-1รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
สหกรณออมทรัพยตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย จํากัด
ครั้งที่ 1/2563 วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562
ณ หองประชุมสํานักงานสหกรณออมทรัพยตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย
คณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 47 เขารวมประชุมทั้งสิ้น...........คน (จากคณะกรรมการทั้งหมด 15 คน)
ผูเขารวมประชุม นายประกาศ
กลาวกระโทก
ผูอํานวยการกลุมสงเสริมสหกรณ 1
นางสาวอารีรัตน สมานดุษณี
ผูตรวจสอบกิจการ
เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
เมื่อคณะกรรมการดําเนินการมาครบองคประชุมแลว พล.ต.ต.ชาญชัย พงษพิชิตกุล ประธานกรรมการ
เปนประธานในที่ประชุม ไดกลาวเปดการประชุม,กลาวตอนรับผูเขาประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระดังตอไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ

พล.ต.ต.ชาญชัย พงษพิชิตกุล ประธานกรรมการฯ กลาววา ขอแสดงความยินดีกับกรรมการผูที่ไดรับการ
......................................................................................................................................................................................
แตงตั้งใหม ก็มีทาน พ.ต.อ.ณรงคฤทธิ์ ดานสุวรรณ รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย,พ.ต.อ.กองชาติ เลี้ยงสมทรัพย
......................................................................................................................................................................................
ผกก.สภ.บานดาน,พ.ต.อ.ประยูร ศาลาทอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.บุรีรัมย และพ.ต.อ.อดุลย ชัยประสิทธิกุล ผกก.สืบสวน
......................................................................................................................................................................................
ภ.จว.บุรีรัมย ทั้ง 4 ทาน ก็ขอแสดงความยินดีดวย ก็ขอใหกรรมการใหมทั้ง 4 ทาน เตรียมเอกสารสําเนาบัตร
......................................................................................................................................................................................
ขาราชการและสําเนาทะเบียนบานอยางละ 5 ชุด สงที่สหกรณฯ เพื่อที่จะไดนําไปจัดทําเอกสารประกอบการทํา
......................................................................................................................................................................................
ธุรกรรมตางๆ
......................................................................................................................................................................................
มติที่ประชุม รับทราบ
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการครั้งที่ 13/2562

ประธานฯ ชี้แจงตอที่ประชุม
ประธานฯ
เสนอคณะกรรมการเพื่อรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 46ครั้งที่
13/2562 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อรับรองรายงานการประชุม
มติรัทบี่ปรอง
ระชุม...................................
..................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แลว

3.1 เรื่องรายงานความคืบหนากรณีสมาชิกไดรับคําสั่งพิทักษทรัพยไวเด็ดขาด ราย ร.ต.อ.มังกร วัฒนะ
ตามที่ศาลไดนัดใหโจทกคือ ธนาคารอาคารสงเคราะหและผูเสียหายทุกฝาย รวมทั้งสหกรณฯเขาไปเพื่อรับ
ฟงการพิจารณาคํารองขอเฉลี่ยทรัพยเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562 นั้น ศาลไดนัดฟงคําพิพากษาหรือคําสั่งศาลอีกครั้ง
ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น.
จึงแจงที่ประชุมเพื่อทราบ
ทราบ
มติที่ประชุรัมบ...................................
..........................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
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ระเบียบวาระที่ 4เรื่องเพื่อทราบ

4.1 เรื่องรายงานขอมูลเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยเงินกู,เงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืน

ขอมูลเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยเงินกู,เงินฝากออมทรัพย,เงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืน
สหกรณออมทรัพยตํารวจในสังกัดตํารวจภูธรภาค 3 และตํารวจภูธรภาค 4
สหกรณออมทรัพยตํารวจในสังกัดตํารวจภูธรภาค 3

ที่

1
2
3
4
5
6
7
8

ชื่อสหกรณ

บุรีรัมย
นครราชสีมา
ชัยภูมิ
อุบลราชธานี
ศรีสะเกษ
สุรินทร
ยโสธร
อํานาจเจริญ

อัตราดอกเบี้ย
ปจจุบัน

ป 2562
ปนผล

8
8.75
8.75
8.50
8.25
8
7.75
7.75

8
8
8.25
8
8
7.25
7.50
7.75

หมายเหตุ

เฉลี่ยคืน

เมื่อนําเงินเฉลี่ยคืนมาคํานวณ
กับดอกเบี้ยเงินกูแลว
สมาชิกจะเสียดอกเบี้ยคงเหลือ

19.50
21
11.25
19
18.50
20.50
16.50
17.50

6.44
6.91
7.77
6.89
6.72
6.36
6.47
6.39

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

สหกรณออมทรัพยตํารวจในสังกัดตํารวจภูธรภาค 4
ที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ชื่อสหกรณ

สกลนคร
มหาสารคาม
กาฬสินธุ
มุกดาหาร
นครพนม
หนองคาย
บึงกาฬ
อุดรธานี
รอยเอ็ด
เลย
หนองบัวลําภู
ขอนแกน

อัตราดอกเบี้ย
ปจจุบัน

ป 2562
ปนผล

เฉลี่ยคืน

8.50
8.25
8.25
8
8
8
8
7.75
7.50
7.50
7.25
7

8.25
8
7
5.50
6.25
6.22
6.25
6.05
7
7
6.50
6.70

15.50
13.75
10.25
9.50
14
12.50
13
13.5
15
12
13.50
15.65

เมื่อนําเงินเฉลี่ยคืนมาคํานวณ
กับดอกเบี้ยเงินกูแลว
สมาชิกจะเสียดอกเบี้ยคงเหลือ

7.18
7.12
7.40
7.24
6.88
7.00
6.96
6.70
6.38
6.60
6.27
5.90

หมายเหตุ

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

-4ขอมูลเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก - เงินกู ของธนาคารพาณิชย ณ วันที่ 28ตุลาคม 2562
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (%)
อัตราดอกเบี้ยเงินกู (%)
ธนาคารพาณิชย
ประจํา
รายใหญ รายยอย
เบิกเกินบัญชี
ออมทรัพย
3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน
MOR
MLR
MRR
กรุงเทพ
0.5000 1.0000
1.2500
1.5000 6.8750
6.2500
6.8750
กรุงไทย
0.5000 0.9000
1.1500
1.3000 6.8700
6.2750
6.8700
ธอส.
0.7500 1.0000
1.1500
1.5000 6.8750
6.1250
6.6250
ออมสิน
0.5000 1.1500
1.4000
1.5500 6.8700
6.5000
6.8700
ธ.ก.ส.
0.5000 0.9000
1.3500
1.4000 6.8750
5.0000
6.8750
ทหารไทย
0.1250 0.8000
1.0000
1.2000 7.4250
6.7750
7.1500
ไทยพาณิชย
0.5000 1.2500
1.5000
1.7500 6.7450
6.0250
7.1200
ธนชาต
0.2000 0.9500
1.1500
1.5000 7.1750
6.6500
7.5000
กสิกรไทย
0.5000 1.1500
1.4000
1.5500 6.8700
6.2500
6.8700
กรุงศรีอยุธยา
0.3000 0.9000
1.4000
1.5500 6.9500
6.6000
6.9500
เกียรตินาคิน
0.5000 1.3000
1.4000
1.5000 7.4500
7.1500
7.6500
ซีไอเอ็มบี ไทย
0.4000 1.3000
1.5500
1.6500 7.5000
7.0000
7.8750
หมายเหตุ

ผิดนัด
21.8750
20.0000
14.0000
14.0000
14.0000
20.0000
28.0000
18.0000
21.8700
28.0000
28.0000
23.0000

MLR
ดอกเบี้ยเงินกูลูกคาชั้นดีรายใหญ
MOR
ดอกเบี้ยเงินกูลูกคาชั้นดีเบิกเกินบัญชี
MRR
ดอกเบี้ยเงินกูลูกคาชั้นดีรายยอย
ป 2562 สมาชิกไดรับเงินเฉลี่ยคืนรอยละ 19.50 บาท เทากับสมาชิกเสียดอกเบี้ยเดือนละ
6.44 บาทตอป หรือรอยละ 0.53 สตางคตอเดือน

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ทราบ
มติทรัี่ปบระชุ
ม...........................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
4.2 เรื่องรายงานรายรับและรายจายประจําวันและเงินคงเหลือ
การรายงานรายรับและรายจายประจําวันเริ่มตั้งแตวันที่ 21 กันยายน- 28ตุลาคม 2562 มีรายละเอียดดังนี้.- การรับเงินแตละวันของสหกรณจะไดจากการรับชําระหนี้จากสมาชิก และรับเงินฝากออมทรัพย
- การจายเงินและการนําเงินเหลือเขาบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาบุรีรัมย และธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณการเกษตร จะเปนไปตามรายการที่ไดรับการอนุมัติจากประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการ
พรอมทั้งมีเอกสารประกอบการจายเงินทุกครั้ง ดังมีรายละเอียดดังตอไปนี้.-

-5วัน เดือน ป
ยอดยกมา
23 กันยายน 2562
24 ”
”
26”
”
27”
”
30 ”
”
01ตุลาคม2562
02 ”
”
03 ”
”
04 ”
”
07 ”
”
08 ”
”
10 ”
”
11 ”
”
15 ”
”
16 ”
”
17 ”
”
18 ”
”
21 ”
”
22 ”
”
24 ”
”
25 ”
”
28 ”
”
เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น
วันที่

รายรับ
13,488.00
239,916.82
32,585.00
94,269.00
3,320.00
36,806.00
74,306.00
5,000.00
422,000.00
859,700.00
233,889.00
521,183.00
0.00
306,600.00
6,217,144.00
424,413.00
786,184.00
416,344.00
319,638.00
205,518.00
120,000.00
58,921.00
11,391,224.82

28 ตุลาคม 2562 สหกรณฯ ขอรายงานเงินในบัญชีดังนี้
เงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี 308-1-01405-0
เงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี 308-1-85401-6
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณฯ
เงินฝากชุมนุมสหกรณออมทรัพยตํารวจแหงชาติ จํากัด
เงินฝากธนาคารออมสิน
เงินฝากธนาคารกรุงเทพ จํากัด
รวม 6 บัญชี เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ทราบ
มติทรัี่ปบระชุ
ม...................................

รายจาย
13,488.00
239,916.82
32,585.00
94,269.00
3,320.00
36,806.00
74,306.00
5,000.00
422,000.00
859,700.00
233,889.00
521,183.00
6,000.00
300,600.00
6,217,144.00
424,413.00
786,184.00
416,344.00
319,638.00
205,518.00
120,000.00
58,921.00
11,391,224.82
จํานวนเงิน
”
”
”
”
”

เงินสดในมือ
25,000.00
25,000.00
25,000.00
25,000.00
25,000.00
25,000.00
25,000.00
25,000.00
25,000.00
25,000.00
25,000.00
25,000.00
25,000.00
19,000.00
25,000.00
25,000.00
25,000.00
25,000.00
25,000.00
25,000.00
25,000.00
25,000.00
25,000.00

6,149,561.02
1,686,543.32
2,889.03
39,645.97
29,350.75
304.84
7,908,294.93

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

.........................................................................................................................

-64.3 เรื่องรายงานประมาณการรายรับ – ประมาณการรายจาย
ในวันสิ้นเดือน
ตุลาคม 2562 สหกรณฯ จะไดรับเงินจากการเรียกเก็บเงินหัก ณ ที่จายจากสมาชิก
เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 45,889,301.- บาท (สี่สิบหาลานแปดแสนแปดหมื่นเกาพันสามรอยหนึ่งบาทถวน )ซึ่งการเงิน
ภ.จว.บุรีรัมย จะจายเปนเช็คธนาคารกรุงไทย สาขาบุรีรัมย สหกรณฯ จะนําเช็คดังกลาวเขาบัญชีเงินฝากของสหกรณ
คือบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย หมายเลขบัญชี 308–1–01405–0 และบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรฯ
หมายเลขบัญชี 010408118295 สําหรับรายจายเปนการประมาณการจาย มีรายละเอียดดังนี้
ประมาณการรายรับ
1. คาหุน
6,159,300.00 บาท
2. เงินงวดชําระหนี้สามัญ,โครงการฯ และเงินกูพิเศษ
14,664,524.00 บาท
3. เงินงวดชําระหนี้เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน
3,036,100.00 บาท
4. ดอกเบี้ยรับ
21,462,337.00 บาท
5. เงินฝากสะสมทรัพย
547,100.00 บาท
6. เงินสะสมเจาหนาที่
19,800.00 บาท
7. คาธรรมเนียมสมาชิกสมัครใหม 7 ราย
140.00 บาท
รวมรับ
45,889,301.00 บาท
ประมาณการรายจาย

1. เงินเดือน
2. คาจาง (ภารโรงและแมบาน)
3. คาตอบแทน (ผูตรวจสอบกิจการ)
4. คาเบี้ยเลี้ยงพาหนะ (เลขานุการ และเหรัญญิก)
5. คาเบี้ยประชุมกรรมการ , ที่ปรึกษา และผูเขารวมประชุม
6. คารับรอง ( อาหารและเครื่องดื่ม )
7. คาตอบแทนเจาหนาที่การเงินทุก สภ.
8. เงินประกันสังคม 5 % (สวนของนายจาง)
9. ภาษีหัก ณ ที่จาย
10. คาโทรศัพทและอินเตอรเน็ต
11. คาเครื่องเขียนแบบพิมพ (ใบเสร็จ,แผนทะเบียน)
12. คาซอมแซม (เครื่องคอมพิวเตอร)
13. สมาชิกขอลาออกจากสหกรณฯ 8 ราย
14. สมาชิกขอลาออกจากเงินทุนสวัสดิการสมาชิก (ผูค้ําประกัน) 9 ราย
15. สมาชิกขอรับเงินสมทบทุนสวัสดิการสมาชิก (ผูค้ําประกัน) สวนเกินคืน 3 ราย
16. โครงการเงินฝากสะสมทรัพยครบ 24 งวดเดือน 24 ราย เปนเงินตนพรอมดอกเบี้ย

219,130.00
9,000.00
8,500.00
14,000.00
31,400.00
10,000.00
27,781.00
6,468.00
259,323.00
1,376.04
37,770.50
400.00
2,722,289.00
195,000.00
120,000.00
325,479.02

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

ประมาณการรายจาย
สมาชิกขอปดบัญชีเงินฝากสะสมทรัพยกอนครบโครงการฯ 1 ราย
จายเงินตนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร
จายเงินตนชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด 2 สัญญา
จายเงินตนสหกรณออมทรัพยวชิรพยาบาล จํากัด
จายดอกเบี้ยตั๋วสัญญาใชเงินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร
จายดอกเบี้ยเงินกูเครดิตเงินสดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร
จายดอกเบี้ยชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย
จายดอกเบี้ยสหกรณออมทรัพยวชิรพยาบาล
กันเงินไวจายคาเบี้ยประกันชีวิตกลุม
กันเงินไวจายสมาชิกถอนเงินฝากระหวางเดือน
กันเงินไวจายเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินเดือน พ.ย.2562
กันเงินไวจายเงินกูสามัญเดือน พ.ย.2562
รวมจาย

14,151.61
2,000,000.00
7,053,000.00
2,500,000.00
2,008,630.14
53,426.66
3,662,289.83
390,684.93
12,813,148.00
2,200,000.00
4,000,000.00
5,206,053.27
45,889,301.00

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

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ทราบ
มติทรัี่ปบระชุ
ม...........................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
4.4 เรื่องรายงานการจายเงินกูเพื่อเหตุฉกุ เฉิน

ในเดือน กันยายน 2562 สหกรณฯ ขอรายงานการจายเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินใหแกสมาชิกทั้งเดือนมีจํานวน 155 ราย
เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 2,888,000.- บาท (สองลานแปดแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถวน) ตามรายละเอียดดังนี้.สรุปการกูแตละหนวย
จํานวน (ราย)
เปนเงิน(บาท)
จํานวน (ราย)
เปนเงิน(บาท)
สังกัด
สังกัด
1. ภ.จว.บุรีรัมย
4
85,900.00 11. สภ.ละหานทราย
3
52,000.00
2. นปพ.
3
39,000.00 12. สภ.ถาวร
3
52,000.00
3. สภ.เมืองบุรีรัมย
18
316,200.00 13. สภ.หนองกี่
2
35,000.00
4. สภ.บานดาน
3
64,500.00 14. สภ.พุทไธสง
4
93,000.00
5. สภ.นางรอง
21
475,400.00 15. สภ.สตึก
8
167,000.00
6. สภ.หนองไทร
1
20,000.00 16. สภ.บานกรวด
9
162,700.00
7. สภ.ประโคนชัย
6
106,000.00 17. สภ.โนนเจริญ
4
82,000.00
8. สภ.บานบัว
2
25,000.00 18. สภ.โคกกระชาย
2
35,000.00
9. สภ.ลําปลายมาศ
6
98,000.00 19. สภ.หนองไมงาม
2
40,000.00
10. สภ.ทะเมนชัย
3
49,000.00 20. สภ.กระสัง
4
77,000.00

-8สังกัด
21. สภ.ลําดวน
22. สภ.คูเมือง
23. สภ.หินเหล็กไฟ
24. สภ.นาโพธิ์
25. สภ.หนองหงส
26. สภ.ปะคํา
27. สภ.หวยราช
28. สภ.โนนสุวรรณ
สรุปการกูแตละวัน
วัน เดือน ป
2กันยายน 2562
3”
”
4 ”
”
5 ”
”
6 ”
”
9 ”
”
10 ”
”
11”
”
12”
”
13”
”
16 ”
”

จํานวน (ราย)

3
4
1
5
1
2
3
2
จํานวนราย
17
26
22
17
18
7
14
2
1
5
2

เปนเงิน(บาท)

71,000.00
50,000.00
20,000.00
84,000.00
12,000.00
39,000.00
74,000.00
38,000.00
จํานวนเงิน
319,300.00
541,600.00
434,700.00
285,000.00
368,200.00
118,800.00
265,500.00
20,000.00
12,000.00
86,000.00
30,000.00

สังกัด
29. สภ.โนนดินแดง
30. สภ.บานใหมฯ
31. สภ.ชํานิ
32. สภ.เฉลิมฯ
33. สภ.แคนดง
34. บํานาญ
รวมทั้งสิ้น
วัน เดือน ป
17กันยายน 2562
18”
”
19”
”
20 ”
”
23 ”
”
24”
”
25”
”
26”
”
27”
”
รวมทั้งสิ้น

จํานวน (ราย)

เปนเงิน(บาท)

4
3
3
6
1
9

84,000.00
58,000.00
77,000.00
103,800.00
12,000.00
90,500.00

155

2,888,000.00

จํานวนราย
3
7
3
2
1
2
1
2
3

จํานวนเงิน
31,000.00
149,000.00
47,900.00
22,000.00
12,000.00
44,000.00
15,000.00
38,000.00
48,000.00

155

2,888,000.00

สหกรณฯ ตองสงขอมูลรายการหักเงินตางๆ ใหกับการเงิน ภ.จว.บุรีรัมย ทุกวันที่ 4 ของเดือน ดังนั้น
สมาชิกที่ยื่นกูตั้งแตวันที่ 4 ของเดือน สหกรณฯ จะหักเก็บเงินในเดือนถัดไป
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ทราบ
มติที่ประชุรัมบ.............................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................

-94.5 เรื่องรายงานการจายเงินกู

ในเดือน ตุลาคม 2562 สหกรณฯ จายเงินกูรวม 37 ราย เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 58,550,000.- บาท (หาสิบ-แปดลาน
หาแสนหาหมื่นบาทถวน) ตามรายละเอียดดังนี้
ประเภทเงินกู
วันที่จาย
จํานวน(ราย)
จํานวนเงิน(บาท)
เงินกูสามัญ
1 ตุลาคม 2562
35
58,540,000.00
เงินกูเพื่อซื้อรถจักรยานยนต
1 ตุลาคม 2562
2
10,000.00
รวมจายทั้งสิ้น
37
58,550,000.00
ทั้งนี้ สหกรณฯ ไดแนบรายละเอียดการกูเงินของสมาชิกทุกรายตามรายการดังกลาวขางตนในทายวาระ
การประชุม เพื่อใหหัวหนาหนวยทุกหนวยแจงใหสมาชิกตรวจสอบอีกครั้งดวย สําหรับเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินประจําเดือน
ตุลาคม 2562 สหกรณฯ จะสรุปการจายเงินในเดือนถัดไป
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติรัทบี่ปทราบ
ระชุม........................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................

4.6 เรื่องรายงานสมาชิกเขารวมโครงการเงินทุนสวัสดิการสมาชิก (ผูค้ําประกัน)

ในเดือน ตุลาคม 2562 มีสมาชิกสมัครเขารวมโครงการเงินทุนสวัสดิการสมาชิก (ผูค้ําประกัน) จํานวน 9 ราย เปน
จํานวนเงินทั้งสิ้น 185,000.- บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นหาพันบาทถวน) ตามรายละเอียดดังนี้
ลําดับ
ที่

1
2
3
4
5

ยศ นาม

ภ.จว.บุรีรัมย
ด.ต.วีรพงษ
สภ.หนองสองหอง
ร.ต.อ.สายชล
สภ.บานบัว
ส.ต.ท.ภัทรภูมิ
สภ.ทะเมนชัย
ด.ต.ปญญา
สภ.สตึก
ร.ต.อ.วิชัย

นามสกุล

เลข
ทะเบียน

จํานวนเงิน
(บาท)

ลําดับ
ที่

นครแสน

2481

10,000

6

เศรษฐรัมย

6327

10,000

7

นรสิงห

6846

15,000

8

ประเสริฐวิทย

6751

10,000

9

ภักดีนันท

4951

10,000

ยศ นาม

สภ.โนนเจริญ
จ.ส.ต.กฤษณะ
สภ.ลําดวน
ส.ต.ท.ธราธร
ภ.จว.บุรีรัมย
ร.ต.อ.วัชรินทร
สภ.หนองกี่
ร.ต.อ.ชัยณรงค

นามสกุล

เลข
ทะเบียน

จํานวนเงิน
(บาท)

เรืองประโคน

6513

10,000

ยิ่งมีมา

6890

45,000

นาคะพงษ

4603

65,000

รุกขสนธิ์

5956

10,000

สมาชิกเขารวมโครงการเงินทุนสวัสดิการสวัสดิการสมาชิก (ผูค้ําประกัน) จํานวน 2,432 คน เปนเงินคาสมัคร
143,545,000.- บาท
ตั้งแตเริ่มโครงการจนถึงปจจุบัน สหกรณฯ จายเงินกองทุนสวัสดิการสมาชิก (ผูค้ําประกัน) กรณีสมาชิก
เสียชีวิตจํานวน126 ราย กรณีโดนไลออกจากราชการจํานวน 9 ราย รวม 135 ราย จายเงินกองทุนสวัสดิการสมาชิก
(ผูค้ําประกัน) ไปแลวเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 53,228,783.- บาท มีเงินกองทุนสวัสดิการสมาชิก (ผูค้ําประกัน)
คงเหลือจากการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปและงบประมาณรายจายประจําป จํานวน 37,171,217.- บาท
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จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติรัทบี่ปทราบ
ระชุม.............................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

4.7 เรื่องรายงานสมาชิกเพิ่มคาหุนรายเดือน
ในเดือน ตุลาคม 2562 มีสมาชิกแจงความประสงคขอเพิ่มคาหุนรายเดือนจํานวน27 ราย เปน
ทั้งสิ้น 58,400.- บาท (หาหมื่นแปดพันสี่รอยบาทถวน) มีรายละเอียดดังนี้
ลําดับ ยศ นาม
ที่
ภ.จว.บุรีรัมย
1
ร.ต.อ.วัชรินทร
2
ร.ต.อ.นราธิป
สภ.เมืองบุรีรัมย
3
ร.ต.ต.กิตติ
4
ร.ต.ต.หญิงสุมาลี
สภ.นางรอง
5
ด.ต.นฤเบสก
สภ.บานบัว
6
ส.ต.อ.ธวัชชัย
สภ.ทะเมนชัย
7
ด.ต.ปญญา
สภ.ถาวร
8
ร.ต.อ.สราวุธ
สภ.หนองกี่
9
ร.ต.ต.ชายันต
10 ร.ต.อ.ชัยณรงค
สภ.พุทไธสง
11 ด.ต.พงษศักดิ์
สภ.โนนเจริญ
12 จ.ส.ต.กฤษณะ
สภ.โคกกระชาย
13 พ.ต.ท.สยาม
สภ.คูเมือง
14 ด.ต.ยอด

นามสกุล

นาคะพงษ
หรบรรพ

เดิม
(บาท)

เพิ่มเปน
(บาท)

ลําดับ
ที่

1,000
5,000

2,300
6,000

16,000
5,000

18,000
6,000

15
16
17
18
19

แปนชุมแสง

3,000

4,000

20

ทิพยโภชน

2,000

4,000

21

ประเสริฐรัมย

1,800

2,300

22

เมยประโคน

2,300

3,000

23

โพธิ์กลาง
รุกขสนธิ์

7,000
1,000

8,000
2,300

24

บุญเลิศ
โกนจา

25
ภักดีนันท

2,200

2,300
26

เรืองประโคน

2,000

2,300
27

เกียรติบรรจง

2,500

3,000

พลแสน

3,000

4,000

ยศ นาม
สภ.คูเมือง
ด.ต.ศักดา
ด.ต.สมปอง
ด.ต.ยุทธสิทธิ์
ส.ต.อ.ณรงคศักดิ์
ส.ต.อ.เจตนิพัทธ
สภ.นาโพธิ์
ด.ต.สัมฤทธิ์
สภ.ปะคํา
ด.ต.ชาญชัย
สภ.หวยราช
ร.ต.อ.เรืองธสิทธิ์
สภ.โนนสุวรรณ
ด.ต.สมชาย
สภ.บานใหมฯ
พ.ต.อ.สมยศ
บํานาญ
ร.ต.ท.สมพันธ
สหกรณฯ
นางทัศนีย
ตางจังหวัด
พ.ต.อ.พงษพันธ

จํานวนเงิน

นามสกุล

เดิม
(บาท)

เพิ่มเปน
(บาท)

สดรัมย
ครองโสม
ปะโกติโย
ตอนตํารัมย
แกวไธสง

2,300
10,000
2,500
1,500
1,300

2,800
12,000
3,500
1,700
1,500

ปุผาลา

1,800

2,300

มีดวงจันทร

1,000

2,500

เนื่องมัสฉา

3,000

5,000

อินทํานุ

6,000

8,500

พื้นชัยภูมิ

1,000

5,000

ปตถาติ

500

2,300

โพธิ์กลาง

8,000

9,000

บรรจงจิตร

2,500

30,000

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติรัทบี่ปทราบ
ระชุม............................................................................................................................................ .
......................................................................................................................................................................................
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4.8 เรื่องรายงานเงินรับฝาก

ระหวางวันที่ 21 กันยายน 28 ตุลาคม 2562 มีสมาชิกนําเงินมาฝากจํานวน 24 ราย เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น
3,321,296.- บาท (สามลานสามแสนสองหมื่นหนึ่งพันสองรอยเกาสิบหกบาทถวน) มีรายละเอียดดังนี้.1. สมาชิกหมายเลขบัญชี 007
จํานวนเงิน
61,000.00 บาท
2. สมาชิกหมายเลขบัญชี 119
”
60,000.00 บาท
3. สมาชิกหมายเลขบัญชี 156
”
6,500.00 บาท
4. สมาชิกหมายเลขบัญชี 187
”
1,000.00 บาท
5. สมาชิกหมายเลขบัญชี 189
”
1,000,000.00 บาท
6. สมาชิกหมายเลขบัญชี 193
”
75,000.00 บาท
7. สมาชิกหมายเลขบัญชี 199
”
20,000.00 บาท
8. สมาชิกหมายเลขบัญชี 204
”
105,000.00 บาท
9. สมาชิกหมายเลขบัญชี 242
”
5,000.00 บาท
10. สมาชิกหมายเลขบัญชี 254
”
500.00 บาท
11. สมาชิกหมายเลขบัญชี 262
”
50,000.00 บาท
12. สมาชิกหมายเลขบัญชี 263
”
100,000.00 บาท
13. สมาชิกหมายเลขบัญชี 270
”
1,786.00 บาท
14. สมาชิกหมายเลขบัญชี 274
”
162,700.00 บาท
15. สมาชิกหมายเลขบัญชี 308
”
60,000.00 บาท
16. สมาชิกหมายเลขบัญชี 324
”
1,000.00 บาท
17. สมาชิกหมายเลขบัญชี 349
”
50,000.00 บาท
18. สมาชิกหมายเลขบัญชี 350
”
10,000.00 บาท
19. สมาชิกหมายเลขบัญชี 352
”
10,000.00 บาท
20. สมาชิกหมายเลขบัญชี 363
”
1,500,000.00 บาท
21. สมาชิกหมายเลขบัญชี 377
”
5,000.00 บาท
22. สมาชิกหมายเลขบัญชี 378
”
12,810.00 บาท
23. สมาชิกหมายเลขบัญชี 379
”
24,000.00 บาท
มีสมาชิกถอนเงินฝากจํานวน 23ราย เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 3,177,632.25 บาท (สามลานหนึ่งแสนเจ็ดหมื่น-เจ็ด
พันหกรอยสามสิบสองบาทยี่สิบหาสตางค) สําหรับสมาชิกที่จะถอนเงินฝากเกิน 100,000.- บาท ขึ้นไป ขอใหแจงสหกรณฯ
ลวงหนา 1 เดือน เพื่อใหสหกรณฯ ไดวางแผนจัดสรรเงินใหถูกตอง เนื่องจากสหกรณฯ มีเงินเขามาจากการชําระหนี้ของ
สมาชิก เดือนละครั้ง
ณ วันที่
28ตุลาคม 2562 มีเงินฝากจํานวน 213 บัญชี เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 179,799,584.19 บาท (หนึ่งรอย
เจ็ดสิบเกาลานเจ็ดแสนเกาหมื่นเกาพันหารอยแปดสิบสี่บาทสิบเกาสตางค)
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
รับมติ
ทราบ
ที่ประชุม........................ ................................................................................................................................
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4.9 เรื่องสรุปรายงานการทําธุรกรรมทางการเงินของสหกรณฯ
ในรอบเดือน ตุลาคม 2562สหกรณฯ ไมมีการทําธุรกรรมที่ใชเงินสด แบบ ปปง. 1-01,การทําธุรกรรมที่
เกี่ยวกับสินทรัพย แบบ ปปง. 1-02 และการทําธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย แบบ ปปง. 1-03 แตอยางใด
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
รับมติ
ทราบ
ที่ประชุม.............................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
4.10 เรื่องรายงานระบบสมาชิกออนไลน
ตามที่สหกรณฯ ไดจัดทําระบบสมาชิกออนไลน เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับสมาชิกสามารถตรวจสอบ
ขอมูลทางเว็บไซตของสหกรณฯ ได ตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม 2560 เปนตนไป นั้น
สหกรณฯ ขอเรียนวาตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม 2560
– 20ตุลาคม 2562 มีสมาชิกเขาดูขอมูลแลวจํานวน 1,9 60
คน คิดเปนรอยละ 67.26 % จากจํานวนสมาชิกทั้งหมด 2,914 คน แยกรายละเอียดแตละสภ. ไดดังนี้
ชื่อหนวยงาน
1. สหกรณ
2. ภ.จว.บุรีรัมย
3. นปพ.
4. สภ.เมืองบุรีรัมย
5. สภ.บานดาน
6.สภ.หนองสองหอง
7. สภ.นางรอง
8. สภ.หนองไทร
9. สภ.ประโคนชัย
10. สภ.บานบัว
11. สภ.ลําปลายมาศ
12. สภ.ทะเมนชัย
13. สภ.ละหานทราย
14. สภ.ถาวร
15. สภ.หนองกี่
16. สภ.พุทไธสง
17. สภ.สตึก

จํานวนสมาชิก
(คน)

จํานวนสมาชิก
ที่เขาดู (คน)

จํานวนครั้ง

ชื่อหนวยงาน

จํานวนสมาชิก
(คน)

จํานวนสมาชิก
ที่เขาดู (คน)

จํานวนครั้ง

9
87
27
218
52
36
145
21
130
40
112
54
71
24
87
89
96

9
63
16
211
49
28
152
19
107
40
95
44
20
22
83
80
51

148
903
135
1,375
622
323
674
501
542
428
573
593
178
211
888
978
549

18. สภ.บานกรวด
19. สภ.โนนเจริญ
20. สภ.โคกกระชาย
21. สภ.หนองไมงาม
22. สภ.กระสัง
23. สภ.ลําดวน
24. สภ.คูเมือง
25. สภ.หินเหล็กไฟ
26. สภ.นาโพธิ์
27. สภ.หนองหงส
28. สภ.ปะคํา
29. สภ.พลับพลาชัย
30. สภ.หวยราช
31. สภ.โนนสุวรรณ
32. สภ.โนนดินแดง
33. สภ.บานใหมฯ
34. สภ.ชํานิ

72
25
33
25
55
28
53
24
52
35
49
57
39
50
57
48
49

75
24
20
27
50
23
28
25
57
30
39
24
36
31
34
22
40

530
253
239
374
443
402
216
186
308
249
341
270
528
207
299
308
542
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ชื่อหนวยงาน
35.สภ.เฉลิมพระเกียรติ
36. สภ.แคนดง
37. สภ.ชุมแสง

จํานวนสมาชิก
(คน)

จํานวนสมาชิก
ที่เขาดู (คน)

จํานวนครั้ง

59
47
24

62
28
25

603
200
197

ชื่อหนวยงาน
38. บํานาญ
39. ตางจังหวัด
รวม

จํานวนสมาชิก
(คน)

จํานวนสมาชิก
ที่เขาดู (คน)

จํานวนครั้ง

388
347
2,914

63
108
1,960

694
1,647
18,657

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
รับมติ
ทราบ
ที่ประชุม...........................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
4.11 เรื่องรายงานการสงเงินชําระหนี้ของสมาชิกตางจังหวัด

ระหวางวันที่ 21 กันยายน
–28 ตุลาคม 2562 มีสมาชิกตางจังหวัดจํานวน 20 5 ราย สงเงินมาชําระหนี้เปนเงินตน
พรอมดอกเบี้ย 2,601,416.20 บาท และในวันสิ้นเดือนสหกรณฯ เรียกเก็บจากผูค้ําประกันจํานวน 10 ราย เปนเงินตนพรอม
ดอกเบี้ย 60,200.- บาท รายละเอียดปรากฏอยูในหนา 13 - 24
ลําดับ ยศ นาม
ที่
1 พ.ต.ท. ชัยทัต

นามสกุล

สังกัดเดิม

ใสสดศรี

หนองสองหอง สภ.กุดเสลา

2

ร.ต.อ. ศุภวุฒิ

วงษบุตร

ประ โคนชัย

3

พ.ต.ท. สุชัย

เกวียนโคกกรวด

นางรอง

4

ด.ต.

ปตถาวัน

หนองกี่

5

พ.ต.ท. กิตติทัศน

วงษถาวร

ภ.จว.บุรีรัมย

6

ด.ต.

เกียรตินอก

ภ.จว.บุรีรัมย

7

ร.ต.อ. วัชรพงษ

อรุณไพร

ชํานิ

8

ด.ต.

บุญศรีรัมย

บานกรวด

9

ร.ต.อ. สมพงษ

สุขสังข

เมืองบุรีรัมย

จันทรไทยศรี

สภ.นางรอง

11 ร.ต.ต. พนม

วัชรวรพันธุ

ภ.จว.บุรีรัมย

12 ด.ต.

อสิพงษ

หวยราช

10 ด.ต.

มานพ

ธนเกียรติ

เสรี

วัฒนธวุฒิ

สมพงษ

ยายไป
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จ.ศรีสะเกษ
สภ.หวยขา
จ.อุบลราชธานี
สภ.เมืองที
จ.สุรินทร
สภ.บัวลาย
จ.นครราชสีมา
ภ.จว.สุรินทร
จ.สุรินทร
สภ.เมืองหนองคาย
จ.หนองคาย
สภ.อุดมทรัพย
จ.นครราชสีมา
สภ.เมืองเชียงใหม
จ.เชียงใหม
สภ.เกษตรสมบูรณ
จ.ชัยภูมิ
สภ.สังขะ
จ.สุรินทร
สภ.ปากชอง
จ.นครราชสีมา
สภ.หวยทับทัน
จ.ศรีสะเกษ

หุน
คงเหลือ
447,300

ตนเงิน
เคลื่อนไหว
ที่คาง
ครั้งสุดทาย
1,386,738 24 ต.ค.2562

348,500

542,301 30 ก.ย.2562

448,100

1,818,319 26 ก.ย.2562

619,000

1,181,557 26 ก.ย.2562

406,500

1,989,934 26 ก.ย.2562

415,000

1,856,382 30 ก.ย.2562

250,400

1,366,925 26 ก.ย.2562

606,000

1,748,493 27 ก.ย.2562

313,000

1,264,772 25 ก.ย.2562

446,000

1,678,793 26 ก.ย.2562

140,000

126,182 26 ก.ย.2562

312,000

1,207,656 25 ก.ย.2562

ลําดับ ยศ นาม
ที่
13 ร.ต.อ. นิธิศ

นามสกุล

สังกัดเดิม

โชคบัณฑิต

ภ.จว.บุรีรัมย

14 ร.ต.อ. ชยพล

เขื่อนทอง

โนนเจริญ

15 พ.ต.อ. ทรงวุฒิ

ไสยบุญ

หนองกี่

16 ร.ต.ต. ชาญณุวัฒน

เทียมวงศ

สตึก

17 ด.ต.

บานกระโทก

ภ.จว.บุรีรัมย

18 ร.ต.ท. ประเสริฐ

วิโรจไพศาลกุล

ชํานิ

19 ด.ต.

สวางวินัยวัชระ

หนองหงส

20 จ.ส.ต. อานุภาพ

อาจิณกิจ

ปะคํา

21 ด.ต.

สํารวย

ตะสิงห

ลําปลายมาศ

22 ร.ต.อ. อนุชิต

ชาวดง

หินเหล็กไฟ

23 พ.ต.ต. ณรงคฤทธิ์

ปานแดง

บานกรวด

24 ร.ต.ท. บุญรอด

มณฑา

กระสัง

25 ด.ต.

วีรภัทร

เกาะสังข

กระสัง

26 ด.ต.

เดชาธร

ตองกระโทก

หนองหงส

27 ร.ต.ท. ธนวัฒน

วัฒนธนกาญจน

หนองหงส

28 ด.ต.

เทวิน

แซมทอง

หนองหงส

29 ด.ต.

พัชรณัฏฐ

ปลั่งกลาง

นปพ.

30 ด.ต.

จักรพรรดิ์

ศรีจําปา

บานกรวด

31 ด.ต.

อุเทน

นอนา

บานใหมฯ

32 ด.ต.

ทุงทอง

โพธิ์ทับไทย

โนนดินแดง

ศุภัช

ชาญชัย
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ยายไป
สภ.เมืองอุดรธานี
จ.อุดรธานี
สภ.นาจะหลวย
จ.อุบลราชธานี
สภ.สีคิ้ว
จ.นครราชสีมา
สภ.โคกสวาง
จ.รอยเอ็ด
สภ.โหลงขอด
จ.เชียงใหม
สภ.น้ําขุน
จ.อุบลราชธานี
สภ.ปกธงชัย
จ.นครราชสีมา
สภ.วังน้ําเย็น
จ.สระแกว
สภ.ลําทะเมนชัย
จ.นครราชสีมา
สภ.เมืองอุดรธานี
จ.อุดรธานี
สภ.เมืองที
จ.สุรินทร
สภ.หวยแถลง
จ.นครราชสีมา
สภ.พิมาย
จ.นครราชสีมา
สภ.ครบุรี
จ.นครราชสีมา
สภ.คลองไผ
จ.นครราชสีมา
สภ.นิคมพัฒนา
จ.ระยอง
สภ.เมืองเชียราย
จ.เชียงราย
สน.โชคชัย
กรุงเทพฯ
สภ.เมืองยาง
จ.นครราชสีมา
สภ.อรัญประเทศ
จ.สระแกว

หุน
คงเหลือ
312,700

ตนเงิน
เคลื่อนไหว
ที่คาง
ครั้งสุดทาย
1,483,402 30 ก.ย.2562

174,800

202,588 27 ก.ย.2562

1,493,000

1,221,620 26 ก.ย.2562

216,400

502,200 30 ก.ย.2562

409,000

2,314,288 27 ก.ย.2562

372,000

1,667,894 30 ก.ย.2562

403,100

1,284,501 25 ก.ย.2562

299,900

1,446,352 25 ก.ย.2562

887,500

1,341,636 26 ก.ย.2562

447,200

1,720,344 30 ก.ย.2562

525,000

1,649,050 26 ก.ย.2562

234,000

945,724 26 ก.ย.2562

414,300

1,616,037 26 ก.ย.2562

272,000

303,361 27 ก.ย.2562

246,000

1,159,497 26 ก.ย.2562

322,300

460,007 27 ก.ย.2562

299,000

1,292,277 25 ก.ย.2562

176,200

770,240 26 ก.ย.2562

276,400

1,369,204 25 ก.ย.2562

311,000

1,077,498 25 ก.ย.2562

ลําดับ ยศ
ที่
33 ด.ต.

นาม

นามสกุล

กฤษณะพงศ

การบรรจง

หนองกี่

34 ร.ต.ท. จีรยุทธ

ตุนปา

นาโพธิ์

35 ด.ต.

ชาญณรงค

ทรงวาจา

กระสัง

36 ด.ต.

วิทยา

คณะสา

บานดาน

37 ร.ต.ท. สุรชัย

จรัสรัมย

โนนสุวรรณ

38 ด.ต.

ศรีคัทธะนาม

พุทไธสง

39 พ.ต.ต. ศาสตรา

คําขาว

สตึก

40 ร.ต.ต. คมกฤช

ซอนกลิ่น

โนนดินแดง

41 ร.ต.ท. นิธิเดช

คําอุต

นปพ.

42 ด.ต.

ศิริวัฒน

พิมพพล

ลําปลายมาศ

43 ด.ต.

ชัยยศ

เอี่ยมศิริ

ละหานทราย

44 พ.ต.ต. วรกาญจน

เจริญศิริ

สตึก

45 ร.ต.อ. ทวีศักดิ์

กวนกระโทก

หนองกี่

46 พ.ต.ท. ทองดี

วิชชุเมธาลักษณ

ประโคนชัย

47 ด.ต.

สุดหอม

หนองหงส

48 ร.ต.ต. ดามพยฤทธิ์

ไกรษร

พลับพลาชัย

49 ด.ต.

ยี่สุนหอม

คูเมือง

50 ร.ต.ท. วีระศักดิ์

ศักดิ์ศิริภูมิพัฒน

พลับพลาชัย

51 ร.ต.อ. สมบัติ

ดีเกษม

ละหานทราย

52 ด.ต.

คําหินกอง

หนองสองหอง

จีระศักดิ์

วิวัธ

วิศิษฐ

ประเสริฐ

สังกัดเดิม
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ยายไป
สภ.พิมาย
จ.นครราชสีมา
สน.บางรัก
กรุงเทพฯ
สภ.ปราสาท
จ.สุรินทร
สภ.ปทุมรัตน
จ.รอยเอ็ด
สภ.สะเดา
จ.สุรินทร
สภ.เมืองพัทยา
จ.ชลบุรี
สภ.ขุขันธ
จ.ศรีสะเกษ
สภ.ทุงมน
จ.สุรินทร
สภ.บัวลาย
จ.นครราชสีมา
สภ.ขามทะเลสอ
จ.นครราชสีมา
สภ.หลมสัก
จ.เพชรบูรณ
สภ.บัวเชด
จ.สุรินทร
สภ.โชคชัย
จ.นครราชสีมา
สภ.ภูสิงห
จ.ศรีสะเกษ
สภ.พล
จ.ขอนแกน
สภ.ภูสิงห
จ.ศรีสะเกษ
สภ.จอมพระ
จ.สุรินทร
สภ.แหลมฉบัง
จ.ชลบุรี
สภ.ดอนแสนสุข
จ.นครราชสีมา
บก.ปส.2
กรุงเทพฯ

หุน
คงเหลือ
302,000

ตนเงิน
เคลื่อนไหว
ที่คาง
ครั้งสุดทาย
1,442,809 30 ก.ย.2562

160,400

512,194 27 ก.ย.2562

214,100

344,828 26 ก.ย.2562

431,100

2,010,041 30 ก.ย.2562

447,200

1,727,333 2 ต.ค.2562

198,000

103,764 30 ก.ย.2562

193,000

742,626 25 ก.ย.2562

275,000

616,848 26 ก.ย.2562

107,400

222,077 26 ก.ย.2562

475,000

1,882,332 27 ก.ย.2562

190,600

238,566 30 ก.ย.2562

276,400

390,930 26 ก.ย.2562

190,800

195,980 26 ก.ย.2562

402,000

1,687,267 25 ก.ย.2562

309,100

1,616,303 27 ก.ย.2562

264,500

1,179,722 25 ก.ย.2562

363,900

1,886,131 26 ก.ย.2562

175,500

253,094 26 ก.ย.2562

146,600

362,086 27 ก.ย.2562

143,700

476,950 25 ก.ย.2562

ลําดับ ยศ
ที่
53 ด.ต.

นาม

นามสกุล

สุรการ

มีแยมภักดิ์

ชํานิ

54 ร.ต.อ. นิพนธ

เพื่อนสงคราม

เฉลิมฯ

55 ด.ต.

สาบุตร

หนองสองหอง

56 พ.ต.ท. ยุพราช

เทพบัณฑิตย

พุทไธสง

57 ด.ต.

สมาท

ดงแกว

บานใหมฯ

58 ด.ต.

ฉันทวุฒิ

บุนรสิงห

ลําปลายมาศ

59 ร.ต.ท. สุวัฒน

ติระวัฒนศักดิ์

กระสัง

60 ร.ต.ต. วาสุกรี

ยวงมณี

พุทไธสง

61 ด.ต.

โพธิบัติ

ลําปลายมาศ

62 พ.ต.ท. พงศธร

โสกูล

เฉลิมฯ

63 พ.ต.ท. อราม

พุฒชาลี

นาโพธิ์

64 พ.ต.ท. บุญศักดิ์

คิดสงวน

บานดาน

65 ร.ต.อ. ประสิทธิ์

ไกรงาม

บานกรวด

66 ร.ต.ท. ณัฐพล

ธรรมมาวุฒิกูล

แคนดง

67 ร.ต.ท. ชยุต

มารศรี

หนองกี่

68 พ.ต.ท. จักรเพชร

ศรีวุฒิทรัพย

บานบัว

69 พ.ต.ท. สิทธิชัย

สุนารักษ

หนองกี่

70 พ.ต.อ. ประทีป

ปยะทัตศรี

ละหานทราย

71 ร.ต.อ. วีระ

ยันละหา

นางรอง

72 ด.ต.

หวังคุมกลาง

นปพ.

อาณัติ

นําพล

อุทัย

สังกัดเดิม
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ยายไป
สภ.บอวิน
จ.ชลบุรี
สภ.จัตุรัส
จ.ชัยภูมิ
สภ.ศรีราชา
จ.ชลบุรี
สภ.เทนมีย
จ.สุรินทร
สภ.ชนบท
จ.ขอนแกน
สภ.พยัคฆภูมิพิสัย
จ.มหาสารคาม
สภ.กาบเชิง
จ.สุรินทร
สภ.ประทาย
จ.นครราชสีมา
สภ.บานแปลง
จ.จันทบุรี
สภ.เฉลิมฯ
จ.นครราชสีมา
สภ.ไทยเจริญ
จ.ยโสธร
สภ.กันทรอม
จ.ศรีสะเกษ
สภ.ตาลสุม
จ.อุบลราชธานี
ตรวจคนเขาเมือง
จ.สกลนคร
สภ.สีดา
จ.นครราชสีมา
สภ.โชคนาสาม
จ.สุรินทร
สภ.พลสงคราม
จ.นครราชสีมา
สภ.หนองบัวแดง
จ.ชัยภูมิ
ภ.จว.ปราจีนบุรี
จ.ปราจีนบุรี
ฝอ.บก.ทล.
กรุงเทพฯ

หุน
คงเหลือ
301,600

ตนเงิน
เคลื่อนไหว
ที่คาง
ครั้งสุดทาย
1,508,355 27 ก.ย.2562

485,000

1,853,470 25 ก.ย.2562

410,100

1,838,475 1 ต.ค.2562

457,200

1,751,325 26 ก.ย.2562

186,000

866,881 29 ก.ย.2562

234,000

942,429 27 ก.ย.2562

275,500

646,470 26 ก.ย.2562

345,000

1,162,893 26 ก.ย.2562

380,500

1,853,684 26 ก.ย.2562

904,000

740,533 30 ก.ย.2562

444,100

2,166,426 26 ก.ย.2562

316,100

1,935,979 25 ก.ย.2562

347,400

578,455 30 ก.ย.2562

190,000

644,029 1 ต.ค.2562

192,000

527,941 26 ก.ย.2562

343,500

794,595 26 ก.ย.2562

910,500

1,807,484 27 ก.ย.2562

366,000

---

163,200

419,276 25 ก.ย.2562

385,500

1,816,007 30 ก.ย.2562

24 ต.ค.2562

ลําดับ ยศ นาม
ที่
73 พ.ต.ท. แมน

นามสกุล

สังกัดเดิม

ทิพยอักษร

กระสัง

74 พ.ต.ท. อุดมพล

เอื้อศิลามงคล

นางรอง

75 จ.ส.ต. ฐิติพงษ

บุญแสน

สภ.บานใหมฯ

76 พ.ต.ท. นิสัญ

วงศจันทา

ลําปลายมาศ

77 พ.ต.ท. อรรถพร

พุมหวยรอบ

เมืองบุรีรัมย

78 ร.ต.อ. สันติ

โมทนา

โนนดินแดง

79 ด.ต.

จันทรประโคน

บานกรวด

80 พ.ต.ท. ชินเทพ

พันธุทอง

หนองหงส

81 พ.ต.ท. บรม

ศรีสงค

ละหานทราย

82 พ.ต.ท. เอกภาค

ธูปสมุทร

กระสัง

83 ร.ต.อ. สุติพงษ

โสดาจันทร

บานกรวด

84 พ.ต.ท. พิบูลย

คําจันทรดี

บานกรวด

85 พ.ต.ท. พงศยุทธ

แกวดอนรี

บานกรวด

86 ร.ต.อ. ขัตติยะ

เขียวอุตสา

นาโพธิ์

87 ร.ต.ท. สุทัด

กลมกูล

โนนดินแดง

88 ร.ต.อ. ฟาลิขิต

แสนจังหรีด

หนองสองหอง

89 พ.ต.ท. ศศิศ

เชิญรัมย

บานกรวด

90 พ.ต.ท. คํานวณ

บายกระโทก

นางรอง

91 ร.ต.อ. อภิเชษฐ

หวยทราย

เมืองบุรีรัมย

92 จ.ส.ต. สภา

เกตุใหม

นปพ.

จําแลง
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ยายไป
สภ.เมืองสุรินทร
จ.สุรินทร
สน.บุปผาราม
กรุงเทพฯ
สภ.ประทาย
จ.นครราชสีมา
สภ.ศรีณรงค
จ.สุรินทร
ฝอ.3 บก.อก.ภ.3
จ.นครราชสีมา
สภ.เฉลิมพระเกียรติ
จ.นครราชสีมา
สน.บึงกุม
กรุงเทพฯ
สภ.ปรือใหญ
จ.ศรีสะเกษ
สภ.ภูเขียว
จ.ชัยภูมิ
สภ.คลองหาด
จ.สระแกว
สภ.ไพรบึง
จ.ศรีสะเกษ
สภ.ทาตูม
จ.สุรินทร
ภ.จว.นครราชสีมา
จ.นครราชสีมา
สภ.คง
จ.นครราชสีมา
สภ.ดอนหัวฬอ
จ.ชลบุรี
สภ.บัวใหญ
จ.นครราชสีมา
สภ.โนนสูง
จ.นครราชสีมา
สภ.กาบเชิง
จ.สุรินทร
บก.ตม.6 อ.หาดใหญ
จ.สงขลา
สภ.เสิงสาง
จ.นครราชสีมา

หุน
คงเหลือ
243,600

ตนเงิน
เคลื่อนไหว
ที่คาง
ครั้งสุดทาย
1,161,509 26 ก.ย.2562

912,000

500,442 27 ก.ย.2562

160,000

724,293 26 ก.ย.2562

397,000

1,715,805 26 ก.ย.2562

394,000

1,830,938 30 ก.ย.2562

434,000

1,329,364 26 ก.ย.2562

145,500

400,537 27 ก.ย.2562

585,000

969,967 25 ก.ย.2562

248,000

935,141 25 ก.ย.2562

551,300

1,687,160 25 ก.ย.2562

424,700

2,115,865 25 ก.ย.2562

453,500

182,952 26 ก.ย.2562

189,000

320,234 26 ก.ย.2562

238,000

976,306 26 ก.ย.2562

149,000

313,599 27 ก.ย.2562

137,700

424,328 26 ก.ย.2562

364,000

1,202,559 27 ก.ย.2562

410,000

1,765,481 25 ก.ย.2562

168,800

654,931 26 ก.ย.2562

356,400

1,840,861 26 ก.ย.2562

ลําดับ ยศ นาม
ที่
93 ส.ต.อ. ธวัชชัย

นามสกุล

สังกัดเดิม

ยายไป

ศรีสัตยา

หนองไมงาม

94 ร.ต.ต. กษิดิศ

แสนแกว

หนองไมงาม

95 พ.ต.ท. นิยม

จันทรหา

แคนดง

96 พ.ต.ท. ณัฐวุฒิ

รุงเรือง

ประโคนชัย

บก.สส.ภ.3
จ.นครราชสีมา
สภ.ศรีเทพ
จ.เพชรบูรณ
บก.อก.ภ.3
จ.นครราชสีมา
สภ.โนนไทย
จ.นครราชสีมา

97 ร.ต.อ. ศุภเกียรติ

จอมพล

หนองสองหอง

98 ด.ต.

ทัตพงศ

อาทวัง

เมืองบุรีรัมย

99 ร.ต.ท. อัครเดช

เพ็งวงษ

โคกกระชาย

100 พ.ต.ท. ยงยุทธ

แซะจอหอ

บานดาน

101 พ.ต.ต. ไพศาล

ปนเร็ว

โนนสุวรรณ

102 พ.ต.ท. จักรินทร

พวงสมบัติ

บานใหมฯ

103 พ.ต.ท. อรพล

โคตรโนนกอก

ทะเมนชัย

104 ด.ต.

ยายิรัมย

105 จ.ส.ต. ศุภมิตร

หุน
คงเหลือ
269,000

ตนเงิน
เคลื่อนไหว
ที่คาง
ครั้งสุดทาย
1,226,452 30 ก.ย.2562

175,000

626,246 30 ก.ย.2562

489,000

1,732,703 30 ก.ย.2562

130,000

210,883 25 ก.ย.2562

จพน.ตํารวจศาลศูนยรักษา
ความปลอดภัย กรุงเทพฯ

255,000

925,087 25 ก.ย.2562

สภ.สังขะ
จ.สุรินทร
สภ.วังน้ําเขียว
จ.นครราชสีมา
สภ.เทพสถิต
จ.ชัยภูมิ
สภ.พระทองคํา
จ.นครราชสีมา
สภ.ชุมพวง
จ.นครราชสีมา
สภ.หนองสาหราย
จ.นครราชสีมา

199,900

858,990 26 ก.ย.2562

242,000

955,176 26 ก.ย.2562

315,000

948,994 25 ก.ย.2562

233,800

642,201 27 ก.ย.2562

209,700

1,200,257 26 ก.ย.2562

239,000

310,236 1 ต.ค.2562

ภ.จว.บุรีรัมย

สภ.เมืองนครราชสีมา
จ.นครราชสีมา

206,000

939,829 26 ก.ย.2562

เกลียวชมพูนุช

หนองไทร

236,400

1,271,964 25 ก.ย.2562

106 พ.ต.ท. ศักดิ์ศรณ

วันสุข

ทะเมนชัย

247,000

914,911 26 ก.ย.2562

107 ร.ต.ต. พูนผล

พันธุกูล

สภ.บานกรวด

108,000

58,051 25 ก.ย.2562

108 ส.ต.อ. ณฐพรหม

อุนพิทักษสกุล

ลําดวน

255,300

999,905 26 ก.ย.2562

109 ส.ต.อ. ยุทธนา

ขมวดทรัพย

ลําดวน

204,000

980,255 30 ก.ย.2562

110 ส.ต.ท. วีระวัฒน

ชัยปญหา

โนนเจริญ

ตม.ทอ.กรุงเทพฯ
บก.ตม.2
สภ.โนนสูง
จ.นครราชสีมา
ภ.จว.สุรินทร
จ.สุรินทร
สภ.จอหอ
จ.นครราชสีมา
สภ.กุมภวาป
จ.อุดรธานี
สภ.ประทาย
จ.นครราชสีมา

99,000

94,191 26 ก.ย.2562

111 พ.ต.ต. โกสินทร

แจมทองหลาง

โนนดินแดง

สภ.เมืองนครราชสีมา
จ.นครราชสีมา

192,000

882,022 26 ก.ย.2562

112 พ.ต.ท. อรรณพ

มานทอง

คูเมือง

สภ.บานเหลื่อม
จ.นครราชสีมา

319,900

1,450,783 30 ก.ย.2562

วุธธิ
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ลําดับ ยศ นาม
ที่
113 พ.ต.ท. เดชประเสริฐ

นามสกุล
อัจฉริยะวิศรุต

คูเมือง

114 จ.ส.ต. อดิศักดิ์

ยนตสถิตยกุล

บานกรวด

115 ร.ต.ท. สรวิศ

คําเปลง

โนนเจริญ

116 พ.ต.ท. สมโภชน

ทิพยวัลย

พลับพลาชัย

117 ร.ต.ท. ธวัชชัย

บุญญพาพงศ

พลับพลาชัย

118 พ.ต.ท. วิชาญ

ทาไม

หินเหล็กไฟ

119 ร.ต.อ. ภคิน

กลิ่นสุวรรณ

ภ.จว.บุรีรัมย

120 ร.ต.ท. วิษณุ

วงษณรงค

นาโพธิ์

121 ร.ต.ท. ศักดา

กองทอง

คูเมือง

122 ร.ต.ท. นภดล

อินทรทอง

โคกกระชาย

123 ร.ต.ต. ขุนพน

เถาวคํา

โคกกระชาย

124 ร.ต.ท. สิงหณพร

ผิวขํา

กระสัง

125 ร.ต.ท. สุริยัน

บุญทันเสน

กระสัง

126 พ.ต.ท. กิตติ์ธนานาท

แกวคําบง

หนองกี่

127 พ.ต.อ. สมภพ

สังขกรทอง

นางรอง

128 พ.ต.ท. อดิศักดิ์

จันทรสอน

ประโคนชัย

129 พ.ต.ท. สมรัก

มูลหาร

บานกรวด

130 ร.ต.อ. สุรพัศ

ผมหอม

สตึก

131 ด.ต.

โพธิ์แกว

นางรอง

ชวยรัมย

โคกกระชาย

วิชญภาส

132 ร.ต.ท. พิศาล

สังกัดเดิม
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ยายไป
บก.อก.ภ.3
จ.นครราชสีมา
ทล.5 กก.3 บก.ทล.
กรุงเทพฯ
สภ.สาขลา
จ.สมุทรปราการ
สภ.ทุงมน
จ.สุรินทร
สภ.คลองไผ
จ.นครราชสีมา
สภ.พนมดงรัก
จ.สุรินทร
ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ
บก.ตม.2
สภ.โนนคูณ
จ.ศรีสะเกษ
สภ.ไทยเจริญ
จ.ยโสธร
สภ.โดนเอาว
จ.ศรีสะเกษ
สภ.ไพรบึง
จ.ศรีสะเกษ
ภ.จว.มุกดาหาร
จ.มุกดาหาร
สภ.เทนมีย
จ.สุรินทร
บก.สส.ภ.3
จ.นครราชสีมา
ภ.จว.นครราชสีมา
จ.นครราชสีมา
สภ.จะกง
จ.ศรีสะเกษ
สภ.แสนสุข
จ.ชลบุรี
สภ.โนนนารายณ
จ.สุรินทร
สภ.ทาแซะ
จ.ชุมพร
สภ.เมืองบัว
จ.สุรินทร

หุน
คงเหลือ
305,400

ตนเงิน
เคลื่อนไหว
ที่คาง
ครั้งสุดทาย
797,407 30 ก.ย.2562

249,200

1,133,516 30 ก.ย.2562

378,000

1,672,705 26 ก.ย.2562

227,100

1,072,912 26 ก.ย.2562

295,000

1,601,433 27 ก.ย.2562

340,900

1,914,496 26 ก.ย.2562

294,900

1,270,487 25 ก.ย.2562

224,900

1,316,594 25 ก.ย.2562

162,000

339,975 26 ก.ย.2562

350,600

1,897,918 30 ก.ย.2562

240,000

964,444 25 ก.ย.2562

248,000

900,404 25 ก.ย.2562

251,900

574,054 26 ก.ย.2562

367,000

874,868 26 ก.ย.2562

790,000

435,224 26 ก.ย.2562

394,000

857,488 30 ก.ย.2562

696,000

979,511 26 ก.ย.2562

348,400

914,497 26 ก.ย.2562

344,700

1,892,975 25 ก.ย.2562

254,700

1,096,387 26 ก.ย.2562

ลําดับ ยศ นาม
ที่
133 พ.ต.ต. สุรสิทธิ์

นามสกุล

สังกัดเดิม

บุญเนตร

นาโพธิ์

134 ร.ต.อ. ศักรพงศ

ปราบริปู

เมืองบุรีรัมย

135 ร.ต.อ. ไพรวัลย

เมืองแสน

ทะเมนชัย

136 ร.ต.ท. สิปปวิชญ

พูนกลา

กระสัง

137 ร.ต.อ. สมศักดิ์

เที่ยงดาห

หนองไทร

138 จ.ส.ต. นิวัฒน

เชียรประโคน

ละหานทราย

139 พ.ต.ท. สมบูรณ

คะเรรัมย

ลําปลายมาศ

140 จ.ส.ต. นภากรณ

ปุลันรัมย

ประโคนชัย

141 ร.ต.ท. สุวัจน

เจริญทาว

บานบัว

142 ร.ต.ท. ศาสตรา

นันทรักษ

ลําดวน

143 ร.ต.ท. รถชสิทธิ์

แสงกระโทก

นาโพธิ์

144 ร.ต.ท. ไกรสร

คําภาปตน

นาโพธิ์

145 ร.ต.ท. หญิงปภาดา

สุภาพไพบูล

ภ.จว.บุรีรัมย

146 ร.ต.ท. วศิน

รินสันเทียะ

โคกกระชาย

147 ร.ต.ท. ชานัน

โพธิ์หลา

นาโพธิ์

148 ส.ต.ต. สุริยา

สุดโสม

หนองไทร

149 ส.ต.ท. ฤทธิรงค

จันผักแวน

ลําปลายมาศ

150 ส.ต.ท. จงรัก

หวังบุญ

ทะเมนชัย

151 ส.ต.ท. อภิสิทธิ์

ปอมมาตา

ละหานทราย

152 ส.ต.ท. ณัฐพล

เหลาชัย

เมืองบุรีรัมย
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ยายไป
สภ.โพนพิสัย
จ.หนองคาย
ตม.ทอ.กรุงเทพ
บก.ตม.2
ภ.จว.หนองคาย
จ.หนองคาย
สภ.ปราสาท
จ.สุรินทร
สภ.เสิงสาง
จ.นครราชสีมา
สภ.เมืองระยอง
จ.ระยอง
สภ.วัดสิงห
จ.ชัยนาท
สภ.ไมแกน
จ.ปตตานี
สภ.ชานุมาน
จ.อํานาจเจริญ
สภ.หนามแทง
จ.อุบลราชธานี
สภ.ชุมพวง
จ.นครราชสีมา
สภ.ชองแม็ก
จ.อุบลราชธานี
สภ.จะกง
จ.ศรีสะเกษ
สภ.วังน้ําเขียว
จ.นครราชสีมา
ภ.จว.มหาสารคาม
จ.มหาสารคาม
สภ.สีคิ้ว
จ.นครราชสีมา

หุน
คงเหลือ
305,800

ตนเงิน
เคลื่อนไหว
ที่คาง
ครั้งสุดทาย
927,512 30 ก.ย.2562

346,000

1,927,716 25 ก.ย.2562

247,000

898,586 30 ก.ย.2562

313,300

1,986,238 29 ก.ย.2562

296,800

958,071 27 ก.ย.2562

351,300

1,058,969 27 ก.ย.2562

316,200

949,563 25 ก.ย.2562

264,600

1,340,424 25 ก.ย.2562

319,900

1,788,194 27 ก.ย.2562

275,500

1,332,194 30 ก.ย.2562

289,600

993,263 26 ก.ย.2562

600,700

1,336,619 30 ก.ย.2562

192,500

1,124,299 25 ก.ย.2562

316,900

1,103,724 30 ก.ย.2562

212,200

393,717 27 ก.ย.2562

185,900

856,397 26 ก.ย.2562

สภ.เมืองนครราชสีมา
จ.นครราชสีมา

139,100

738,006 26 ก.ย.2562

สภ.หวยแถลง
จ.นครราชสีมา
สภ.นาตาล
จ.อุบลราชธานี
สภ.โชคชัย
จ.นครราชสีมา

202,800

1,159,158 30 ก.ย.2562

129,000

389,971 30 ก.ย.2562

162,000

301,482 26 ก.ย.2562

ลําดับ ยศ นาม
ที่
153 ส.ต.ท. วิชชุกาย

นามสกุล

สังกัดเดิม

ขวาเนาว

โนนเจริญ

154 ส.ต.ต. ขุนทอง

สียางนอก

โนนเจริญ

155 ส.ต.ท. วีระชน

พลพราหมณ

นาโพธิ์

156 ส.ต.ท. ธนเดช

ไลไธสง

ชุมแสง

157 ส.ต.ท. ชนภัทร

วรรณพัฒน

บานใหมฯ

158 ส.ต.ท. ฐากูร

ปุปะเท

นปพ.

159 ส.ต.ต. ชลิต

รั้งกลาง

ถาวร

160 ส.ต.ท. นครินทร

แกวไทย

ถาวร

161 ส.ต.ท. สนิท

ทนิรัมย

นางรอง

162 ส.ต.ท. สถาพร

มีสาระพันธ

นางรอง

163 ส.ต.ต. ศตวรรษ

งอนกลาง

หนองไมงาม

164 ร.ต.ท. เอกวัฒน

แกวอมร

ปะคํา

165 ส.ต.ท. จตุพร

มณฑาสุวรรณ

เมืองบุรีรัมย

166 ส.ต.ต. เอกลักษณ

นอขุนทด

เมืองบุรีรัมย

167 ส.ต.ต. พงษวริศ

รักษนาม

บานดาน

168 ส.ต.ท. พิชัยรัตน

โชตินอก

โคกกระชาย

169 ส.ต.ต. กรกฎ

ทวยไธสง

สตึก

170 ส.ต.ท. อรรถสิทธิ์

ไตรโคกสูง

ลําดวน

171 ส.ต.ท. พิสุทธิ

บุญตา

หนองหงส

172 ส.ต.ท. สมศักดิ์

เมินกระโทก

หินเหล็กไฟ
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ยายไป
สภ.เมืองชัยภูมิ
จ.ชัยภูมิ
สภ.ประทาย
จ.นครราชสีมา
สภ.แกงสนามนาง
จ.นครราชสีมา
สภ.ชุมพลบุรี
จ.สุรินทร
สภ.พระอินทรราชา
จ.พระนครศรีอยุธยา
สภ.วาปปทุม
จ.มหาสารคาม

หุน
คงเหลือ
131,000

ตนเงิน
เคลื่อนไหว
ที่คาง
ครั้งสุดทาย
631,389 25 ก.ย.2562

70,000

15,635 26 ก.ย.2562

200,200

1,202,800 26 ก.ย.2562

209,300

1,174,281 26 ก.ย.2562

211,600

1,073,774 30 ก.ย.2562

138,600

649,484 27 ก.ย.2562

สภ.เมืองนครราชสีมา
จ.นครราชสีมา

148,500

418,930 26 ก.ย.2562

ศฝร.ภ.3.
จ.นครราชสีมา
สภ.ขุมพลบุรี
จ.สุรินทร
กก.สส.4 บก.สส.ภ.3

114,000

342,824 26 ก.ย.2562

129,000

371,507 26 ก.ย.2562

210,600

1,340,326 25 ก.ย.2562

สภ.พิมาย
จ.นครราชสีมา
สภ.ยางสีสุราช
จ.มหาสารคาม
สภ.หมูสี
จ.นครราชสีมา
สภ.ปากชอง
จ.นครราชสีมา
สภ.หินดาด
จ.นครราชสีมา
กก.สืบสวน
ภ.จว.นครราชสีมา
สภ.เจาะไอรอง
จ.นราธิวาส
สภ.ขามทะเลสอ
จ.นครราชสีมา
สภ.พิมาย
จ.นครราชสีมา
สภ.โชคชัย
จ.นครราชสีมา

174,200

889,803 26 ก.ย.2562

219,100

528,235 27 ก.ย.2562

187,000

397,551 26 ก.ย.2562

142,700

612,339 26 ก.ย.2562

127,000

397,398 25 ก.ย.2562

215,500

1,014,249 26 ก.ย.2562

81,900

135,395 27 ก.ย.2562

82,300

91,308 27 ก.ย.2562

219,400

1,110,596 26 ก.ย.2562

71,000

16,548 26 ก.ย.2562

ลําดับ ยศ นาม
ที่
173 ส.ต.ท. พุทธรักษ

นามสกุล
จิตออง

หินเหล็กไฟ

174 ส.ต.ท. ฉัตรชัย

จันวิเศษ

กระสัง

175 ร.ต.อ. ทูล

หาญประโคน

เฉลิมฯ

176 ส.ต.ต. ปยะพงษ

หาดทราย

พุทไธสง

177 ส.ต.ต. ภพธร

พูนณรงค

สตึก

178 ด.ต.

ศรีโยธา

ภ.จว.บุรีรัมย

179 พ.ต.อ. พงศพันธ

พลวงษศรี

พุทไธสง

180 ร.ต.ท. วิเชียร

โมกขา

ประโคนชัย

181 ส.ต.ท. เอกวิชญ

กลางสันเทียะ

โนนสุวรรณ

182 ร.ต.ท. โกมาตย

จันทรดี

หนองหงส

183 ร.ต.ท. ปรีชา

ชิณเกตุ

โนนเจริญ

184 ด.ต.

แกวมณี

โนนดินแดง

185 ร.ต.อ. มานิตย

ศิริเวช

คูเมือง

186 ด.ต.

พิมพสวัสดิ์

ภ.จว.บุรีรัมย

187 พ.ต.ท. นิวัฒน

ผินสู

โนนดินแดง

188 ส.ต.ต. สาธิต

เบญจศิล

บานบัว

189 ส.ต.ต. ศิลปชัย

มีพนัสสัก

ลําปลายมาศ

190 ส.ต.ต. นัฐพงษ

คุณเวียน

สตึก

191 ส.ต.ต. ธีรพงษ

โชคบัณฑิต

สตึก

192 ส.ต.ต. ธีรวัฒน

โคตะมูล

สตึก

ลิขิต

ธนเดช

ศุภฤกษ

สังกัดเดิม
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ยายไป
สภ.ศรีธาตุ
จ.อุดรธานี
สภ.บอพาน
จ.มหาสารคาม
สภ.พนมดงรัก
จ.สุรินทร
สภ.บัวลาย
จ.นครราชสีมา
สภ.เมืองพลับพลา
จ.นครราชสีมา
ทท.2 กก.บก.ทท.2
สภ.ประจันทคาม
จ.ปราจีนบุรี
สภ.พยุห
จ.ศีรษะเกษ
สภ.ปกธงชัย
จ.นครราชสีมา
สภ.หวยแถลง
จ.นครราชสีมา
สภ.สังคม
จ.หนองคาย
สภ.บางปะกง
จ.ฉะเชิงเทรา
สภ.ศรีสงคราม
จ.นครพนม
สภ.เมืองขอนแกน
จ.ขอนแกน
สภ.โชคนาสาม
จ.สุรินทร
สภ.ประทาย
จ.นครราชสีมา
สภ.ชางเมือง
จ.เชียงใหม
สภ.กันทรวิชัย
จ.มหาสารคาม
สภ.สีชมพู
จ.ขอนแกน
สภ.ลาดใหญ
จ.ชัยภูมิ

หุน
คงเหลือ
76,400

ตนเงิน
เคลื่อนไหว
ที่คาง
ครั้งสุดทาย
15,532 30 ก.ย.2562

181,000

1,287,497 27 ก.ย.2562

299,000

1,276,792 26 ก.ย.2562

213,200

1,002,852 26 ก.ย.2562

222,300

1,083,890 30 ก.ย.2562

270,400

1,393,287 26 ก.ย.2562

316,200

1,022,410 30 ก.ย.2562

266,900

1,121,531 25 ก.ย.2562

128,400

420,538 25 ก.ย.2562

271,600

1,562,435 30 ก.ย.2562

253,000

938,512 7 ต.ค.2562

267,900

1,112,351 25 ก.ย.2562

191,600

1,076,685 30 ก.ย.2562

260,900

1,513,631 26 ก.ย.2562

179,200

512,000 26 ก.ย.2562

45,400

15,501 26 ก.ย.2562

114,400

727,705 27 ก.ย.2561

106,300

687,056 27 ก.ย.2562

159,900

1,125,216 26 ก.ย.2562

139,100

855,760 25 ก.ย.2562

ลําดับ ยศ นาม
ที่
193 ส.ต.ต. วัชรา

นามสกุล

สังกัดเดิม

บุตรวระ

สตึก

194 ส.ต.ต. อาทิตย

สิงหพิลา

สตึก

195 ส.ต.ต. กษิภณ

เชิงชัยภูมิ

บานกรวด

196 ส.ต.ต. คณิต

พันนาสี

บานกรวด

197 ส.ต.ต. มรรคพล

สุดวิไล

โคกกระชาย

198 ส.ต.ต. ถาวร

มาเมืองปก

โนนดินแดง

199 ส.ต.ต. ทรงศักดิ์

สงนางรอง

โนนดินแดง

200 ส.ต.ต. นําชัย

สุนเจิม

ชุมแสง

201 พ.ต.ท. จักรกฤษณ

ศรีสุนทร

คูเมือง

202 ส.ต.ต. ชัยรัฐฎ

วันทอง

ถาวร

203 ส.ต.ต. พชร

บุนนาค

หวยราช

204 พ.ต.อ. สุชาติ

ละลี

กระสัง

205 พ.ต.ท. มิตร

คนชุม

นางรอง
รวม 205 ราย

ยายไป

หุน
คงเหลือ
184,600

สภ.เมืองยโสธร
จ.ยโสธร
สภ.ธวัชบุรี
จ.รอยเอ็ด
กก.สืบสวน 1
บก.สส.ภ.3
สภ.ชุมพลบุรี
จ.สุรินทร
สภ.สูงเนิน
จ.นครราชสีมา
สภ.วังน้ําเขียว
จ.นครราชสีมา
สภ.วังน้ําเขียว
จ.นครราชสีมา
สภ.พยัคฆภูมิพิสัย
จ.มหาสารคาม
กก.สส.3 บก.สส.ภ.3

ตนเงิน
เคลื่อนไหว
ที่คาง
ครั้งสุดทาย
1,119,261 26 ก.ย.2562

166,400

1,171,377 30 ก.ย.2562

75,100

234,977 30 ก.ย.2562

107,600

693,207 26 ก.ย.2562

150,800

952,737 26 ก.ย.2562

140,400

981,989 30 ก.ย.2562

139,100

981,989 30 ก.ย.2562

59,800

393,390 27 ก.ย.2562

301,500

244,393 30 ก.ย.2562

สภ.กันทรลักษณ
149,000
764,387 25 ก.ย.2562
จ.ศีรษะเกษ
สภ.เมืองกาญจนบุรี
154,700
942,632 26 ก.ย.2562
จ.กาญจนบุรี
สภ.โพธิ์ศรีสุวรรณ
161,000
12,801 25 ก.ย.2562
จ.ศรีสะเกษ
สภ.เสนางคนิคม
192,000 1,263,002 27 ก.ย.2562
จ.อํานาจเจริญ
เปนเงินตนคางชําระจํานวน205,016.862.- บาท

สหกรณฯ เรียกเก็บเงินจากผูค้ําประกันตามคํายินยอมของสมาชิกใหหักชําระหนี้ มีรายละเอียดดังนี้
เก็บหนี้จากผูค้ําประกัน สรุปรายละเอียดไดดังนี้ ( ณ 31 ตุลาคม 2562 )
ลําดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7

ยศ

นาม

นามสกุล

หนี้คางชําระ
คงเหลือยกมา

ชําระ
รายเดือน

เงินตน

จ.ส.ต.
ด.ต.
ร.ต.ท.
ร.ต.ต.
ด.ต.
ด.ต.
จ.ส.ต.

สากล
สามารถ
สุชาติ
ณฐวัฒน
อุบลเวทย
วราพงษ
ไตรรัตน

สวางศรี
เฉือยไธสง
ปองจันทรลา
ธนยศเมธิน
วิเศษนคร
แสนรัมย
โพธิ์เกาะ

30,312
103,212
49,038
24,792
863,205
265,630
315,280
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1,300
2,000
1,000
2,000
6,200
6,000
3,000

หนี้คงเหลือ

ชําระระหวางป
(ตั้งแต 1 - 31 ต.ค.2562)

1,094
1,299
667
1,832
335
4,195
858

ดอกเบี้ย

206
701
333
168
5,865
1,805
2,142

ดอกคาง

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

29,218
101,913
48,371
22,960
862,870
261,435
314,422

ลําดับ
ที่
8
9
10

ยศ

นาม

นามสกุล

หนี้คางชําระ
คงเหลือยกมา

ชําระ
รายเดือน

เงินตน

ร.ต.ท.
ด.ต.
ร.ต.ต.

ขจรภพ
วรเทพ
มังกร

บําเพ็ญพงษ
สุวรรณเทน
วัฒนะ

568,671
1,647,794
1,064,894
4,932,828

9,800
14,100
12,000
57,400

หนี้คงเหลือ

ชําระระหวางป
(ตั้งแต 1 - 31 ต.ค.2562)

7,470
2,904
1,096
21,750

ดอกเบี้ย

4,830
11,496
10,904
38,450

ดอกคาง

---------

561,201
1,644,890
1,603,798
5,451,078

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติรัทบี่ปทราบ
ระชุม............................................................................................................................................
....................................................... ............................................ ...................................................................................
....................................................... ............................................ ...................................................................................
4.12 เรื่องโครงการเงินฝากสะสมทรัพยครบ 24 งวดเดือน
ดวยโครงการเงินฝากสะสมทรัพย 24 งวดเดือน ครบกําหนดจายคืนใหกับสมาชิกในวันที่ 31 ตุลาคม 2562
จํานวน 5 ราย เปนเงินตน พรอมดอกเบี้ย เปน จํานวนเงินทั้งสิ้น 325,479.02 บาท (สามแสน - สองหมื่นหาพันสี่
รอยเจ็ดสิบเกาบาทสองสตางค) แยกรายละเอียดแตละ สภ. ดังนี้
1. สภ.เมืองบุรีรัมย
จํานวน 1 ราย
จํานวนเงิน
37,555.29 บาท
2. สภ.ลําปลายมาศ
จํานวน 2 ราย
จํานวนเงิน
200,294.77 บาท
3. สภ.โคกกระชาย
จํานวน 1 ราย
จํานวนเงิน
12,518.43 บาท
4. สภ.หวยราช
จํานวน 1 ราย
จํานวนเงิน
75,110.53 บาท
สหกรณฯ จะจายเงินดวยวิธีจายตรงเขาบัญชีใหกับสมาชิกตามที่แจงหมายเลขบัญชีไวในวันศุกรที่
31 ตุลาคม 2562สําหรับรายชื่อสมาชิกที่ไดรับเงินฝากสะสมทรัพย สหกรณฯ จะแจงในเว็บไซดของสหกรณฯ ที่
WWW.BURIRAMPOLICE-CO-OP.COMและทางเว็บไซดตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย ที่
WWW.BURIRAMPOLICE.COM
สําหรับสมาชิกที่ครบกําหนดและมีความประสงคจะสมัครตอเนื่อง ใหสงใบสมัครมาที่สหกรณฯ
ภายในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 เพื่อที่สหกรณฯ จะไดทํารายการหักเงินในเดือน พฤศจิกายน 2562 ตอไป
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
รับทราบ
มติที่ประชุม.......................................................................................................... ................................
....................................................................................................... ............................................ ...................................
....................................................... ............................................ ...................................................................................
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา

5.1 เรื่องการพิจารณารับสมาชิกเขาใหม
ในเดือน ตุลาคม 2562 มีขาราชการตํารวจในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมยสมัครเปนสมาชิก 7 ราย
สหกรณฯ ไดตรวจสอบคุณสมบัติครบถวนแลว ไมผิดขอบังคับแตอยางใดขอใหที่ประชุมพิจารณาตามรายชื่อดังนี้
นามสกุล
อายุ
สังกัด
คาหุน
หมายเหตุ
ลําดับที่ ยศ นาม
1 ร.ต.อ.พรชัย
กําประโคน
35 สภ.นางรอง
2,500 คาธรรมเนียมแรกเขา
2 ร.ต.อ.บุญธรรม
พละศักดิ์
48 ภ.จว.บุรีรัมย
2,300 รายละ 20 บาท
3 ด.ต.สําเภา
ทองคํา
37 สภ.นางรอง
2,500
4 ด.ต.เกษม
พัลวัล
50 สภ.ละหานทราย 2,300
5 ด.ต.สุนทร
โสนนอก
49 สภ.ปะคํา
2,300
6 ด.ต.ธวัชชัย
สิงหวงค
38 สภ.ปะคํา
2,300
7 ด.ต.ณรงค
ปราบพยัคฆา
40 สภ.ปะคํา
2,300
สมาชิกสมัครใหม 7 ราย
เพิ่ม / เดือน
16,500
ทั้งนี้ สหกรณฯ จะเริ่มเก็บเงินคาหุนตั้งแตเดือน ตุลาคม 2562 เปนตนไป
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ิ
มติที่ปอนุ
ระชุมมัต.............................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

ลําดับที่

1.
2.
3.
4.
5.

5.2 เรื่องสมาชิกขอลาออกจากสหกรณ
ในเดือน ตุลาคม 2562 มีสมาชิกขอลาออกจากสหกรณฯ จํานวน 8 ราย มีรายละเอียดดังนี้
ยศนาม นามสกุล
สังกัด
หุน
หนี้
หมายเหตุ
ไดรับเงินคาหุนทั้งจํานวนไมติดภาระ
ร.ต.ต.วิเชียร พุยมอม
บํานาญ
329,500
--ผูค้ําประกันแตอยางใด
สมาชิกเลขทะเบียน 1123
ไดรับเงินคาหุนทั้งจํานวนไมติดภาระ
ร.ต.ต.ชูชีพ อยูรัมย
บํานาญ
214,500
--ผูค้ําประกันแตอยางใด
สมาชิกเลขทะเบียน 5061
ไดรับเงินคาหุนทั้งจํานวนไมติดภาระ
ร.ต.ต.ปราโมทย วังภูงา
บํานาญ
469,900
--ผูค้ําประกันแตอยางใด
สมาชิกเลขทะเบียน 1734
ไดรับเงินคาหุนทั้งจํานวนไมติดภาระ
ร.ต.อ.สาโรจน สีดา
หินเหล็กไฟ
67,100
--ผูค้ําประกันแตอยางใด ตองการนําเงิน
ไปใชจายสวนตัว
สมาชิกเลขทะเบียน 6565
นคาหุนชําระหนี้เปนเงินตน
พ.ต.ท.เสนอ รัตนประโคน บํานาญ
467,000 130,600 เมืพร่ออโอนเงิ
มดอกเบี้ยแลว หุนสวนที่เหลือจะ
ประสานใหเจาตัวมารับตอไป และไมติด
สมาชิกเลขทะเบียน 2527
ภาระผูค้ําประกันแตอยางใด
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ลําดับที่

ยศนาม

นามสกุล

สังกัด

6.

ส.ต.อ.สมศักดิ์ เมินกระโทก
สมาชิกเลขทะเบียน 6678

เดิม สภ.หินเหล็กไฟ
ยายไป สภ.โชคชัย
จ.นครราชสีมา

7.

ส.ต.ท.สาธิต ศิลากุล
สมาชิกเลขทะเบียน 6845

เดิม สภ.บานบัว
ยายไป สภ.ประทาย
จ.นครราชสีมา

8.

ร.ต.ท.มานะ ศรีขยัน
สมาชิกเลขทะเบียน 3159

บํานาญ

หุน
71,000

หนี้
16,548

45,400

15,501

265,900

---

หมายเหตุ
เมื่อโอนเงินคาหุนชําระหนี้เปนเงินตน
พรอมดอกเบี้ยแลว หุนสวนที่เหลือจะ
ประสานใหเจาตัวมารับตอไป และไมติด
ภาระผูค้ําประกันแตอยางใด
เมื่อโอนเงินคาหุนชําระหนี้เปนเงินตน
พรอมดอกเบี้ยแลว หุนสวนที่เหลือจะ
ประสานใหเจาตัวมารับตอไป และไมติด
ภาระผูค้ําประกันแตอยางใด

ติดภาระผูค้ําประกัน
จํานวน 4 ราย

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
อนุมติ
มัตทิใหี่ปลระชุ
ําดับมที.............................................................................................................................................
่ 1 - 7 ลาออกได สวนลําดับที่ 8 ไมอนุมัติใหลาออก เนื่องจาก
ติดภาระผูค้ําประกัน
...............................................................................................................................
.......................................... .............
5.3 เรื่องสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพ
มีสมาชิกเสียชีวิตจํานวน 4 ราย มีรายละเอียด ดังนี้
1. ด.ต.นิวัต ชอบธรรม สมาชิกเลขทะเบียน 4457 ตําแหนง ผบ.หมู (ป.) สังกัด สภ.เมืองบุรีรัมยอายุ 49
ป เสียชีวิตเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562มีรายละเอียดทุนเรือนหุนและหนี้คงเหลือ ดังนี้
1. รายละเอียดหนี้เงินกูประเภทตางๆ
1.1 เงินกูสามัญคางชําระเปนเงินตน
จํานวน 1,733,170.- บาท
2. หักชําระหนี้ตามลําดับ ดังนี้
2.1 ทุนเรือนหุน
2.2 เงินชวยเหลือจากโครงการเงินทุนสวัสดิการสมาชิก (ผูค้ําประกัน)
2.3 เงินทุนสาธารณประโยชนเพื่อสงเคราะหเกี่ยวกับการศพของสมาชิก
2.4 เงินโครงการประกันชีวิตกลุมฯ
รวม 4 รายการ เปนเงิน

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

421,000.- บาท
700,000.- บาท
30,000.- บาท
500,000.- บาท
1,651,000.- บาท

เมื่อหักกลบลบหนี้เปนเงินตนพรอมดอกเบี้ยแลว จะเหลือหนี้คางชําระอยูกับสหกรณฯ จํานวน82,170 .บาท สหกรณฯ จะประสานใหทายาทนําเงินมาชําระหนี้ตอไป
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2. ด.ต.วิชัย จุฬามณี สมาชิกเลขทะเบียน 4880 ตําแหนง ผบ.หมู (ป.) สังกัด สภ.เมืองบุรีรัมยอายุ 46 ป
เสียชีวิตเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562มีรายละเอียดทุนเรือนหุนและหนี้คงเหลือ ดังนี้
1. รายละเอียดหนี้เงินกูประเภทตางๆ
1.1 เงินกูสามัญคางชําระเปนเงินตน
จํานวน 1,733,163.- บาท
2. หักชําระหนี้ตามลําดับ ดังนี้
2.1 ทุนเรือนหุน
2.2 เงินชวยเหลือจากโครงการเงินทุนสวัสดิการสมาชิก (ผูค้ําประกัน)
2.3 เงินทุนสาธารณประโยชนเพื่อสงเคราะหเกี่ยวกับการศพของสมาชิก
2.4 เงินประกันชีวิตกลุมฯ
รวม 4 รายการ เปนเงิน

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

393,100.- บาท
700,000.- บาท
30,000.- บาท
600,000.- บาท
1,723,100.- บาท

เมื่อหักกลบลบหนี้เปนเงินตนพรอมดอกเบี้ยแลว จะเหลือหนี้คางชําระอยูกับสหกรณฯ จํานวน10,063 .บาท สหกรณฯ จะประสานใหทายาทนําเงินมาชําระหนี้ตอไป
3. ร.ต.ท.คําสอน เหลาศรีชัย สมาชิกเลขทะเบียน 1866 ขาราชการบํานาญ อายุ 62 ป เสียชีวิตเมื่อวันที่
17 กันยายน 2562มีรายละเอียดทุนเรือนหุนและหนี้คงเหลือ ดังนี้
1. รายละเอียดหนี้เงินกูประเภทตางๆ
1.1 เงินกูสามัญคางชําระเปนเงินตน
จํานวน
308,774.- บาท
2. หักชําระหนี้ตามลําดับ ดังนี้
2.1 ทุนเรือนหุน 367,800.- บาท ชําระเงินกู สามัญเทาที่เปนหนี้

จํานวน

308,774.- บาท

3. ทายาทไดรับเงินคืน
3.1 เงินคาหุนเหลือจากการชําระหนี้
3.2 คืนคาสมัครเงินทุนสวัสดิการสมาชิก (ผูค้ําประกัน)
3.3 เงินทุนสาธารณประโยชนเพื่อสงเคราะหเกี่ยวกับการศพของสมาชิก
3.4 เงินประกันชีวิตกลุมฯ
รวม 4 รายการ เปนเงิน

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

59,026.- บาท
60,000.- บาท
30,000.- บาท
200,000.- บาท
349,026.- บาท

เมื่อหักกลบลบหนี้เปนเงินตนพรอมดอกเบี้ยแลวทายาทจะไดรับเงินสวนที่เหลือจากการชําระหนี้ จํานวน
349,026.- บาท

- 28 4. ร.ต.ต.มังกร ปาประโคน สมาชิกเลขทะเบียน 1653 ขาราชการบํานาญ อายุ 65 ป เสียชีวิตเมื่อวันที่ 5
ตุลาคม 2562มีรายละเอียดทุนเรือนหุนและหนี้คงเหลือ ดังนี้
1. รายละเอียดหนี้เงินกูประเภทตางๆ
1.1 เงินกูสามัญคางชําระเปนเงินตน
จํานวน
353,195.- บาท
1.2 เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน คางชําระเปนเงินตน
จํานวน
3,001.- บาท
รวม 2 รายการ เปนเงิน
จํานวน
356,196.- บาท
2. หักชําระหนี้ตามลําดับ ดังนี้
2.1 ทุนเรือนหุน 502,000.- บาท ชําระเงินกู เทาที่เปนหนี้

จํานวน

356,196.- บาท

3. ทายาทไดรับคืน
3.1 เงินคาหุนเหลือจากการชําระหนี้เปนเงินประมาณ
3.2 คืนคาสมัครเงินทุนสวัสดิการสมาชิก (ผูค้ําประกัน)
3.3 เงินทุนสาธารณประโยชนเพื่อสงเคราะหเกี่ยวกับการศพของสมาชิก
3.4 เงินประกันชีวิตกลุมฯ
รวม 4 รายการ เปนเงิน

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

145,804.- บาท
60,000.- บาท
30,000.- บาท
1,200,000.- บาท
1,435,804.- บาท

เมื่อหักกลบลบหนี้เปนเงินตนพรอมดอกเบี้ยแลวทายาทจะไดรับเงินสวนที่เหลือจากการชําระหนี้ จํานวน
1,435,804.- บาท
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
อนุมัติ และให
ดําเนินการตามระเบียบและขอกําหนดของสหกรณฯ
มติที่ประชุม.................
............................................................................................................................
.............................................................................................................................. ............................................ ............
5.4 เรื่องสมาชิกขอลดการสงเงินคาหุนรายเดือน
ในเดือน ตุลาคม 2562 มีสมาชิกแจงความประสงคขอลดการสงเงินคาหุนรายเดือนจํานวน
รายละเอียดดังนี้
ลําดับที่

1

ยศ นาม นามสกุล

สังกัด

ร.ต.วัลลภ ศรีประทม
บํานาญ
สมาชิกเลขทะเบียน 1928

เงินเดือน
33,703

1รายมี

เดิมสงชําระคาหุน
ตอเดือน (บาท)

ขอลดการสงคาหุน
ตอเดือน (บาท)

หมายเหตุ

5,000

3,000

ตามระเบียบสมาชิกที่มีเงินไดราย
เดือนเกินกวา 25,000 บาท ตองถือหุน
รายเดือนไมนอยกวา 2,300 บาท

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มัติ
มติที่ประชุอนุ
ม.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................. ............................................ ............

- 29 5.5เรื่องสมาชิกขอเพิ่มการสงชําระหนี้เงินกูสามัญรายเดือน
ในเดือนตุลาคม 2562 มีสมาชิกแจงความประสงคขอเพิ่มการสงชําระหนี้เงินกูสามัญรายเดือนจํานวน 2
ราย มีรายละเอียดดังนี้
ลําดับที่ ยศ นาม
นามสกุล
สังกัด
เดิมสงชําระ(บาท) ขอเพิ่มการสงเงินชําระหนี้ (บาท)
1 พ.ต.อ.เปรื่อง นาคะพงษ บํานาญ
1,300
5,000
สมาชิกเลขทะเบียน 0019
2 ด.ต.ประทีป ศรีวงษ
สภ.พุทไธสง
18,200
19,100
สมาชิกเลขทะเบียน 4456
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มัติ
มติที่ประชุอนุ
ม..................................................................................................
...........................................
.............................................................................................................................. ............................................ ............
5.6เรื่องสมาชิกขอลดการสงชําระหนี้รายเดือน
ในเดือน ตุลาคม 2562 มีสมาชิกที่เปนขาราชการบํานาญจํานวน 11 ราย นําเงินมาตัดชําระหนี้ที่คางอยูกับ
สหกรณฯ บางสวนเพื่อขอลดการสงงวดชําระหนี้รายเดือน ดังนี้
ลําดับ
ที่

ยศ นาม

นามสกุล

หลังจากนําเงิน
มาชําระหนี้บางสวนแลว
มีหนี้คงเหลือ

(บาท)

1 ร.ต.อ.บุญยิ่ง ออนลําไพ
สมาชิกเลขทะเบียน 1494
2 ร.ต.อ.มณเทียร จิตรบุญศรี
สมาชิกเลขทะเบียน 2040
3 ร.ต.อ.สัมฤทธิ์ สีดามา
สมาชิกเลขทะเบียน 2654
4 พ.ต.อ.สมดุลย ลึกประโคน
สมาชิกเลขทะเบียน 3739
5 ร.ต.อ.พงศกร สีมา
สมาชิกเลขทะเบียน 1203
6 ร.ต.อ.อาคม ศรสูงเนิน
สมาชิกเลขทะเบียน 1344
7 ร.ต.อ.ไพบูลย พิมพวัน
สมาชิกเลขทะเบียน 1411

เดิมสงชําระ
(บาท)

ขอลดการสงเงินชําระหนี้

(งวด)

(บาท)

(งวด)

773,516 27,000

86

17,700

---

954,517 26,000

87

23,000

---

518,209 18,400

101

13,600

---

1,106,301 23,200

75

14,600

136

1,064,850 27,500

84

14,000

141

979,563 24,500

119

12,800

166

1,204,334 29,300

89

15,700

146

หมายเหตุ

ไมขยายงวดการสงชําระหนี้

ไมขยายงวดการสงชําระหนี้

ไมขยายงวดการสงชําระหนี้

ขอขยายงวดการสงชําระหนี้

ขอขยายงวดการสงชําระหนี้

ขอขยายงวดการสงชําระหนี้

ขอขยายงวดการสงชําระหนี้

- 30 ลําดับ
ที่

ยศ นาม

นามสกุล

หลังจากนําเงิน
มาชําระหนี้บางสวนแลว
มีหนี้คงเหลือ

(บาท)

8 ร.ต.อ.สมดุลย พรหมเอาะ
สมาชิกเลขทะเบียน 1848
9 ร.ต.อ.ศิริโชค สมบัติ
สมาชิกเลขทะเบียน 3244
10 ร.ต.ท.บรรจง แสงทามาตย
สมาชิกเลขทะเบียน 3348
11 ร.ต.อ.สมศักดิ์ นิ่มคุม
สมาชิกเลขทะเบียน 5703

เดิมสงชําระ
(บาท)

ขอลดการสงเงินชําระหนี้

(งวด)

(บาท)

(งวด)

972,308 23,000

72

20,400

131

1,026,937 22,700

99

15,800

129

906,261 26,200

85

12,000

143

1,179,414 26,700

105

15,700

153

หมายเหตุ

ขอขยายงวดการสงชําระหนี้

ขอขยายงวดการสงชําระหนี้

ขอขยายงวดการสงชําระหนี้

ขอขยายงวดการสงชําระหนี้

สําหรับสมาชิกที่ขอขยายงวดการสงชําระหนี้ สหกรณฯ ไดแจงหนังสือใหผูค้ําประกันรับทราบทุกรายแลว
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มัติ
มติที่ประชุมอนุ..........
...................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
5.7 เรื่องสมาชิกขอลาออกจากโครงการเงินทุนสวัสดิการสมาชิก (ผูค้ําประกัน)และขอรับเงินสมทบทุนฯ
สวนเกินคืน
5.7.1 สมาชิกขอลาออกจากโครงการเงินทุนสวัสดิการสมาชิก (ผูค้ําประกัน) กรณีไมมีหนี้คาง ชําระอยูกับ
สหกรณฯ จํานวน 9 ราย เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 195,000.- บาท (หนึ่งแสนเกาหมื่นหาพันบาทถวน ) มีรายละเอียด
ดังนี้
ลําดับที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9

ยศ นาม
พ.ต.ท.จักรพงศ
ด.ต.รังสันต
ร.ต.ต.วีระพล
ด.ต.สุพิน
ร.ต.ท.สงา
ร.ต.ท.มานะ
ด.ต.ลือชา
ร.ต.อ.ศิริสิน
ด.ต.สวัสดิ์

นามสกุล
ทาสุวรรณ
อุทพันธ
รัตนพลแสน
ปราณีสร
เจียมรัมย
ศรีขยัน
ธีรวรกาญจน
คลังหิรัญ
ทองรักศรี

สมาชิกเลขทะเบียน

สังกัด

5853
0133
0396
0777
2310
3159
4327
4727
5043

สภ.หนองไมงาม
บํานาญ
บํานาญ
บํานาญ
บํานาญ
บํานาญ
บํานาญ
บํานาญ
บํานาญ

เงินสมทบทุนฯ
จํานวนเงิน(บาท)

30,000
10,000
30,000
10,000
10,000
30,000
10,000
60,000
5,000

- 31 5.7.2 สมาชิกขอรับเงินสมทบทุนโครงการเงินทุนสวัสดิการฯ คืน สวนเกินที่กําหนดไวตามหลักเกณฑ
จํานวน 3 รายเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 120,000.- บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถวน)มีรายละเอียดดังนี้
ลําดับที่

1
2
3

ยศ ชื่อ

นามสกุล

ร.ต.ท.สมพันธ ปตถาติ
สมาชิกเลขทะเบียน 1182
ร.ต.อ.บุญเฮียง ชัยสิทธิ์
สมาชิกเลขทะเบียน 1319
ร.ต.ท.เกษม เกตุจันทึก
สมาชิกเลขทะเบียน 1435

วงเงินกูเดิม

เงินสมทบ
ตามหลักเกณฑ

วงเงินกูครั้งใหม

เงินสมทบ
ตามหลักเกณฑ

รับเงินสมทบทุนคืน

1,850,000

70,000

800,000

---

40,000

1,670,000

70,000

800,000

---

40,000

1,730,000

70,000

800,000

---

40,000

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มัตมิ ..........................................................................................................................................
มติที่ปอนุ
ระชุ
..
...................................................................................................................... ................................................ ................
5.8 เรื่องสมาชิกสมัครเงินฝากสะสมทรัพย
ในเดือน
ตุลาคม 2562 มีสมาชิกแจงความประสงคสมัครเงินฝากสะสมทรัพยจํานวน
8 รายเปน
จํานวนเงินทั้งสิ้น20,000.- บาท (สองหมื่นบาทถวน)มีรายละเอียดดังนี้
ลําดับที่ ยศ นาม
นามสกุล
สังกัด
เลขทะเบียน จํานวนเงิน (บาท)
1
ร.ต.อ.สมพงษ
สีชุมแสง
สภ.นางรอง
3036
2,000
2
ด.ต.เข็มชาติ
ชนไพโรจน
สภ.แคนดง
4511
7,500
3
ด.ต.สายชล
ไทธานี
สภ.แคนดง
4306
3,000
4
ด.ต.สมาน
ปะกินําหัง
สภ.แคนดง
4516
2,000
5
ด.ต.ศิริศักดิ์
ทองขาว
สภ.แคนดง
5016
2,000
6
ด.ต.สุทัศน
โพธิขํา
สภ.แคนดง
4521
2,000
7
ร.ต.อ.กิตติกร
เขตกลาง
สภ.แคนดง
5641
500
8
ด.ต.อิทธิพล
จันทรเพ็ง
สภ.แคนดง
2802
1,000
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มัติ ม................................
มติทอนุี่ประชุ
...........................................................................................................
...................................................................................................................... ................................................ ................

- 32 5.9 เรื่องสมาชิกขอปดบัญชีเงินฝากสะสมทรัพยกอนครบกําหนด
มีสมาชิกขอปดบัญชีเงินฝากสะสมทรัพยกอนครบกําหนดจํานวน
1 ราย มีรายละเอียดดังนี้
ลําดับ
สงเดือนละ(บาท) จํานวนเงิน(บาท) สาเหตุที่ขอปด
ยศ นาม
นามสกุล
สังกัด
1 นางพัชรี
จั่นเทศ
สหกรณฯ
2,000.14,000.- นําไปใชจายในครอบครัว
(สงได 7 งวด)
เลขบัญชี 5909
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ิ
มติที่ปอนุ
ระชุมมัต.....
............................................ ............................................................................................
...................................................................................................................... ................................................ ................
5.10 เรื่องขอโอนสมาชิกระหวางสหกรณ

ในเดือน ตุลาคม 2562 มีสมาชิกแจงความประสงคขอโอนสมาชิกภาพระหวางสหกรณฯ จํานวน 4 รายดังนี้
1. ร.ต.อ.ประสิทธิ์ ไกรงาม สมาชิกเลขทะเบียน 5637 มีความประสงคขอโอนสมาชิกภาพจากสหกรณออมทรัพย
ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย จํากัด ไปยังสหกรณออมทรัพยตํารวจภูธรจังหวัด อุบลราชธานี จํากัด ตรวจสอบแลว ร.ต.อ.
ประสิทธิ์ฯ มีทุนเรือนหุนจํานวน 347,400.- บาท มีเงินกูสามัญคางชําระเปนเงินตนจํานวน 578,455.- บาท ไมติดภาระผูค้ํา
ประกัน มีอายุการเปนสมาชิก 15 ป 7 เดือน
2. ร.ต.อ.ศาสตรา นันทรักษ สมาชิกเลขทะเบียน 6557 มีความประสงคขอโอนสมาชิกภาพจากสหกรณออมทรัพย
ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย จํากัด ไปยังสหกรณออมทรัพยตํารวจภูธรจังหวัด อุบลราธานี จํากัด ตรวจสอบแลว ร.ต.อ.
ศาสตราฯ มีทุนเรือนหุนจํานวน 275,500.- บาท มีเงินกูสามัญคางชําระเปนเงินตนจํานวน 1,332,194 .- บาท ไมติดภาระผู
ค้ําประกัน มีอายุการเปนสมาชิก 6 ป
3. ร.ต.อ.หญิงปภาดา สุภาพไพบูล สมาชิกเลขทะเบียน 6567 มีความประสงคขอโอนสมาชิกภาพจากสหกรณออม
ทรัพยตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย จํากัด ไปยังสหกรณออมทรัพยตํารวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ จํากัด ตรวจสอบแลว ร.ต.อ.
หญิงปภาดาฯ มีทุนเรือนหุนจํานวน 192,500.- บาท มีเงินกูสามัญคางชําระเปนเงินตนจํานวน 1,124,299.- บาท ไมติดภาระ
ผูค้ําประกัน มีอายุการเปนสมาชิก 5 ป 11 เดือน
4. ด.ต.ทุงทอง โพธิ์ทับไทย สมาชิกเลขทะเบียน 4544 มีความประสงคขอโอนสมาชิกภาพจากสหกรณออมทรัพย
ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย จํากัด ไปยังสหกรณออมทรัพยตํารวจภูธรจังหวัดสระแกว จํากัด ตรวจสอบแลว ด.ต.ทุงทอง ฯ มี
ทุนเรือนหุนจํานวน 311,000.- บาท มีเงินกูสามัญคางชําระเปนเงินตนจํานวน 1,077,498.- บาท ไมติดภาระผูค้ําประกัน มี
อายุการเปนสมาชิก 21 ป 4 เดือน
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มัติ
มติที่ประชุมอนุ
.......................
..............................................................................................................................
.................................................................................................................................................. ................................................

- 33 5.11 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการดํารงตําแหนงตามขอบังคับ
ตามขอบังคับขอ71ใหสหกรณมีคณะกรรมการดําเนินการประกอบดวยประธานกรรมการหนึ่งคนและ
กรรมการอื่นอีกไมเกิน 14 คน ซึ่งที่ประชุมใหญเลือกตั้งจากสมาชิก ใหกรรมการดําเนินการเลือกตั้งในระหวาง
กันเองขึ้นดํารงตําแหนงรองประธานกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน ,เลขานุการคนหนึ่งและเหรัญญิกคนหนึ่ง
นอกนั้นเปนกรรมการ
สหกรณฯ จึงขอที่ประชุมพิจารณาตําแหนงรองประธานฯ , เลขานุการ และเหรัญญิก ดังนี้
พ.ต.อ.รุ
ทธพล เนาวรัตน
1......................................................................เป
นรองประธานกรรมการ
พ.ต.อ.ภูมิพัฒน ภัทรศรีวงษชัย
2..............................................................
.....เปนรองประธานกรรมการ
พ.ต.อ.ณรงค
ฤทธิ์ ดานสุวรรณ
3..............................................................
.....เปนรองประธานกรรมการ
พ.ต.อ.ชวาล อุทัยพันธุ
4..............................................................
.....เปนเลขานุการ
พ.ต.อ.ต
อศักดิ์ ศรีเสริม
5..............................................................
.....เปนเหรัญญิก
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ัติ ม...........................................................................................................................................
มติอนุ
ที่ปมระชุ
......................................................................................................................................................................................
5.12เรื่องแตงตั้งผูมีอํานาจลงลายมือชื่อแทนสหกรณ และสั่งจายเงินธนาคาร
เพื่อใหการดําเนินงานของสหกรณฯ เปนไปตามขอบังคับของสหกรณฯ หมวด 4 การดําเนินงาน ขอ 19
การลงลายมือชื่อแทนสหกรณ
สหกรณฯ จึงขอที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการเปนผูมีอํานาจในการลงลายมือชื่อแทน
สหกรณฯ และเปนผูมีอํานาจในการสั่งจายเงินกับสถาบันการเงินตางๆ จํานวน 5 ทาน คือ
พล.ต.ต.ชาญชัย พงษพิชิตกุล
1..................................................................................
พ.ต.อ.รุทธพล เนาวรัตน
2..................................................................................
พ.ต.อ.ภูมิพัฒน ภัทรศรีวงษชัย
3..................................................................................
พ.ต.อ.ณรงคฤทธิ์ ดานสุวรรณ
4..................................................................................
พ.ต.อ.ตอศักดิ์ ศรีเสริม
5..................................................................................
โดยมีเงื่อนไขในการสั่งจายเงิน 2 ใน
5 ทาน
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ัติ ม...........................................................................................................................................
มติอนุ
ที่ปมระชุ
......................................................................................................................................................................................

- 34 5.13เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการอื่นๆ
ตามขอบังคับขอ78(11) พิจารณาดําเนินการแตงตั้งและถอดถอนคณะกรรมการหรือ คณะอนุกรรมการ
หรือคณะทํางานเพื่อประโยชนในการดําเนินกิจการของสหกรณ ตามความรับผิดชอบและหนาที่ตางๆ ไวใน
ขอบังคับฯ และตามขอบังคับขอ 80 คณะกรรมการอํานวยการ คณะกรรมการดําเนินการอาจตั้งคณะกรรมการ
อํานวยการจากคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ โดยใหประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ เหรัญญิก และ
เลขานุการของคณะกรรมการดําเนินการ เปนกรรมการอํานวยการ
จากขอความดังกลาวขางตนจึงขอที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการอื่นๆ จํานวน 3 คณะ ดังนี้
1. คณะกรรมการอํานวยการ
พล.ต.ต.ชาญชัย พงษพิชิตกุล
1..............................................................
..........ประธานกรรมการ
พ.ต.อ.รุทธพล เนาวรัตน
2..............................................................
..........รองประธานกรรมการ
พ.ต.อ.ภูมิพัฒน ภัทรศรีวงษชัย ............รองประธานกรรมการ
3............................................................
พ.ต.อ.ณรงฤทธิ์ ดานสุวรรณ ................รองประธานกรรมการ
4........................................................
พ.ต.อ.ชวาล อุทัยพันธุ
5............................................................
............เลขานุการ
พ.ต.อ.ตอศักดิ์ ศรีเสริม
6..............................................................
..........เหรัญญิก
2. คณะกรรมการเงินกู
พ.ต.อ.รุทธพล เนาวรัตน
1..........................................................
..............เปนประธานคณะกรรมการเงินกู
พ.ต.อ.ตอศักดิ์ ศรีเสริม
2..............................................................
..........เปนกรรมการ
พ.ต.อ.สัมภาษณ ศรีจันทึก
3............................................................
............เปนกรรมการ
พ.ต.อ.สมศักดิ์ นิเต็ม
4.............................................................
...........เปนกรรมการ
พ.ต.อ.ประยูร ศาลาทอง
5.............................................................
...........เปนเลขานุการ
3. คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ
พ.ต.อ.ณรงคฤทธิ์ ดานสุวรรณ ................เปนประธานคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ
1........................................................
พ.ต.อ.ธีรพล ยมนา
2..............................................................
..........เปนกรรมการ
พ.ต.อ.กองชาติ เลี้ยงสมทรัพย
3.............................................................
...........เปนกรรมการ
พ.ต.อ.เจตนสฤษฎิ์ แพงศรีสาร
4.............................................................
...........เปนกรรมการ
พ.ต.อ.สมศักดิ์ นิเต็ม
5............................................................
............เปนเลขานุการ
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มัติ
มติที่ประชุมอนุ
...........................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
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อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับขอ78คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจหนาที่ดําเนินกิจการทั้งปวงของสหกรณ
ใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณกับทั้งในทางอันจะทําใหเกิดความจําเริญแกสหกรณ
ซึ่งรวมทั้งในขอตอไปนี้
(15) เชิญบุคคลภายนอกที่เห็นสมควรเปนที่ปรึกษาของสหกรณตลอดจนกําหนดคาตอบแทนใหตามที่เห็นสมควร
จากขอความดังกลาวขางตนสหกรณฯ จึงขอเสนอที่ประชุมใหยกเลิกที่ปรึกษา ชุด เดิมทั้งหมด และขอแตงตั้ง ที่
ปรึกษาชุดใหม มีรายนามดังตอไปนี้
1. พ.ต.อ.สมชัย
โสภณปญญาภรณ
ผกก.สภ.หนองสองหอง
2. พ.ต.อ.ภควัต
ธรรมดี
ผกก.สภ.นางรอง
3. พ.ต.อ.สมนึก
เจียมจังหรีด
ผกก.สภ.พลับพลาชัย
4. พ.ต.อ.ชัยพันธุ
ทัพวงษ
ผกก.สภ.ละหานทราย
5. พ.ต.อ.วิราช
คํารินทร
ผกก.สภ.หนองหงส
6. พ.ต.อ.เสกสรร
บุญยรัชนิกร
ผกก.สภ.พุทไธสง
7. พ.ต.อ.อัษฎไณย
ปองกัน
ผกก.สภ.หวยราช
8. พ.ต.อ.วิษณุ
อาภรณพงษ
ผกก.สภ.กระสัง
9. พ.ต.อ.วชิรวิทย
วรรณธานี
ผกก.สภ.แคนดง
10. พ.ต.อ.บุญสินธุ
ผดุงสุข
ผกก.สภ.ทะเมนชัย
11. พ.ต.อ.ศิลปชัย
พงศวัชรจินดา
ผกก.สภ.นาโพธิ์
12. พ.ต.อ.กัมพล
วงษสงวน
ผกก.สภ.บานกรวด
13. พ.ต.อ.สมยศ
พื้นชัยภูมิ
ผกก.สภ.บานใหมฯ
14. พ.ต.อ.เศวต
เศวตวิวัฒน
ผกก.สภ.ประโคนชัย
15. พ.ต.อ.ยุทธนา
ไตรทิพย
ผกก.สภ.ลําดวน
16. พ.ต.ท.วิศิษฎ
บัวสงาวงศ
สวญ.สภ.ชุมแสง
17. พ.ต.ท.พุทธรักษ
อารยะรังสี
สวญ.สภ.หินเหล็กไฟ
18. พ.ต.ท.ทีฆโชติ
ชัยพชรโชติ
สวญ.สภ.ถาวร
19. พ.ต.ท.สยาม
เกียรติบรรจง
สวญ.สภ.โคกกระชาย
20. พ.ต.ท.จักรพงศ
ทาสุวรรณ
สว.สภ.หนองไมงาม
21. พ.ต.ท.ภูวดิท
ปติภัทรชนากร
สว.สภ.หนองไทร
22. พ.ต.ท.วิเชียร
พรหนองแสน
สว.สภ.โนนเจริญ
สวป.สภ.พลับพลาชัย ปรก.สว.นปพ.กก.สืบสวน ภ.จว.บุรีรัมย
23. พ.ต.ท.ไกรสิทธิ์
หาญยิ่ง
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มัติ
มติที่ประชุมอนุ
...................................................................................................
.............................................................
......................................................................................................................................... .........................................................
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5.15 เรื่องขออนุมัติจัดซื้อเครื่องใชสํานักงาน

ตามมติที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2562 ระเบียบวาระที่ 4.6 อนุมัติงบประมาณรายจายประจําป 2563
หมวดครุภัณฑ ใหสหกรณฯ จัดซื้อเครื่องใชสํานักงานเพื่อทดแทนอุปกรณคอมพิวเตอรที่เสื่อมสภาพและเพื่อรองรับการใช
งานของระบบสหกรณจากเดิมเปนระบบปฏิบัติการวินโดวเอ็กซพี เปนวินโดว 10 และเต็นทผาใบเพื่อไวอํานวย ความ
สะดวกและใหบริการกับสมาชิก สหกรณฯ จึงขออนุมัติจัดซื้อเครื่องใชสํานักงานมีรายละเอียดดังนี้
1. เครื่องคอมพิวเตอรจาํ นวน 7 เครื่อง
2. เครื่องคอมพิวเตอร
SERVER จํานวน 1 เครื่อง
3. เครื่องปริ้นเตอรหัวเข็มแครยาว จํานวน 3 เครื่อง
4. เครื่องปริ้นเตอรเลเซอร จํานวน 1 เครื่อง
5. กลองวงจรปดพรอมเดินสาย จํานวน 1 ชุด
6. เต็นทผาใบ จํานวน 1 หลัง
เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย
สหกรณฯ จึงขอที่ประชุมพิจารณา ตั้งคณะอนุกรรมการจัดซื้อ
เครื่องใชสํานักงานและคณะอนุกรรมการตรวจรับเครื่องใชสํานักงาน มีรายนามดังนี้
คณะอนุกรรมการจัดซื้อเครื่องใชสํานักงาน
พ.ต.อ.รุทธพล เนาวรัตน
1.............................................................เป
นประธาน คณะอนุกรรมการจัดซื้อเครื่องใชสํานักงาน
พ.ต.อ.ประยูร ศาลาทอง
2..............................................................เป
น กรรมการ
พ.ต.อ.ธีรพล ยมนา
3..............................................................เป
นกรรมการ
คณะอนุกรรมการตรวจรับเครื่องใชสํานักงาน
พ.ต.อ.ณรงคฤทธิ์ ดานสุวรรณ
1..............................................................เป
นประธาน คณะอนุกรรมการตรวจรับเครื่องใชสํานักงาน
พ.ต.อ.ตอศักดิ์ ศรีเสริม
2..............................................................เป
น กรรมการ
พ.ต.อ.ชวาล อุทัยพันธุ
3..............................................................เป
นกรรมการ
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มัติ
มติที่ประชุมอนุ
.........................................................................................................................
.............................
......................................................................................................................................................... .........................................

5.16 เรื่องชุมนุมสหกรณออมทรัพยตํารวจแหงชาติ จํากัด ขอเชิญประชุมใหญสามัญประจําป 2562
ดวยชุมนุมสหกรณออมทรัพยตํารวจแหงชาติ จํากัด จะจัดใหมีการประชุมใหญสามัญประจําป 2562
ในวันเสารที่ 9 พฤศจิกายน 2562 ณ หองประชุมศรียานนท ชั้น 2 อาคาร 1 สํานักงานตํารวจแหงชาติ แขวงวังใหม
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร จึงขอเชิญใหสหกรณฯ ตั้งผูแทนจากคณะกรรมการดําเนินการ 1 ทาน เปนผูแทน
เขารวมประชุมในวันดังกลาว
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
อนุมัติแตงตั้ง พ.ต.อ.สมศักดิ์ นิเต็ม เปนผูแทนเขารวมประชุม
มติที่ประชุม...........................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
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5.17เรื่องขออนุมัติใชเงินทุนสาธารณประโยชน

1.ดวยไดรับหนังสือจากสํานักงานสหกรณจังหวัดบุรีรัมย ที่ บร 0010/ว 4565 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2562 ขอเชิญ
รวมเปนเจาภาพทอดกฐินสามัคคีเพื่อสมทบทุนสรางซุมประตูโขง 4 ทิศ ในวันอาทิตยที่ 10 พฤศจิกายน 2562 ณ วัดโนนสูง
ตําบลหนองตาด อําเภอเมืองบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย จึงขอเชิญผูมีจิตศรัทธารวมบริจาคทรัพยตามกําลังศรัทธา โดยรวม
บริจาคไดที่ สํานักงานสหกรณจังหวัดบุรีรัมย กลุมสงเสริมสหกรณภายในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562
2. ดวยไดรับหนังสือจากสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณบุรีรัมย ที่ กษ 04 บร/ว 48 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ขอ
เชิญรวมอนุโมทนาถวายผาพระกฐินพระราชทานกรมตรวจบัญชีสหกรณ ประจําป 2562 ณ วัดสุรชายาราม ตําบลหลุมดิน
อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ในวันอาทิตยที่ 3 พฤศจิกายน 2562 จึงขอเชิญผูมีจิตศรัทธารวมบริจาคทรัพยตามกําลัง
ศรัทธา
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ัติเงิมน.............................
รวมบริจาคทั้ง 2 หน
วยงานๆ ละ 1,000.- บาท รวมเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 2,000.- บาท โดยใหเบิก
มติอนุ
ที่ปมระชุ
.........................................................................................................................
เงินจากบัญชีทุนสาธารณประโยชน
..................................................................................................................................................................................................

5.18เรื่องเจาหนาที่สหกรณฯขอลาออกเพื่อไปประกอบอาชีพอื่น

ดวย นางพัชรี จั่นเทศ ตําแหนงเจาหนาที่ประจําหนวย มีความประสงคขอลาออกจากการเปนเจาหนาที่สหกรณฯ
เพื่อไปประกอบอาชีพอื่น นางพัชรีฯ ปฏิบัติหนาที่เปนเวลา 22 ป ปจจุบันไดรับเงินเดือนขั้น 18.5ขั้นเงินเดือน 21,490.บาท ตรวจสอบแลว นางพัชรีฯ ไมถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยหรือทําผิดคดีอาญาในการลาออกครั้งนี้สิทธิที่จะไดรับจาก
สหกรณฯ คือ เงินบําเหน็จเจาหนาที่ และเงินสะสมเจาหนาที่ ดังนี้
1. เงินบําเหน็จเจาหนาที่ (21,490 X 22)
เปนเงินจํานวน
472,780.00 บาท
2. เงินสะสมเจาหนาที่
--- ” --325,950.91 บาท
รวม 2 รายการ
--- ” --775,091.91 บาท
ปจจุบัน นางพัชรีฯ มีเงินคาหุนอยูกับสหกรณฯ จํานวน 267,000.- บาท มีหนี้เงินกูสามัญคางชําระเปนเงิน
ตนจํานวน 720,072.- บาท มีเงินคาสมัครเงินทุนสวัสดิการสมาชิกผูค้ําประกันจํานวน 30,000.- บาท
หากที่ประชุมอนุมัติใหนางพัชรีฯ ลาออก สหกรณฯ จะขอดําเนินการดังนี้
1. นําเงินคาหุนจํานวน 267,000.- บาท ชําระหนี้เงินกูสามัญ
2. นําเงินสะสมเจาหนาที่จํานวน 325,950.91บาท ชําระหนี้เงินกูสามัญ
3. นําเงินบําเหน็จเจาหนาที่ชําระหนี้เงินกูสามัญเทาที่เปนหนี้จํานวน 127,121.09 บาท
หลังจากนําเงินคาหุน,เงินสะสมเจาหนาที่ และเงินบําเหน็จเจาหนาที่บางสวนชําระหนี้แลว นางพัชรีฯ จะไดรับเงินบําเหน็จ
เจาหนาที่ที่เหลือจากการชําระหนี้จํานวน345,658.91บาท และไดรับเงินคาสมัครเงินทุนสวัสดิการสมาชิก(ผูค้ําประกัน) คืน
จํานวน 30,000.- บาท รวม 2 รายการเปนเงินจํานวน 375,658.91บาท
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มัติ ม......................................................................................................................................................
มติทอนุ
ี่ประชุ
......................................................................................................................................................... ................................ .........
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5.19 เรื่องการพิจารณาจายเงินกูสามัญ
ระหวางวันที่ 21 กันยายน – 20 ตุลาคม 2562 มีสมาชิกยื่นกูแตละประเภทดังนี้
1. สมาชิกยื่นกูสามัญรวม 13 ราย เปนเงินขอกูจํานวน 22,040,000.- บาท และกูหุนตัวเองจํานวน 1 ราย
เปนเงินขอกูจํานวน 324,500.- บาท
2. สมาชิกยื่นกูเงินกูพิเศษเพื่อประกอบอาชีพจํานวน 1 ราย เปนเงินขอกูจํานวน 200,000.- บาท
ทั้งนี้ สหกรณฯ มีเงินจากการการรับฝากเงิน,รับชําระหนี้ และจากการกันเงินในระเบียบวาระที่ 4.3
จายใหกับสมาชิกที่ยื่นกูเงินกูสามัญไดทั้งหมดจํานวน 14 รายสําหรับสมาชิกที่ยื่นกูเงินกูพิเศษเพื่อประกอบอาชีพ
จํานวน 1 ราย คณะกรรมการเงินกูจะเปนผูพิจารณาใหกับสมาชิกอีกครั้งตอไป
สหกรณฯ จึงขอกําหนดวันจายเงินกูสามัญในวันศุกรที่ 1 พฤศจิกายน 2562
สําหรับเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน สหกรณฯ จะรวบรวมเอกสารคําขอกูและสรุปจํานวนสมาชิก,จํานวนเงินที่ขอ
กูภายในเวลา 10.00 น. เพื่อเสนอขออนุมัติเบิกจายเงินใหกับสมาชิกทุกวันทําการ และสําหรับสมาชิกที่สั่งจอง
เทคโนโลยีในการสื่อสาร สหกรณฯ จะทําการรวบรวมใบสั่งจองพรอมสัญญาที่เรียบรอยแลวภายในวันศุกรของทุก
สัปดาห และสมาชิกจะไดรับสินคาในสัปดาหถัดไป (ในกรณีสินคามีพรอมสง)
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
อนุมมติัติตทามเสนอ
ี่ประชุม...........................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ

พล.ต.ต.ชาญชัย พงษพิชิตกุล ประธานฯ กลาววามี 2 เรื่อง ที่จะขอฝากไว คือ
......................................................................................................................................................................................
1. ขอใหหัวหนาหนวยทุกสภ. ไปพูดคุย ประชาสัมพันธกับตํารวจในโรงพักวา สหกรณเราเปนอยางไร
......................................................................................................................................................................................
เงินกูเราเปนอยางไร มั่นคงขนาดไหน เพื่อใหเคาเกิดความมั่นใจในสหกรณออมทรัพยตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย
......................................................................................................................................................................................
ซึ่งในตรงนี้ผมขอยืนยันวา เราดีกวาทุกที่อยูแลว แลวก็ใหทานไปสํารวจดูวาในโรงพักของทานมีตํารวจคนไหน
......................................................................................................................................................................................
ที่ยังไมเปนสมาชิกสหกรณ ก็เรียกมาพูด มาคุย มาทําความเขาใจกันวา เราเปนตํารวจดวยกัน ถาไมมีปญหาอะไร
......................................................................................................................................................................................
หนักหนาก็นาจะมาเปนสมาชิกสหกรณดวยกัน เพื่อที่จะใหองคกรเราเขมแข็ง ก็ฝากใหทานไปดู เมื่อทานดูสัก
......................................................................................................................................................................................
ระยะหนึ่งแลวผมก็จะไปสํารวจดูวาโรงพักไหนยังเหลือเทาไหร เพื่อที่จะไดเปนขอมูลในการดูความรวมมือใน
......................................................................................................................................................................................
การปฏิบัติหนาที่ของทานดวยวาพวกเราดูแลกันหรือเปลา
......................................................................................................................................................................................
2. ในการมาประชุมสหกรณ ผมสังเกตเห็นวาที่นั่งมันวางๆ ไป ก็ไมทราบวาดวยเหตุผลอันใดที่ไมมา
......................................................................................................................................................................................
แลวก็ไมสงคนมาแทน ก็ขอใหพวกเราใสใจตรงนี้นิดนึง เพราะวามันมีเรื่องที่เราตองมารับรูรวมกันเอาไป
......................................................................................................................................................................................
ถายทอด เอาไปชี้แจงตํารวจที่โรงพัก และที่สําคัญก็คือหลังจากที่เราประชุมสหกรณแลวทุกครั้งก็จะมีวาระ
......................................................................................................................................................................................
ประชุมบริหารยอยๆ อีกสัก 1 ชั่วโมง ทุกครั้งไป ผมก็พยายามที่จะจัดประชุมสหกรณเปนชวงเวลานี้ประมาณ9
......................................................................................................................................................................................
โมงครึ่ง แลวก็เลิกประมาณ 11 โมง เสร็จแลวก็หลังจากนั้นก็ทางบริหารที่เรามีอะไรกันในเดือนก็จะมาวากันตอ
......................................................................................................................................................................................
อีกเล็กนอย เพื่อไมใหมันหายนานเกินไป เราจะประชุมบริหารหลังจากที่เราประชุมภาคมา ซึ่งภาคจะประชุม
......................................................................................................................................................................................
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ประมาณวันที่ 5,6,7 ประมาณนี้ เดือนนี้ก็วันที่ 5 พอประชุมเสร็จแลวเราก็จะรีบเรียกประชุมบริหารประจําเดือน
......................................................................................................................................................................................
ของตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย สวนสหกรณนี้ก็จะประมาณ 28,29,30 ประมาณนี้ ปลายๆ เดือน ซึ่งเราก็จะเจอกัน
......................................................................................................................................................................................
อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งเดือนหนึ่งเราก็จะเจอกัน 2 ครั้ง จะไดมีเรื่องอะไรจะไดมาคุยกันมาพูดกัน ก็ขอใหทุกคนที่ไมมา
ก็ตองรูวามันตองมา หรือทานไมไดเปนกรรมการสหกรณ ทานก็ตองมาในฐานะเปนที่ปรึกษา เคาก็มีขาวเลี้ยง มี
......................................................................................................................................................................................
อาหารกลางวันเลี้ยง ก็จะพยายามจัดไวเชา เพื่อใหเคาเลี้ยงขาวเที่ยงเรา แลวก็ฝากอีกนิดนึง ใหมาตรงเวลาดวย คือ
......................................................................................................................................................................................
ในการประชุมครั้งนี้เครียดมาก แตก็ไมไดซีเรียสอะไรมากมาย แตเราก็ตองมีสาระใหมันครบถวนแลวก็ถูกตอง
......................................................................................................................................................................................
ตามระเบียบดวย
......................................................................................................................................................................................
มติที่ประชุม รับทราบ
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
- ประธานฯ สอบถามวามีผูใดมีขอเสนอแนะหรือขอซักถามเรื่องใดอีกหรือไม
......................................................................................................................................................................................
- เมื่อไมมีผูใดเสนอแนะหรือซักถามเรื่องใด ประธานฯ จึงกลาวปดการประชุม
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
เลิกประชุมเวลา.........12.00.......น.
ลงชื่อ พล.ต.ต.

( ชาญชัย พงษพิชิตกุล )

ลงชื่อ พ.ต.อ.
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( ชวาล อุทัยพันธุ )

ประธานกรรมการ

เลขานุการ

5.19 เรื่องการพิจารณาจายเงินกูสามัญ
ระหวางวันที่ 21 กันยายน – 20 ตุลาคม 2562 มีสมาชิกยื่นกูแตละประเภทดังนี้
1. สมาชิกยื่นกูสามัญรวม 13 ราย เปนเงินขอกูจํานวน 22,040,000.- บาท และกูหุนตัวเองจํานวน 1 ราย
เปนเงินขอกูจํานวน 324,500.- บาท
2. สมาชิกยื่นกูเงินกูพิเศษเพื่อประกอบอาชีพจํานวน 1 ราย เปนเงินขอกูจํานวน 200,000.- บาท
ทั้งนี้ สหกรณฯ มีเงินจากการการรับฝากเงิน,รับชําระหนี้ และจากการกันเงินในระเบียบวาระที่ 4.3
จายใหกับสมาชิกที่ยื่นกูเงินกูสามัญไดทั้งหมดจํานวน 14 รายสําหรับสมาชิกที่ยื่นกูเงินกูพิเศษเพื่อประกอบอาชีพ
จํานวน 1 ราย คณะกรรมการเงินกูจะเปนผูพิจารณาใหกับสมาชิกอีกครั้งตอไป
สหกรณฯ จึงขอกําหนดวันจายเงินกูสามัญในวันศุกรที่ 1 พฤศจิกายน 2562
สําหรับเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน สหกรณฯ จะรวบรวมเอกสารคําขอกูและสรุปจํานวนสมาชิก,จํานวนเงินที่ขอ
กูภายในเวลา 10.00 น. เพื่อเสนอขออนุมัติเบิกจายเงินใหกับสมาชิกทุกวันทําการ และสําหรับสมาชิกที่สั่งจอง
เทคโนโลยีในการสื่อสาร สหกรณฯ จะทําการรวบรวมใบสั่งจองพรอมสัญญาที่เรียบรอยแลวภายในวันศุกรของทุก
สัปดาห และสมาชิกจะไดรับสินคาในสัปดาหถัดไป (ในกรณีสินคามีพรอมสง)
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม...........................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ

................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................

เลิกประชุมเวลา .........................น.
จิรพร/ตรวจ

พ.ต.อ.ชวาล อุทัยพันธุ /ราง
สําเนา

วัชราภรณ/พิมพ

รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
สหกรณออมทรัพยตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย จํากัด
ครั้งที่ 13/2562 วันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2562
(ประชุมรับรองงบการเงิน)
ณ หองประชุมสํานักงานสหกรณออมทรัพยตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย จํากัด
..............................................................................
คณะกรรมการดําเนินการจํานวน 11 ทาน
เขาประชุม 10 ทาน
ไมเขาประชุม 1 ทาน
ที่ปรึกษาคณะกรรมการจํานวน 27 ทาน
เขาประชุม 18 ทาน
ไมเขาประชุม 9 ทาน
ผูเขารวมประชุม 5 ทาน
กรรมการที่เขาประชุม
1. พ.ต.อ.ชาญชัย
2. พ.ต.อ.รุทธพล
3. พ.ต.อ.ตอศักดิ์
4. พ.ต.อ.ชวาล
5. พ.ต.อ.สัมภาษณ
6. พ.ต.อ.สุทธิ
7. พ.ต.อ.ธีรพล
8. พ.ต.อ.เจตนสฤษฎิ์
9. พ.ต.อ.สนอง
10. พ.ต.อ.สมศักดิ์

พงษพิชิตกุล
เนาวรัตน
ศรีเสริม
อุทัยพันธุ
ศรีจันทึก
ภูหริยวงศสุข
ยมนา
แพงศรีสาร
วรรณโคตร
นิเต็ม

รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย
รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย
ผกก.สภ.เมืองบุรีรัมย
ผกก.สภ.โนนสุวรรณ
ผกก.สภ.สตึก
ผกก.สภ.บานบัว
ผกก.สภ.หนองกี่
ผกก.สภ.คูเมือง
ผกก.สภ.ลําปลายมาศ
ผกก.สภ.ชํานิ

รองประธานกรรมการ ทําหนาที่แทนประธานกรรมการ

กรรมการที่ไมเขาประชุม
1. พ.ต.อ.ภูมิพัฒน

ภัทรศรีวงษชัย

รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย

รองประธานกรรมการ

ที่ปรึกษาที่เขาประชุม
1. พ.ต.อ.สมชัย
2. พ.ต.อ.ภควัต
3. พ.ต.อ.ชัยพันธุ
4. พ.ต.อ.วิราช
5. พ.ต.อ.อัษฎไณย
6. พ.ต.อ.ศิลปชัย
7. พ.ต.อ.กัมพล
8. พ.ต.อ.สมยศ
9. พ.ต.อ.เศวต
10. พ.ต.อ.ยุทธนา
11. พ.ต.ท.แดน
12. พ.ต.ท.วิศิษฎ
13. พ.ต.ท.พุทธรักษ
14. พ.ต.ท.ทีฆโชติ

โสภณปญญาภรณ
ธรรมดี
ทัพวงษ
คํารินทร
ปองกัน
พงศวัชรจินดา
วงษสงวน
พื้นชัยภูมิ
เศวตวิวัฒน
ไตรทิพย
คงพลปาน
บัวสงาวงศ
อารยะรังสี
ชัยพชรโชติ

รองประธานกรรมการ
เหรัญญิก
เลขานุการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ผกก.สภ.หนองสองหอง
ผกก.สภ.นางรอง
ผกก.สภ.ละหานทราย
ผกก.สภ.หนองหงส
ผกก.สภ.หวยราช
ผกก.สภ.นาโพธิ์
ผกก.สภ.บานกรวด
ผกก.สภ.บานใหมฯ
ผกก.สภ.ประโคนชัย
ผกก.สภ.ลําดวน
รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บานดาน
สวญ.สภ.ชุมแสง
สวญ.สภ.หินเหล็กไฟ
สวญ. สภ.ถาวร
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15. พ.ต.ท.สยาม
16. พ.ต.ท.จักรพงศ
17. พ.ต.ท.ภูวดิท
18. พ.ต.ท.วิเชียร

เกียรติบรรจง
ทาสุวรรณ
ปติภัทรชนากร
พรหนองแสน

สวญ.สภ.โคกกระชาย
สว.สภ.หนองไมงาม
สว.สภ.หนองไทร
สว.สภ.โนนเจริญ

ที่ปรึกษาที่ไมเขาประชุม
1. พ.ต.อ.ณรงคฤทธิ์
2. พ.ต.อ.ประยูร
3. พ.ต.อ.อดุลย
4. พ.ต.อ.สมนึก
5. พ.ต.อ.เสกสรร
6. พ.ต.อ.วิษณุ
7. พ.ต.อ.วชิรวิทย
8. พ.ต.อ.บุญสินธุ
9. พ.ต.ท.ไกรสิทธิ์

ดานสุวรรณ
ศาลาทอง
ชัยประสิทธิกุล
เจียมจังหรีด
บุญยรัชนิกร
อาภรณพงษ
วรรณธานี
ผดุงสุข
หาญยิ่ง

รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย
ผกก.ฝอ.ภ.จว.บุรีรัมย
ผกก.สืบสวน ภ.จว.บุรีรัมย
ผกก.สภ.พลับพลาชัย
ผกก.สภ.พุทไธสง
ผกก.สภ.กระสัง
ผกก.สภ.แคนดง
ผกก.สภ.ทะเมนชัย
สวป.สภ.พลับพลาชัย ปรก.สว.นปพ.กก.สืบสวน ภ.จว.บุรีรัมย

ผูเขารวมประชุม
1. นางอมรรัตน
2. นางจิณัฐตา
3. นายเอี่ยม
4. นางสาวอารีรัตน
5. นางจิรพร
6. นางพรพรรณ

เอกอนันตวงศ
จงเพียร
จันทเทวนุมาส
สมานดุษณี
ตันตาปกุล
ศรีสังวรณ

หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีบุรีรัมย
นักวิชาการสหกรณชํานาญการ
ผูแทนผูสอบบัญชีภาคเอกชน
ผูตรวจสอบกิจการ
ผูจัดการฯ
รองผูจัดการฯ

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
เมื่อคณะกรรมการดําเนินการมาครบองคประชุมแลว พล.ต.ต.ชาญชัย พงษพิชิตกุล รองประธานกรรมการ ทําหนาที่แทน
ประธานกรรมการ เปนประธานในที่ประชุม ไดกลาวเปดการประชุม,กลาวตอนรับผูเขารวมประชุม และดําเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระดังตอไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่องตออายุตั๋วสัญญาใชเงิน
ตัว๋ สัญญาใชเงินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรจํานวน 1 ฉบับ คือฉบับ 550,000,000.- บาท
ครบกําหนดอายุตั๋วสัญญาฯ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 ไดรวมลงนามในการตอตั๋วสัญญาฯ ฉบับใหม กําหนดชําระคืนวันที่
27 ธันวาคม 2562 โดยธนาคารคิดดอกเบี้ยเงินกูในอัตรารอยละ 4.30 ตอป
1.2 เรื่องทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจําป 2562
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการประจําเดือน กันยายน ครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562
ระเบียบวาระที่ 5.7 อนุมัติใหสหกรณฯ เบิกจายเงินทุนการศึกษาบุตรสมาชิกจํานวน 1,500,000.- บาท (หนึ่งลานหาแสนบาทถวน)
ในวันรับรองงบการเงิน นั้น
ขอแจงวาสหกรณฯ จะโอนเงินทุนการศึกษาเขาบัญชีเงินฝากของแตละสภ.ตามวงเงินที่แตละ สภ. ไดรับการจัดสรร จึง
ขอใหหัวหนาหนวยแตละ สภ. ตรวจสอบอีกครั้ง
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ชื่อหนวยงาน
1. สหกรณฯ
2. ภ.จว.บุรีรัมย
- ฝอ.,สง.ผบก.และพลขับ,ฝอ.งาน 1-7,สื่อสาร,
กลุมงานสอบสวน , ศอ.ปส.,ศอ.จร.
- อํานวยการสืบสวน,ชุดปฏิบัติการสืบสวน,191,
นปพ.,EOD
3. สภ.เมืองบุรีรัมย
4. สภ.บานดาน
5. สภ.หนองสองหอง
6. สภ.นางรอง
7. สภ.หนองไทร
8. สภ.ประโคนชัย
9. สภ.บานบัว
10. สภ.ลําปลายมาศ
11. สภ.ทะเมนชัย
12. สภ.ละหานทราย
13. สภ.ถาวร
14. สภ.หนองกี่
15. สภ.พุทไธสง
16. สภ.สตึก
17. สภ.บานกรวด
18. สภ.โนนเจริญ

ชื่อหนวยงาน
6,000.00 19. สภ.โคกกระชาย
20. สภ.หนองไมงาม
27,000.00 21. สภ.กระสัง

จํานวนทุนที่จะไดรับ

48,000.00 22. สภ.ลําดวน
150,000.00
32,000.00
25,000.00
101,000.00
16,000.00
92,000.00
28,000.00
73,000.00
36,000.00
49,000.00
18,000.00
57,000.00
60,000.00
66,000.00
49,000.00
16,000.00

จํานวนทุนที่จะไดรับ

26,000.00
18,000.00
36,000.00
20,000.00

23. สภ.คูเมือง
24. สภ.หินเหล็กไฟ
25. สภ.นาโพธิ์
26. สภ.หนองหงส
27. สภ.ปะคํา
28. สภ.พลับพลาชัย
29. สภ.หวยราช
30. สภ.โนนสุวรรณ
31. สภ.โนนดินแดง
32. สภ.บานใหมฯ
33. สภ.ชํานิ
34. สภ.เฉลิมพระเกียรติ
35. สภ.แคนดง
36. สภ.ชุมแสง
รวมทั้งสิ้น

38,000.00
17,000.00
38,000.00
29,000.00
32,000.00
38,000.00
26,000.00
34,000.00
42,000.00
32,000.00
32,000.00
41,000.00
33,000.00
19,000.00
1,500,000.00

จึงแจงมาเพื่อทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ
ประธานฯ มอบหมายให พ.ต.อ.ชวาลฯ เลขานุการ ทําหนาที่ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระตอไป
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการครั้งที่ 12/2562
พ.ต.อ.ชวาลฯ เลขานุการ เสนอคณะกรรมการเพื่อรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 46 ครั้งที่
12/2562 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อรับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม
รับรอง
ระเบียบวาระที่ 3เรื่องเพื่อพิจารณา
3.1 เรื่องรับรองงบการเงินตางๆ ประจําป
2562
พ.ต.อ.ชวาลฯ เลขานุการ เชิญให นายเอี่ยม จันทเทวนุมาส ผูแทนผูสอบบัญชีภาคเอกชน ชี้แจงตอที่ประชุม
นายเอี่ยม จันทเทวนุมาส ไดชี้แจงรายละเอียดการตรวจสอบบัญชีวา ตนและคณะเปนผูสอบบัญชี ของสหกรณฯ
ประจําป 2562 ตามบัญชีงบกําไรขาดทุนและงบกระแสเงินสดที่ไดทําการตรวจสอบแลว
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาในหนาถัดไป
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แบบ RQ 2
รายงาน-ระดับสหกรณ
รายงานผลการประเมินชั้นคุณภาพการควบคุมภายใน
สหกรณออมทรัพยตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย จํากัด
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

ระดับชั้นคุณภาพ
สวนที่ 1 สภาพแวดลอมการควบคุม

ดีมาก

สวนที่ 2 ความเสี่ยงและกิจกรรมควบคุม

ดีมาก

ดานการเงินการบัญชี

ดีมาก

ธุรกิจสินเชื่อ

ดีมาก

ธุรกิจเงินรับฝาก

ดีมาก

เงินลงทุนในหลักทรัพย

ดีมาก

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ

ดีมาก

เจาหนี้เงินกู

ดีมาก

สมาชิกและทุนเรือนหุน

ดีมาก

สวนที่ 3 ระบบขอมูลสารสนเทศ และการสื่อสาร

ดีมาก

สวนที่ 4 ระบบการติดตามและประเมินผล

ดีมาก

สรุปการประเมินจัดชั้นคุณภาพ

ดีมาก

โดย นายดํารง ทองบุญ ผูสอบบัญชี ภาคเอกชน
5 ตุลาคม 2562

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม รับรอง และใหเสนองบการเงินตอที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2562 เพื่อพิจารณาตอไป
3.2 เรื่องการพิจารณารับสมาชิกเขาใหม
มีขาราชการตํารวจในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมยสมัครเปนสมาชิก 1 ราย สหกรณฯ ไดตรวจสอบคุณสมบัติ
ครบถวนแลว ไมผิดขอบังคับแตอยางใดขอใหที่ประชุมพิจารณาตามรายชื่อดังนี้
นามสกุล
อายุ
สังกัด
คาหุน
หมายเหตุ
ลําดับที่ ยศ นาม
1 พ.ต.อ.กองชาติ
เลี้ยงสมทรัพย
41 สภ.บานดาน
2,300 คาธรรมเนียมแรกเขา
รายละ 20 บาท
สมาชิกสมัครใหม 1 ราย
เพิ่ม / เดือน
2,300
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม
อนุมัติ
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3.3

เรื่องพิจารณาอนุมัติแผนงานโครงการและงบประมาณรายจายประจําป 2563
สหกรณออมทรัพยตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมยจํากัด ขอเสนอแผนงานและงบประมาณรายจาย ประจําป 2563 เพื่อให
เปนไปในทิศทางเดียวกันกับแผนกลยุทธฉบับที่ 1 (ปบัญชี 2561 - 2564) ซึ่งใชเปนเครื่องมือการบริหารจัดการในการนําแผนกลยุทธ
มาใชในการจัดทําแผนงานประจําป 2563 สรุปไดเปนดังนี้
1. วิสัยทัศน
“เปนองคกรการเงินที่มั่นคง บริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ พัฒนาคุณภาพชีวิต แกสมาชิกและสังคม ยึดหลักธรรมาภิ
บาล มุงมั่นพัฒนาสูยุค 4.0”
2. พันธกิจ
สหกรณออมทรัพยตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย จํากัด ไดกําหนดพันธกิจเพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนที่กําหนดไว เพื่อประโยชนแก
สมาชิกและขบวนการสหกรณ ดังนี้
พันธกิจที่ 1. พัฒนาองคกรใหมีความมั่นคงทางการเงิน
พันธกิจที่ 2. พัฒนาองคกร บุคลากร ใหมีความเขมแข็ง ภายใตการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
พันธกิจที่ 3. พัฒนาระบบการเงิน และสวัสดิการ ใหสอดคลองกับความตองการของสมาชิก
พันธกิจที่ 4. พัฒนาปรับปรุง อาคารสํานักงาน อุปกรณ และระบบเทคโนโลยี ใหมีความทันสมัยและเหมาะสม
พันธกิจที่ 5.พัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกใหดีขึ้น และสนับสนุนชวยเหลือสังคม
จากวิสัยทัศน พันธกิจ และแผนกลยุทธฉบับที่ 1 (ตั้งแตป 2561 - 2564) จึงไดจัดทําแผนงานประจําป 2563 ดานตางๆ ไว
ดังนี้(รายละเอียดปรากฏในหนา 23 - 32)

- 24 แผนงานโครงการประจําป 2563
ลําดับ
แผนงานโครงการ
ตัวชี้วัด
กิจกรรม
รายละเอียดคาใชจาย
1. โครงการปรับปรุงและพัฒนา
(1) ระดับความสําเร็จในการ
(1) ดําเนินการพัฒนาปรับปรุง
(1) คาบริการผูดูแลระบบ
ระบบฐานขอมูลสมาชิกและระบบ จัดหาโปรแกรมระบบงานสหกรณ ฐานขอมูลเดิม
ฐานขอมูล
รักษาความปลอดภัยฐานขอมูล
ออมทรัพย
(2) ดําเนินการพัฒนา ดูแล รักษา
(2) คาบริการดูแลรักษา
สมาชิก
โปรแกรมเครื่องคอมพิวเตอร
โปรแกรม
(3) ดําเนินการพัฒนาโปรแกรม
(3) คาใชจายอื่นๆ
ระบบสหกรณจากระบบ
ปฏิบัติการวินโดวเอ็กซพี เปน
ระบบปฏิบัติการวินโดว 10
2. โครงการพัฒนาระบบสื่อสาร
(1)ระดับความสําเร็จในการ
(1) เพิ่มชองทางการติดตอสื่อสาร (1) คาบริการผูดูแลระบบ
ขอมูล/ขาวสาร/วารสาร/SMS
พัฒนาโปรแกรมระบบงาน
กับสมาชิก
(2) คาใชจายอื่นๆ
สารสนเทศของสหกรณ
(2) พัฒนาระบบสื่อสารเพื่อความ
สะดวกและรวดเร็ว
(3) สรางความพึงพอใจ
3. โครงการอบรมสัมมนาใหความรู
(1) ระดับความสําเร็จในการ
(1) สํารวจความตองการของ
(1) คาวิทยากร
แกกรรมการ,เจาหนาที่ และสมาชิก สงเสริมให กรรมการ,เจาหนาที่
สมาชิก
(2) คาอาหาร เครือ่ งดื่ม
และสมาขิก เขารับการอบรม
(2) จัดฝกอบรมใหความรูเพิ่มพูน (3) คาเอกสาร
หลักสูตรตางๆ
ทักษะของบุคลากรใหมีศักยภาพ
(4) คาใชจายอื่นๆ
ยิ่งขึ้น
(3) สงเสริมใหความรูดาน
วิชาการแกสมาชิก

งบประมาณ (บาท)
แผนงานโครงการที่ 1 และ 2
อยูในงบประมาณหมวด
คาใชสอย
- คาโปรแกรมสหกรณฯ,
คาบํารุงรักษาโปรแกรมและ
คาดูแลพัฒนาระบบ 300,000.-

อยูในงบประมาณหมวด
คาใชสอย
- คาจัดอบรมสัมมนาให
ความรูแกกรรมการ, เจาหนาที่
และสมาชิก 200,000.-

- 25 ลําดับ
แผนงานโครงการ
4. โครงการระดมเงินฝาก
เพิ่มทุนเรือนหุน

ตัวชี้วัด
(1) ระดับความสําเร็จในการ
เชิญชวนใหสมัครเขาเปนสมาชิก
สหกรณ
(1) ระดับความสําเร็จในการเชิญ
ชวนใหสมาชิกออมเงินในรูปของ
การออมเงินหรือซื้อหุน

กิจกรรม
(1) ประชาสัมพันธ รณรงค
เปดรับสมาชิกใหม

(1) คาสนับสนุนสงเสริม
กิจกรรมตางๆ ของสมาชิก
(2) คาของที่ระลึก
(3) คาใชจายอื่นๆ
(1) จัดกิจกรรมกีฬาเพื่อสราง
(1) คาบริจาคสมทบทุนสงเสริม
ความสัมพันธอันดีระหวางสมาชิก สนับสนุนกิจกรรม
(2) เขารวมกิจกรรมกับสํานักงาน ของชุมชน
สหกรณจังหวัด
(2) คาใชจายอื่นๆ
(3) สนับสนุนกิจกรรมของ
หนวยงานอื่น
(4) รวมกิจกรรมของหนวยงานที่
เกี่ยวของ
(1) ใหความรูดานอาชีพเสริมแก
(1) คาวิทยากร
สมาชิกและครอบคลุมถึง
(2) คาอาหารเครื่องดื่ม
ครอบครัวสมาชิก
(3) คาเอกสาร
(4) คาใชจายอื่นๆ

5.

โครงการสงเสริมการออม
เพิ่มรายไดลดคาใชจาย

6.

โครงการใหสวัสดิการแกสมาชิก

(1)ระดับความสําเร็จในการ
จัดสวัสดิการใหกับสมาชิก

7.

โครงการสงเสริมกีฬาสานสัมพันธ

(1) ระดับความสําเร็จในการ
จัดกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ
ระหวางหนวยงานและสมาชิก

8.

โครงการสงเสริมอาชีพแกสมาชิก
และครอบครัวสมาชิก

(1) ระดับความสําเร็จในการ
สงเสริมอาชีพแกสมาชิกและ
ครอบครัวสมาชิก

(1) รณรงคใหสมาชิกมีการ
ออมเงินเพิ่มทุนเรือนหุน
(2) จัดทําแผนพับ
ประชาสัมพันธ
(1) แจกของที่ระลึกสําหรับ
สมาชิกที่เกษียณอายุราชการ

รายละเอียดคาใชจาย
(1) คาเอกสารประชาสัมพันธ
(2) คาใชจายอื่นๆ
(1) คาเอกสาร แผนพับ
ประชาสัมพันธ
(2) คาใชจายตางๆ

งบประมาณ (บาท)
10,000.-

10,000.-

100,000.-

210,000.-

60,000.-

- 26 ลําดับ
แผนงานโครงการ
9. โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา
แกเยาวชน

10.

โครงการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

11.

โครงการสนับสนุนสงเสริม
ใหความรวมมือกับสังคมและ
ชุมชน

ตัวชี้วัด
(1) ระดับความสําเร็จในการ
สงเสริมดานการศึกษาใหกับ
เยาวชน

กิจกรรม
(1) เขารวมกิจกรรมในหนวยงาน
และชุมชนในพื้นที่ใกลเคียง
(2) สนับสนุนกิจกรรมของ
หนวยงานของหนวยงานตางๆ
(3) สรางความสัมพันธอันดี
ระหวางสหกรณกับหนวยงาน
ในชุมชน
(1) ระดับความสําเร็จในการเขา (1) เขารวมกิจกรรมในหนวยงาน
รวมกิจกรรมในสังคมและชุมชน และชุมชนในพื้นที่ใกลเคียง
(2) สนับสนุนรวมมืออนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ของชุมชน
(1) ระดับความสําเร็จในการเขา (1) เขารวมกิจกรรมในหนวยงาน
รวมกิจกรรมในสังคมและชุมชน และชุมชนในพื้นที่ใกลเคียง
(2) สนับสนุนกิจกรรมของ
หนวยงานของหนวยงานตางๆ
(3) สรางความสัมพันธอันดี
ระหวางสหกรณ กับหนวยงาน
ในชุมชน

รายละเอียดคาใชจาย
(1) คาบริจาค สมทบทุนสงเสริม
สนับสนุนกิจกรรม

งบประมาณ (บาท)
10,000.-

(1) คาบริจาค สมทบทุนสงเสริม
สนับสนุนกิจกรรม
(2) คาใชจายอื่นๆ

50,000.-

(1) คาบริจาค สมทบทุนสงเสริม
สนับสนุนกิจกรรมของชุมชน
(2) คาของที่ระลึก
(3) คารับรองหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ
(4) คาใชจายอื่นๆ

50,000.-

รวมแผนงาน 11 โครงการ แยกเปนรายละเอียดดังนี้
1. โครงการที่ 1 - 3
2. โครงการที่ 4 -11

อยูในงบประมาณหมวดคาใชสอย
อยูในงบประมาณคาใชจายในการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ
รวมแผนงาน 11 โครงการ เปนเงินทั้งสิ้น

รวมเปนเงิน
--- ” ---

500,000.- บาท
500,000.- บาท
1,000,000.- บาท
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ประเภทรายจาย
ตั้งไว

จายจริง

ขอตั้ง

1.หมวดเงินเดือน
- เงินเดือน

3,100,000

2,427,480

3,100,000

- คาจาง

108,000

108,000

108,000

332,000

329,952

333,400

- คาตรวจสอบกิจการ

102,000

102,000

102,000

- คาเบี้ยประชุม

570,000

482,400

570,000

- คาตอบแทนที่ปรึกษา
คณะกรรมการ

900,000

900,000

900,000

2.หมวดคาตอบแทน
- คาตอบแทนเจาหนาที่
การเงินและเจาหนาที่
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสหกรณ

คําประกอบคําชี้แจง

- จายเปนเงินเดือนเจาหนาที่จํานวน
9 คน เปนเงิน 2,629,560.- บาท
โดยถือจายตามบัญชีอัตราเงินเดือน
ตามระเบียบและตั้งไวเพื่อจายกรณี
1.รับเจาหนาที่เพิ่ม 3 คน
2.ปรับบัญชีเงินเดือนระหวางป
ตามโครงสรางการเปลี่ยนแปลงของ
ทางราชการหรือตามที่คณะกรรมการ
ดําเนินการเห็นสมควร
- จายเปนคาแมบานสําหรับทําความ
สะอาด 1 คน เดือนละ 9,000.- บาท
รวมเปนเงิน 108,000.- บาท
- จายสมนาคุณแกเจาหนาที่การเงิน
ทุกสภ. ,เจาหนาที่โอนขอมูลเงินเดือน
เจาหนาที่ดูแลในดานเว็บไซตของ
สหกรณและเจาหนาที่ที่ประสานงาน
เกี่ยวกับงานของสหกรณในดานตางๆ
- จายเปนคาตรวจสอบกิจการของ
ผูตรวจสอบกิจการตามที่ประชุมใหญ
เลือกตั้ง เดือนละ 8,500.- บาท ประมาณ
12 ครั้ง
- จายเปนคาเบี้ยประชุมคณะกรรมการ
อํานวยการ,คณะกรรมการดําเนินการ
15 คน,ที่ปรึกษาไมเกิน 35 คน และ
ผูเขารวมประชุมประจําเดือน และจาย
เปนคาเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการ
ชุดตางๆ ตามที่คณะกรรมการ
ดําเนินการมอบหมาย
- จายคาตอบแทนที่ปรึกษา
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิที่สหกรณ
แตงตั้งตามระเบียบสหกรณเมื่อสิ้น
ปงบประมาณ
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ตั้งไว

จายจริง

ขอตั้ง

90,000

80,000

90,000

- จายเปนคาสอบบัญชีใหผูสอบบัญชี
ภาคเอกชน ซึ่งเปนบุคคลที่ที่ประชุม
ใหญอนุมัติ

3.หมวดคาวัสดุ
- เครื่องเขียนแบบพิมพ

250,000

165,227.80

250,000

- คาวัสดุอื่นๆ

50,000

15,368

50,000

- จายเปนคาเครื่องเขียนแบบพิมพ
ในกิจการสหกรณเชนใบเสร็จรับเงิน
กระดาษตอเนื่อง,ทะเบียนตางๆ,
กระดาษถายเอกสาร,สมุดคูฝากทุก
ประเภท,ใบฝาก,ใบถอนแบบพิเศษ
ตอเนื่อง และอื่นๆ เปนตน
- จายเปนคาจัดซื้อของใชสํานักงาน
เชน น้ํายาสุขภัณฑ /ตรายาง/ยากําจัด
ปลวก/ธงชาติ/กระดาษชําระ/เครื่องเย็บ
กระดาษ/ไมกวาด เปนตน

4.หมวดครุภัณฑ
- เครื่องใชสํานักงาน

300,000

---

400,000

- คาตอบแทนผูสอบบัญชี
ภาคเอกชน

เพื่อใหการดําเนินงานของสหกรณ
มีประสิทธิภาพสูงสุดและทดแทน
อุปกรณคอมพิวเตอรที่เสื่อมสภาพ จึง
ขอจัดซื้ออุปกรณคอมพิวเตอรและ
ครุภัณฑเพื่อใชในสํานักงานดังนี้
1. เครื่องคอมพิวเตอรจํานวน 7
เครื่อง เพื่อรองรับระบบปฏิบัติการ
วินโดว 10
2. เครื่องคอมพิวเตอร SERVER
จํานวน 1 เครื่อง
3. เครื่องปริ้นเตอรหัวเข็มแครยาว
จํานวน 3 เครื่อง ทดแทนเครื่องเดิมที่
ใชสําหรับปริ้นแผนทะเบียน
4. เครื่องปริ้นเตอรเลเซอร จํานวน
1 เครื่อง ทดแทนเครื่องเดิมที่ใชสําหรับ
พิมพสัญญาเงินกู
5. เครื่องนับธนบัตรจํานวน 1 เครื่อง
ทดแทนเครื่องเดิมที่ชํารุด
6. เครือ่ งปรับอากาศจํานวน 1 เครื่อง
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ขอตั้ง

- เครื่องใชสํานักงาน(ตอ)

5.หมวดคาใชสอย
- คาเบี้ยเลี้ยงพาหนะ

คําประกอบคําชี้แจง
7. กลองวงจรปดพรอมเดินสาย และ
อุปกรณควบคุมจํานวน 1 ชุด
8. ตูเก็บเครื่องคอมพิวเตอร
SERVER จํานวน 1 ตู
9. เต็นทจํานวน 2 หลัง เพื่อไว
อํานวยความสะดวกและใหบริการกับ
สมาชิก
10. ตูเก็บเอกสารและครุภัณฑอื่นๆ
ของสํานักงาน

200,000

64,304

200,000

- คาเบี้ยเลี้ยงพาหนะ
เลขานุการและเหรัญญิก

168,000

168,000

168,000

- คารับรอง

150,000

67,726.31

150,000

- คาลวงเวลา

100,000

60,300

100,000

- จายเปนคาเบี้ยเลี้ยงพาหนะสําหรับ
กรรมการ,เจาหนาที่,สมาชิก หรือ
บุคคลภายนอกที่สหกรณมีความจําเปน
ขอใหเดินทางไปปฏิบัติงานของ
สหกรณ
- จายคาเบี้ยเลี้ยงพาหนะสําหรับ
กรรมการผูทําหนาที่เลขานุการและ
เหรัญญิกรวมเดือนละ 14,000.- บาท
12 เดือน เปนเงิน 168,000.- บาท
- จายสําหรับเปนคารับรอง
คณะกรรมการและที่ปรึกษาที่มา
ประชุมสหกรณ และเขารวมกิจกรรม
ในโอกาสตางๆ ของสหกรณ
ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย,รับรองแขก
ที่มาเยี่ยมชมกิจการ รวมทั้งผูตรวจสอบ
กิจการ,ผูสอบบัญชี และสมาชิก
สหกรณ
- จายเปนคาลวงเวลาของเจาหนาที่
ในวันหยุด หรือนอกเวลาราชการ กรณี
มีงานเรงดวน,การตรวจสอบยอดหุนหนี้เงินฝาก,รวบรวมขอมูลเพื่อนําเสนอ
ที่ประชุมใหญสามัญและวิสามัญเปน
ตน
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- คาจัดอบรมสัมมนาใหความรู
แกกรรมการ เจาหนาที่ และ
สมาชิก
- คาพัฒนาบุคลากร
- คาใชจายในการดําเนินงาน
ตามแผนกลยุทธ
- คาโปรแกรมสหกรณฯ,
คาบํารุงรักษาโปรแกรม
และคาดูแลพัฒนาระบบ

200,000

---

200,000

- จายสําหรับการจัดโครงการอบรม
สัมมนาใหความรูกับสมาชิก

50,000
500,000

6,912
314,500

50,000
500,000

300,000

36,000

300,000

- คาซอมแซมบํารุงและ
รักษาทรัพยสิน

100,000

57,644

100,000

- คาใชจายวันประชุมใหญ

300,000

100,597

500,000

- คาของสมนาคุณ

800,000

800,000

800,000

- สําหรับเจาหนาที่ในการศึกษาอบรม
- จายสําหรับการจัดทําโครงการ
ตามแผนกลยุทธ
- คาพัฒนาโปรแกรมระบบสหกรณ
จากระบบปฏิบัติการวินโดวเอ็กซพี
เปนระบบปฏิบัติการวินโดว 10
- คาดูแลบํารุงรักษาโปรแกรมระบบ
สหกรณรายปจํานวน 15,000.- บาท
- คาเชาพื้นที่เก็บขอมูลเว็บไซต
(Hosting) และชื่อเว็บไซต ( Domain
name) ปละ 1,500.- บาท
- คาดูแลระบบสมาชิกออนไลนปละ
8,000.- บาท
- คาบริการสงขอความ ( SMS) ปละ
5,000.- บาท(ยังไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม)
- ใชจายในการพัฒนาปรับปรุง
โปรแกรมสหกรณ,คาเบี้ยเลี้ยง,และคา
พัฒนาเว็บไซตของสหกรณ
- คาตออายุโปรแกรมแอนตี้ไวรัส
3,000.- บาท
- จายเปนคาซอมแซมบํารุง
เครื่องคอมพิวเตอร,เครือ่ งปรับอากาศ,
คาน้ํามันหลอลื่น,คาใชจายในการ
ซอมบํารุงยานพาหนะและทรัพยสินอื่น
ของสหกรณ
- จายเปนคาใชจายตางๆ ในวันประชุม
ใหญสามัญประจําป และการประชุม
ใหญวิสามัญ
จัดทําของที่ระลึกสําหรับสมนาคุณ
แกสมาชิกตามที่คณะกรรมการ
ดําเนินการพิจารณา
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- คาอากรและคาธรรมเนียม

100,000

25,543

50,000

- คาใชจายอื่นๆ

100,000

---

100,000

- คาใชจายเบ็ดเตล็ด

35,000

24,465.43

35,000

- คาน้ํามันรถ

15,000

12,000

15,000

- คาใชจายในการดําเนินคดี

100,000

---

300,000

- คาหนังสือพิมพและวารสาร

5,000

4,180

5,000

- คาเครื่องดื่ม

30,000

14,185

30,000

- คาพวงหรีด

30,000

16,000

30,000

- คาประกันภัยอาคาร

5,000

---

5,000

6.ที่ดินและสิ่งปลูกสราง
- คาปรับปรุงภูมิทัศน

100,000

---

100,000

- เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนภายในอาคาร
และรอบบริเวณอาคารสํานักงาน
สหกรณ

7.หมวดสวัสดิการ
- คาสวัสดิการ

60,000

19,080

60,000

- คารักษาพยาบาลเจาหนาที่สหกรณ
และสําหรับเปนคาตรวจสุขภาพ
ประจําปคารักษาพยาบาล,คาเครื่องแบบ
เจาหนาที่,คาอาหารเย็นในระหวาง
ทํางานลวงเวลา

- คาธรรมเนียมในการโอนเงินชําระหนี้
สถาบันการเงินตางๆ
- คาธรรมเนียมการโอนเงินกูสามัญ
ระบบบาทเนต
- คาสมุดเช็คและคาธรรมเนียมอื่น
- เผื่อสําหรับเปนการสํารองในกรณีที่มี
คาใชจายที่ไมไดคาดการณไวกอน
แตจะตองขออนุมัติจากคณะกรรมการ
กอน
- จายสําหรับเปนคาใชจายไมสามารถ
จัดเปนคาใชจายหมวดอื่นได
- จายสําหรับเปนคาน้ํามันรถที่ใช
ในการติดตองานเกี่ยวกับสหกรณ
- จายสําหรับเปนคาใชจายในการ
ดําเนินคดีตางๆ ของสหกรณ
- จายเปนคาหนังสือพิมพรายวันและ
วารสารไวที่สํานักงานสหกรณ
- จายเปนคาน้ําดื่ม,กาแฟและของวาง
คณะกรรมการ/ที่ปรึกษา/สมาชิก/
ผูที่เขามาติดตองานสหกรณ
- เพื่อเปนการแสดงการไวอาลัยใหกับ
สมาชิกที่เสียชีวิต
- สําหรับจายคาเบี้ยประกันภัยอาคาร
สํานักงานและเครื่องใชสํานักงาน

- 32 ประเภทรายจาย

ป 2562

ป 2563

คําประกอบคําชี้แจง

ตั้งไว

จายจริง

ขอตั้ง

90,000

78,155

150,000

- จายเปนเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคมและเงินทดแทนประจําป
สวนของนายจางตามกฎหมาย และ
ตั้งเผื่อรับเจาหนาที่ใหม

8.หมวดสาธารณูปโภค
- คากระแสไฟฟา

100,000

81,721.82

100,000

- คาโทรศัพท

35,000

16,729.52

35,000

- คาน้ําประปา

10,000

6,134.85

10,000

- คาไปรษณีย

50,000

42,000

50,000

9.สมทบทุนสวัสดิการ
เพื่อชวยเหลือสมาชิก
(ผูค้ําประกัน)

2,000,000

2,000,000

500,000

10. คาปรับปรุงอาคาร
สํานักงาน
รวมทั้งสิ้น

620,000

610,000

---

- จายเปนคากระแสไฟฟาสหกรณ และ
คาไฟหองประชุมจายตาม
ใบเสร็จรับเงิน
- จายเปนคาโทรศัพท 2 หมายเลข,
คาอินเตอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อใชกับ
เว็บไซตของสหกรณ และเปนคา
โทรศัพทรายเดือนที่ใชสําหรับติดตอ
งานเกี่ยวกับสหกรณ
- จายเปนคาน้ําประปาตามหลักฐาน
ใบเสร็จรับเงิน
- จายเปนคาสงไปรษณีย คาฝากสง
ธนาณัติ และคาดวงตราไปรษณีย เพื่อ
สงหนังสือการสอบทานหุน/หนี้/เงิน
ฝาก และจัดสงของที่ระลึกใหกับ
สมาชิกตางจังหวัดและขาราชการ
บํานาญ ตามหลักฐานใบเสร็จรับเงิน
ตามที่จายจริง
- ตั้งไวตามระเบียบวาดวยเงินทุน
สวัสดิการเพื่อชวยเหลือสมาชิก(ผูค้ํา
ประกัน) โดยโอนเงินเขาหลังวัน
ประชุมใหญสามัญประจําป 30 วัน
ปรับปรุงอาคารสํานักงานเปนหองเก็บ
เอกสารและเครื่องใชสํานักงาน

12,155,000

9,236,605.73

10,546,400

- เงินสมทบทุนประกันสังคม
และกองทุนทดแทน

- 33 สําหรับคาใชจายในการบริหารถัวเฉลี่ยทุกรายการ แยกตามหมวดไดดังนี้
1. หมวดเงินเดือนและคาจาง
2. หมวดคาตอบแทน
3. หมวดวัสดุ
4. หมวดครุภัณฑ
5. หมวดคาใชสอย
6. หมวดที่ดิน และสิ่งปลูกสราง
7. หมวดสวัสดิการ
8. หมวดสาธารณูปโภค
9. สมทบทุนสวัสดิการเพื่อชวยเหลือสมาชิก(ผูค้ําประกัน)

จํานวนเงิน
-- ” --- ” --- ” --- ” --- ” --- ” --- ” --- ” -รวมทั้งสิ้น

ประมาณการรายได และคาใชจายประจําป 2563
ประมาณการรายได
ดอกเบี้ยรับจากเงินใหสมาชิกกูยืม ( 1 )
ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคารและลงทุนอื่น ๆ
คาธรรมเนียมแรกเขาเปนสมาชิก
ดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณอื่น
รายไดอื่น ๆ
รวมรายได
ดอกเบี้ยจาย ( 2 )
คาใชจายในการดําเนินการ
รวมคาใชจาย
ประมาณการรายรับสูงกวารายจาย

ประมาณการคาใชจาย

รายการ
การรับสมาชิกระหวางป (คน)
การรับฝากเงินออมทรัพยเพิ่มขึ้น (ลานบาท)
เงินใหกูแกสมาชิกเพิ่มขึ้น (ลานบาท)
ทุนเรือนหุนเพิ่มขึ้น (ลานบาท)
ทุนสํารองและทุนสะสมอื่นๆ เพิ่มขึ้น (ลานบาท)
ประมาณกําไรสุทธิ (ลานบาท)

3,208,000.00
1,995,400.00
300,000.00
400,000.00
3,638,000.00
100,000.00
210,000.00
195,000.00
500,000.00
10,546,400.00

273,400,000.00
2,200,000.00
1,000.00
1,000.00
100.00
275,602,100.00

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

78,800,000.00
10,546,400.00
89,346,400.00
186,255,700.00

บาท
บาท
บาท
บาท

2562
ตั้งไว
60
5
45
80
35
188.45

ทําได
31
20.89
9.57
77.56
35
183.93

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ และใหนําเสนอที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2562 เพื่อพิจารณาตอไป

2563
ตั้งไว
40
20
12
80
45
186.25

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

- 34 3.4เรื่องพิจารณากําหนดวงเงินซึ่งอาจกูยืมหรือค้ําประกันประจําป 256
3
อาศัยความตามขอ 17 แหงขอบังคับสหกรณออมทรัพยตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย จํากัด
“วงเงินกูยืมหรือค้ําประกัน ที่ประชุมใหญอาจกําหนดวงเงินกูยืมหรือการค้ําประกันสําหรับปหนึ่งๆ ไว ตามที่จําเปน
และสมควรแกการดําเนินงาน วงเงินซึ่งกําหนดดังวานี้ ตองไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ ถาที่ประชุมใหญยังมิได
กําหนดหรือนายทะเบียนสหกรณยังมิไดใหความเห็นชอบวงเงินกูยืมหรือการค้ําประกันสําหรับปใด ก็ใหใชวงเงินกูยืมหรือการค้ํา
ประกันสําหรับปกอนไปพลาง”
สําหรับปบัญชี 2562 สหกรณออมทรัพยตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย จํากัด ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญสามัญ
ประจําป 2561 และไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณใหใชวงเงินกูยืมหรือค้ําประกันประจําปจํานวน1,896,700,000.บาท (หนึ่งพันแปดรอยเกาสิบหกลานเจ็ดแสนบาทถวน)
ในปบัญชี 2563 เพื่อรองรับการดําเนินธุรกิจตามแผนงานที่วางไวใหสามารถบริการสมาชิกไดอยางทั่วถึงและรักษา
สภาพคลองไดอยางพอเพียง จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมใหญกําหนดวงเงินซึ่งสหกรณฯ อาจกูยืมหรือค้ําประกันประจําป 2563 ในป
บัญชีสิ้นสุด 30 กันยายน 2563 เปนเงินจํานวน 1,974,000,000.- บาท (หนึ่งพันเการอยเจ็ดสิบสี่ลานบาทถวน)
จึงเสนอที่ประชุมเพือ่ พิจารณา
มติที่ประชุม
อนุมัติวงเงินซึ่งอาจกูยืมประจําป 2563 จํานวน 1,974,000,000.- บาท (หนึ่งพันเการอยเจ็ดสิบสี่ลานบาทถวน)
เสนอที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2562 เพื่อพิจารณาตอไป
3
.5 เรื่องพิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2562
สหกรณออมทรัพยตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย จํากัด มีกําไรสุทธิประจําป 2562 จํานวน 183,935,754.75 บาท (หนึ่งรอย-แปดสิบสาม
ลานเกาแสนสามหมื่นหาพันเจ็ดรอยหาสิบสี่บาทเจ็ดสิบหาสตางค)จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2562 ซึ่ง
ไดจัดทํารายละเอียดการจัดสรรโดยหลักการแลวดังตอไปนี้
การจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2562
1. เปนเงินสํารองไมนอยกวารอยละ 10 ของกําไรสุทธิ
2. เปนคาบํารุงสันนิบาตสหกรณ รอยละ 1 ของกําไรสุทธิ
แตไมเกิน 30,000.00 บาท
3. เปนเงินปนผลตามหุนที่ชําระแลวใหจายไดไมเกินอัตรารอยละ
10 ตอป โดยคิดตามสวนระยะเวลา สหกรณฯ คิดใหรอยละ 8
4. เปนเงินเฉลี่ยคืนใหแกสมาชิกตามสวนจํานวนรวมแหงดอกเบี้ย
เงินกู สหกรณฯ คิดใหรอยละ 19.50
5. เปนเงินโบนัสไมเกินรอยละ 10 ของกําไรสุทธิ
6. เปนทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผลไมเกินรอยละ 2 ของทุนเรือนหุน
7. เปนเงินทุนสาธารณประโยชนไมเกินรอยละ 10 ของกําไรสุทธิ
8. เปนเงินทุนสวัสดิการสมาชิก ( ผูค้ําประกัน ) ไมเกินรอยละ10
ของกําไรสุทธิ

ป 2562
ป 2561
ปนผล 8%
ปนผล 8%
เฉลี่ยคืน 19.50%
เฉลี่ยคืน 19%
30,048,839.75 16.34% 35,161,838.48 19.10%
30,00.00

0.02%

30,000.00

0.02%

81,394,817.00 44.25% 75,122,724.00 40.81%
53,362,098.00 29.01% 51,671,013.00 28.07%
6,000,000.00 3.26% 6,000,000.00 3.26%
100,000.00 0.05%
100,000.00 0.05%
4,000,000.00 2.18% 3,000,000.00 1.63%
9,000,000.00
183,935,754.75

4.89% 13,000,000.00 7.06%
100% 184,085,575.48 100.00%

- 35 การจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2562 ตามที่เสนอมาจะมีผลดังนี้
1. เปนของสมาชิก ( ขอ 3,4 )
2. เปนผลประโยชนของสมาชิก ( ขอ 1,6,7,8 )
3. เปนของคณะกรรมการและเจาหนาที่ ( ขอ 5 )
4. เปนของสันนิบาตสหกรณ ( ขอ 2 )

73.26%
23.46%
3.26%
0.02%

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

134,756,915.00
43,148,839.75
6,000,000.00
30,000.00

บาท
บาท
บาท
บาท

จากการจัดสรรขางตน
ไดพิจารณาดวยเหตุผล กลาวคือ
1. ใหเงินปนผลรอยละ 8 ดวยเหตุผลวา เงินปนผลเปนการใหกําลังใจใหกับสมาชิกที่พยายามเก็บออมเงินรายเดือนไว
และเปนเงินที่สมาชิกไดประโยชนกันทุกคน (สมาชิกมีหุน 100.- บาท ไดผลตอบแทน 8.- บาท)
2. ใหเงินเฉลี่ยคืนรอยละ 19.50 ดวยเหตุผลวารายไดสวนใหญไดมาจากการปลอยสินเชื่อเงินกูใหกับสมาชิก จึงเห็นควร
ใหผลตอบแทนในรูปของเงินเฉลี่ยคืนรอยละ 19.50 (สมาชิกเสียดอกเบี้ย 100.- บาท จะไดคืน 19.50 บาท) เทากับวาสมาชิกเสีย
ดอกเบี้ยเงินกูใหกับสหกรณฯ ในอัตรารอยละ 8 ตลอดทั้งป สมาชิกจะเสียดอกเบี้ยเงินกูใหกับสหกรณฯ ลดลงเหลือเพียงรอยละ
6.44 บาทตอป หรือรอยละ 0.53 สตางคตอเดือน ซึ่งเงินเฉลี่ยคืนนี้ กูจากสถาบันการเงินอื่นจะไมมีให
3. นอกจากจํานวนเงินที่สมาชิกไดแลว เงินที่เหลือไดปดเขาเปนทุนสํารอง,ทุนสาธารณประโยชน และเงินทุนสวัสดิการ
ซึ่งเปนผลประโยชนสวนรวมตอไป
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม อนุมัติ และใหนําเสนอที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2562 เพื่อพิจารณาตอไป
3.6 เรื่องใหสมาชิกนําเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนซื้อหุนหรือฝากเงินได
ดวยสหกรณจะจัดใหมีการประชุมใหญสามัญประจําป 2562 และจะมีการจายเงินปนผลและ เงินเฉลี่ยคืนใหกับสมาชิก จึง
เสนอที่ประชุมพิจารณาใหสมาชิกนําเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนที่ไดรับมาฝากกับ สหกรณฯ ในรูปแบบของเพิ่มหุนหรือเงินฝากออม
ทรัพยก็ได
ทั้งนี้ หากสมาชิกมีความประสงคจะนําเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนมาซื้อหุนหรือฝากเงินกับสหกรณฯ ก็ใหสมาชิกนํา
เงินมาซื้อหุนหรือฝากเงินกับสหกรณฯ ไดหลังจากวันประชุมใหญสามัญประจําป 2562 เปนตนไป
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม อนุมัติ
3.7 เรื่องการเลือกตั้งคณะกรรมการ
ดวยในป 2563 จะมีกรรมการที่ตองเลือกตั้งขึ้นใหมจํานวน 9 คน เปนกรรมการที่พนจากตําแหนงโดยครบตามวาระ
ขอบังคับขอ 75 (1) ถึงคราวออกตามวาระ จํานวน 7 คน และ(9) โอนหรือยายหรือออกจากราชการหรือหนวยงานประจําโดยไมมี
ความผิดจํานวน 2 คนเพื่อใหการบริหารงานสหกรณฯ เปนไปตามขอบังคับจึงตองมีการเลือกตั้งกรรมการแทนตําแหนงที่วางลงตาม
จํานวนดังกลาว ในวันประชุมใหญสามัญประจําป 2562
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม
รับทราบ และใหมีการเลือกตั้งในวันประชุมใหญสามัญประจําป 2562 ในคราวเดียวกัน
3.8 เรื่องกําหนดวันประชุมใหญสามัญประจําป 2562
เสนอใหมีการประชุมใหญสามัญประจําป 2562 ในวันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมชัยจินดา
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม กําหนดวันประชุมใหญสามัญประจําป 2562 ในวันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมชัยจินดา

- 36 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ
พล.ต.ต.ชาญชัย พงษพิชิตกุล ประธานฯ กลาววาตามที่สหกรณฯ จะจัดใหมีการประชุมใหญสามัญประจําป 2562 ในวันพุธที่ 16
ตุลาคม 2562 โดยมีผูแทนสมาชิกเขาประชุม เนื่องจากทุกปที่ผานมา สมาชิกเขาประชุมนอย จึงเห็นควรจายเบี้ยเลี้ยงใหเฉพาะผูแทน
สมาชิกที่เขาประชุมคนละ 500.- บาท
มติที่ประชุม อนุมัติ
พ.ต.อ.สนอง วรรณโคตร กรรมการ กลาววา ตามมติที่ประชุมมอบหมายใหผมและผูจัดการไปดําเนินการจัดหาทนายเพื่อยื่นคํารอง
ขอเฉลี่ยทรัพยของสมาชิกราย ร.ต.อ.มังกร วัฒนะ ที่ถูกศาลลมละลายกลางมีคําสั่งพิทักษทรัพยไวเด็ดขาด นั้น ขอเรียนวา ผมไดไป
ดําเนินการจัดหาทนายในจังหวัดบุรีรัมยแลว ทนายคิดคาดําเนินการเปนเงินจํานวน 30,000.- บาท และคิดคาเดินทางไปศาลครั้งละ
3,000.- บาท ผมคิดวาแพงไป จึงไดไปหาทนายในกรุงเทพฯ ทนายคิดคาดําเนินการเหมาจายจนแลวเสร็จคดีเปนเงินจํานวน 30,000.บาท และวันที่ 19 ตุลาคม 2562 ศาลลมละลายกลางไดนัดเจาหนี้ทั้งหมดรวมทั้งสหกรณใหไปที่ศาลลมละลายกลางเพื่อฟงคํา
พิพากษาวาจะให ร.ต.อ.มังกรฯ ลมละลาย
มติที่ประชุม อนุมัติ
ใหจายคาดําเนินการใหกับทนายเปนเงินจํานวน 30,000.- บาท และมอบหมายให พ.ต.อ.สนอง
วรรณโคตร เปนตัวแทนสหกรณฯ เขารับฟงคําพิพากษา โดยใหเบิกจายเบี้ยเลี้ยงคาเดินทางเปนเงินจํานวน 3,000.- บาท
พ.ต.อ.ชวาลฯ เลขานุการ เชิญ คุณอมรรัตน เอกอนันตวงศ หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ บุรีรัมย และคุณจิณัฐตา จงเพียร
นักวิชาการสหกรณชํานาญการ ใหขอเสนอแนะ
คุณอมรรัตน เอกอนันตวงศ หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณบุรีรัมย กลาววา เรียนทานประธานฯ คณะกรรมการ และผูเขารวม
ประชุมทุกทาน ขออนุญาตแนะนําตัว ดิฉันนางอมรรัตน เอกอนันตวงศ เปนหัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ วันนี้ไดมีโอกาส
เขารวมประชุมคณะกรรมการดวย ก็เปนโอกาสที่ดีที่วันนี้สหกรณมีการรับรองงบการเงิน งบการเงินของสหกรณนี้ดี ปดบัญชีไดตาม
กําหนดคือ 30 กันยายน ของทุกป วันนี้คณะกรรมการก็มีมติรับรองงบการเงิน ก็ปรากฏวา สหกรณมีกําไรนอยกวาปที่แลว แตก็ไม
มากแสนกวาบาท แสนเศษๆ แตในสวนนี้ก็อาจจะเปนเพราะภาวะเศรษฐกิจดวย อะไรดวย คาใชจายเพิ่มขึ้น แตในสวนของงบ
การเงินของสหกรณ ถาดูตามสภาพคลองของสหกรณแลว ดูตรงสัดสวนของสินทรัพยหมุนเวียนตอหนี้สินหมุนเวียน สินทรัพย
หมุนเวียนหมายถึง ทรัพยสินก็คือพวกเงินสด ลูกหนี้ เปนตน สามารถที่จะเรียกคืนมาเปนเงินสดไดเร็ว สามารถที่จะนําไปชําระหนี้
ใหกับเจาหนี้ที่ถึงกําหนดชําระไดเร็ว แตดูแลวสภาพคลองของสหกรณก็ยังไมคอยดีเทาไหร เพราะวาถาเทียบแลวสัดสวนสภาพ
คลองแค 0.4 แคนั้นเอง ก็คือมีสินทรัพย 0.4 เทียบกับหนี้สินของทาน 1 บาท มีสินทรัพยไมพอที่จะชําระหนี้เพราะถาดูจากสวนนี้
เพราะฉะนั้นทางสหกรณจะตองบริหารจัดการเรื่องของลูกหนี้เรียกชําระหนี้ใหไดตามกําหนดชําระหนี้ อีกอยางหนึ่งที่ตองสังเกตก็
คือ ทานกูเงินจากภายนอกสวนใหญเปนเงินกูระยะสั้น แตทานมาจายเงินกูในระยะยาวใหกับสมาชิกก็คือหลายป ไมทราบวาสงกี่งวด
คะของที่นี่ (ผจก. ตอบ 230 งวดคะ) 230 งวด ถาเอา 12 หาร กี่ปละ ก็เยอะเหมือนกันนะ เกือบ 20 ป คอนขางสูง คืออัตราการหมุน
กลับมาเปนเงินสดมันไมสัมพันธกับเงินที่สหกรณไปกูเขามา แลวไปชําระ ก็ไหระวังในสวนนี้ดวย แลวก็ ในสวนของแผนงาน ถาดู
ตามแผนงานของสหกรณ อันนี้อยากใหทานพิจารณาเพิ่มเติมเล็กนอยวา สหกรณมีการกําหนดแผน มีการกําหนดรายจาย แตสหกรณ
ไมไดมีการกําหนดเปาหมายของการออม ก็คือแผน แตถาทั่วๆไป หรือหนวยงานราชการ หรือเอกชน เคาก็จะมีการกําหนดแผนของ
เคาไว กําหนดเปาหมายวาในปถัดไปสหกรณจะดําเนินงานรับสมาชิกเพิ่มเทาไหร อันนี้เปนการประมาณการ มีการเพิ่มหุน สมาชิก
แตละรายมีการเพิ่มหุนทุกเดือนอยูแลวถูกไหมคะ อาจจะมีที่ทานบอกวาจะมีการเพิ่มหุนปละครั้งที่มากกวาที่สมาชิกเพิ่มในแตละ
เดือน คือในสวนของเงินปนผลและเฉลี่ยคืนในสวนนั้น แตในสวนนี้สหกรณยังไมไดกําหนดตัวเปาหมายวาสหกรณจะตองเพิ่ม
สมาชิกเทาไหร เปนเงินเทาไหร เพิ่มหุนเทาไหร แลวก็ในปถัดไปทานจะจายเงินกูใหกับสมาชิกเปนจํานวนเงินเทาไหร แลวก็
ประมาณการวาจะมีรายไดจากการจายเงินกูเทาไหร อันนี้เปนผลลัพธของสหกรณแลวเปนเปาหมายแลววาสหกรณควรมีรายรับเทานี้
จายเทานี้ ฉะนั้นในปบัญชีหนาสหกรณควรจะกําไรเทาไหร อันนั้นคือเปนเปาหมาย แตถาผลงานทําออกมาไดเกินเปาหมายก็เปน
การวางแผนที่ดี หรือถาไดต่ํากวาเปาก็พิจารณากันอีกที อันนี้ขอเพิ่มเติม แลวก็อีกเรื่องหนึ่งที่ขอเสริมที่ทานบอกวาเรื่องของ

- 37 เงินปนผลเฉลี่ยคืน ในสวนของกรมสงเสริมเคาจะมีเอกสารเปนไฟลเอ็กเซลแจงวาสมาชิกแตละรายมีปนผลเทาไหร เฉลี่ยคืนเทาไหร
ทานประสงคที่จะทําอะไร ถาตองการเพิ่มหุนก็ใหติ๊กชองเพิ่มหุน ถาฝากเงินก็ติ๊กฝากเงิน หรือวาทานจะรับเปนเงินสดเทาไหร ก็เปน
วัตถุประสงคของสมาชิกแตละคน แลวก็เซ็นชื่อขางทาย อันนี้ก็สะดวกเราดวย ขอเสริมอีกนิดคือการเพิ่มหุนควรเพิ่มเปนตัวเลข
กลมๆ ไมใชวาไดเงินปนผลเศษเปนบาท เปนสตางค บางทานก็ขอเพิ่มทั้งหมดเลย เวลาเจาหนาที่คํานวณก็ยากอีก ควรเพิ่มใหมันเต็ม
รอย มูลคาหุนเทาไหรนะคะ หุนละ 10.- บาท ใชไหมคะ ก็ควรเพิ่มใหมันเต็มสิบ ก็ขอฝากเพียงเทานี้ ขอบคุณคะ
คุณจิณัฐตา จงเพียร นักวิชาการสหกรณชํานาญการ กลาวา เรียนทานประธานฯ คณะกรรมการทุกทาน ดิฉัน นาง จิณัฐตา จงเพียร
นักวิชาการสหกรณชํานาญการ ไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการกลุมสงเสริมสหกรณ 1 ใหมารวมประชุมแทนเนื่องจากทานติด
ภารกิจ ในสวนของสหกรณจังหวัดก็ไมมีอะไรมาก แคอยากจะขอความรวมมือจากสหกรณฯ ในโอกาสตอไป แลวก็ชวงนี้
พรบ.2542 ฉบับปรับปรุง 2562 นี้ เพิ่งออกมาใหมเมื่อกลางป เมื่อวันที่ 19 พ.ค.2562 ที่ผานมา ในบางเรื่องยังอยูในกฎกระทรวง
ที่กําลังรางอยู ยังไมออกมาชัดเจน อยูในระหวางรอราง แลวเกณฑกํากับอะไรตางๆ สําหรับสหกรณอออมทรัพยและสหกรณเครดิต
ยูเนี่ยน มาตรา 89/2 แหง พรบ.2542 ทางกรมก็ไดแจกใหทางสหกรณแตและแหงแลว ก็ยังไมเปนไปตามที่ตกลงวาจะมีแนวทาง
ที่ชัดเจนวาจะไปในทิศทางไหน ทางสหกรณจังหวัดก็จะตองมีการขอขอมูลตางๆ มาที่สหกรณของแตละแหง อยางการขอขอมูล
การใหสินเชื่อของสหกรณ อันนี้ก็จะนําไปเปนฐานขอมูล ก็ตองขอความรวมมือกับทางสหกรณใหจัดสงขอมูลตรงนี้ คือจริงๆ ใน
สวนนี้ที่ขอขอมูลไปก็เพื่อจัดทําเปนฐานขอมูล เราก็เลยอยากขอความรวมมือ ซึ่งในโอกาสตอไปอาจจะตองขอขอมูลอื่นๆ อีก
จนกวากฎกระทรวงตัวนี้จะถือใช ขออนุญาตกราบเรียนเพียงเทานี้ ขอบคุณคะ
- ประธานฯ สอบถามวามีผูใดมีขอเสนอแนะหรือขอซักถามเรื่องใดอีกหรือไม
- เมื่อไมมีผูใดเสนอแนะหรือซักถามเรื่องใด ประธานฯ จึงกลาวปดการประชุม
เลิกประชุมเวลา

สําเนาถูกตอง
(ลงชื่อ) พ.ต.อ.ชวาล อุทัยพันธุ
( ชวาล อุทัยพันธุ )
เลขานุการ

12.00 น

สารบัญ
ระเบียบวาระที่
ระเบียบวาระที่
ระเบียบวาระที่
ระเบียบวาระที่

1 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
2เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการครั้งที่ 13/2562
3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แลว
4 เรื่องเพื่อทราบ
4.1 เรื่องรายงานขอมูลเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยเงินกู,เงินปนผล และเงินเฉลี่ยคืน
4.2 เรื่องรายงานรายรับและรายจายประจําวันและเงินคงเหลือ
4.3 เรื่องรายงานประมาณการรายรับ - ประมาณการรายจาย
4.4 เรื่องรายงานการจายเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน
4.5 เรื่องรายงานการจายเงินกู
4.6 เรื่องรายงานสมาชิกเขารวมโครงการเงินทุนสวัสดิการสมาชิก(ผูค้ําประกัน)
4.7 เรื่องรายงานสมาชิกเพิ่มคาหุนรายเดือน
4.8 เรื่องรายงานเงินรับฝาก
4.9 เรื่องสรุปรายงานการทําธุรกรรมทางการเงินของสหกรณฯ
4.10 เรื่องรายงานระบบสมาชิกออนไลน
4.11 เรื่องรายงานการสงเงินชําระหนี้ของสมาชิกตางจังหวัด
4.12 เรื่องโครงการเงินฝากสะสมทรัพย 24 งวดเดือน
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 เรื่องการพิจารณารับสมาชิกเขาใหม
5.2 เรื่องสมาชิกขอลาออกจากสหกรณ
5.3 เรื่องสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพ
5.4 เรื่องสมาชิกขอลดการสงเงินคาหุนรายเดือน
5.5 เรื่องสมาชิกขอเพิ่มการสงชําระหนี้เงินกูสามัญรายเดือน
5.6 เรื่องสมาชิกขอลดการสงชําระหนี้รายเดือน
5.7 เรื่องสมาชิกขอลาออกจากโครงการเงินทุนสวัสดิการสมาชิก (ผูค้ําประกัน)
และขอรับเงินสมทบทุนฯ สวนเกินคืน
5.8 เรื่องสมาชิกสมัครเงินฝากสะสมทรัพย
5.9 เรื่องสมาชิกขอปดบัญชีเงินฝากสะสมทรัพยกอนครบกําหนด
5.10 เรื่องขอโอนสมาชิกระหวางสหกรณ
5.11 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการดํารงตําแหนงตามขอบังคับ

หนา
1
1
2
3
4
6
7
9
9
10
11
12
12
13
24
25
25
26
28
29
29
30
31
32
32
33

สารบัญ (ตอ)
5.12 เรื่องแตงตั้งผูมีอํานาจลงลายมือชื่อแทนสหกรณและสั่งจายเงินธนาคาร
5.13 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการอื่นๆ
5.14 เรื่องแตงตั้งที่ปรึกษา
5.15 เรื่องขออนุมัติจัดซื้อเครื่องใชสํานักงาน
5.16 เรื่องชุมนุมสหกรณออมทรัพยตํารวจแหงชาติ จํากัด ขอเชิญประชุมใหญสามัญ
ประจําป 2562
5.17 เรื่องขออนุมัติใชเงินทุนสาธารณประโยชน
5.18 เรื่องเจาหนาที่สหกรณฯ ขอลาออกเพื่อไปประกอบอาชีพอื่น
5.19 เรื่องการพิจารณาจายเงินกูสามัญ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ

หนา
33
34
35
36
36
37
37
38

รายนามคณะกรรมการ ชุดที่ 47
1. พล.ต.ต.ชาญชัย
2. พ.ต.อ.รุทธพล
3. พ.ต.อ.ภูมิพัฒน
4. พ.ต.อ.ณรงคฤทธิ์
5. พ.ต.อ.ชวาล
6. พ.ต.อ.ตอศักดิ์
7. พ.ต.อ.กองชาติ
8. พ.ต.อ.สัมภาษณ
9. พ.ต.อ.สุทธิ
10. พ.ต.อ.ธีรพล
11. พ.ต.อ.เจตนสฤษฎิ์
12. พ.ต.อ.สนอง
13. พ.ต.อ.สมศักดิ์
14. พ.ต.อ.ประยูร
15. พ.ต.อ.อดุลย

พงษพิชิตกุล
เนาวรัตน
ภัทรศรีวงษชัย
ดานสุวรรณ
อุทัยพันธุ
ศรีเสริม
เลี้ยงสมทรัพย
ศรีจันทึก
ภูหริยวงศสุข
ยมนา
แพงศรีสาร
วรรณโคตร
นิเต็ม
ศาลาทอง
ชัยประสิทธิกุล

ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย
รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย
รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย
รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย
ผกก.สภ.โนนสุวรรณ
ผกก.สภ.เมืองบุรีรัมย
ผกก. สภ.บานดาน
ผกก.สภ.สตึก
ผกก.สภ.บานบัว
ผกก.สภ.หนองกี่
ผกก.สภ.คูเมือง
ผกก.สภ.ลําปลายมาศ
ผกก.สภ.ชํานิ
ผกก.ฝอ.ภ.จว.บุรีรัมย
ผกก.สืบสวน ภ.จว.บุรีรัมย
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กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

รายนามที่ปรึกษาคณะกรรมการ
1. พ.ต.อ.สมชัย
2. พ.ต.อ.ภควัต
3. พ.ต.อ.สมนึก
4. พ.ต.อ.ชัยพันธุ
5. พ.ต.อ.วิราช
6. พ.ต.อ.เสกสรร
7. พ.ต.อ.อัษฎไณย
8. พ.ต.อ.วิษณุ
9. พ.ต.อ.วชิรวิทย
10. พ.ต.อ.บุญสินธุ
11. พ.ต.อ.ศิลปชัย
12. พ.ต.อ.กัมพล
13. พ.ต.อ.สมยศ
14. พ.ต.อ.เศวต
15. พ.ต.อ.ยุทธนา
16. พ.ต.ท.วิศิษฎ
17. พ.ต.ท.พุทธรักษ
18. พ.ต.ท.ทีฆโชติ
19. พ.ต.ท.สยาม
20. พ.ต.ท.จักรพงศ
21. พ.ต.ท.ภูวดิท
22. พ.ต.ท.วิเชียร
23. พ.ต.ท.ไกรสิทธิ์

โสภณปญญาภรณ
ธรรมดี
เจียมจังหรีด
ทัพวงษ
คํารินทร
บุญยรัชนิกร
ปองกัน
อาภรณพงษ
วรรณธานี
ผดุงสุข
พงศวัชรจินดา
วงษสงวน
พื้นชัยภูมิ
เศวตวิวัฒน
ไตรทิพย
บัวสงาวงศ
อารยะรังษี
ชัยพชรโชติ
เกียรติบรรจง
ทาสุวรรณ
ปติภัทรชนากร
พรหนองแสน
หาญยิ่ง

ผกก.สภ.หนองสองหอง
ผกก.สภ.นางรอง
ผกก.สภ.พลับพลาชัย
ผกก.สภ.ละหานทราย
ผกก.สภ.หนองหงส
ผกก.สภ.พุทไธสง
ผกก.สภ.หวยราช
ผกก.สภ.กระสัง
ผกก.สภ.แคนดง
ผกก.สภ.ทะเมนชัย
ผกก.สภ.นาโพธิ์
ผกก.สภ.บานกรวด
ผกก.สภ.บานใหมฯ
ผกก.สภ.ประโคนชัย
ผกก.สภ.ลําดวน
สวญ.สภ.ชุมแสง
สวญ.สภ.หินเหล็กไฟ
สวญ.สภ.ถาวร
สวญ.สภ.โคกกระชาย
สว.สภ.หนองไมงาม
สว.สภ.หนองไทร
สว.สภ.โนนเจริญ

สวป.สภ.พลับพลาชัย ปรก.สว.นปพ.กก.สืบสวน ภ.จว.บุรีรัมย

*************** ****************************

ร.ต.อ.สาโรจน สีดา สมาชิกเลขทะเบียน 6565 สังกัด สภ.หินเหล็กไฟ เดิมเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยตํารวจ
สอบสวนกลาง-ตํารวจสันติบาล-พิสูจนหลักฐาน จํากัด มีทุนเรือนหุนจํานวน 200,000.- บาท มีหนี้เงินกูสามัญคาง
ชําระเปนเงินตนจํานวน 1,500,000.- บาท ติดภาระผูค้ําประกันจํานวน 2 ราย ตอมา ไดรับคําสั่งยายใหมาดํารง
ตําแหนงที่ สภ.หินเหล็กไฟ จึงไดสมัครเขาเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย จํากัด ดวย
เหตุผลจะขอกูเงินจากสหกรณออมทรัพยตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย จํากัด ไปตัดชําระหนี้สหกรณออมทรัพยตํารวจ
สอบสวนกลางฯ โดยจะหาผูค้ําประกันไปเปลี่ยนแทน แตปจจุบันยังไมสามารถหาผูค้ําประกันไปเปลี่ยนแทนได จึง
ไมสามารถลาออกจากสหกรณออมทรัพยตํารวจสอบสวนกลางฯ ได ประกอบกับ ร.ต.อ.สาโรจนฯ มีหนี้เงินกู
ธนาคารออมสิน,ธนาคารอาคารสงเคราะห,หนี้บัตรเครดิต และหนี้นอกระบบ จึงมีความประสงคขอลาออกจากการ
เปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย จํากัด เพื่อนําเงินคาหุนที่มีอยูกับสหกรณฯ ไปตัดชําระหนี้
รายเดือนที่คางชําระอยูกับเจาหนี้ สหกรณฯ ตรวจสอบแลว ร.ต.อ.สาโรจนฯ มีทุนเรือนหุนจํานวน 67,100.- บาท
ไมมีหนี้คางชําระและไมติดภาระผูค้ําประกันแตอยางใด
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