
1.ทุนเรือนหุ้น

193,200

119,203

2.เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ(เพื่อความมั่นคง) ยังไม่รวมดอกเบี้ย

30,000

89,203

3.เงินช่วยเหลือจากเงินทุนสวัสดิการสมาชิกผู้ค้ําประกันเงินกู้(ชําระเท่าที่เป็นหนี)้

89,203

---

เมื่อหักกลบลบหนี้ตามลาดับแล้ว ทายาทจะได้รับ เงินทุนสาธารณประโยชน์เพื่อ สงเคราะห์เกี่ย วกั บ
การศพตามระเบียบ จานวน 30,000.- บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)

- 28 2.ร.ต.ท.วิรัตน์ แจกกลาง ข้าราชการบํานาญ สมาชิกเลขทะเบียน 5566 อายุ 66 ปี เสียชีวิต เมื่อ วัน ที่ 12
มีนาคม 2565 สาเหตุการเสียชีวิตเนื่องจากปุวยด้วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดลุกลาม ร.ต.ท.วิรัต น์ฯ มีทุน เรือ นหุ้น จํานวน
197,200.- บาท ไม่มีหนี้ค้างชําระแต่อย่างใด ทายาทจะได้รับเงินคืน 2 รายการ ดังนี้
รายการ

จํานวนเงิน (บาท)

1. ทุนเรือนหุ้น

197,200.00

2. เงินทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพ

30,000.00

รวม 2 รายการ เป็นเงิน

227,200.00

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
อนุมัติและให้ดําเนินการตามระเบียบและข้อกําหนดของสหกรณ์ฯ

มติที่ประชุม

พ.ต.อ.บัญชาฯ เลขานุการ 4.4 เรื่องสมาชิกขอเพิ่มหุ้นรายเดือน
ด้ว ยมี สมาชิ ก แจ้ งความประสงค์ ขอเพิ่ ม ค่า หุ้น รายเดื อ น จํ านวน 16 ราย เป็ น จํ านวนเงิน ทั้ง สิ้ น
25,900.- บาท (สองหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) มีรายละเอียดดังนี้
ลําดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ยศ นาม

นามสกุล

สภ.ประโคนชัย
ด.ต.นพพร
ด.ต.ซูกิ
ส.ต.อ.จักรพงษ์
สภ.บ้านบัว
ส.ต.ต.อภิรตั น์
สภ.ลาปลายมาศ
พ.ต.ต.สมบัติ
สภ.ลาปลายมาศ
ด.ต.นพรัตน์
ส.ต.อ.อภิวฒั น์
ด.ต.ปรุฬธิป
สภ.บ้านกรวด
ส.ต.ท.เทพสุวรรณ์

เดิม
(บาท)

เพิ่มเป็น
(บาท)

ลําดับ
ที่

สุพรรณภพ
เนตรประโคน
ดารก

2,300
1,800
1,300

2,500
2,300
1,800

10

ศิริชนะ

1,000

7,000

12

วัฒนศรี

1,500

3,000

13

สุชิรัมย์
สมสุข
ทองสุข

2,300
1,300
1,800

3,000
1,800
2,300

14

พานใน

1,300

2,000

16

11

15

ยศ นาม
สภ.ลาดวน
ส.ต.ต.วิเชียร
สภ.นาโพธิ์
พ.ต.ท.กิตติวุฒิ
สภ.ปะคา
ร.ต.ต.อุทิศ
สภ.พลับพลาชัย
พ.ต.ท.บุญปลูก
สภ.ห้วยราช
ส.ต.ต.ธนา
บานาญ
ร.ต.อ.เนียม
ต่างจังหวัด
พ.ต.ท.วิศิษฐ์

นามสกุล

เดิม
(บาท)

เพิ่มเป็น
(บาท)

ชวดสูงเนิน

2,000

3,000

คงฤทธิ์

2,300

5,000

ทองทิพย์

8,000

8,500

25,000

30,000

โพธิสาขา

1,000

1,300

เสาว์โร

1,000

2,300

ชิณปัตร

6,000

10,000

กัณหา

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
อนุมัติ

มติที่ประชุม

พ.ต.อ.บัญชาฯ เลขานุการ 4.5 เรื่องสมาชิกขอลดการส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน
มีสมาชิกแจ้งความประสงค์ขอลดการส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน จํานวน 3 ราย มีรายละเอียดดังนี้
ลําดับที่

1
2
3

ยศ

นาม

นามสกุล

พ.ต.ต.สมชาย พลาศรี
สมาชิกเลขทะเบียน 7318
ด.ต.ชนน ทรัพย์สินสวัสดิ์
สมาชิกเลขทะเบียน 6486
ด.ต.ศิริวัฒน์ พิมพ์พล
สมาชิกเลขทะเบียน 4819

เงินเดือน

เดิมส่งชําระค่าหุน้
ต่อเดือน (บาท)

ขอลดการส่งค่าหุ้น
ต่อเดือน (บาท)

ภ.จว.บุรีรัมย์

37,580

30,000

20,000

ต้องการมีเงินเดือนเหลือ
เพื่อใช้จ่ายในครอบครัว

สภ.ปรโคนชัย

35,450

4,000

2,300

ต้องการมีเงินเดือนเหลือ
เพื่อใช้จ่ายในครอบครัว

ต่างจังหวัด

19,522

15,000

1,300

ต้องการมีเงินเดือนเหลือ
เพื่อใช้จ่ายในครอบครัว

สังกัด

เหตุผล

- 29 คณะกรรมการเงิน กู้ไ ด้ร่ว มกัน พิจ ารณาแล้ว เห็น ว่า สมาชิก มีเงิน ได้รายเดือ นอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถขอ
ปรับลดการส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนได้ตามระเบียบของสหกรณ์ฯ จึงเห็น ควรอนุมัติให้สมาชิก ลดการส่งเงิน ค่าหุ้น รายเดือ นได้
ตามที่ร้องขอ
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม
อนุมัติ
พ.ต.อ.บัญชาฯ เลขานุการ 4.6 เรื่องสมาชิกของดการส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน
ด้วย ส.ต.อ.ดุสิต พรมกุล ตําแหน่ง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองบุรีรัมย์ สมาชิกเลขทะเบียน 6650 ได้ทําหนังสือ
ขอความอนุเคราะห์ของดการส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน สหกรณ์ฯ ตรวจสอบแล้ว ส.ต.อ.ดุสิต ฯ มีทุน เรือ นหุ้น อยู่กับสหกรณ์ฯ
จํานวน 245,400.- บาท ไม่มีหนี้ค้างอยู่กับสหกรณ์ฯ แต่อย่างใด
ตามข้อบังคับของสหกรณ์ฯ หมวด 3 หุ้น ข้อ 7. การงดส่งค่า หุ้นรายเดือ น สมาชิก ที่ไ ด้ชําระเงิน ค่าหุ้น
ไม่น้อยกว่า 180 เดือน หรือเป็นจํานวนไม่น้อยกว่า 150,000 บาท และไม่มีหนี้สินอยู่กับสหกรณ์ในฐานะผู้กู้ จะงดชําระเงิน
ค่าหุ้นรายเดือนหรือลดจํานวนการถือหุ้นรายเดือนลงก็ได้ โดยแจ้งความจํานงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดําเนินการ
ตามข้อบังคับดังกล่าวสมาชิกงดการส่งชําระค่าหุ้นรายเดือนได้
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม
อนุมัติ
พ.ต.อ.บัญชาฯ เลขานุการ 4.7 เรื่องสมาชิกขอปิดบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ก่อนครบกาหนด
ด้ว ยมี ส มาชิก แจ้ง ความประสงค์ ข อปิ ด บัญ ชีเ งิ น ฝากสะสมทรั พ ย์ ก่ อ นครบกํา หนด จํ า นวน 2 ราย
มีรายละเอียดดังนี้
ลําดับ

1
2

ยศ นาม

นามสกุล

ส.ต.ท.ธีรพงศ์
เลขบัญชี 6200
ด.ต.พยุง
เลขบัญชี 6201

พันหนองบัว

สภ.เมืองบุรีรัมย์

เรืองคําไฮ

สภ.เมืองบุรีรัมย์

มติที่ประชุม

สังกัด

ส่งเดือนละ(บาท)

จํานวนเงิน(บาท)

500.(ส่งได้ 14 งวด)
1,000.(ส่งได้ 14 งวด)

7,000
14,000

สาเหตุที่ขอปิด
นําไปใช้จ่ายในครอบครัว
นําไปใช้จ่ายในครอบครัว

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
อนุมัติ

พ.ต.อ.บัญชาฯ เลขานุการ 4.8 เรื่องขอโอนสมาชิกภาพระหว่างสหกรณ์
ด้วยมีสมาชิกแจ้งความประสงค์ขอโอนสมาชิกภาพระหว่างสหกรณ์จํานวน 2 ราย ดังนี้
1.ส.ต.อ.ตรีเพชร เพียเพ็ง สมาชิกเลขทะเบียน 7337 แจ้งความประสงค์ขอโอนสมาชิก ภาพจากสหกรณ์
ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ จํากัด มายัง สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธ รจังหวัด บุรีรัมย์ จํากัด ตรวจสอบแล้ว
ส.ต.อ.ตรีเพชรฯ มีทุนเรือนหุ้นจํานวน 264,000.- บาท มีอายุการเป็นสมาชิก 7 ปี 5 เดือ น ไม่ มีหนี้ค้างและไม่ติด ภาระผู้ค้ํา
ประกัน
2.ด.ต.จํารัส ศิริเมฆา สมาชิก เลขทะเบียน 7336 แจ้งความประสงค์ขอโอนสมาชิก ภาพจากสหกรณ์
ออมทรัพย์ตํารวจตระเวนชายแดนที่ 21 จํากัด มายัง สหกรณ์อ อมทรัพ ย์ตํารวจภูธ รจังหวัด บุรีรัมย์ จํากัด ตรวจสอบแล้ว
ด.ต.จํารัสฯ มีทุนเรือนหุ้น จํานวน 345,500.- บาท มีหนี้เงินกู้สามัญค้างเป็นเงินต้น จํานวน 198,400.- บาท มีอ ายุก ารเป็น
สมาชิก 15 ปี 8 เดือน ไม่ติดภาระผู้ค้ําประกัน
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม
อนุมัติ

- 30 พ.ต.อ.บัญชาฯ เลขานุการ 4.9 เรื่องขอรับเงินช่วยเหลือกรณีสมาชิกได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่
ด้วยมีสมาชิกได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ และขอรับเงินช่วยเหลือจากสหกรณ์ฯ จํานวน 4 ราย ดังนี้
1.พ.ต.อ.หิรัณยสุทธิ์ อินทร์โย ผกก.สภ.หนองหงส์ ทําหนังสือขอรับเงินช่วยเหลือสมาชิกราย ร.ต.อ.ยศพัทธ์
ศรีหามาตย์ ตําแหน่ง รอง สวป. สภ.หนองหงส์ สมาชิกเลขทะเบียน 5007 และ ส.ต.ต.วรวิทย์ นามอนุ ตําแหน่ง ผบ.หมู่ (ป.)
สภ.หนองหงส์ สมาชิก เลขทะเบียน 7254 ที่ ไ ด้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติ หน้าที่เมื่ อ วัน ที่ 3 เมษายน 2565 เนื่อ งจาก
ร.ต.อ.ยศพัทธ์ฯ ปฏิบัติหน้าที่ร้อยเวรปูองกันปราบปราม ได้รับแจ้งเหตุมีชายคุ้มคลั่งอาละวาดใช้มีด ไล่ฟัน ประชาชนที่สัญจร
ไปมา ร.ต.อ.ยศพัทธ์ฯ และส.ต.ต.วรวิทย์ฯ จึงได้เดิน ทางไปยังที่เกิด เหตุพ บ นายต้อ ม (ทราบชื่อ ภายหลัง) ได้ใช้มีด ไล่ฟัน
ประชาชนที่สัญจรไปมา แต่ไม่สามารถทําร้ายใครได้เนื่องจากประชาชนได้พากันขับรถหลบหนี หลังจากนั้น นายต้อ มจึงได้ก ลับ
เข้าบ้านของตนเองแต่ประชนชนในหมู่บ้านเกรงว่านายต้อมจะอาละวาดอีก จึงอยากให้เจ้าหน้าที่ไ ปตรวจสอบและว่ากล่าว
ตักเตือน ร.ต.อ.ยศพัทธ์ฯ พร้อมพวกจึงได้เดินทางไปยังบ้านของนายต้อมพบว่านายต้อ มกําลังนั่งกิน ข้า วอยู่ ร.ต.อ.ยศพัทธ์ฯ
จึงได้เรียกชื่อนายต้อมหลายครั้ง จากนั้นนายต้อมก็หันมาพร้อมกับลุกขึ้นพร้อมถือด้ามเสียม ร.ต.อ.ยศพัทธ์ฯ จึงได้ตะโกนบอก
ให้ ส.ต.ต.วรวิทย์ฯ ถอยออกมา นายต้อมได้ใช้ด้ามเสียมตี ส.ต.ต.วรวิทย์ฯ ซึ่งร.ต.อ.ยศพัทธ์ฯ และส.ต.ต.วรวิทย์ฯ ได้ใช้ไ ม้ง่าม
ยันตัวนายต้อมเอาไว้แต่ไม่สามารถต้านทานแรงของนายต้อมได้ ร.ต.อ.ยศพัทธ์ฯ ได้สั่งให้นายต้อมวางด้ามเสียมลงแต่น ายต้อ ม
ไม่เชื่อฟังและได้พุ่งเข้ามาทําร้ายใช้ด้ามเสียมตีใส่ ส.ต.ต.วรวิทย์ฯ จนด้ามเสียมที่นายต้อมใช้ตี ส.ต.ต.วรวิทย์ฯ หัก และไม้ง่ามที่
ส.ต.ต.วรวิทย์ฯ ใช้กันนายต้อมถูกนายต้อมตีจนหักและหลุดมือไป ด.ต.สมพิศฯ จึงได้ยื่นไม้ง่ามให้ ส.ต.ต.วรวิทย์ฯ ดันนายต้อ ม
ไปติดผนังบ้านแต่ไม่สามารถควบคุมนายต้อมได้ ส.ต.ต.วรวิทย์ฯ จึงได้กระโดดเข้าชาร์ทจับมือด้านที่ถือเสียมและร.ต.อ.ยศพัทธ์
ได้เข้าช่วยควบคุมแต่นายต้อมต่อสู้ขัดขืนแล้วใช้ปากกัดที่โหนกแก้มข้างซ้าย จนในเวลาต่อ มาสามารถควบคุมตัว นายต้อ มได้
แพทย์ลงความเห็นว่า ร.ต.ต.ยศพัทธ์ฯ มีแผลเปิดกว้าง 1 ซม. ยาว 2 ซม. ลึก 0.8 ซม. ที่โหนกแก้มซ้ายจากถูกกัด นอนรักษาที่
โรงพยาบาลหนองหงส์วันที่ 4 – 6 เมษายน 2565 รวม 3 วัน และส.ต.ต.วรวิทย์ฯ แพทย์ลงความเห็นว่า อุบัติเหตุแผลฉีก ขาด
นิ้วก้อยมือขวา เย็บแผล 4 เข็ม รักษาที่โรงพยาบาลหนองหงส์วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 เป็นเวลา 1 วัน
2.พ.ต.อ.ศิริวัฒน์ สมกิจศิริ ผกก.สภ.เมืองบุรีรัมย์ ทําหนังสือขอรับเงินช่วยเหลือ สมาชิก ราย ด.ต.ณัฐจัก ร
ถิรธนาฐานพัฒน์ ตําแหน่ง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมือ งบุรีรัมย์ สมาชิก เลขทะเบียน 5659 ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2565 เนื่องจาก ด.ต.ณัฐจักรฯ ได้รับคําสั่งให้ออกปฏิบัติหน้าที่กวดขัน วินัยจราจรในเขตพื้น ที่รับผิด ชอบ
เมื่อมาถึงบริเวณที่เกิดเหตุพบนายศัทย์ศรณ์ สังขโห ขั บขี่รถจัก รยานยนต์ไ ม่ติด แผ่น ปูายทะเบียน มีก ารแก้ไ ขเปลี่ยนแปลง
สภาพรถและมีพฤติกรรมเสี่ยงในการแข่งรถในทางจึงเรียกให้หยุดรถและแจ้งข้อกล่าวหาให้ นายศัทย์ศรณ์ฯ ทราบ และเชิญตัว
นายศัทย์ศรณ์ฯ มาที่ห้องจราจร สภ.เมืองบุรีรัมย์ เพื่อทําบันทึกและเอกสารประกอบการตรวจยึด ร.ต.อ.วรุต ม์ ยุต สะธรรม
หัวหน้าชุดปฏิบัติการ จึงได้มอบหมายให้ ด.ต.ณัฐจักรฯ เป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์คันที่ตรวจยึดนั้น แต่เนื่องจากสภาพรถมีการ
ดัดแปลงขอบล้อและยางมีขนาดเล็กทําให้ยากต่อการขับขี่เป็นเหตุให้ ด.ต.ณัฐจัก รฯ ขับรถจัก รยานยนต์คัน ดังกล่าวเสียหลัก
ล้มลง ได้รับบาดเจ็บ แพทย์ลงความเห็นว่า กระดูก ข้อ ไหล่ขวาแตกร้าว เอ็น ข้อ ไหล่ขวาฉีก ขาดจากอุบัติเหตุจ ราจรสมควร
หยุดพักตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2565 – 5 เมษายน 2565 รวม 29 วัน
3.พ.ต.อ.กัมพล วงษ์สงวน ผกก.สภ.บ้านกรวด สมาชิกเลขทะเบียน 5599 ขอรับเงิน ช่ว ยเหลือ กรณีไ ด้รั บ
บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2565 เนื่องจาก พ.ต.อ.กัมพลฯ พร้อ มพวกได้อ อกตรวจพื้น ที่รับผิด ชอบ
ในงานเครื่องเคลือบพันปีประเพณีบ้านกรวด เพื่อปูองกันเหตุและปราบปรามผู้ก ระทําผิด กฎหมาย จนกระทั่งเดิน ทางมาถึง
บริเวณหน้าปราสาททอง พบกลุ่มเด็กแว้นประมาณ 10 คน กําลังรวมกลุ่มกัน จึงได้เข้าทําการสกัด จับกุม เมื่อ กลุ่มเด็ก แว้น
พบเห็นเจ้าหน้าที่ตํารวจจึงได้ขับรถจักรยานยนต์หลบหนี้เป็นเหตุให้ พ.ต.อ.กัมพลฯ ล้มกระแทกพื้น ได้รับบาดเจ็บ แพทย์ลง
ความเห็นว่ามีอาการปวดบวมบริเวณเข่าซ้ายจากอุบัติเหตุหกล้ม ปรากฏว่ามีปัญหาข้อ เข่าซ้ายเสื่อ มและเอ็น เข่าซ้ายอัก เสบ
มารับการรักษาจริงเมื่อวันที่ 9 – 16 เมษายน 2565 รวม 8 วัน

- 31 ทั้งนี้ สมาชิกทั้ง 4 ราย ได้แนบเอกสารเพื่อมาประกอบการพิจารณา ตามระเบียบดังนี้
1. ใบรับรองแพทย์ หรือใบชันสูตรบาดแผลของแพทย์
2. สําเนาคําสั่งผู้บังคับบัญชาในการปฏิบัติหน้าที่
3. หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาจากต้นสังกัด
4. สําเนาบันทึกประจําวัน
ตามระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์เพื่อ ช่ว ยเหลือ สมาชิก กรณีไ ด้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติ
หน้าที่ ข้อ 4. การให้ความช่วยเหลือสมาชิกกรณีได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ให้มีสิทธิ์ไ ด้รับเงิน สวัสดิก ารตาม
หลักเกณฑ์ ดังนี้
(1) สมาชิกได้รับบาดเจ็บไม่สาหัสให้มีสิทธิ์ได้รับเงินสวัสดิการตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
1.1 สมาชิกบาดเจ็บรักษาตัว 1–5 วัน
ให้ได้รับเงินสวัสดิการไม่เกิน 2,000 บาท
1.2 สมาชิกบาดเจ็บรักษาตัว 6–10 วัน
ให้ได้รับเงินสวัสดิการไม่เกิน 3,000 บาท
1.3 สมาชิกบาดเจ็บรักษาตัว 11–20 วัน
ให้ได้รับเงินสวัสดิการไม่เกิน 4,000 บาท
(2) สมาชิกบาดเจ็บรักษาตัวเกินกว่า 20 วัน หรือจนประกอบกรณียกิจตามปกติไม่ได้เกินกว่า
20 วัน ให้ได้รับเงินสวัสดิการไม่เกิน 10,000 บาท
(3) สมาชิกบาดเจ็บได้รับอันตรายสาหัสจนสูญเสียอวัยวะ หรือ ทุพ พลภาพ หรือ เจ็บปุว ยเรื้อ รังซึ่งอาจถึง
ตลอดชีวิต ให้ได้รับเงินสวัสดิการไม่เกิน 20,000 บาท
คณะกรรมการเงิน กู้ไ ด้ร่ว มกัน ตรวจสอบเอกสารเรียบร้อ ยแล้ว เห็น ว่าเอก สารที่แนบมาประกอบการ
พิจารณาครบถ้วน เป็นไปตามระเบียบที่กําหนด และจากการตรวจสอบตามใบรับรองแพทย์ สรุปได้ดังนี้
1.ร.ต.อ.ยศพัทธ์ ศรีหามาตย์ แพทย์ลงความเห็น ว่า นอนพัก รัก ษาที่โรงพยาบาลหนองหงส์วัน ที่ 4 - 6
เมษายน 2565 รวม 3 วัน ตามระเบียบจะได้รับเงินช่วยเหลือเป็นเงิ นจํานวน 2,000 บาท
2.ส.ต.ต.วรวิทย์ นามอนุ แพทย์ลงความเห็นว่า มารักษาที่โรงพยาบาลหนองหงส์วัน ที่ 5 เมษายน 2565
เป็นเวลา 1 วัน ตามระเบียบจะได้รับเงินช่วยเหลือเป็นเงินจํานวน 2,000 บาท
3.ด.ต.ณัฐจักร ถิรธนาฐานพัฒน์ แพทย์ลงความเห็น ว่า สมควรหยุด พัก ตั้งแต่วัน ที่ 8 มีน าคม 2565 –
5 เมษายน 2565 รวม 29 วัน ตามระเบียบจะได้รับเงินช่วยเหลือเป็นเงินจํานวน 10,000 บาท
4.พ.ต.อ.กัมพล วงษ์สงวน แพทย์ลงความเห็น ว่า มารับการรัก ษาจริงเมื่อ วัน ที่ 9 -16 เมษายน 2565
รวม 8 วัน ตามระเบียบจะได้รับเงินช่วยเหลือเป็นเงินจํานวน 3,000 บาท
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม
อนุมัติเงินช่วยเหลือให้กับสมาชิกดังนี้
1.ร.ต.อ.ยศพัทธ์ ศรีหามาตย์ อนุมัติเงินช่วยเหลือตามระเบียบเป็นเงิน จํานวน 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน)
2.ส.ต.ต.วรวิทย์ นามอนุ อนุมัติเงินช่วยเหลือตามระเบียบเป็นเงิน จํานวน 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน)
3.ด.ต.ณัฐจักร ถิรธนาฐานพัฒน์ อนุมัติเงินช่วยเหลือตามระเบียบเป็นเงินจํานวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
4.พ.ต.อ.กัมพล วงษ์สงวน อนุมัติเงินช่วยเหลือตามระเบียบเป็นเงิน จํานวน 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน)

- 32 พ.ต.อ.บัญชาฯ เลขานุการ 4.10 เรื่องขอจัดทาโครงการตามแผนกลยุทธ์
ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2564 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ระเบียวาระที่ 4.6 ที่ประชุมได้มีมติ
อนุมัติงบประมาณรายจ่ายในการจัดทําโครงการตามแผนกลยุทธ์เพื่อใช้เป็นกรอบและทิศ ทางในการดําเนิน งานของสหกรณ์ฯ
อันจะส่งผลให้สหกรณ์เป็นองค์กรที่มีความมั่นคง เป็นที่พึ่งของสมาชิกและพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่สมาชิกและสังคม นั้น
เพื่อให้การดําเนินงานของสหกรณ์ฯ เป็นไปตามวัตถุประสงค์สอดคล้องกับพันธกิจที่ 5 พัฒนาคุณภาพชีวิต
ของสมาชิกให้ดีขึ้น สนับสนุนช่วยเหลือ สังคม พัฒ นาคุณภาพชีวิต ให้มีค วามเป็น อยู่ที่ดีขึ้น อย่างยั่งยืน สร้างภาพลัก ษณ์ที่ดี
ขององค์กรในการเพิ่มพูนทักษะของบุคลากรให้มีศักยภาพยิ่งขึ้น และเพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ที่ 1 ของตํารวจภูธ ร
จังหวัดบุรีรัมย์ ในการยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติหลัก เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาล เปูาประสงค์ 1.1 ภารกิจที่ได้รับ
มอบหมายให้เกิดผลสัมฤทธิ์ กลยุทธ์ 7.4 ด้านการแก้ไ ขปัญหาความมั่น คงแนวทางการดําเนิน งาน 7.4.1 บริหารการชุมนุม
สาธารณะอย่างเป็นระบบ สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จํากัด ร่ว มกับตํารวจภูธ รจังหวัด บุรีรัมย์ จึงขอจัด ทํา
โครงการให้ความรู้แก่ข้าราชการตํารวจที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ จํานวน 2 โครงการ ดังนี้
1.“โครงการฝึ ก ทบทวนข้า ราชการตํ ารวจซึ่ง ได้ รับ มอบหมายให้ดูแ ลการชุม นุม สาธารณะประจํา ปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 ระดับกองร้อย ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ ” เพื่อให้ข้าราชการตํารวจที่เป็น สมาชิก สหกรณ์อ อมทรัพ ย์
ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ ได้มีการฝึกทบทวนและมีความรู้ในการปฏิบัติ เพื่อฝึกอบรมเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะและ
ข้าราชการตํารวจซึ่งได้รับมอบหมายให้ดูแลการชุมนุมสาธารณะ ให้มีทักษะ ความเข้าใจ และอดทนต่อ สถานการณ์ก ารชุมนุม
สาธารณะ สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลการชุมนุมสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยงบประมาณในการจัดทําโครงการฯ
เป็นเงินจํานวน 114,300.- บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสามร้อยบาทถ้วน)
2.“โครงการฝึก อบรมยิงปื น ทางยุทธวิธี ในรูป แบบคอมแบทแฮนด์ กัน ส์ ( Combat Handguns) และ
คอมแบทคาร์ไ บน์ (Combat Carbine) ตํารวจภูธ รจังหวัด บุรีรัมย์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565” เพื่อ เพิ่มพูน ความรู้
ความชํานาญ ทักษะการใช้อาวุธปืน และการยิงปืน ที่ถูก ต้อ งตามหลัก ยุทธวิธีตํารวจเสมือ นกับที่จ ะต้อ งไปปฏิบัติหน้าที่จ ริง
ให้เกิ ด ประสิท ธิภ าพ เกิ ด ความปลอดภัยในการปฏิบั ติหน้ าที่ โดยงบประมาณในการจั ด ทํา โครงการฯ เป็น เงิน จํ านวน
198,740.- บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทถ้วน)
เพื่อให้การจัด ทําโครงการฯ ดังกล่าวเป็น ไปตามวัต ถุประสงค์ สหกรณ์ฯ จึงขออนุมัติเบิก เงิน จํานวน
313,040.- บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นสามพันสีสิบบาทถ้วน) จากบัญชีค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเงินร่วมสนับสนุนในการจัดทําโครงการที่ 1 จํานวน 114,300.- บาท และ
โครงการที่ 2 จํานวน 198,740.- บาท รวม 2 รายการ เป็นเงินจํานวนทั้งสิ้น 313,400.- บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน) โดยให้เบิกเงินจากบัญชีค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์
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โครงการให้ความรู้แก่สมาชิกในการฝึกทบทวนข้าราชการตารวจซึ่งได้รับมอบหมายให้ดูแลการชุมนุมสาธารณะ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ระดับกองร้อย ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี ัมย์
..................................................
1. ชือ่ โครงการ : ให้ความรู้แก่สมาชิกในการฝึกทบทวนข้าราชการตํารวจซึ่งได้รับมอบหมายให้ดูแลการชุมนุม
สาธารณะ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ระดับกองร้อย ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์
2. หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ : ฝุายอํานวยการตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์
3. เจ้าของโครงการ :
3.1 ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์
3.2 สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์
4. หลักการและเหตุผล
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มาตรา 44 ได้มีบทบัญ ญัติรับรองและคุ้มครอง
เสรีภาพการชุมนุมสาธารณะไว้ว่า “บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบ และปราศจากอาวุธ การจํากัดเสรีภาพ
ตามวรรคหนึ่งจะกระทํามิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญ ญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้น เพื่อ รัก ษาความมั่นคง
ของรัฐ ความปลอดภัยสาธารณะ ความสงบเรียบร้อ ยหรือ ศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือ เพื่อ คุ้มครองสิทธิหรือ
เสรีภาพของบุคคลอื่น” ซึ่งกฎหมายที่ตราขึ้นเป็นการเฉพาะในการดูแลการชุมนุมสาธารณะ คือ พ.ร.บ. การชุมนุม
สาธารณะ พ.ศ.2558 โดยกําหนดให้เจ้าหน้าตํารวจเป็นเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะประกอบกับมาตรา 19
วรรคเจ็ด บัญญัติไว้ว่า “เจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะและข้าราชการตํารวจซึ่งได้มอบหมายให้ดูแลการชุมนุม
สาธารณะต้ อ งผ่ า นการอบรมให้ มี ทั ก ษะความเข้ า ใจและอดทนต่ อ สถานการณ์ ก ารชุ ม นุ ม สาธารณะและ
ต้อ งแต่ ง เครื่ อ งแบบเพื่ อ แสดงตนและอาจใช้ เ ครื่ อ งมือ ควบคุ ม ฝูง ชนได้ ต ามที่ รั ฐ มนตรี ไ ด้ ป ระกาศกํ า หนด ”
ทั้งนี้ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ได้กําหนดการฝึก หลัก สูตรการอบรมไว้ 2 หลัก สูตร คือ หลัก สูตรการฝึก อบรม
เจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ (สําหรับหัวหน้าสถานี) จํานวน 18 ชั่วโมง และหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการ
ตํารวจซึ่งปฏิบัติหน้าที่ดูแลการชุมนุมสาธารณะ (สําหรับกองร้อยควบคุมฝูงชน) จํานวน 28 ชั่วโมง
ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินงาน เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ฯ และสอดคล้องกับพันธกิจที่ 5 พัฒ นา
คุณ ภาพชี วิ ต ของสมาชิ ก ให้ ดีขึ้ น สนั บ สนุน ช่ ว ยเหลือ สั ง คม พั ฒ นาคุ ณภาพชี วิ ต ให้ มี ค วามเป็น อยู่ที่ ดี ขึ้ น อย่ า งยั่ ง ยื น
สร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรในการเพิ่มพูนทักษะของบุคลากรให้มีศักยภาพยิ่งขึ้น และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและ

รองรับภารกิจในการดูแลการชุมนุมสาธารณะให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและทันต่อ สถานการณ์ สามารถบังคับให้
กฎหมายตาม พระราชบัญญัติการชุมนมุสาธารณะ พ.ศ.2558 ได้อ ย่างมีประสิทธิภาพ สํานัก งานตํารวจแห่งชาติ
โดยสํานักงานยุทธศาสตร์ตํารวจในฐานะหน่วยรับผิดชอบตามแผนปฏิบัติราชการ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติหลัก เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาล
เปูาประสงค์ 1.1 ภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้เกิดผลสัมฤทธิ์ กลยุทธ์ 7.4 ด้านการแก้ไขปัญ หาความมั่นคงแนวทางการ
ดําเนินงาน 7.4.1 บริหารการชุมนุมสาธารณะอย่างเป็นระบบ จึงได้จัดทําโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ.
การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 และการปรับปรุงคู่ มือการปฏิบัติ งานตาม พ.ร.บ.การชุมนุมสารธารณะ พ.ศ.2558
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขึ้น
ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จึงร่วมมือกับสหกรณ์ออมทรัพย์ตาํ รวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จัดทําโครงการ
ให้ความรู้แก่สมชิกในการฝึกทบทวนข้าราชการตํารวจซึ่งได้รับมอบหมายให้ดูแลการชุมนุมสาธารณะ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.2565 ระดับกองร้อย ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อ ให้สมาชิก สหกรณ์ได้มีก ารทบทวนและเพิ่มพูนความรู้และ
ทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลการชุมนุมสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้ข้าราชการตํารวจที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ ได้มีก ารฝึก
ทบทวนและมีความรู้ในการปฏิบัติ
5.2 เพื่อฝึกอบรมเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะและข้าราชการตํารวจซึ่งได้รับมอบหมาย
ให้ดูแลการชุมนุมสาธารณะ ให้มีทักษะ ความเข้าใจ และอดทนต่อ สถานการณ์ก ารชุมนุมสาธารณะ สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ในการดูแลการชุมนุมสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.3 เพื่อศึกษา วิเคราะห์ คู่มือ ปฏิบัติงานตาม พระราชบัญ ญัติก ารชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558
แล้วพิจารณาปรับปรุงให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน
6. เป้าหมาย
ผู้เข้ารับการฝึกทบทวนตามโครงการ ประกอบด้วย
6.1 ข้าราชการตํารวจชุดกองร้อยควบคุมฝูงชน กองร้อยที่ 1, 2 และ 3 จํานวน 465 นาย
6.2 คณะวิทยากร ครูฝึก และเจ้าหน้าที่
จํานวน 10 นาย
6.3 ฝุายอํานวยการฝึกอบรม
จํานวน 10 นาย
7. วิธีดาเนินการ
บรรยายและฝึกปฏิบัติ โดยคณะทีมงานของ พันตํารวจเอก อนันต์ ทองบันเทิง ตําแหน่ง ผู้กํากับการ
สถานีตํารวจภูธรหนองสองห้อง พันตํารวจโท ไกรสิทธิ์ หาญยิ่ง รองผู้กํากับการปูองกันปราบปราม สถานีตํารวจภูธ ร
เมืองบุรีรัมย์ และ พันตํารวจโท รังสิวัฒน์ กังศรานนท์ สารวัตรจราจร สถานีตํารวจภูธรเมืองบุรีรัมย์ รายละเอียดตาม
ผนวก ก
8. ระยะเวลาการฝึกทบทวน
ฝึกทบทวนเพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตํารวจชุดกองร้อ ยควบคุมฝูงชน
จํานวน 1 วัน ในวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2565 รายละเอียดตาม ผนวก ข
9. สถานที่ฝึกอบรม
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ อําเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
10. งบประมาณ
งบประมาณจากแผนกลยุทธ์ประจําปีของสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ รายละเอียด
ตาม ผนวก ค
11. การประเมินผล
11.1 การสังเกตแบบมีส่วนร่วมของคณะวิทยากร
11.2 รายงานสรุปผลการฝึกอบรม โดยผู้รับผิดชอบโครงการหรือ หน่ว ยฝึก อบรม หรือ ผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย จัดทํารายงานผลการฝึกอบรมพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง รายงานไปยังหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องทราบ
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12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
12.1 ข้าราชการตํารวจชุดกองร้อยควบคุมฝูงชนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558
12.2 ข้ าราชการตํา รวจชุ ดกองร้ อ ยควบคุม ฝู งชน มี ม าตรฐานการปฏิบั ติ ต ามแนวทางของ
สหประชาชาติที่มีความเป็นสากล
12.3 ข้าราชการตํารวจชุดกองร้อยควบคุมฝูงชนของหน่วยงานที่ผ่านการฝึก ทบทวนมีความพร้อ ม
มัน่ ใจที่จะสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของสํานักงานตํารวจแห่งชาติได้

(ลงชื่อ)

พันตํารวจเอก

ผู้เสนอโครงการ

( บัญชา ศรีอนันต์ )
ผู้กํากับการ (สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์/
เลขานุการสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์

(ลงชื่อ) พันตํารวจเอก

ผู้เห็นชอบโครงการ

( ปริญญา พรเดชาพิพัฒ )
รองผู้กํากับการตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์/
รองประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์

(ลงชื่อ) พลตํารวจตรี

ผู้อนุมัติโครงการ

( รุทธพล เนาวรัตน์ )
ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ /
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์
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ผนวก ค : งบประมาณค่าใช้จ่ายในการฝึก
ประกอบ : โครงการให้ความรู้แก่สมาชิกในการฝึกทบทวนข้าราชการตํารวจซึ่งได้รับมอบหมายให้ดูแลการชุมนุม
สาธารณะ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ระดับกองร้อย ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์
งบประมาณค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ลาดับ

จานวนเงิน
(บาท)

รายการ

หมายเหตุ

1

ค่าอาหารกลางวัน พร้อมน้ําดื่ม
- มื้อละ 80 บาท จํานวน 485 นาย

2

ค่าอาหารว่าง พร้อมน้าํ ดื่ม
- จํานวน 2 มือ้ ๆ ละ 50 บาท
48,500.ค่าจัดสถานที่ฝึกอบรม และไวนิล
5,000.ค่าบํารุงสถานที่ฝึกอบรม
10,000.ค่าตอบแทนวิทยากร
- จํานวน 10 นายๆ ละ 1,200 บาท
12,000.รวมเงิน
114,300.รวมเป็นจานวนเงินทั้งสิ้น (ตัวอักษร) –หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสามร้อยบาทถ้วน--

3
4
5

- ผู้เข้าอบรม 465 นาย
38,800.- - วิทยากรครูฝึก 10 นาย
- ฝุายอํานวยการฝึก 10 นาย

หมายเหตุ : ค่าใช้จา่ ยข้างต้นสามารถถัวเฉลี่ยได้ตามความเหมาะสม
ตรวจแล้วถูกต้อง
พันตํารวจเอก
( บัญชา ศรีอนันต์ )
ผู้กํากับการ (สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์/
เลขานุการสหกรณ์ออมทรัพย์ตาํ รวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์

- 37 -

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกในการยิงปืนทางยุทธวิธีในรูปแบบ
คอมแบทแฮนด์กันส์ (Combat Handguns)และคอมแบทคาร์ไบน์ (Combat Carbine) ตารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565

..................................................
1. ชื่อโครงการ : โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกในการยิงปืนทางยุทธวิธีในรูปแบบคอมแบทแฮนด์กนั ส์
(Combat Handguns)และคอมแบทคาร์ไบน์ (Combat Carbine) ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
2. หน่วยรับผิดชอบโครงการ : ฝุายอํานวยการ ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์
3. เจ้าของโครงการ :
3.1 ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์
3.2 สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์
4. หลักการและเหตุผล
สํานัก งานตํารวจแห่ง ชาติ ได้จัดประชุมเพื่อ หาข้อ ยุติโ ครงการฝึก อบรมยิง ปืนทางยุทธวิ ธี
ในรูปแบบคอมแบทแฮนด์กันส์ (Combat Handguns) และคอมแบทคาร์ไบน์ (Combat Carbine) สํานัก งานตํารวจ
แห่งชาติ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 เพื่อนําไปเป็นมาตรฐานการทดสอบยิงปืน ตร.ประจําปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันศุกร์ที่ 1
เมษายน พ.ศ.2565 โดยมีหน่วยเข้าร่วมประชุม ได้แก่ กองบัญชาการตํารวจนครบาล,กองบัญชาการตํารวจสอบสวน
กลาง, กองบังคับการปฏิบัติการพิเศษ กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง,กองบังคับการศูนย์ฝึกยุทธวิธีตํารวจกลาง
กองบัญชาการศึกษา และกองบัญชาการตํารวจภูธรภาค 1-9 ในการปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องกับ
การปฏิบัติหน้าที่ปัจจุบัน และได้ตกผลึกความคิดเป็นรูปแบบการฝึกเป็นรูปแบบที่สามารถนําไปฝึกได้ผลดี และสามารถ
นําไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้จริงโดยได้จัดการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมยิงปืนทางยุทธวิธีในรูปแบบคอมแบทแฮนด์
กัน ส์ (Combat Handguns) และคอมแบทคาร์ ไบน์ (Combat Carbine) สํา นั ก งานตํ า รวจแห่ ง ชาติ ประจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 ขึ้น
ตํารวจภูธรภาค 3 ได้ตระหนัก และเล็งเห็นความจําเป็นในการปฏิบัติตามนโยบายของสํานัก งาน
ตํารวจแห่งชาติ จึงจัดทําโครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกในการยิงปืนทางยุทธวิธีในรูปแบบคอมแบทแฮนด์กันส์
(Combat Handguns)และคอมแบทคาร์ไบน์ (Combat Carbine) ตํารวจภูธ รจังหวัดบุรีรัมย์ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.2565 เพื่อให้ข้าราชการตํารวจได้เพิ่มความรู้ความชํานาญ ทักษะการใช้อาวุธปืน และการยิงปืน ที่ถูกต้องตามหลัก
ยุทธวิธีตํารวจ เสมือนกับที่จะต้องไปปฏิบัติหน้าที่จริงให้เ กิดประสิทธิภาพ เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่
สามารถนําไปปฏิบัติใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ในปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลง
ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จึงร่วมมือกับสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธ รจังหวัดบุรีรัมย์ จัดโครงการ
ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถ ทักษะการใช้อาวุธปืน และการยิงปืนที่ถูกต้องตามหลักยุทธวิธตี ํารวจ เสมือนกับ
ที่จะต้องไปปฏิบัติหน้าที่จริงให้เกิดประสิทธิภาพ เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่ สามารถนําไปปฏิบัติใช้ใน
สถานการณ์ต่างๆ ในปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลง
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5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อ ให้ข้ าราชการตํารวจที่เ ป็นสมาชิก สหกรณ์ อ อมทรั พย์ตํ ารวจภูธ รจัง หวัด บุรี รัม ย์
ฝึก ทัก ษะการยิงปืนเสมือ นกับที่จะต้องไปปฏิบัติหน้าที่จริงให้เ กิดประสิทธิภาพ เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติ
หน้าที่
5.2 เพื่อพัฒนารูปแบบการตรวจสอบทักษะการใช้อาวุธปืนของเจ้าหน้าที่ตํารวจที่เ ป็นสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดทําการฝึกฝนตนเองให้มีทักษะสอดคล้องกับการปฏิบัติหน้าที่จริง
5.3 เพื่อให้ข้าราชการตํารวจที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้ ที่ผ่าน
การฝึกอบรมสามารถนําความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมเพื่อ พัฒนาทัก ษะในการใช้อ าวุธ ปืนปฏิบัติหน้าที่ ได้อ ย่างมี
ประสิทธิภาพ
6. เปูาหมาย
6.1 จัดฝึกอบรมแก่ข้าราชการตํารวจที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธ รจังหวัดบุรีรัมย์ เข้ารับ
การฝึกอบรม จํานวนทั้งสิ้น 180 นาย
6.2 ผู้เข้าร่วมโครงการ
6.2.1 วิทยากร และครูฝึก
จํานวน 34 นาย
6.2.2 เจ้าหน้าที่ฝุายอํานวยการฝึกอบรม
จํานวน 10 นาย
6.2.3 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมยิงปืน
จํานวน 180 นาย
7. วิธกี ารดําเนินการ
7.1 ฝุายอํานวยการตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ ดําเนินการดังนี้
7.1.1 เสนอขออนุมัติโครงการ
7.1.2 ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ ประกอบการฝึกอบรมตามโครงการฝึก อบรมยิงปืนทาง
ยุทธวิธีในรูปแบบคอมแบทแฮนด์กันส์ (Combat Handguns) และคอมแบทคาร์ไบน์ (Combat Carbine) ตํารวจภูธ ร
จังหวัดบุรีรัมย์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
7.1.3 พิจารณาคัดเลือกข้าราชการตํารวจที่มีความรู้ความสามารถ เหมาะสมพร้อ มที่ จะ
เข้ ารั บการฝึ ก และมีทั กษะด้านการใช้อ าวุธ ปืน จํ านวน 180 นาย เพื่อ เข้ ารั บการฝึ ก อบรม ตามแผนปฏิบั ติก าร
ประกอบการฝึกอบรม
7.1.4 จัดข้าราชการตํารวจทําหน้าที่เป็นวิทยากร(พิเศษ) ผู้ควบคุมการฝึก วิทยากรและ
ครูฝึก (ผนวก ข)
7.1.5 จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบจ่ายกระสุนปืน และเปูายิง
7.1.6 จัดข้าราชการตํารวจทําหน้าที่ผู้ช่วยครูฝึกในการฝึกอบรม ควบคุมและอํานวยการฝึก
ตามโครงการอบรมยิงปืนทางยุทธวิธี
7.2.7 ติดตาม ประเมินผล สังเกตการณ์การฝึกอบรม และรายงานผลการปฏิบัติ (ทั้งเป็น
รูปเล่มและไฟล์ข้อมูลพร้อมภาพประกอบ) ตามโครงการ ให้สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ ทราบ
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8. สถานที่ฝึกอบรม
กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 23 ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศกึ อําเภอเมือง
บุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ในการฝึกภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ
9. ระยะเวลาดําเนินการ
9.1 จัดการฝึกอบรม 2 วัน ระหว่างวันที่ 17 - 18 พฤษภาคม พ.ศ.2565 (ผนวก ก)
9.2 ตารางการฝึก (ผนวก ค)
10. งบประมาณ
10.1 งบประมาณจากแผนกลยุทธ์ประจําปีของสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์
10.2 สําหรับค่าอาหารว่าง ค่าอาหารกลางวัน ของวิทยากร (พิเศษ) ผู้ควบคุมการฝึก วิทยากร/
ครูฝึก ผู้ช่วยครูฝึก เจ้าหน้าที่ และผู้เข้ารับการฝึกอบรม ในห้วงระยะเวลาการฝึก รายละเอียดตาม (ผนวก ฉ)
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้และความเข้าใจด้านปฏิบตั ิการทางยุทธวิธีและการใช้อาวุธปืน
11.2 การปูองกันปราบปรามอาชญากรรมของตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ มีประสิทธิภาพมากขึ้น
11.3 ข้าราชการตํารวจได้มกี ารฝึกฝนตนเองอบรมให้มีความชํานาญและมีทักษะการใช้อาวุธปืน
ที่สอดคล้องกับสถานการณ์

(ลงชื่อ)

พันตํารวจเอก

ผู้เสนอโครงการ

( บัญชา ศรีอนันต์ )
ผู้กํากับการ (สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์/
เลขานุการสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์

(ลงชื่อ) พันตํารวจเอก

ผู้เห็นชอบโครงการ

( ปริญญา พรเดชาพิพัฒ )
รองผู้กํากับการตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์/
รองประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์

(ลงชื่อ) พลตํารวจตรี

ผู้อนุมัติโครงการ

( รุทธพล เนาวรัตน์ )
ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ /
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์
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ผนวก ก : แผนปฏิบัติการ ประกอบการฝึกอบรม
ประกอบ : โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกในการยิงปืนทางยุทธวิธีในรูปแบบคอมแบทแฮนด์กันส์
(Combat Handguns)และคอมแบทคาร์ไบน์ (Combat Carbine) ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
แผนปฏิบัติการ ประกอบการฝึกอบรมข้าราชตารวจในสังกัด ตารวจภูธรจังหวัดบุรีรมั ย์
รุ่นที่ 3 วันที่ 17-18 พฤษภาคม พ.ศ.2565
ลาดับ
1
2
3
4

ชื่อหน่วย
ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์
ผู้ควบคุมการฝึก
วิทยากร/ครูฝึก
ผู้ช่วยครูฝึก
รวมทั้งสิ้น

จานวนผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม/นาย
180
24
10
10
224

หมายเหตุ

ตรวจแล้วถูกต้อง
พันตํารวจเอก
( บัญชา ศรีอนันต์ )
ผู้กํากับการ (สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์/
เลขานุการสหกรณ์ออมทรัพย์ตาํ รวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์
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ผนวก ฉ : ประมาณการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ประกอบ : โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกในการยิงปืนทางยุทธวิธีในรูปแบบคอมแบทแฮนด์กันส์
(Combat Handguns)และคอมแบทคาร์ไบน์ (Combat Carbine) ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
งบประมาณค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ลาดับ
1

2

จานวนเงิน
(บาท)

รายการ
ค่าอาหารว่าง และค่าอาหารกลางวัน
1.1 อาหารว่าง ( 2 วัน )
- มื้อละ 50 บาท จํานวน 2 มือ้ /วัน รวม 4 มื้อ
1.2 อาหารกลางวัน ( 2 วัน )
- มื้อละ 80 บาท รวม 2 มื้อ
ค่าตอบแทนผู้ช่วยครูฝึก
- วันละ 1,200 บาท/วัน จํานวน 2 วัน

หมายเหตุ

- ผู้เข้าอบรม 180 นาย
- วิทยากร 10 นาย
44,800.- - ผู้ช่วยครูฝึก 24 นาย
- ฝุายอํานวยการ 10 นาย
35,840.- รวม 224 นาย
ผู้ช่วยครูฝึก จํานวน 24 นาย
57,600.- - ภาคทฤษฎี 4 ชม./วัน
- ภาคปฏิบัติ 4 ชม./วัน
5,000.กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหาร
10,000.- ราบที่ 23 ค่ายสมเด็จเจ้าพระยา
มหากษัตริย์ศึก
วิทยากร จํานวน 10 นาย
9,500.- พัก 1 คืน
ผู้เข้าอบรมจํานวน 180 นาย
36,000.-

3
4

ค่าจัดพิธีเปิด และไวนิล
ค่าบํารุงสถานที่ฝึกอบรม และจัดเตรียมสนาม
- จํานวน 2 วันๆ ละ 5,000 บาท

5

ค่าที่พักวิทยากรจาก ภ.3
- จํานวน 10 ห้องๆ ละ 950 บาท
ค่าเปูายิงปืน ( 2 วัน )
- เปูาละ 50 บาท/ครั้ง ภาคปฏิบัติ 2 ครั้ง/วัน
รวม 4 ครั้ง/นาย
รวมเงิน
198,740.รวมเป็นจานวนเงินทั้งสิ้น (ตัวอักษร) --หนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสี่สบิ บาทถ้วน--

6

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายสามารถถัวเฉลี่ยได้ทุกรายการ
ตรวจแล้วถูกต้อง
พันตํารวจเอก
( บัญชา ศรีอนันต์ )
ผู้กํากับการ (สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์/
เลขานุการสหกรณ์ออมทรัพย์ตาํ รวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์

- 42 พ.ต.อ.บัญชาฯ เลขานุการ 4.11 เรื่องขอตัดชาระหนี้ชมุ นุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
ด้วยสหกรณ์ฯ มีสัญญาเงินกู้กับชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด เป็นสัญญาเงิน กู้เงิน ระยะ
ปานกลางโครงการพิเศษ 7 วงเงินกู้ 500,000,000.- บาท (ห้าร้อยล้านบาทถ้วน) อัต ราดอกเบี้ยร้อ ยละ 2.70 ต่อ ปี ปัจ จุบัน
มีหนี้คงเหลือ จํานวน 446,000,000.- บาท (สี่ร้อยสี่สิบหกล้านบาทถ้วน)
สหกรณ์ ฯ ตรวจสอบแล้ ว มีเงิ น ในบั ญชี เงิน ฝากออมทรั พ ย์ห ลัง จากกั น เงิ น ไว้สํ าหรับเป็น ค่า ใช้ จ่า ย
ประจําเดือนเรียบร้อยแล้ว สามารถตัดชําระหนี้ชุมนุมฯ ได้ จํานวน 30 ล้านบาท (สามสิบล้านบาทถ้ว น) ดังนั้น เพื่อ เป็น การ
ลดต้นทุนค่าใช้จ่าย สหกรณ์ฯ จึงขอตัดชําระหนี้ชุมนุมฯ บางส่วน จํานวน 30 ล้านบาท (สามสิบล้านบาทถ้วน)
ซึ่ ง จากการดํ า เนิ น การดั ง กล่ า วจะทํ า ให้ ต้ น ทุ น ค่ า ใช้ จ่ า ยของสหกรณ์ ฯ ลดลงต่ อ เดื อ นประมาณ
21,400.- บาท ลดลงต่อปีประมาณ 257,400.- บาท
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม
อนุมัติ
พ.ต.อ.บัญชาฯ เลขานุการ 4.12 เรื่องการพิจารณาจ่ายเงินกู้
สหกรณ์ฯ ขอรายงานว่า ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 มีสมาชิกยื่น คําขอกู้
แต่ละประเภท สรุปรายละเอียดได้เป็นดังนี้
1.สมาชิกยื่นกู้เงินกู้สามัญ จํานวน 70 ราย เป็นเงินขอกู้ จํานวน 121,549,000.- บาท เป็น เงิน จ่ายจริง
ประมาณ 18,794,244.- บาท
2.สมาชิกยื่นกู้เงินกู้สามัญกรณีพิเศษ จํานวน 1 ราย เป็นเงินขอกู้ จํานวน 2,000,000.- บาท เป็น เงิน จ่าย
จริงประมาณ 79,228.- บาท
3.สมาชิก ยื่ น กู้ เงิ น กู้เ พื่อ ซื้อ อาวุธ ปืน จํ านวน 1 ราย เป็น เงิน ขอกู้ จํ านวน 19,000.- บาท เป็ น เงิ น
จ่ายจริงประมาณ 19,000.- บาท
4. สม า ชิ ก ยื่ นกู้ เ งิ น กู้ พิ เ ศษ เ พื่ อ ป ระก อบ อ าชี พ จํ าน ว น 1 1 ร าย เ ป็ นเ งิ นข อ กู้ จํ าน ว น
4,365,000.- บาท เป็นเงินจ่ายจริงประมาณ 3,950,725.- บาท
รวมสมาชิกยื่นกู้ทั้ง 4 ประเภท จํานวน 83 ราย เป็น เงิน ขอกู้ จํานวน 127,933,000.- บาท จ่ายจริง
ประมาณ 22,843,197.- บาท
คณะกรรมการเงินกู้ได้ร่วมกันวินิจฉัยข้อมูลเบื้องต้นแล้วเห็นว่า สมาชิก ยื่น กู้เงิน กู้สามัญตรงตามระเบียบ
และหลักเกณฑ์ของสหกรณ์ฯ
สหกรณ์ฯ จึงขอกาหนดวันจ่ายเงินกู้แต่ละประเภท ดังนี้
1. จ่ายเงินกู้สามัญในวันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2565
2. เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน สหกรณ์ฯ จะรวบรวมเอกสารคาขอกู้และสรุปจานวนสมาชิก,จานวนเงินที่ข อกู้
ภายในเวลา 09.00 น. เพื่อเสนอขออนุมัติเบิกจ่ายเงินให้กับสมาชิกทุกวันทาการ
สาหรับสมาชิกที่ยื่นกู้เงินกู้พิเศษเพื่อประกอบอาชีพ จานวน 11 ราย คณะกรรมการเงินกู้จ ะพิจ าณา
อีกครั้ง อนึ่งในส่วนของเงินกู้เพื่อซื้ออาวุธปืนหากสมาชิกดาเนินการขอใบอนุญาตแบบ ป.3 เรีย บร้อ ยแล้ว สหกรณ์ฯ จะ
ประสานกับห้างปืนเพื่อกาหนดวันรับอาวุธปืนต่อไป
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม
อนุมัติตามเสนอ

- 43 ระเบียบวาระที่ 5 เรือ่ งอื่นๆ
- ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ใดมีข้อเสนอแนะหรือข้อซักถามเรื่องใดอีกหรือไม่
- เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอแนะหรือซักถามเรื่องใด ประธานฯ จึงกล่าวปิดการประชุม
เลิกประชุมเวลา 12.00 น.
สําเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ) พ.ต.อ.บัญชา ศรีอนันต์
(บัญชา ศรีอนันต์)
เลขานุการ

