
 
 
 
 

“...สหกรณ คือ การมีชีวิตรวมกันและสรางสรรคขึ้นมา

สรางสรรครวมกัน คือ สห เขาดวยกัน และ กรณ คือ การกระทํา

ทํางานทําการสรางชีวิตรวมกัน เพราะคนเราอยูคนเดียวไมได 

ตองรวมกัน ถามีจิตใจที่จะปฏิบัติการสหกรณที่แทจริงเชนนี้

ประกอบดวยความรูก็จะทําใหมีความสําเร็จแนนอน...” 

 

 

 

 

 

 
ความตอนหนึ่ง ในพระบรมราโชวาท 

พระราชทานแกผูนําสหกรณภาคการเกษตรทั่วประเทศ ณ ศาลาดุสิดาลัย 

วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๒๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารจาก 
พลตํารวจตรี ชัยยุทธ  เจียรศิริกุล 

 
เรียน ทานสมาชิกสหกรณออมทรัพยตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย จํากัด ทุกทาน  
 
 ในฐานะประธานกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย จํากัด ซึ่งได
ปฏิบัติงานในตําแหนงประธานกรรมการดําเนินการมาเปนระยะเวลา 1 ป มีความช่ืนชมยินดีตอความ
เจริญกาวหนาของสหกรณที่เปนไปอยางตอเนื่องจนถึงปจจุบันรวมระยะเวลา 46 ปจากสมาชิกเร่ิมตน 354 คน
สินทรัพยเพียง  157,700.- บาท ปจจุบันมีจํานวนสมาชิก เพิ่มข้ึน  2,944 คน มีสินทรัพย รวมมากกวา   3,624  
ลานบาท 
 ใน การบริหารงานรอบปที่ผานมา จะเห็นไดวา เศรษฐกิจมี ความผันผวน สถาบันการเงินหลายแหงไดมี
การปรับเพิ่มอัตราดอกเบ้ียเพิ่มสูงข้ึนสหกรณก็ไดรับผลกระทบอยูบาง แตอยางไรก็ดี คณะกรรมการดําเนินการ
และฝายจัดการไดมองหาสถาบันการเงินที่มีอัตรา ดอกเบ้ียที่ ตํ่ากวา ชําระหนี้อัตราดอกเบ้ียที่สูงกวา  เพื่อให
กระทบตนทุนคาใชจายนอยที่สุด และคณะกรรมการดําเนินการชุดปจจุบัน ก็ยังคงมีแนวนโยบายเชนเดียวกับ
คณะกรรมการดําเนินการชุดกอนๆ คือ สมาชิกตองไดรับผลกระทบนอยที่สุด ซึ่งจะเห็นไดจากที่ผานมา ยังไมมี
การปรับเพิ่มอัตราดอกเบ้ียเงินใหกู แกสมาชิกแตอยางใด เพราะเปาหมายและความสําเร็จโดยแทจริงของ
สหกรณไมใชการทํากําไรสูงสุด แตความสําเร็จที่แทจริงของสหกรณคือ “สหกรณมีความม่ันคง สมาชิกมี
คุณภาพท่ีดีข้ึนตามควรแกฐานะของแตละคน” 

สําหรับในดานสวัสดิการคณะกรรมการดําเนินการ ไดมีการปรับเพิ่มวงเงินทุนการศึกษาของบุตรสมาชิก
จากเดิม 1 ลานบาทเพิ่มเปน 1.5 ลานบาท นอกจากนี้ ยังไดกําหนดระเบียบวาดวยโครงการเงินกูพิเศษเพื่อซื้อ
อาวุธปนพกประจํากายซิกซาวเออรโมเดล พี 320 เอสพี เพื่อใหสมาชิกไดมีโอกาสซื้ออาวุธปนในราคาที่ถูกและ
สามารถผอนชําระงวดรายเดือนระยะยาวกับสหกรณได มีสมาชิกเขารวมโครงการฯ จํานวน  492 รายเปนเงิน 
11,753,880.- บาท อีกทั้ง ไดมีการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาปรับใชในการใหบริการ โดยมีการจัดทําสัญญา
เงินกูแบบออฟไลน เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับสมาชิกอีกดวย 

การดําเนินงานดังที่กลาวมาแลว ไดรับความรวมมืออยางดียิ่งจากกรรมการดําเนินการที่ปรึกษา สมาชิก
ทุกนาย ฝายจัดการ ตลอดจนผูตรวจสอบกิจการ ผูสอบบัญชีและ ฝายสงเสริมที่ใหคําแนะนําที่ดีและเขารวม
ประชุมช้ีแจงไขขอของใจในทุกคร้ัง และขอขอบคุณสมาชิกทุกทานที่เขารวมประชุมในวันนี้   

ในโอกาสนี้ ขอขอบคุณผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย และ ขออํานาจคุณพระศรีรัตนตรัยและส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ
ทั้งหลายในสากลโลกที่ทุกทานเคารพนับถือ จงปกปองคุมครองทานและครอบครัวตลอดไป 
 
 

พลตํารวจตรี 
    (ชัยยุทธ  เจียรศิริกุล) 

              1  ตุลาคม  2561 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูจัดการ 

รองผูจัดการ 

หัวหนาฝายบัญชีและสินเช่ือ หัวหนาฝายการเงินและธุรการ 

เจาหนาท่ีบัญชี เจาหนาท่ีธุรการ เจาหนาท่ีฝายเงินกู เจาหนาท่ีประจําหนวย 

สมาชิก 

ผูแทนสมาชิก 

ที่ประชุมใหญ 

คณะกรรมการดําเนินการ ผูสอบบัญชี ผูตรวจสอบกิจการ 

คณะกรรมการเงินกู คณะกรรมการอํานวยการ คณะกรรมการศึกษาและ
ประชาสัมพันธ 

แผนภูมิโครงสรางองคกรสหกรณออมทรัพยตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย จํากัด 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

พล.ต.ต.ประยุทธ  โพธิ์แกวกุล 
รองประธานฯ และเลขานุการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

พ.ต.อ.รุทธพล  เนาวรัตน 
รองประธานกรรมการ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พล.ต.ต.ชัยยุทธ   เจียรศิริกุล
ประธานกรรมการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พ.ต.อ.สุรชัย  สังขพัฒน 
รองประธานฯ และเหรัญญิก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

พ.ต.อ.วีรพล  เจริญศิริ 
รองประธานกรรมการ 

 

 

 

 

 

 
 

พ.ต.อ.ชาญชัย  พงษพิชิตกุล 
รองประธานกรรมการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
พ.ต.อ.ภูมิพัฒน  ภัทรศรีวงษชัย 

รองประธานกรรมการ 

คณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
พ.ต.อ.สัมภาษณ  ศรีจันทึก 

กรรมการ 

 
พ.ต.อ.ตอศักด์ิ  ศรีเสริม 

กรรมการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

น.ส.อารีรัตน  สมานดุษณี 
ผูตรวจสอบกิจการ 

พ.ต.อ.พิศิษฎ  ศรีสุพล 
กรรมการ 

 
พ.ต.อ.ศักด์ิชาย  โรจนรัตนางกูร 

กรรมการ 

 
พ.ต.อ.สุทธิ  ภูหริยวงศสุข 

กรรมการ 

 
พ.ต.อ.พัฒนกุล  บุญหลาย 

กรรมการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

พ.ต.อ.สมดุลย  ลึกประโคน 
กรรมการ 

 
พ.ต.อ.โรมรัน  จินดานุภาพ 

กรรมการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูสอบบัญชีและผูตรวจสอบกิจการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายดํารง  ทองบุญ 
ผูสอบบัญช ี



รายนามที่ปรึกษาคณะกรรมการ 
 

  1. พ.ต.อ.ประยูร ศาลาทอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.บุรีรัมย 

  2. พ.ต.อ.สุชาติ ละลี ผกก.สภ.กระสัง 

  3. พ.ต.อ.เจตนสฤษฎิ์ แพงศรีสาร ผกก.สภ.คูเมือง 

  4. พ.ต.อ.สมชัย โสภณปญญาภรณ ผกก.สภ.เฉลิมพระเกียรติ 

  5. พ.ต.อ.สมศักด์ิ นิเต็ม ผกก.สภ.ชํานิ 

6. พ.ต.อ.ภควัต ธรรมดี ผกก.สภ.นางรอง 

7. พ.ต.อ.วิสูตร คงอวน ผกก.สภ.นาโพธิ์ 

8. พ.ต.อ.โสภณ เครือเชา ผกก.สภ.โนนดินแดง 

  9. พ.ต.อ.กรธัช อูดเจริญ ผกก.สภ.บานดาน 

10. พ.ต.อ.สมนึก เจียมจังหรีด ผกก.สภ.พลับพลาชัย 

11. พ.ต.อ.เสกสรร บุญยรัชนิกร ผกก.สภ.พุทไธสง 

12. พ.ต.อ.ชัยพันธุ ทัพวงษ ผกก.สภ.ละหานทราย 

13. พ.ต.อ.สนอง วรรณโคตร ผกก.สภ.ลําปลายมาศ 

14. พ.ต.อ.ธีรพล ยมนา ผกก.สภ.หนองกี่ 

15. พ.ต.อ.วิราช คํารินทร ผกก.สภ.หนองหงส 

16. พ.ต.อ.ชวาล อุทัยพันธุ ผกก.สภ.หวยราช 

17. พ.ต.ท.พุทธรักษ อารยะรังสี สวญ.สภ.โคกกระชาย 

18. พ.ต.ท.วิศิษฎ บัวสงาวงศ สวญ.สภ.ชุมแสง 

19. พ.ต.ท.อัษฎไณย ปองกัน สวญ.สภ.หินเหล็กไฟ 

20. พ.ต.ท.ทีฆโชติ ชัยพชรโชติ สวญ. สภ.ถาวร 

21. พ.ต.ท.วิเชียร พรหนองแสน สว.สภ.โนนเจริญ 

22. พ.ต.ท.ภูวดิท ปติภัทรชนากร สว.สภ.หนองไทร 

23. พ.ต.ท.จักรพงษ ทาสุวรรณ สว.สภ.หนองไมงาม 

24. พ.ต.ท.ไกรสิทธิ์ หาญยิ่ง สวป.สภ.พลับพลาชัย ปรก.สว.นปพ.กก.สืบสวน ภ.จว.บุรีรัมย 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
นางจิรพร  ตันตาปกุล 

ผูจัดการ 

 
 
 
 
 
 
 
 

นางพรพรรณ   ศรีสังวรณ 
รองผูจัดการ 

 
 
 
 
 
 
 

 
นางปานรดา   คงพลปาน 

หัวหนาฝายบัญชีและสินเชื่อ 

 
 
 
 
 
 
 
 

นางทัศนีย   โพธ์ิกลาง 
หัวหนาฝายการเงินและธุรการ 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

นางพัชรี   จ่ันเทศ 
เจาหนาท่ีประจําหนวย 

 
 
 
 
 
 
 
 

น.ส.วัชราภรณ  มั่งม ี
เจาหนาท่ีธุรการ 

 
 
 
 
 
 
 
 

น.ส.พันธนีย  คงพิบูลย 
เจาหนาท่ีฝายเงินกู 

 
 
 
 
 
 
 
 

น.ส.ณัชชารีย  เกียรติบรรจง 
เจาหนาท่ีธุรการ 

 
 
 
 
 
 
 
 

นางมะณี   ย่ิงงาม 
เจาหนาท่ีประจําหนวย 

ฝายจัดการสหกรณออมทรัพยตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย จํากัด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 สารบัญ หนา 

   
ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 2 
ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ  
      - รับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2560 3 
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 ภาคผนวก  
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รายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2561 
สหกรณออมทรัพยตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย จํากัด 

วันอังคารท่ี  16  ตุลาคม  2561 
เวลา  10.00 น. 

ณ หอประชุมชัยจินดา 
***************************************** 

 
จํานวนผูแทนสมาชิกท่ีเขารวมประชุมจํานวน...………………………………………………………………………………………………….. 
ผูเขารวมประชุม 
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 สมาชิกครบองคประชุมแลว พั นตํารวจเอก วีรพล  เจริญศิริ รองประธานกรรมการ ทําหนาท่ีแทนประธาน
กรรมการ เปนประธานในท่ีประชุม กลาวเปดประชุมแลวดําเนินการประชุมตามวาระดังนี้.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พล.ต.ต.ชัยยุทธ  เจียรศิริกุล ผูบังคับการกองสวัสดิการ สํานักงานกําลังพล  
นายวีระยุทธ  ทุมทอง  สหกรณจังหวัดบุรีรัมย  
นางอมรรัตน  เอกอนันตวงศ หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณบุรีรัมย  
นายประกาศ  กลาวกระโทก เจาพนักงานสงเสริมสหกรณอาวุโส  
นางดวงจันทร  ปาสาเน  นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชํานาญการพิเศษ  
นายดํารง  ทองบุญ  ผูสอบบัญชีภาคเอกชน  
น.ส.อารีรัตน  สมานดุษณี ผูตรวจสอบกิจการ  

          136  คน ( จากจํานวนสมาชิกท้ังหมด  2,944 คน )  



 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ 1 
 

เร่ืองประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 1 
เรื่องประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

 
 ประธานฯ แนะนําผูเขารวมประชุมใหญใหท่ีประชุมทราบ พรอมกลาวตอนรับผูแทนสํานักงานสหกรณ  
จังหวัดบุรีรัมย,ผูแทนสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณบุรีรัมย,ผูสอบบัญชี และผูตรวจสอบกิจการ ดวยความยินดี        
เปนอยางยิ่ง 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

ประธานฯ มอบหมายให พ.ต.อ.ชาญชัย  พงษพิชิตกุล เลขานุการ ทําหนาท่ีดําเนินการประชุมตามวาระ 
ตอไป  



 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ 2 
 

เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
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ระเบียบวาระท่ี 2 
เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 

รายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2560 
วันพฤหัสบดีท่ี  12  ตุลาคม  2560 

ณ หอประชุมธรรมจารี 
****************************** 

 

สมาชิกเขารวมประชุม   221  คน 
กรรมการผูเขารวมประชุม 

  1. พล.ต.ต.ฉัตรวรรษ แสงเพชร ประธานกรรมการ 
  2. พ.ต.อ.สุรชัย สังขพัฒน รองประธานฯ และเลขานุการ 
  3. พ.ต.อ.ประยุทธ โพธ์ิแกวกุล รองประธานฯ และเหรัญญิก 
  4. พ.ต.อ.รุทธพล เนาวรัตน รองประธานกรรมการ 
  5. พ.ต.อ.สัมภาษณ ศรีจันทึก กรรมการ 
  6. พ.ต.อ.สมภพ สังขกรทอง กรรมการ 
  7. พ.ต.อ.สถิตย โพธิมาศ กรรมการ 
  8. พ.ต.อ.ชัชวาลย เปาอินทร กรรมการ 
  9. พ.ต.อ.สนอง วรรณโคตร กรรมการ 
10. พ.ต.อ.สิทธิพล แสนสุโพธ์ิ กรรมการ 
11. พ.ต.อ.สมดุลย ลึกประโคน กรรมการ 
12. พ.ต.อ.เชิดชัย เปรมปรีดิ์ กรรมการ 

 

กรรมการที่ไมเขารวมประชุม 
 - ไมมี  
 

ที่ปรึกษาคณะกรรมการที่เขารวมประชุม 
  1. พ.ต.อ.ชาญชัย พงษพิชิตกุล รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย 
  2. พ.ต.อ.ภูมิพัฒน ภัทรศรีวงษชัย รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย 
  3. พ.ต.อ.วีรพล เจริญศิริ รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย 
  4. พ.ต.อ.เฉลิมวุฒิ วงษเวียงจันทร ผกก.ฝอ.ภ.จว.บุรีรัมย 
  5. พ.ต.อ.ตอศักดิ์ ศรีเสริม ผกก.สภ.เมืองบุรีรัมย 
  6. พ.ต.อ.สุชาติ ละลี ผกก.สภ.กระสัง 
  7. พ.ต.อ.เจตนสฤษฎิ์ แพงศรีสาร ผกก.สภ.คูเมือง 
  8. พ.ต.อ.วิสูตร คงอวน ผกก.สภ.นาโพธ์ิ 
  9. พ.ต.อ.โสภณ เครือเชา ผกก.สภ.โนนดินแดง 
10. พ.ต.อ.พิศิษฎ ศรีสุพล ผกก.สภ.โนนสุวรรณ 
11. พ.ต.อ.ศักดิ์ชาย โรจนรัตนางกูร ผกก.สภ.บานกรวด 
12. พ.ต.อ.นิคม โชติทวีศักดิ์ ผกก.สภ.ประโคนชัย 
13. พ.ต.อ.โรมรัน จินดานุภาพ ผกก.สภ.ปะคํา 
14. พ.ต.อ.ทรงยุทธ ซุยสูงเนิน ผกก.สภ.พลับพลาชัย 
15. พ.ต.อ.มนตชัย เหลืองอุทัย ผกก.สภ.พุทไธสง 
16. พ.ต.อ.นพรัตน บัวสาย ผกก.สภ.ละหานทราย 
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17. พ.ต.อ.สุทธิ ภูหริยวงคสุข ผกก.สภ.ลําดวน 
18. พ.ต.อ.ณรงค เกตุบรรจง ผกก.สภ.ลําปลายมาศ 
19. พ.ต.อ.พัฒนกุล บุญหลาย ผกก.สภ.สตึก 
20. พ.ต.อ.ธีรพล ยมนา ผกก.สภ.หนองก่ี 
21. พ.ต.อ.ชวาล อุทัยพันธ ผกก.สภ.หวยราช 
22. พ.ต.ท.พุทธรักษ อารยะรังษ ี สวญ.สภ.โคกกระชาย 
23. พ.ต.ท.วิศิษฎ บัวสงาวงศ สวญ.สภ.ชุมแสง 
24. พ.ต.ท.รัฐพล ปองกัน สวญ.สภ.หินเหล็กไฟ 
25. พ.ต.ท.วิเชียร พรหนองแสน สว.สภ.โนนเจริญ 
26. พ.ต.ท.ภูวดิท ปติภัทรชนากร สว.สภ.หนองไทร 
27. พ.ต.ท.ไกรสิทธ์ิ หาญย่ิง สว.กก.สืบสวน ภ.จว.บุรีรัมย 

 

ที่ปรึกษาคณะกรรมการที่ไมเขารวมประชุม 
  1. พ.ต.อ.สมชัย โสภณปญญาภรณ ผกก.สภ.เฉลิมพระเกียรติ 
  2. พ.ต.อ.กรธัช อูดเจริญ ผกก.สภ.บานดาน 
  3. พ.ต.ท.จักรพงษ ทาสุวรรณ สว.สภ.หนองไมงาม 
  4. พ.ต.ท.ประดิษฐ อรุณด ี ท่ีปรึกษา 

 

ผูเขารวมประชุม 
  1. พ.ต.อ.ชัยยุทธ เจียรศิริกุล ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย 
  2. พ.ต.อ.ณรงคฤทธ์ิ ดานสุวรรณ สมาชิก 
  3. คุณวีระยุทธ ทุมทอง สหกรณจังหวัดบุรีรัมย 
  4. คุณดวงจันทร ปาสาเน นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชํานาญการพิเศษ 
  5. คุณเอ่ียม จันทเทวนุมาส ผูชวยผูสอบบัญชีภาคเอกชน 
  6. คุณศิริวรรณ ศรีนุต นักวิชาการสหกรณชํานาญการ 
  7. คุณอารีรัตน สมานดุษณี ผูตรวจสอบกิจการ 

 

วาระที่  1 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
 ประธานฯ กลาวเปดประชุมและแนะนําผูเขารวมประชุมใหญใหท่ีประชุมทราบ พรอมกลาวตอนรับ,ผูแทนสํานักงาน
สหกรณจังหวัดบุรีรัมย,ผูแทนสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณบุรีรัมย,ผูสอบบัญชี และผูตรวจสอบกิจการดวยความยินดีเปนอยางย่ิง 
มติที่ประชุม รับทราบ  
วาระที่  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม  

- รับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2559 
มติที่ประชุม รับรอง  
วาระที่ 3  เรื่องรายงานผลการดําเนินงานประจําป 2560 
 ประธานฯ ในท่ีประชุมมอบหมายใหเลขานุการสรุปรายงานผลการดําเนินงานประจําป 2560  
1. รายงานกิจการทั่วไป 
 สหกรณออมทรัพยตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย จํากัด ไดจดทะเบียนกอตั้งตามพระราชบัญญัติสหกรณ เม่ือวันท่ี             
1 มีนาคม 2515 สหกรณฯ บริหารงานโดยคณะกรรมการดําเนินการท่ีไดรับการเลือกตั้งจากท่ีประชุมใหญสามัญประจําป 
วัตถุประสงคหลักท่ีสําคัญเพื่อสงเสริมการออมท่ีมีลักษณะเปนการลงทุนรวมกัน และชวยเหลือสมาชิกท่ีมีความจําเปน สหกรณฯ  
จึงเปนแหลงเงินทุนของมวลสมาชิก เพื่อประโยชนของสมาชิก ไดรับผลตอบแทนในรูปของปนผลตอหุนเงินเฉลี่ยคืนจากการท่ี
สมาชิกมาทําธุรกรรมกับสหกรณฯ 
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 ในรอบปทางบัญชีสิ้นสุด ณ วันท่ี 30 กันยายน 2560 คณะกรรมการดําเนินการขอสรุปผลการดําเนินงานของสหกรณฯ 
เปรียบเทียบกับปกอน ดังนี้ 

ท่ี รายการ รอบปทางบัญชี เพ่ิม (ลด) รอยละ 
  ณ 30 ก.ย.2560 ณ 30 ก.ย.2559   
1 จํานวนสมาชิก 2,947 2,960 (13) 0.44 
2 สินทรัพยรวม 3,463,658,284.16 3,330,239,569.35 133,418,714.81 4.01 
3 หน้ีสินรวม 2,180,087,506.55 2,183,213,051.16 (3,125,544.61) 0.14 
4 ทุนของสหกรณ 1,283,570,777.61 1,147,026,518.19 136,544,259.42 11.90 
5 ทุนเรือนหุน 910,713,220.00 833,741,530.00 76,971,690.00 9.23 
6 ทุนสํารอง 178,557,656.30 149,226,477.65 29,331,178.65 19.66 
7 ทุนสะสมตามขอบังคับ 18,231,303.89 9,733,982.89 8,497,321.00 87.30 
8 เงินรับฝาก 170,128,054.76 182,355,610.34 (12,227,555.58) 6.71 
9 เงินใหสมาชิกกูยืมระหวางป 1,409,915,680.00 1,591,895,980.00 (181,980,300.00) 11.43 
10 สมาชิกชําระคืนเงินกูระหวางป 1,294,696,956.00 1,385,645,452.00 (90,948,496.00) 6.56 
11 ลูกหน้ีเงินกูสมาชิกคงเหลือสิ้นป 3,386,835,305.00 3,271,616,581.00 115,218,724.00 3.52 
12 เงินกูยืมสถาบันการเงินอ่ืนระหวางป 6,349,478,031.83 6,616,396,806.23 (266,918,774.40) 4.03 
13 เงินกูยืมสถาบันการเงินอ่ืนชําระระหวางป 6,348,560,031.83 6,970,772,790.43 (622,212,758.60) 8.93 
14 เงินกูยืมสถาบันการเงินอ่ืนคงเหลือสิ้นป 1,866,737,965.54 1,865,819,965.54 918,000.00 0.05 
15 รายได 270,699,334.44 258,169,320.04 12,530,014.40 4.85 
16 คาใชจาย 94,630,737.02 103,844,792.39 (9,214,055.37) 8.87 
17 กําไรสุทธิ 176,068,597.42 154,324,527.65 21,744,069.77 14.09 
18 เงินปนผล 8% 8%   
19 เงินเฉลี่ยคืน 18% 17%   

 

1. ดานการบริหารงานทั่วไป 
1.1  ดานสมาชิก 

 จํานวนสมาชิก ณ วันท่ี  30 กันยายน2559 2,960 คน 
บวก จํานวนสมาชิกท่ีสมัครเขาใหมระหวางป 60 คน 
หัก จํานวนสมาชิกท่ีลาออกระหวางป 55 คน 
 จํานวนสมาชิกเสียชีวิตระหวางป 17 คน 
 สมาชิกถูกใหออกจากสหกรณ (ตามขอบังคับ) 1 คน 
 จํานวนสมาชิก ณ วันท่ี  30 กันยายน 2560 2,947 คน 

 

ป 2556 2557 2558 2559 2560 
จํานวนสมาชิก 2,827 2,925 2,890 2,960 2,947 

 

1.2  ดานทุนดําเนินงาน 
 ทุนดําเนินงานของสหกรณฯ เปนองคประกอบสําคัญอยางย่ิงในการดําเนินงานสหกรณออมทรัพยตํารวจภูธรจังหวัด
บุรีรัมย จํากัด  มีท่ีมาของทุนดําเนินงาน ดังนี ้
 1.2.1 สินทรัพยรวม (หนี้สินและทุนของสหกรณ)  

ณ วันท่ี  30 กันยายน 2559 มีสินทรัพยรวมท้ังสิ้น 3,330,239,569.35 บาท 
ณ วันท่ี  30 กันยายน 2560 มีสินทรัพยรวมท้ังสิ้น 3,463,658,284.16 บาท 
เพิ่มขึ้น/ลดลง จากปกอนเปนเงิน  133,418,714.81 บาท หรือคิดเปนรอยละ 4.00 
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ป 2560 2556 2557 2558 2559 
สินทรัพยรวม 3,463,658,284.16 2,730,960,923.63 2,990,691,477.12 3,085,844,735.04 3,330,239,569.35 

 

 1.2.2 ทุนเรือนหุน  
ณ วันท่ี  30 กันยายน 2559 มีทุนเรือนหุนรวมท้ังสิ้น 833,741,530.00 บาท 

ณ วันท่ี  30 กันยายน 2560 มีทุนเรือนหุนรวมท้ังสิ้น 910,713,220.00 บาท 
เพิ่มขึ้น/ลดลง จากปกอนเปนเงิน76,971,690.00 บาท หรือคิดเปนรอยละ9.23 

 

ป 2556 2557 2558 2559 2560 
ทุนเรือนหุน 593,540,010.00 683,282,630.00 752,918,020.00 833,741,530.00 910,713,220.00 

 

1.3  ดานการใหบริการเงินรับฝากจากสมาชิก 
เปนการระดมทุนใหเขามาหมุนเวียนในระบบของสหกรณฯ ซ่ึงสมาชิกจะไดรับอัตราดอกเบ้ียสูงกวาเงินฝากจากสถาบัน

การเงินอ่ืน 
 เงินฝากออมทรัพย เงินฝากออมทรัพยจาก

เงินกูพิเศษ 
ฝากสะสมทรัพย 

ยอดยกมาจากปกอน 173,546,168.27 1,583,842.07 7,225,600.00 
บวก เงินฝากระหวางป 28,897,528.13 13,059,435.58 5,900,500.00 
หัก   สมาชิกถอนเงินฝากระหวางป 36,474,845.03 14,302,674.26 9,307,500.00 
เงินฝาก ณ 30 ก.ย.2560 165,968,851.37 340,603.39 3,818,600.00 
 

* ปจจุบันอัตราดอกเบ้ีย - เงินฝากออมทรัพย   รอยละ  4.25 ตอป 
   - เงินฝากออมทรัพยจากเงินกูพิเศษ รอยละ  4.25 ตอป 
   - เงินฝากสะสมทรัพย   รอยละ  4.50 ตอป 
 

ป 2556 2557 2558 2559 2560 
เงินรับฝาก 95,983,994.82 135,434,078.54 161,020,480.83 182,355,610.34 170,103,856.58 

 

1.4  ดานการใหบริการเงินกูแกสมาชิก 
 ในระหวางป สหกรณฯ ใหเงินกูแกสมาชิกรวม  3,284 สัญญา เปนเงิน  1,409,915,680.00 บาท(หนึ่งพันสี่รอยเกาลาน
เกาแสนหนึ่งหม่ืนหาพันหกรอยแปดสิบบาทถวน)มีรายละเอียดดังนี้ 

จํานวนสัญญาและจํานวนเงินกูทุกประเภท 
สมาชิกย่ืนกูเงินแตละประเภท จํานวนสัญญา จํานวนเงิน(บาท) 

เงินกูสามัญ 887 1,356,308,700.00 
เงินกูพิเศษ 48 13,042,500.00 
เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน 2,316 38,899,000.00 
เงินกูเพื่อการศึกษา 1 30,000.00 
เงินกูเพื่อซ้ือรถจักรยานยนต 7 329,000.00 
เงินกูเพื่อซ้ือคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีในการสื่อสาร 6 159,880.00 
เงินกูเพื่อซ้ืออาวุธปน 19 1,146,600.00 
รวมสัญญาเงินกูทุกประเภท 3,284 1,409,915,680.00 

 

ป 2556 2557 2558 2559 2560 

เงินใหกู 
รวมทุกประเภท 

1,852,808,501.00 1,346,336,747.00 1,072,763,190.00 1,591,895,980.00 1,409,915,680.00 
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2. ผลการดําเนินงานของสหกรณในรอบ  5 ป ท่ีผานมา 
 เปรียบเทียบรายได คาใชจาย และกําไรสุทธิในรอบ 5 ป ท่ีผานมาตามตาราง ดังนี้  

รายการ 2556 2557 2558 2559 2560 
รายได 199,473,722.89 230,631,691.49 244,658,576.56 258,169,320.04 270,699,334.44 
คาใชจาย 86,608,722.59 107,327,354.53 111,092,271.07 103,844,792.39 94,630,737.02 
กําไรสุทธิ 112,865,000.30 123,304,336.96 133,566,305.49 154,324,527.65 176,068,597.42 

 

3. การกูยืมเงินจากสถาบันการเงินตาง  ๆ
 สหกรณออมทรัพยตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย จํากัด  ไดกูเงินจากสถาบันการเงินอ่ืนเพื่อนํามาบริการสมาชิก ซ่ึงสหกรณฯ 
ตองสงชําระท้ังเงินตนและดอกเบ้ียเปนประจําทุกเดือน  สําหรับปบัญชี 2560 ณ วันท่ี 30 กันยายน 2560 สหกรณฯ มีเจาหนี้เงินกู
คงเหลือดังนี้ 

ท่ี ชื่อสถาบันการเงิน ประเภทเงินกู วงเงินกู 
(ลานบาท) 

เงินกูคงเหลือ 
(ลานบาท) 

1 - ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทยจํากัด เงินกูระยะยาว 600.00 599.24 
 - ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด เงินกูระยะปานกลาง 605.30 587.00 
2 - ธนาคารกรุงไทย จํากัด เงินกูเบิกเกินบัญช ี 30.00 --- 
 - ธนาคารกรุงไทย จํากัด ตั๋วสัญญาใชเงิน 555.00 555.00 
3 - ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร เงินกูเครดิตเงินสด 100.00 --- 
 - ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร ตั๋วสัญญาใชเงิน 550.00 125.50 
 รวม  3 สถาบัน  เปนเงินท้ังสิ้นจํานวน  2,440.30 1,866.74 

 

4. รายงานลูกหนี้คงเหลือที่ไมกอใหเกิดรายได 
 สหกรณฯ ไดดําเนินการติดตามเรงรัดหนี้สินจากสมาชิกท่ีเสียชีวิต,ถูกใหออกหรือไลออกจากราชการ และยังมีหนี้สินคาง
ชําระอยูกับสหกรณฯ หนี้สินจํานวนนี้สหกรณฯ ไดดําเนินการจัดชั้นคุณภาพหนี้และตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไวแลวตามระเบียบฯ 
ท่ีกรมตรวจบัญชีสหกรณกําหนดโดยเริ่มตั้งแตป 2558 เปนตนมา ขณะเดียวกัน สหกรณฯ ไดดําเนินการเรงรัดติดตามหนี้สิน
เหลานี้มาอยางตอเนื่องมาโดยตลอด 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2560 สหกรณฯ มีหนี้คางชําระประเภทเงินกูสามัญจํานวน 3,423,775.- บาท ซ่ึงลดลงจากปกอน
จํานวน  625,024.- บาท มีรายละเอียดดังนี้ 

1. ลูกหนี้จัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน จํานวน  2 ราย เปนเงิน 1,278,407.00 บาท 
2. ลูกหนี้จัดชั้นสงสัย จํานวน  2 ราย เปนเงิน 2,145,368.00 บาท 

รวม จํานวน  4 ราย เปนเงิน 3,423,775.00 บาท 
 

ยอดรวมลูกหนี้ที่นํามาจัดช้ันจํานวน 3,423,775.- บาท คิดเปนรอยละ0.10%ของลูกหนี้ทั้งหมด 
หมายเหตุ 1. ลูกหนี้จัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน หมายถึง ลูกหนี้ท่ีคางชําระตนเงินและ/หรือดอกเบ้ียเปนระยะเวลาติดตอกัน
เกินกวา  3 เดือน แตไมเกิน  6 เดือน ตองตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 20% 

2. ลูกหนี้จัดชั้นสงสัย หมายถึง ลูกหนี้ท่ีคางชําระตนเงินและ/หรือดอกเบ้ียเปนระยะเวลาติดตอกันเกินกวา 6 
เดือน แตไมเกิน 12 เดือน ตองตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 50% 
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5.สิทธิประโยชนสําหรับสมาชิก 
5.1 การจัดทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก 
 ปนี้ คณะกรรมการดําเนินการไดจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนทุนสงเสริมการศึกษาใหกับบุตรสมาชิกเปนเงินจํานวน  
1,000,000.- บาท (หนึ่งลานบาทถวน) แยกตามประเภทของทุนแตละประเภทไดดังนี ้

ทุนระดับ จายทุนละ (บาท) จํานวนทุน (ทุน) เปนเงิน (บาท) 
ประถมศึกษา 2,000 149 298,000.- 
มัธยมศึกษา 3,000 157 471,000.- 
อุดมศึกษา 4,000 58 232,000.- 

รวม  364 1,001,000.- 
 

หมายเหตุ: วงเงินทุนท่ีเกินจํานวน  1,000.- บาท เปนของ สภ.หินเหล็กไฟ หัวหนาหนวย สภ.หินเหล็กไฟ จะเปนผูสนับสนุนเงิน
จํานวนดังกลาวใหกับบุตรสมาชิกเอง 

: สมาชิกสามารถตรวจสอบรายชื่อไดในภาคผนวก 
 

5.2 การมอบเงินสงเคราะหเกี่ยวกับการศพของสมาชิก 
 ในป 2560 สหกรณฯ จายเงินสงเคราะหเก่ียวกับการศพจํานวน 17 ราย เปนเงินจํานวน 510,000.- บาท (หาแสนหนึ่ง
หม่ืนบาทถวน)มีรายละเอียดดังนี้ 

ลําดับที่ ยศ-ชื่อ นามสกุล สังกัด จํานวนเงิน(บาท) 
1 ส.ต.ท.สุชาต ิ ปองจันทรลา สภ.เมืองบุรีรัมย 30,000.- 
2 ร.ต.อ.สนอง จันทวงศ สภ.บานบัว 30,000.- 
3 ร.ต.ต.อาต สารโท บํานาญ 30,000.- 
4 ด.ต.สุรัส ภูชุม สภ.ปะคํา 30,000.- 
5 ด.ต.ถวัลย ปุยะต ิ บํานาญ 30,000.- 
6 ด.ต.ทองใบ ศรีดงเค็ง สภ.คูเมือง 30,000.- 
7 ด.ต.ทวนชัย ทองกอน สภ.ทะเมนชัย 30,000.- 
8 ส.ต.ท.ฉัตรวุธ บุสด ี สภ.หินเหล็กไฟ 30,000.- 
9 ด.ต.พนมพร สุขสันต สภ.โนนดินแดง 30,000.- 
10 ด.ต.ฉลอง คงบุญ บํานาญ 30,000.- 
11 ร.ต.ท.สมคิด จันทะเมนชัย สภ.ลําปลายมาศ 30,000.- 
12 ด.ต.สุทน สุรัตน บํานาญ 30,000.- 
13 ร.ต.ท.วีระวัฒน หลาอามาตร สภ.นางรอง 30,000.- 
14 ด.ต.ธวัช บุญประสาท สภ.โนนดินแดง 30,000.- 
15 ร.ต.ท.ทวีชัย โพธ์ิกลาง สภ.นางรอง 30,000.- 
16 ด.ต.อนุพันธ สวายสอ สภ.ปะคํา 30,000.- 
17 ร.ต.ท.สมพงษ ชุมสงฆ บํานาญ 30,000.- 

 

5.3 เงินชวยเหลือสมาชิกที่ไดรับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหนาที่ 
สหกรณฯ จายเงินชวยเหลือสมาชิกกรณีไดรับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหนาท่ีจํานวน 13 ราย เปนเงินจํานวน64,000.- 

บาท(หกหม่ืนสี่พันบาทถวน) มีรายละเอียดดังนี้ 
ลําดับที่ ยศ-ชื่อ นามสกุล สังกัด จํานวนเงิน(บาท) 

1 ส.ต.ท.กมล วามไธสง สภ.โนนดินแดง 2,000.- 
2 ด.ต.ยุทธพงศ แสงสุรินทร สภ.โคกกระชาย 2,000.- 
3 ด.ต.ประดิษฐ พนารินทร สภ.หนองสองหอง 2,000.- 
4 ร.ต.ท.ธีรพันธ บุญมี สภ.ประโคนชัย 10,000.- 
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ลําดับที่ ยศ-ชื่อ นามสกุล สังกัด จํานวนเงิน(บาท) 
5 ร.ต.ท.วรจักษ กรอบรัมย สภ.ชํานิ 10,000.- 
6 ด.ต.สุนทร สุขไสยาสน สภ.นางรอง 3,000.- 
7 ด.ต.เวียงชัย ราชประโคน สภ.บานกรวด 3,000.- 
8 ด.ต.บุญยืน นพรัมย สภ.หวยราช 4,000.- 
9 ส.ต.ท.ดุสิต พรมกุล สภ.เมืองบุรีรัมย 10,000.- 
10 ส.ต.ต.ณรงคฤทธ์ิ คําเกตุ สภ.เมืองบุรีรัมย 4,000.- 
11 ร.ต.ท.วีระภัส นาเมือง สภ.สตึก 10,000.- 
12 ร.ต.ท.เฉลิม ราชประโคน สภ.สตึก 2,000.- 
13 ด.ต.สุรศักดิ์ สุยคําไฮ สภ.สตึก 2,000.- 

 

5.4 เงินชวยเหลือสมาชิกที่ไดรับความเดือดรอนจากเหตุอุทกภัย 
สหกรณฯ จายเงินชวยเหลือสมาชิกท่ีไดรับความเดือดรอนจากเหตุอุทกภัยจํานวน 1 ราย เปนเงินจํานวน  5,000.- บาท

(หาพันบาทถวน) มีรายละเอียดดังนี้ 
ลําดับที่ ยศ-ชื่อ นามสกุล สังกัด จํานวนเงิน(บาท) 

1 ร.ต.ท.ราชศักดิ์   โพธ์ิสิทธิพันธ สภ.แคนดง 5,000.- 
 
5.5 การสนับสนุนกิจกรรมของหนวยงานตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย,สํานักงานตํารวจแหงชาติ,หนวยงานอื่นและรวมการกุศล
ตางๆ 

ลําดับที่ รายการ จํานวนเงิน
(บาท) 

1 สนับสนุนงบประมาณการจัดงานวันตํารวจ ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมยสภ. ละ 
5,000.- บาท 

 
200,000.- 

2 บริจาคเงินสนับสนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ และซักซอมแนวทางการปฏิบัติของแมบานตํารวจ
และเจาหนาท่ีตํารวจผูรับผิดชอบงานแมบานตํารวจ และฝกอบรมการจัดทําดอกไมจันทใหกับ
แมบานตํารวจ 

 
 

35,000.- 
3 ซื้อของท่ีระลึกใหกับขาราชการตํารวจในสังกัดจังหวัดบุรีรัมยท่ีเกษียณอายุราชการจํานวน37 ราย 55,500.- 
4 สนับสนุนคาใชจายในการจัดกิจกรรมอ่ืนๆ ของหนวยงานในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย เชน 

การประชุมบริหารประจําเดือน และการประชุมอ่ืนๆ รวม  12 ครั้ง 
 

9,252.- 
5 บริจาคเงินสมทบกองทุนสวัสดิการสํานักงานกําลังพลเพื่อชวยเหลือขาราชการตํารวจท่ีไดรับ

บาดเจ็บ ทุพพลภาพ และเสียชีวิตจากการปฏิบัติหนาท่ี 
 

200,000.- 
6 บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิเปรม  ติณสูลานนท  เพื่อเปนทุนการศึกษาใหกับพระภิกษ,ุสามเณร,

นักเรียน,นักศึกษา ท่ีมีความประพฤติดีแตฐานะยากจน,บุตรของทหาร ตํารวจท่ีเสียชีวิตจากการ
ปฏิบัติหนาท่ี และนักศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจํานวน20 จังหวัด 

 
 

5,000.- 
7 บริจาครวมทําบุญทอดกฐินสามัคคี ณ วัดสรางแข ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี  

ของชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด 
 

1,000.- 
8 บริจาครวมถวายผาพระกฐินพระราชทาน ณ วัดมณีสถิตกปฎฐาราม พระอารามหลวง  

อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี ของสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณบุรีรัมย 
 

1,000.- 
9 บริจาครวมถวายผาพระกฐินพระราชทาน ณ วัดชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ  

ของสํานักงานสหกรณจังหวัดบุรีรัมย 
 

1,000.- 
10 บริจาคเพื่อชวยเหลือผูประสบอุทกภัยภาคใต ของสํานักงานสหกรณจังหวัดบุรีรัมย 2,000.- 
11 บริจาคเพื่อชวยเหลือสมาชิกสหกรณฯ ท่ีประสบอุกภัย ของสหกรณออมทรัพยตํารวจ

นครศรีธรรมราช จํากัด 
 

1,000.- 
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ลําดับที่ รายการ จํานวนเงิน
(บาท) 

12 บริจาคโครงการทําดีเพื่อพอสรางหองพิเศษผูปวยในโรงพยาบาลบุรีรัมย ของสํานักงานสหกรณ
จังหวัดบุรีรัมย 

 
5,000.- 

13 บริจาคเงินชวยเหลือชาวสหกรณออมทรัพยในจังหวัดสกลนครและจังหวัดใกลเคียงท่ีประสบปญหา
ภัยน้ําทวมของชมรมเจาหนาท่ีสหกรณออมทรัพยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 
1,000.- 

14 บริจาครวมถวายผาพระกฐินพระราชทานกรมตรวจบัญชีสหกรณประจําป พ.ศ.2560  
ณ วัดศรีจันทร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแกน ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ 

 
1,000.- 

15 บริจาครวมทอดกฐินสหกรณสามัคคีประจําป พ.ศ.2560 ณ วัดพรุนาราม ต.ทาสะบา อ.วังวิเศษ  
จ.ตรัง ของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย 

 
1,000.- 

16 บริจาครวมถวายผาพระกฐินพระราชทานประจําป 2560 ณ วัดนรนาถสุนทรีการาม เขตพระนคร 
กรุงเพทฯ ของสํานักงานสหกรณจังหวัดบุรีรัมย 

 
1,000.- 

 

6. เงินกองทุนสวัสดิการสมาชิก (ผูค้ําประกัน) 
ในป 2560 สหกรณฯ จายเงินกองทุนสวัสดิการสมาชิก (ผูค้ําประกัน) กรณีสมาชิกเสียชีวิตจํานวน 6 ราย โดนไลออก

จํานวน  3 ราย จายเงินกองทุนไปแลวจํานวน  4,441,687.- บาท ณ วันท่ี 30 กันยายน 2560 มีเงินกองทุนฯ จากการจัดสรรกําไร
สุทธิและจากงบประมาณรับ-จาย คงเหลือจํานวน  13,076,445.- บาท 

ในปนี้ ไดจัดสรรเงินจากกําไรสุทธิประจําปเพิ่มเปน 13,000,000.- บาท และจากงบประมาณประจําปอีก 2,000,000.- 
บาท เพื่อสมทบเขากองทุนสวัสดิการเพื่อชวยเหลือสมาชิก(ผูค้ําประกัน) 
 

รายงานการทําประกันชีวิตกลุม 
ตามท่ีสหกรณฯ ไดจัดทําโครงการประกันชีวิตกลุมกับบริษัทกรุงไทย-แอ็กซา ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)ความคุมครอง

เริ่มตั้งแตวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2559-31 ตุลาคม 2560 มีสมาชิกท่ีเสียชีวิตและไดทําประกันชีวิตกลุมจํานวน 9 ราย มีรายละเอียด
ดังนี้ 

ลําดับท่ี ยศ นาม นามสกุล สังกัด วงเงินทุนประกัน หมายเหตุ 
1 ด.ต.สุรัส ภูชุม สภ.ปะคํา 600,000.-  
2 ด.ต.ถวัลย ปุยะต ิ บํานาญ 600,000.-  
3 ด.ต.ทองใบ ศรีดงเค็ง สภ.คูเมือง 400,000.-  
4 ด.ต.ทวนชัย ทองกอน สภ.ทะเมนชัย 300,000.-  

5 ร.ต.ท.ทวีชัย โพธ์ิกลาง สภ.นางรอง 600,000.- 
อยูระหวางดําเนินการ 
400,000.- 

6 ส.ต.ท.ฉัตรวุธ บุสด ี สภ.หินเหล็กไฟ 300,000.-  
7 ร.ต.ท.สมคิด จันทะเมนชัย สภ.ลําปลายมาศ 600,000.-  
8 ด.ต.อนุพันธ สวายสอ สภ.ปะคํา 600,000.- อยูระหวางเนินการ 

9 ร.ต.ท.สมพงษ ชุมสงฆ บํานาญ 600,000.- อยูระหวางเนินการ 

 รวม  9 ราย เปนเงินจํานวน  5,000,000.- บาท  
 

บริษัท กรุงไทย-แอ็กซาฯ ไดสงเงินทุนประกันใหกับสหกรณฯ จํานวน  7 ราย เปนเงินท้ังสิ้นจํานวน 3,400,000.- บาท มี
รายละเอียดดังนี้ 
 1. นําเงินทุนประกันชําระหนี้สหกรณท้ังหมดรวม  5 ราย เปนเงินจํานวน  2,500,000.- บาท (ลําดับท่ี 1,3,4,5 และ 7) 
 2. ทายาทไดรับเงินทุนประกันคืนท้ังจํานวนเนื่องจากไมมีหนี้คางรวม 2 ราย เปนเงินจํานวน 900,000.- บาท (ลําดับท่ี 2 
และ 6) 
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และอยูในระหวางดําเนินการดานเอกสารอีกจํานวน  3 ราย เปนเงิน  1,600,000.- บาท จะเห็นไดวา ในการจัดทํา
โครงการประกันชีวิตกลุมมีประโยชนตอสมาชิกและเปนหลักประกันใหกับครอบครัว อีกท้ังยังชวยแบงเบาภาระหนี้สินใหกับ
ทายาทของผูเสียชีวิตได  คณะกรรมการดําเนินการจึงไดมีมติอนุมัติใหสหกรณฯ จัดทําโครงการประกันชีวิตกลุมตอเนื่องเปนปท่ี 6 
ซึ่งจะเริ่มความคุมครองตั้งแตวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2560 - 31 ตุลาคม 2561 

สําหรับการใหบริการแกสมาชิกในปนี้ คณะกรรมการดําเนินการไดจัดทําระบบสมาชิกออนไลน เพื่ออํานวยความสะดวก
ใหแกสมาชิก ในการตรวจสอบขอมูลสวนตัวไดดวยตนเอง มีสมาชิกเขามาใชบริการอยางตอเนื่อง และไดรับเสียงตอบรับจาก
สมาชิก เปนอยางดีอีกท้ังสหกรณฯ ยังไดเผยแพรขอมูลท่ีเปนประโยชนใหกับสมาชิกโดยผานทางสื่ออิเล็คทรอนิคส และเว็บไซต
ของสหกรณฯ (www.burirampolice-co-op.com) 

สําหรับแผนงานในปหนา สหกรณฯ จะจัดทําระบบพิมพสัญญาเงินกูแบบออฟไลน เพื่อเปนการลดขั้นตอน ระยะเวลา 
และขอผิดพลาดในการกรอกขอความในสัญญาเงินกูใหกับสมาชิก จัดทําโครงการจัดอบรมใหความรูแกคณะกรรมการ เจาหนาท่ี 
และสมาชิก พรอมท้ังจัดสวัสดิการในดานอ่ืนๆ ใหกับสมาชิกเพิ่มมากขึ้น 
 สุดทายนี้ ในนามคณะกรรมการขอขอบคุณฝายสงเสริมและฝายตรวจสอบทุกทานท่ีใหความรวมมือเปนท่ีปรึกษาในงาน
ทุกดานและเขารวมประชุมชี้แจง ใหคําแนะนํา และใหขอคิดท่ีเปนประโยชนตอการดําเนินงานตลอดมา และขอขอบคุณสมาชิกทุก
ทานท่ีเขารวมประชุมใหญวันนี้ 
มติที่ประชุม รับทราบผลการดําเนินงาน  
วาระที่ 4  เรื่องรายงานการตรวจสอบกิจการ 
 ประธานฯ มอบให นางสาวอารีรัตน  สมานดุษณี ผูตรวจสอบกิจการ เปนผูรายงาน 

เรียนท่ีประชุมใหญสหกรณออมทรัพยตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย จํากัด 
ตามท่ีท่ีประชุมใหญสามัญประจําป 2559  เม่ือวันท่ี  14 ตุลาคม 2559  ไดเลือกตั้งขาพเจาเปนผูตรวจสอบกิจการของ

สหกรณออมทรัพยตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมยจํากัด ประจําปทางบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2560ซึ่งขาพเจาไดทําการตรวจสอบ
และรายงานผลการตรวจสอบตอคณะกรรมการดําเนินการเปนประจําทุกเดือนท่ีเขาตรวจสอบ นั้น ขาพเจาขอเสนอผลการ
ตรวจสอบประจําปโดยสรุปดังตอไปนี ้
1. วัตถุประสงคของการตรวจสอบ 
     1.1 เพื่อตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดําเนินการ 
     1.2 เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานเก่ียวกับการบัญชีและการควบคุมการเงิน 
     1.3 เพื่อตรวจสอบการดําเนินงานอ่ืนๆของสหกรณ 
     1.4 เพื่อใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงานดานบัญชีการเงินและการดําเนินงานอ่ืน  ๆ
 

2. ขอบเขตการตรวจสอบ 
     2.1 ตรวจสอบความถูกตองของการบันทึกบัญชีตามเอกสารหลักฐาน 
     2.2 ตรวจสอบการควบคุมการเงินตามระเบียบและขอกําหนดของสหกรณ 
     2.3 ตรวจสอบการดําเนินงานตามวัตถุประสงค ขอบังคับ ระเบียบ และมติของท่ีประชุม 
     2.4 ตรวจสอบการบริหารของคณะกรรมการดําเนินการตามแผนงานและงบประมาณท่ีกําหนดไว 
 

3. ผลการตรวจสอบและขอเสนอแนะที่สหกรณควรแกไข 
     3.1 ผลดานการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานในรอบป มีดังนี้   
     รายได 270,699,334.44 บาท 
     คาใชจาย 94,630,737.02 บาท 
     กําไรสุทธิ 176,068,597.42 บาท 

     กําไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากปกอน  (คิดเปนรอยละ 14.09) 21,744,069.77 บาท 
 
 
 
 

http://www.burirampolice-co-op.com/
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3.2 ดานการเงิน 
     ณ วันสิ้นปมีเงินสดคงเหลือในมือจํานวน25,000.00 บาท มีเงินฝากธนาคาร 5 บัญชี รวมจํานวนเงิน 63,642,211.02 บาท มี
เงินฝากชุมนุมสหกรณออมทรัพยตํารวจแหงชาติ จํานวน 133,922.26 บาท 
     เงินสดและเงินฝากถูกตองตามบัญชีและสมุดคูฝากการควบคุมการใชจายของสหกรณเปนไปตามระเบียบวาดวยการรับจาย
และเก็บรักษาเงินสดในมือไมเกิน  30,000.00 บาท การใชจายเงินของสหกรณไดจายไปเพื่อกิจการของสหกรณฯ ควรแกเหตุผล
ตามระเบียบ มติท่ีประชุมและอยูภายในวงเงินงบประมาณท่ีไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมใหญโดยวิธีถัวจายไดทุกรายการ 
 

3.3 ดานการบริหารงานของสหกรณ 
     คณะกรรมการไดกําหนดระเบียบวาดวยการแบงแยกหนาท่ีของเจาหนาท่ีสหกรณไวอยางชัดเจนโดยเหมาะสมรัดกุมและ
บริหารงานตามนโยบายแผนงานกฎหมายขอบังคับระเบียบมติท่ีประชุมใหญและมติท่ีประชุมคณะกรรมการ 
 

3.4 ดานบัญชี 
     สหกรณจัดทําบัญชีเรียบรอยเปนปจจุบันมีเอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีครบถวนสมบูรณมีการใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรมาประมวลผลท้ังระบบจึงไดขอมูลท่ีถูกตอง สามารถเปรียบเทียบบัญชียอยและบัญชีคุมยอดไดอยางถูกตอง รวดเร็ว 
เปนปจจุบัน 
 

3.5 ดานการใหกูแกสมาชิก 
   จํานวนเงิน  
     3.5.1 ยอดยกมา ณ วันตนป   3,271,616,581.00 บาท 
     3.5.2 เงินใหกูระหวางป     
                          - เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน จํานวน 2,316 สัญญา 38,899,000.00 บาท 
                          - เงินกูสามัญ จํานวน 887 สัญญา 1,356,308,700.00 บาท 
                          - เงินกูพิเศษ จํานวน 48 สัญญา 13,042,500.00 บาท 
                          - เงินกูโครงการ จํานวน 33 สัญญา 1,665,480.00 บาท 
     3.5.3 รับชําระระหวางป   1,294,696,956.00 บาท 
     3.5.4 ยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นป   3,386,835,305.00 บาท 
เงินใหกูแกสมาชิก เพิ่มขึ้นจากปกอน  115,218,724.00 บาท คิดเปนรอยละ 3.52  
ณ วันท่ี 30 กันยายน 2560  สหกรณฯ มีบัญชีคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจํานวน  1,327,965.40 บาท 

 

3.6 ดานเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืม 
 ยอดยกมาตนป กูเพิ่ม ชําระคืน คงเหลือ  
เงินเบิกเกินบัญชี --- 2,924,187,066.29 2,924,187,066.29 --- บาท 
ตั๋วสัญญาใชเงินกรุงไทย 555,000,000.00 2,220,000,000.00 2,220,000,000.00 555,000,000.00 บาท 
ตั๋วสัญญาใชเงิน ธกส. --- 600,000,000.00 474,500,000.00 125,500,000.00 บาท 
เงินกู ชสอ. 1,310,819,965.54 605,290,965.54 729,872,965.54 1,186,237,965.54 บาท 

รวมท้ังสิ้น 1,865,819,965.54 6,349,478,031.83 6,348,560,031.83 1,866,737,965.54 บาท 
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืม เพิ่มขึ้นจากปกอน  918,000.00 บาท  คิดเปนรอยละ 0.05 
 

3.7 ดานการรับฝากเงิน 
ประเภทเงินรับฝาก ยอดยกมาตนป รับฝากเพิ่ม ถอน คงเหลือ  

เงินรับฝากออมทรัพย 173,546,168.27 28,897,528.13 36,474,845.03 165,968,851.37 บาท 
เงินรับฝากออมทรัพย(กูพิเศษ) 1,583,842.07 13,059,435.58 14,302,674.26 340,603.39 บาท 
เงินรับฝากสะสมทรัพย 7,225,600.00 5,900,500.00 9,307,500.00 3,818,600.00 บาท 

รวมท้ังสิ้น 182,355,610.34 47,857,463.71 60,085,019.29 170,128,054.76 บาท 
เงินรับฝากจากสมาชิก ลดลงจากปกอน  12,227,555.58บาท  คิดเปนรอยละ 6.71 
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3.8 ดานทุนเรือนหุน 

 ยอดยกมาตนป ซ้ือหุนเพิ่ม ถอนหุน คงเหลือ  
ทุนเรือนหุน 833,741,530.00 96,588,580.00 19,616,890.00 910,713,220.00 บาท 

ทุนเรือนหุน เพิ่มขึ้นจากปกอน  76,971,690.00 บาท  คิดเปนรอยละ 9.23 
 

3.9 ทุนสํารองและทุนสะสมตางๆ ตามขอบังคับ 
 ยอดยกมาตนป เพิ่มข้ึน ลดลง คงเหลือ  
ทุนสํารอง 149,226,477.65 29,331,178.65 --- 178,557,656.30 บาท 
ทุนรักษาระดับเงินปนผล 1,460,000.00 50,000.00 --- 1,510,000.00 บาท 
ทุนสาธารณประโยชน 2,755,850.89 3,000,000.00 2,110,992.00  3,644,858.89 บาท 
ทุนสวัสดิการสมาชิกฯ(ผูค้ํา) 134,943,132.00 21,110,000.00  5,896,687.00 150,156,445.00 บาท 

รวมท้ังสิ้น 288,385,460.54 53,491,178.65 8,007,679.00 333,868,960.16 บาท 
 

     ทุนสวัสดิการสมาชิก (ผูค้ําฯ) แยกเปนสวนท่ีสมาชิกสมทบจํานวน 137,080,000.00 บาท และสวนท่ีสหกรณฯสมทบจํานวน
13,076,445.00 บาท 
ทุนสํารองและทุนสะสมตางๆ ตามขอบังคับ เพิ่มขึ้นจากปกอน  45,483,499.65บาท  คิดเปนรอยละ 15.77 
 

3.10 การใหขอสังเกตและคําแนะนํา 
จากการตรวจสอบไมปรากฏขอบกพรองอันจะเปนผลกระทบใหเกิดความเสียหายแกสหกรณแตอยางใดขอขอบคุณคณะกรรมการ
ดําเนินการ,เจาหนาท่ีสหกรณ และสมาชิกทุกทานท่ีใหความรวมมือในการตรวจสอบ เพื่อใหการตรวจสอบสําเร็จลุลวงไปดวยดี 
 
 

            (ลงชื่อ)อารีรัตน  สมานดุษณี 
        (นางสาวอารีรัตน  สมานดุษณ)ี 

             ผูตรวจสอบกิจการ  
 
ท่ีอยู  120/1 ถ.กิจประชาตําบลในเมือง  อําเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร 
โทร. 089-2803629 , 062-3233629 
มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการตรวจสอบของผูตรวจสอบกิจการประจําป 2560  
วาระที่  5 เรื่องพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําปส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2560  
 ประธานฯ เสนอวา นายทะเบียนสหกรณไดมอบหมายให คุณดํารง  ทองบุญ เปนผูสอบบัญชี ประจําปงบการเงิน 2560 
ตามบัญชีกําไรขาดทุนและงบดุลท่ีผูสอบบัญชีไดทําการตรวจสอบแลว (รายละเอียดอยูในหนา 14 - 31) 
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วาระที่ 6  เรื่องพิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2560 

ประธานฯ เสนอใหท่ีประชุมพิจารณาการจัดสรรกําไรสุทธิประจําป  2560 จํานวน  176,068,597.42 บาท (หนึ่งรอย - 
เจ็ดสิบหกลานหกหม่ืนแปดพันหารอยเกาสิบเจ็ดบาทสี่สิบสองสตางค)ซึ่งไดจัดทํารายละเอียดการจัดสรรโดยหลักการแลว 
ดังตอไปนี้ 

การจัดสรรกําไรสุทธิประจําป  2560 
ป 2560 ป 2559 

ปนผล  8% 
เฉลี่ยคืน  18% 

ปนผล  8% 
 เฉลี่ยคืน  17% 

1. เปนเงินสํารองไมนอยกวารอยละ 10ของกําไรสุทธิ 35,603,982.42 20.22% 29,331,178.65 19.01% 
2. เปนคาบํารุงสันนิบาตสหกรณ รอยละ 1 ของกําไรสุทธิ 
แตไมเกิน  30,000.00 บาท 

 
30,000.00 

 
0.02% 

 
10,000.00 

 
0.01% 

3. เปนเงินปนผลตามหุนท่ีชําระแลวใหจายไดไมเกินอัตรา 
รอยละ 10 ตอป  โดยคิดตามสวนระยะเวลา สหกรณฯ 
คิดใหรอยละ 8 

 
 

69,526,125.00 

 
 

39.49% 

 
 

63,315,617.00 

 
 

41.03% 
4. เปนเงินเฉลี่ยคืนใหแกสมาชิกตามสวนจํานวนรวม 
แหงดอกเบ้ียเงินกู สหกรณฯ คิดใหรอยละ 18 48,208,490.00 

 
27.38% 

 
43,617,732.00 

 
28.26% 

5. เปนเงินโบนัสไมเกินรอยละ 10 ของกําไรสุทธิ 5,500,000.00 3.12% 5,000,000.00 3.24% 
6. เปนทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผลไมเกินรอยละ 2 
ของทุนเรือนหุน 

 
200,000.00 

 
0.12% 

 
50,000.00 

 
0.03% 

7. เปนเงินทุนสาธารณประโยชนไมเกินรอยละ 10 
ของกําไรสุทธิ 

 
4,000,000.00 

 
2.27% 

 
3,000,000.00 

 
1.94% 

8. เปนเงินทุนสวัสดิการสมาชิก (ผูค้ําประกัน) ไมเกิน 
รอยละ 10 ของกําไรสุทธิ 

 
13,000,000.00 

 
7.38% 

 
10,000,000.00 

 
6.48% 

 176,068,597.42 100.00% 154,324,527.65  100.00% 
 

การจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2560 ตามท่ีเสนอจะมีผล ดังนี ้
1. เปนของสมาชิกรอยละ 66.87  ของกําไรสุทธิ คือ   
     1.1 เงินปนผล 69,526,125.00 บาท 
     1.2 เงินเฉลี่ยคืน 48,208,490.00 บาท 

รวม 117,734,615.00 บาท 
   

2. เปนผลประโยชนแกสมาชิกสวนรวมรอยละ 29.99  ของกําไรสุทธิ คือ   
     2.1 ทุนสํารอง 35,603,982.42 บาท 
     2.2 ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล 200,000.00 บาท 
     2.3 ทุนสาธารณประโยชน 4,000,000.00 บาท 
     2.4 ทุนสวัสดิการ 13,000,000.00 บาท 
                                        รวม 52,803,982.42 บาท 
   

3. เปนของกรรมการและเจาหนาท่ีรอยละ 3.12  ของกําไรสุทธิ คือ   
     เงินโบนัส 5,500,000.00 บาท 
                                        รวม 5,500,000.00 บาท 
   

4. เปนของสันนิบาตสหกรณฯ รอยละ 0.02  ของกําไรสุทธิ คือ   
     คาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย 30,000.00 บาท 
                                        รวม 30,000.00 บาท 
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จากการจัดสรรขางตน 
ไดพิจารณาดวยเหตุผล กลาวคือ 
1.ใหเงินปนผลรอยละ  8.- บาท (สมาชิกมีหุน 100.- บาทไดดอกเบ้ีย 8.- บาท) ดวยเหตุผลวาเงินปนผลเปนการให

กําลังใจใหกับสมาชิกท่ีพยายามเก็บออมเงินรายเดือนไว และเปนเงินท่ีสมาชิกไดประโยชนกันทุกคน 
2.การใหเงินเฉลี่ยคืนรอยละ 18.- บาท ดวยเหตุผลเห็นวารายไดสวนใหญไดมาจากการปลอยสินเชื่อเงินกูใหกับสมาชิก  

จึงเห็นควรใหผลตอบแทนในรูปของเงินเฉลี่ยคืนรอยละ 18.- บาท (สมาชิกเสียดอกเบ้ีย 100.- บาท จะไดคืน 18.- บาท) เทากับวา
สมาชิกเสียดอกเบ้ียเงินกูใหกับสหกรณฯ ในอัตรารอยละ 8.- บาท ตลอดท้ังป สมาชิกจะเสียดอกเบ้ียเงินกูใหกับสหกรณฯ     
เหลือเพียงรอยละ 6.56 บาทตอป หรือรอยละ 0.55 สตางคตอเดือน ซ่ึงเงินเฉลี่ยคืนนี้กูจากสถาบันการเงินอ่ืนจะไมมีให 

3. นอกจากจํานวนเงินท่ีสมาชิกไดแลว เงินท่ีเหลือไดปดเขาเปนทุนสํารอง,ทุนสาธารณประโยชนและเงินทุนสวัสดิการ  
ซึ่งเปนผลประโยชนสวนรวมตอไป 
มติที่ประชุม อนุมัติตามท่ีคณะกรรมการเสนอ 

วาระที่ 7  เรื่องขอโอนเงินคาหุนรอจายคืนระหวางปเขาเปนทุนสํารอง 

 ดวยปจจุบันสหกรณฯ มีเงินคาหุนรอจายคืนคางจายตั้งแตป 2523-2534 จํานวน 19 ราย เปนเงินจํานวน15,521.- บาท 

และเงินโอนมาจากบัญชีคางจายคาหุนป 2530 เปนเงินจํานวน40.- บาท รวมเปนเงินท้ังสิ้นจํานวน 15,561.- บาท (หนึ่งหม่ืน     

หาพันหารอยหกสิบเอ็ดบาทถวน) เงินคาหุนรอจายคืนคางจายจํานวนดังกลาวอยูในงบการเงินเปนระยะเวลานาน ทําใหงบการเงิน

ตองแสดงภาระผูกพันของสหกรณฯ เก่ียวกับการจายคืนคาหุนอยางตอเนื่องตลอดมานั้น 

เพื่อปรับปรุงสถานะของภาระผูกพันดังกลาวในงบการเงิน รวมท้ังยังชวยอํานวยประโยชนใหสหกรณฯ มีทุนหมุนเวียน

เพิ่มขึ้น จากการโอนเปลี่ยนแปลงภาระผูกพันดานเงินคาหุนรอจายคืนคางจายไปเปนทุนสํารองโดยถูกตองและเหมาะสม จึงเห็น

ควรพิจารณาโอนเงินจํานวนดังกลาว เขาเปนเงินทุนสํารองของสหกรณฯ ไวกอน ตามหนังสือกรมตรวจบัญชีสหกรณท่ี             

กษ 0404/5705  ลงวันท่ี 4สิงหาคม 2543เรื่องคําแนะนําวิธีปฏิบัติกรณีเงินรอจายคืนคางจายเปนระยะเวลานาน ซึ่งสหกรณฯ 

ตองปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้ 

 1.ตรวจสอบสิทธิเรียกรองตามกฎหมาย ซ่ึงเงินคาหุนรอจายคืนคางจายทุกรายเกินสิทธิเรียกรองตามกฎหมาย  

เนื่องจากเกิน 20 ปแลว 

  2.ใหประกาศรายชื่อแจงใหเจาตัวหรือทายาทมาติดตอ เพื่อขอรับเงินคืนภายใน 90 วัน นับจากวันท่ีประชุม

ใหญอนุมัติ 

3.หากครบกําหนดระยะเวลาดังกลาวแลว เจาตัวหรือทายาทไมมาติดตอขอรับเงิน สหกรณฯ จะโอนเงินคาหุน

รอจายคืนเขาเปนทุนสํารองของสหกรณฯ แตหากภายหลังเจาตัวหรือทายาทมาแสดงตนเพื่อขอรับเงินคาหุนในภายหลัง สหกรณฯ 

จะคืนเงินคาหุนตามจํานวนท่ีมีใหกับเจาตัวหรือทายาทตอไป 

จึงขอท่ีประชุมพิจารณา 

มติที่ประชุม อนุมัติ 

วาระที่ 8  เรื่องการเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการประจําป 2561 

ในท่ีประชุมใหญสามัญประจําป 2559  ไดเลือกนางสาวอารีรัตน  สมานดุษณี เปนผูตรวจสอบกิจการประจําป 2560 ซึ่ง

มีวาระการทํางาน 1 ป สหกรณฯ ตองเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการประจําป 2561 จํานวน 1 ทาน แทนคนเดิมท่ีครบวาระแตผูท่ี

ครบวาระอาจไดรับเลือกตั้งซ้ําอีกได ท้ังนี้คณะกรรมการไดมีมติเห็นชอบเสนอ นางสาวอารีรัตน สมานดุษณี เปนผูตรวจสอบกิจการ

ตอ มีประวัติโดยยอดังนี้ 

การปฏิบัติงานตรวจสอบบัญช ี

     1. เขาปฏิบัติงานเปนประจําทุกเดือนอยางนอยเดือนละ 2 ครั้ง โดยมีผูชวยผูตรวจสอบกิจการจํานวน 2 - 4 คน 

     2. เสนอรายงานผลการตรวจสอบตอท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการเปนประจําทุกเดือน 
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     3. ขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบมีดังนี ้

          - ตรวจสอบความถูกตองของการบันทึกบัญชีตามเอกสารหลักฐาน 

          - ตรวจสอบการปฏิบัติงานดานการเงินตามระเบียบและขอกําหนดของสหกรณ 

          - ตรวจสอบการดําเนินงานตามวัตถุประสงค ขอบังคับ ระเบียบ และมติท่ีประชุม 

          - ตรวจสอบการบริหารของคณะกรรมการดําเนินการตามแผนงานและงบประมาณท่ีกําหนดไว 

การศึกษา 

ระดับปริญญาตร ี

- บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญช)ี จากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

- นิติศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ระดับปริญญาโท 

- บัญชีมหาบัณฑิต จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

- นิติศาสตรมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ประสบการณการทํางาน 

 - อาจารยระดับ  7 ประจําสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร  

 - ผูสอบบัญชีภาษีอากร  

 - ผูตรวจสอบกิจการ สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย จํากัด (พ.ศ.2549-ปจจุบัน)  

 - ผูตรวจสอบกิจการ สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลสุรินทร จํากัด (พ.ศ.2551-ปจจุบัน)  

 - ผูตรวจสอบกิจการ สหกรณออมทรัพยขาราชการตํารวจนครราชสีมา จํากัด (พ.ศ.2554-2556)  

 - ผูตรวจสอบกิจการ สหกรณออมทรัพยขาราชการตํารวจสุรินทร จํากัด (พ.ศ.2556-ปจจุบัน)  

จึงขอเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 

มติที่ประชุม อนุมัติเลือก นางสาวอารีรัตน  สมานดุษณี เปนผูตรวจสอบกิจการประจําป 2561  

วาระที่ 9  เรื่องพิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีประจําป 2561 

 ตามขอบังคับสหกรณฯ ขอท่ี 70(12)  กําหนดใหท่ีประชุมใหญมีอํานาจหนาท่ีในการพิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีและ

กําหนดคาธรรมเนียม เพื่อเสนอนายทะเบียนแตงตั้งผูสอบบัญชีสหกรณออมทรัพยตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย จํากัด สําหรับปสิ้นสุด

ทางบัญชี ณ 30 กันยายน 2561  คณะกรรมการไดพิจารณาผูเสนอบริการ เปนผูไดรับอนุญาตเปนผูสอบบัญชีใหท่ีประชุมพิจารณา

จํานวน  2 ราย ดังนี้ 

1. นายดํารง  ทองบุญ 

  2.นายประเทือง  กล่ินคลายกัน 
 

รายการเปรียบเทียบขอมูล 

รายละเอียดการเสนอบริการสอบบัญชี นายดํารง  ทองบุญ นายประเทือง  กล่ินคลายกัน 

1. การเขาปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชี 

     - จํานวนครั้งท่ีเขาตรวจสอบ 

 

 

- จะดําเนินการเขาตรวจสอบ แนะนํา

การเงินการบัญชี และเขารวมประชุมดวย

ตนเอง หรือมอบหมายใหผูชวยทําการ

ตรวจสอบบัญชีอยางนอยปละ6 ครั้งๆ ละ

ประมาณ1-3 วันทําการ  

 

- เขาตรวจสอบบัญชีดวยตนเองพรอม

ผูชวยอยางนอยปละ3 ครั้งๆละ3 วัน  
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รายละเอียดการเสนอบริการสอบบัญชี นายดํารง  ทองบุญ นายประเทือง  กล่ินคลายกัน 

     - จํานวนผูชวย - มีผูชวยเขารวมทําการตรวจสอบ 

ครั้งละ3 - 4 คน 

- มีผูชวยเขารวมทําการตรวจสอบ 

ครั้งละ2 คน 

2. การจัดทํารายงานผลการตรวจสอบ 

     - รายงานระหวางป 

 

 
- รายงานการสอบบัญชีระหวางปสําหรับ
ระยะเวลา 6 เดือนโดยจะสงสําเนาให
กรมตรวจบัญชีสหกรณและสําเนาให
สหกรณทราบดวย 

 
- รายงานการสอบบัญชีระหวางป 
สําหรับระยะเวลา 6 เดือนโดยสงใหกรม
ตรวจบัญชีสหกรณและสําเนาให
สหกรณทราบดวย 

     - รายงานประจําป - รายงานการตรวจสอบบัญชีประจําป 

ตามระเบียบท่ีนายทะเบียนสหกรณ

กําหนด 

- รายงานการตรวจสอบบัญชีประจําป

ตามระเบียบท่ีนายทะเบียนสหกรณ

กําหนด 

3. บริการการอื่นๆ - ยินดีใหคําแนะนําในดานการบริหาร

การเงิน การบัญชีตามท่ีเห็นสมควรโดยไม

ถือเปนคาบริการพิเศษแตอยางใด 

- ยินดีจะเขารวมประชุมใหญหรือประชุม

คณะกรรมการทุกครั้ง ตามท่ีสหกรณรอง

ขอ 

- การเขารวมประชุมใหญหรือประชุม

คณะกรรมการเปนไปตามท่ีสหกรณรอง

ขอ 

 

4. ประสบการณดานการสอบบัญชี 1. สหกรณออมทรัพยตํารวจตระเวน

ชายแดนท่ี 42 จํากัด 

2. สหกรณออมทรัพยตํารวจภูธรจังหวัด

มุกดาหาร จํากัด 

3. สหกรณออมทรัพยครูมัธยมศึกษา

นครพนม จํากัด 

4. สหกรณเครดิตยูเน่ียนบานทุงเลียบ 

จํากัด 

5. สหกรณเครดิตยูเน่ียนทาแรพัฒนา 

จํากัด 

6. สหกรณออมทรัพยขาราชการ

กระทรวงศึกษาธิการสกลนคร จํากัด 

7. สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขพิจิตร 

จํากัด 

8. สหกรณออมทรัพยมิตซูบิชิมอเตอรส 

ประเทศไทย จํากัด 

9. สหกรณเครดิตยูเน่ียนบาน 

หนองหาง จํากัด 

10. สหกรณออมทรัพยตํารวจตระเวน

ชายแดนท่ี 43 จํากัด 

11. สหกรณออมทรัพยขาราชการสวน

ทองถ่ินปทุมธานี จํากัด 

1. สหกรณออมทรัพยสาธารณสุข

หนองคาย จํากัด 

2. สหกรณออมทรัพยเสมาหนองคาย 

จํากัด 

3. สหกรณออมทรัพยสาธารณสุข

อุดรธานี จํากัด 

4. สหกรณออมทรัพยตํารวจภูธร

มุกดาหาร จํากัด 

5. สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขรอยเอ็ด 

จํากัด 

6. สหกรณออมทรัพยมณฑลทหารบกท่ี 

24 จํากัด 

7. สหกรณออมทรัพยครูหนองคาย จํากัด 
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รายละเอียดการเสนอบริการสอบบัญชี นายดํารง  ทองบุญ นายประเทือง  กล่ินคลายกัน 

5. คาธรรมเนียมการสอบบัญชี 

     - จํานวนเงิน 

 

- 80,000.- บาท 

 

- 90,000.- บาท 

     - การเบิกคาธรรมเนียม - แบงรับเปน  2 งวด - แบงรับเปน  3 งวด 
 

 จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา  

มติที่ประชุม มีมติเปนเอกฉันทเลือก นายดํารง  ทองบุญ เปนผูสอบบัญชีประจําป 2561 

วาระที่ 10 เรื่องพิจารณากําหนดวงเงินกูยืมหรือค้ําประกันประจําป 2561 

 อาศัยความตามขอ 17 แหงขอบังคับสหกรณออมทรัพยตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย จํากัด  

“วงเงินกูยืมหรือค้ําประกัน ท่ีประชุมใหญอาจกําหนดวงเงินกูยืมหรือการค้ําประกันสําหรับปหนึ่งๆ ไวตามท่ีจําเปนและ

สมควรแกการดําเนินงาน วงเงินซ่ึงกําหนดดังวานี้ ตองไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณถาท่ีประชุมใหญยังมิไดกําหนด 

หรือนายทะเบียนสหกรณยังมิไดใหความเห็นชอบวงเงินกูยืมหรือการค้ําประกันสําหรับปใด ก็ใหใชวงเงินกูยืมหรือการค้ําประกัน

สําหรับปกอนไปพลาง” 

สําหรับปบัญชี 2560  สหกรณออมทรัพยตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย จํากัด ไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมใหญประจําป 2559 

และไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณใหใชวงเงินกูยืมหรือค้ําประกันประจําปจํานวน  3,000,000,000.- บาท (สาม

พันลานบาทถวน) 

ในปบัญชี 2561  สหกรณฯ จึงขอคณะกรรมการพิจารณากําหนดวงเงินกูยืมหรือค้ําประกันประจําป 2561 ไวในวงเงินไม

เกิน  3,000,000,000.- บาท (สามพันลานบาทถวน) เทาเดิม เนื่องจากวงเงินกูยืมดังกลาว สหกรณฯ ยังสามารถบริหารงานไดตาม

แผนงานและยังคงมีสภาพคลองอยู 

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 

มติที่ประชุม พิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทใหสหกรณฯ กําหนดวงเงินกูยืมหรือค้ําประกันประจําปสิ้นสุดวันท่ี30 กันยายน 

2561 ไวไมเกิน  3,000,000,000.- บาท (สามพันลานบาทถวน) เทาเดิม 

วาระที่ 11 เรื่องการพิจารณางบประมาณรายจายและประมาณการรายรับประจําป 2561 

 คณะกรรมการขอเสนอแผนงบประมาณรายจายและประมาณการรายรับประจําป 2561 เพื่อขออนุมัติตอท่ีประชุมใหญ

สามัญประจําป 2560 มีรายละเอียดดังนี้ 

งบประมาณรายจายประจําป 2561 

ประเภทรายจาย ป 2560 ป2561 คําประกอบคําชี้แจง 

ตั้งไว จายจริง ขอตั้ง 

1.หมวดเงินเดือน     

- เงินเดือน 2,500,000 2,149,160 2,600,000 - จายเปนเงินเดือนเจาหนาที่จํานวน 9 อัตรา 

และต้ังรับเจาหนาที่เพ่ิมอีก 2 อัตรา และ

สํารองเผื่อมีการปรับเงินเดือนเจาหนาที่

เพ่ือใหสอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจ 

- คาตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษ 10,000 9,360 10,000 - จายเปนคาตอบแทนใหกับเจาหนาที่  

สหกรณฯ กรณีเงินเดือนเต็มขั้น 
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ประเภทรายจาย ป 2560 ป2561 คําประกอบคําชี้แจง 

ตั้งไว จายจริง ขอตั้ง 

- คาจาง 108,000 108,000 108,000 - จายเปนคาแมบานสําหรับทําความสะอาด  

1 คน เดือนละ 6,800.- บาท รวมเปนเงิน  

81,600.- บาท 

- เตรียมหองประชุมและเครื่องเสียง 1 คน 

เดือนละ 2,200.- บาท รวมเปนเงิน    

26,400.- บาท 

2.หมวดคาตอบแทน     

- คาตอบแทนเลขานุการและ
เหรัญญิก 

168,000 168,000 --- - จายสําหรับกรรมการผูทําหนาที่เลขานุการ
เหรัญญิกและผูชวยฝายละ 1 คน  

- คาตอบแทนเจาหนาท่ี 

การเงินและกําลังพล 

332,000 331,680 332,000 - จายเปนคาตอบแทนรายเดือนสําหรับ

เจาหนาที่การเงิน 36 สภ. ในการชวยเหลือ

และประสานงานเก่ียวกับสหกรณฯ เจาหนาที่

โอนขอมูลเงินเดือน,เจาหนาที่กําลังพลที่ให

ความชวยเหลืองานสหกรณฯในดานเอกสาร

ตางๆ และเจาหนาที่ดูแลในดานเว็บไซตของ

สหกรณฯ 

- คาตรวจสอบกิจการ 84,000 84,000 102,000 - จายเปนคาตรวจสอบกิจการของผูตรวจสอบ

กิจการตามที่ประชุมใหญเลือกต้ัง เดือนละ

8,500.- บาท ประมาณ  12 ครั้ง 

- คาเบ้ียประชุม 570,000 480,200 570,000 - จายเปนคาเบี้ยประชุมประธานกรรมการ 

1,000.- บาท ตอครั้ง ประมาณ 12 ครั้ง 

- จายเปนคาเบี้ยประชุมคณะกรรมการ

ดําเนินการ,ที่ปรึกษา และผูเขารวมประชุมคน

ละ 800.- บาท ตอครั้ง ประมาณ 12 ครั้ง 

- จายเปนคาเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการชุด

ตางๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการ

มอบหมาย 

- คาตอบแทนท่ีปรึกษา  

  คณะกรรมการ 

700,000 700,000 700,000 - จายคาตอบแทนที่ปรึกษาคณะกรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิที่สหกรณแตงต้ังตามระเบียบ

สหกรณฯ เมื่อสิ้นปงบประมาณ 

- คาตอบแทนผูสอบบัญช ี

  ภาคเอกชน 

90,000 75,000 90,000 - จายเปนคาสอบบัญชีใหผูสอบบัญชี

ภาคเอกชน ซึ่งเปนบุคคลที่ที่ประชุมใหญ

อนุมัติ 

- คาตอบแทนคาครองชีพ                  110,000 43,160 50,000 - จายเปนเงินชวยเหลือคาครองชีพ            

แกเจาหนาที่สหกรณฯ ตามสภาวะเศรษฐกิจ

ปจจุบัน 
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ประเภทรายจาย ป 2560 ป2561 คําประกอบคําชี้แจง 

ตั้งไว จายจริง ขอตั้ง 

3.หมวดคาวัสด ุ     

- เครื่องเขียนแบบพิมพ 250,000 168,288.50 250,000 - จายเปนคาเครื่องเขียนแบบพิมพในกิจการ

สหกรณฯ เชน คําขอกู,ใบเสร็จรับเงิน,

กระดาษตอเน่ือง,ทะเบียนตางๆ,กระดาษถาย

เอกสาร,สมุดคูฝากทุกประเภท,ใบฝาก,ใบ

ถอนแบบพิเศษตอเน่ือง,คําขอกูสามัญ,ฉุกเฉิน,

โครงการตางๆ และอ่ืนๆ เปนตน 

- คาวัสดุอ่ืนๆ 50,000 41,405 50,000 - จายเปนคาจัดซื้อของใชสํานักงาน เชน 

นํ้ายาสุขภัณฑ /ตรายาง/ยากําจัดปลวก/ธง

ชาติ/กระดาษชําระ/เครื่องเย็บกระดาษ/ ไม

กวาด เปนตน 

4.หมวดครุภัณฑ     

- เครื่องใชสํานักงาน 

 

 

300,000 300,000 300,000 - จัดซื้อเครื่องคํานวณไฟฟาจํานวน 2 เครื่อง 

(ฝายการเงินและบัญชี) แทนเครื่องเดิมที่

จัดซื้อเมื่อป 2545 

- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรพรอมปริ้นเตอร

จํานวน  3 ชุด แทนเครื่องเดิมที่จัดซื้อเมื่อป 

2553 

- จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอรเลเซอรสีจํานวน        

1 เครื่อง 

- จัดซื้อเครื่องสํารองไฟจํานวน 6 เครื่อง    

แทนเครื่องเดิมที่จัดซื้อเมื่อป 2549,2550 

และ 2553 

- จัดซื้อโซฟาไวรับรองสมาชิกและผูที่มา

ติดตองานสหกรณฯ จํานวน 1 ชุด และจัดซื้อ

ชุดรับแขกไวในหองประชุมจํานวน  1 ชุด 

- จัดซื้อโตะทํางาน  1 ชุด 

- คาของสมนาคุณ --- --- 750,000 จัดทําของที่ระลึกสําหรับสมนาคุณแกสมาชิก

ตามที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 

5.หมวดคาใชสอย     

- คาเบ้ียเลี้ยงพาหนะ 100,000 45,114 200,000 - จายเปนคาเบี้ยเลี้ยงพาหนะสําหรับ

กรรมการ,เจาหนาที่,สมาชิกหรือ

บุคคลภายนอกที่สหกรณมีความจําเปนขอให

เดินทางไปปฏิบัติงานของสหกรณฯ 

- คาเบ้ียเลี้ยงพาหนะ
เลขานุการเหรัญญิกและ
ผูชวย 

--- --- 168,000 - เหมาจายคาเบี้ยเลี้ยงพาหนะสําหรับ
กรรมการผูทําหนาที่เลขานุการ,เหรัญญิก 
และผูชวยฝายละ 1 คน รวมเดือนละ 
14,000.- บาท12 เดือน เปนเงิน168,000.- 
บาท 

 



- 39 - 
 

ประเภทรายจาย ป 2560 ป2561 คําประกอบคําชี้แจง 

ตั้งไว จายจริง ขอตั้ง 

-  คารับรอง 150,000 78,045.74 

 

150,000 - จายสําหรับเปนคารับรองคณะกรรมการ

และที่ปรึกษาที่มาประชุมสหกรณฯ และเขา

รวมกิจกรรมในโอกาสตางๆ ของตํารวจภูธร

จังหวัดบุรีรัมย,รับรองแขกที่มาเย่ียมชม

กิจการ รวมทั้งผูตรวจสอบ,ผูสอบบัญชี และ

สมาชิกสหกรณฯ 

- คาลวงเวลา 

 

100,000 59,400 100,000 - จายเปนคาลวงเวลาของเจาหนาที่            

ในวันหยุด หรือนอกเวลาราชการ กรณีมีงาน

เรงดวน,การตรวจสอบยอดหุน-หน้ีเงินฝาก,

รวบรวมขอมูลเพ่ือนําเสนอที่ประชุมใหญ

สามัญและวิสามัญ เปนตน 

- คาจัดอบรมสัมมนา 

ใหความรูแกกรรมการ  

เจาหนาท่ี และสมาชิก 

100,000 --- 200,000 - จายสําหรับการจัดโครงการอบรมสัมมนาให

ความรูกับสมาชิก 

- คาพัฒนาบุคลากร 50,000 8,296 50,000 - สําหรับเจาหนาที่ในการศึกษาอบรม 

- คาโปรแกรมสหกรณฯ 

และคาบํารุงรักษาโปรแกรม 

150,000 104,900 200,000 - คาจัดทําโปรแกรมระบบสัญญาเงินกูแบบ

ออฟไลน,ใชจายในการพัฒนาปรับปรุง

โปรแกรมสหกรณฯ,คาเบี้ยเลี้ยงคาบํารุงรักษา

โปรแกรมประจําป 2561 และคาพัฒนา

เว็บไซตของสหกรณฯ 

- คาซอมแซมบํารุงและ 

รักษาทรัพยสิน  

100,000 34,484 100,000 - จายเปนคาซอมแซมบํารุงเครื่อง

คอมพิวเตอร,เครื่องปรับอากาศ,คา

นํ้ามันหลอลื่น,คาใชจายในการซอมบํารุง

ยานพาหนะ และทรัพยสินอ่ืนของสหกรณฯ 

- คาใชจายวันประชุมใหญ 300,000 93,635 300,000 - จายเปนคาใชจายตางๆ ในวันประชุมใหญ

สามัญประจําป และการประชุมใหญวิสามัญ 

- คาอากรและคาธรรมเนียม 100,000 33,179 100,000 - คาธรรมเนียมในการโอนเงินชําระหน้ี

สถาบันการเงินตางๆ 

- คาธรรมเนียมการโอนเงินกูสามัญระบบบาท

เนต 

- คาสมุดเช็คและคาธรรมเนียม 

- คาใชจายอ่ืน ๆ 100,000 --- 100,000 - เผื่อสําหรับเปนการสํารองในกรณีที่มี

คาใชจายที่ไมไดคาดการณไวกอน แตจะตอง

ขออนุมัติจากคณะกรรมการกอน 

- คาใชจายเบ็ดเตล็ด 30,000 6,810.96 30,000 - จายสําหรับเปนคาใชจายไมสามารถจัดเปน

คาใชจายหมวดอ่ืนได 

- คาน้ํามันรถ 15,000 12,000 15,000 - จายสําหรับเปนคานํ้ามันรถที่ใชในการติดตอ

งานเก่ียวกับสหกรณฯ 
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ประเภทรายจาย ป 2560 ป2561 คําประกอบคําชี้แจง 

ตั้งไว จายจริง ขอตั้ง 

- คาใชจายในการดําเนินคดี 50,000 --- 100,000 - จายสําหรับเปนคาใชจายในการดําเนินคดี

กับลูกหน้ี 

- คาหนังสือพิมพและวารสาร 5,000 2,440 5,000 - จายเปนคาหนังสือพิมพรายวันและวารสาร 

ไวที่สํานักงานสหกรณฯ 

- คาเครื่องดื่ม 30,000 12,250 30,000 - จายเปนคานํ้าด่ืม,กาแฟและของวาง 

คณะกรรมการ/ที่ปรึกษา/สมาชิก/ผูที่เขามา

ติดตองานสหกรณฯ 

- - คาพวงหรีด 30,000 14,000 30,000 - เพ่ือเปนการแสดงการไวอาลัยใหกับสมาชิก

ที่เสียชีวิต 

6.ท่ีดินและสิ่งปลูกสราง     

- คาปรับปรุงภูมิทัศน 100,000 --- 100,000 - เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศนภายในอาคารและรอบ

บริเวณอาคารสํานักงานสหกรณฯ 

7.หมวดสวัสดิการ     

- คาสวัสดิการ 60,000 14,040 60,000 - คารักษาพยาบาลเจาหนาที่สหกรณและ

สําหรับเปนคาตรวจสุขภาพประจําป,          

คารักษาพยาบาล,คาเครื่องแบบเจาหนาที่

คาอาหารเย็นในระหวางทํางานลวงเวลา 

- เงินสมทบทุนประกันสังคม 

  และกองทุนทดแทน 

82,000 79,420 82,000 - จายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและ

เงินทดแทนประจําปสวนของนายจางตาม

กฎหมาย 

8.หมวดสาธารณูปโภค     

- คากระแสไฟฟา 100,000 70,327.91 100,000 - จายเปนคากระแสไฟฟาสหกรณฯ และคาไฟ

หองประชุมจายตามใบเสร็จรับเงิน 

- คาโทรศัพท 35,000 19,652.73 35,000 - จายเปนคาโทรศัพท 2 หมายเลข,                   

คาอินเตอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือใชกับเว็บไซต

ของสหกรณฯ และเปนคาโทรศัพทรายเดือนที่

ใชสําหรับติดตองานเก่ียวกับสหกรณฯ 

- คาน้ําประปา 10,000 7,032.06 10,000 - จายเปนคานํ้าประปาตามหลักฐาน

ใบเสร็จรับเงิน 

- คาไปรษณีย 30,000 19,433 30,000 - จายเปนคาสงไปรษณีย คาฝากสงธนาณัติ 

และคาดวงตราไปรษณีย เพ่ือสงหนังสือการ

สอบทานหุน/หน้ี/เงินฝากตามขอบังคับ

สหกรณ ตามหลักฐานใบเสร็จรับเงินตามที่

จายจริง 

9.สมทบทุนสวัสดิการ  

  เพื่อชวยเหลือสมาชิก 

  (ผูค้ําประกัน) 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ต้ังไวตามระเบียบวาดวยเงินทุนสวัสดิการ

เพ่ือชวยเหลือสมาชิก(ผูค้ําประกัน) โดยโอน

เงินเขาหลังวันประชุมใหญสามัญประจําป  

30 วัน 

รวมท้ังสิ้น 9,099,000 7,156,713.90 10,207,000  
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สําหรับคาใชจายในการบริหารถัวเฉลี่ยทุกรายการ  แยกตามหมวดไดดังนี้ 

1.หมวดเงินเดือนและคาจาง จํานวนเงิน  2,718,000.00 บาท 

  2.หมวดคาตอบแทน -- ” --  2,012,200.00 บาท 

  3.หมวดวัสด ุ -- ” --  300,000.00 บาท 

  4.หมวดครุภัณฑ -- ” --  1,050,000.00 บาท 

  5.หมวดคาใชสอย -- ” --  1,710,000.00 บาท 

  6.หมวดท่ีดิน และสิ่งปลูกสราง -- ” --  100,000.00 บาท 

  7.หมวดสวัสดิการ -- ” --  142,000.00 บาท 

  8.หมวดสาธารณูปโภค -- ” --  175,000.00 บาท 

  9.สมทบทุนสวัสดิการเพื่อชวยเหลือสมาชิก(ผูค้ําประกัน) -- ” --  2,000,000.00 บาท 

 รวมท้ังสิ้น  10,207,200.00 บาท 
 

ประมาณการรายได และคาใชจายประจําป 2561 

ประมาณการรายได 

ดอกเบ้ียรับจากเงินใหสมาชิกกูยืม ( 1 ) 279,258,057.28 บาท 

ดอกเบ้ียรับจากเงินฝากธนาคารและลงทุนอ่ืน ๆ 2,300,000.00 บาท 

คาธรรมเนียมแรกเขาเปนสมาชิก 2,000.00 บาท 

ดอกเบ้ียเงินฝากสหกรณอ่ืน 3,000.00 บาท 

รายไดอ่ืน ๆ 2,000.00 บาท 

รวมรายได 281,565,057.28 บาท 

ประมาณการคาใชจาย 

ดอกเบ้ียจาย ( 2 ) 76,340,882.99 บาท 

คาใชจายในการดําเนินการ 10,200,000.00 บาท 

รวมคาใชจาย 86,540,882.99 บาท 

ประมาณการรายรับสูงกวารายจาย 195,024,174.28 บาท 
 

หมายเหตุ   (1) คาดวาดอกเบ้ียรับจากการใหสมาชิกกู จะมาจากคณะกรรมการหาเงินมาเปนทุนหมุนเวียน 

 (2) ดอกเบ้ียจายจากการกูเงินสถาบันการเงินอ่ืนและจายใหกับสมาชิกท่ีนําเงินมาฝากออมทรัพยและสะสมทรัพย  

มติที่ประชุม อนุมัติตามเสนอ  

วาระที่ 12 เรื่องการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการป 2561 

 ประธานฯ แจงวา เนื่องจากปนี้เกษียณอายุราชการ จึงขอลาออกจากตําแหนงประธานกรรมการสหกรณออมทรัพย

ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย จํากัด ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป  

 ผูดําเนินการประชุม ไดชี้แจงเก่ียวกับการเลือกตั้งกรรมการดําเนินการเพื่อใหเปนไปตาม พ.ร.บ.สหกรณ พ.ศ.2542 และ
ขอบังคับของสหกรณออมทรัพยตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย จํากัด หมวด 8 ขอ 71ใหสหกรณมีคณะกรรมการดําเนินการ
ประกอบดวย ประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการอ่ืนไมเกิน 14 คน ซ่ึงท่ีประชุมใหญเลือกจากสมาชิก ดังนี้ 
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 คณะกรรมการดําเนินการชุดท่ี 44 ประกอบดวยกรรมการจํานวน  15 คน คือ 

ท่ี ยศ  นาม นามสกุล ตําแหนง วาระ / ป 
1. พล.ต.ต.ฉัตรวรรษ แสงเพชร ประธานกรรมการฯ 2/1 
2. พ.ต.อ.สุรชัย  สังขพัฒน รองประธานฯ และเลขานุการ 2/1 
3. พ.ต.อ.ประยุทธ โพธ์ิแกวกุล รองประธานฯ และเหรัญญิก 1/1 
4. พ.ต.อ.สุรพล มุงมา รองประธานฯ 1/1 
5. พ.ต.อ.รุทธพล เนาวรัตน รองประธานฯ 1/1 
6. พ.ต.อ.บัณฑิต ออนสาคร กรรมการ 1/1 
7. พ.ต.อ.สัมภาษณ ศรีจันทึก กรรมการ 1/1 
8. พ.ต.อ.สมภพ สังขกรทอง กรรมการ 2/2 
9. พ.ต.อ.สถิตย โพธิมาศ กรรมการ 2/2 
10. พ.ต.อ.ชัชวาลย เปาอินทร กรรมการ 2/2 
11. พ.ต.อ.สนอง วรรณโคตร กรรมการ 2/2 
12. พ.ต.อ.สิทธิพล แสนสุโพธ์ิ กรรมการ 2/2 
13. พ.ต.อ.ปยะชาติ ศิริมณฑา กรรมการ 1/2 
14. พ.ต.อ.เชิดชัย เปรมปรีดิ์ กรรมการ 1/2 
15. พ.ต.อ.สมดุลย ลึกประโคน กรรมการ 2/1 

 

ในปบัญชี  30 กันยายน 2560  มีคณะกรรมการฯ ท่ีตองออกกอนครบวาระจํานวน  3 คน ดังนี้คือ 
ท่ี ยศ  นาม นามสกุล ตําแหนง วาระ / ป หมายเหตุ 
1. พล.ต.ต.ฉัตรวรรษ แสงเพชร ประธานกรรมการฯ 2/1 เกษียณ 
2. พ.ต.อ.สุรพล มุงมา รองประธานฯ 1/1 ยาย 
3. พ.ต.อ.บัณฑิต ออนสาคร กรรมการ 1/1 ยาย 

 

และมีคณะกรรมการฯ ท่ีตองออกตามวาระจํานวน  7 คน ดังนี้คือ 
ท่ี ยศ  นาม นามสกุล ตําแหนง วาระ / ป หมายเหตุ 
1. พ.ต.อ.สมภพ สังขกรทอง กรรมการ 2/2  
2. พ.ต.อ.สถิตย โพธิมาศ กรรมการ 2/2  
3. พ.ต.อ.ชัชวาลย เปาอินทร กรรมการ 2/2  
4. พ.ต.อ.สนอง วรรณโคตร กรรมการ 2/2  
5. พ.ต.อ.สิทธิพล แสนสุโพธ์ิ กรรมการ 2/2  
6. พ.ต.อ.ปยะชาติ ศิริมณฑา กรรมการ 1/2 ยาย 
7. พ.ต.อ.เชิดชัย เปรมปรีดิ์ กรรมการ 1/2 เกษียณ 

 

 ดังนั้น กรรมการดําเนินการสหกรณฯ ซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับเลือกตั้งซํ้าไดอีก แตตองไมเกินสองวาระติดตอกัน ใน
กรณีท่ีมีการเลือกตั้งกรรมการสหกรณแทนตําแหนงท่ีวาง ใหกรรมการดําเนินการสหกรณฯ ท่ีไดรับเลือกตั้งอยูในตําแหนงเทากับ
วาระท่ีเหลืออยูของผูท่ีทําหนาท่ีแทน 
 จากนั้นใหท่ีประชุมใหญพิจารณาเลือกตั้งกรรมการดําเนินการ ตามขอบังคับของสหกรณออมทรัพยตํารวจภูธรจังหวัด
บุรีรัมย จํากัด 
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มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติเปนเอกฉันทเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการ ดังนี้  
  1. ประธานกรรมการ  
      ท่ีประชุมมีมติเปนเอกฉันทเลือกตั้ง  
  (1) พ.ต.อ.ชัยยุทธ  เจียรศิริกุล เปนประธานกรรมการ 
 

2. กรรมการดําเนินการ (เลือกตั้งตามท่ีออกตามวาระ) 
      ท่ีประชุมมีมติเปนเอกฉันทเลือกตั้ง ดังนี้  

(1) พ.ต.อ.ชาญชัย  พงษพิชิตกุล 
(2) พ.ต.อ.ภูมิพัฒน  ภัทรศรีวงษชัย 
(3) พ.ต.อ.วีรพล  เจริญศิริ  
(4) พ.ต.อ.โรมรัน  จินดานุภาพ  
(5) พ.ต.อ.ศักดิ์ชาย  โรจนรัตนางกูร 
(6) พ.ต.อ.สุทธิ  ภูหริยวงคสุข  
(7) พ.ต.อ.ตอศักดิ์  ศรีเสริม 

   

  3. เลือกซอมแทนกรรมการท่ีออกกอนครบวาระจํานวน  2 คน (อยูได 1 ป)  
(1) พ.ต.อ.พิศิษฎ  ศรีสุพล   แทน พ.ต.อ.สุรพล  มุงมา 
(2) พ.ต.อ.พัฒนกุล  บุญหลาย  แทน พ.ต.อ.บัณฑิต   ออนสาคร   

 

คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย จํากัดประจําป 2561 จํานวน 15 คน ดังนี้ 
ท่ี ยศ  นาม นามสกุล ตําแหนง วาระ / ป 
1. พ.ต.อ.ชัยยุทธ เจียรศิริกุล ประธานกรรมการ 1/2 
2. พ.ต.อ.สุรชัย สังขพัฒน กรรมการ 2/2 
3. พ.ต.อ.ประยุทธ โพธ์ิแกวกุล กรรมการ 1/2 
4. พ.ต.อ.รุทธพล เนาวรัตน กรรมการ 1/2 
5. พ.ต.อ.วีรพล เจริญศิริ กรรมการ 1/1 
6. พ.ต.อ.ชาญชัย พงษพิชิตกุล กรรมการ 1/1 
7. พ.ต.อ.ภูมิพัฒน ภัทรศรีวงษชัย กรรมการ 1/1 
8. พ.ต.อ.ตอศักดิ์ ศรีเสริม กรรมการ 1/1 
9. พ.ต.อ.สัมภาษณ ศรีจันทึก กรรมการ 1/2 
10. พ.ต.อ.พิศิษฎ ศรีสุพล กรรมการ 1/2 
11. พ.ต.อ.ศักดิ์ชาย โรจนรัตนางกูร กรรมการ 1/1 
12. พ.ต.อ.โรมรัน จินดานุภาพ กรรมการ 1/1 
13. พ.ต.อ.สุทธิ ภูหริยวงคสุข กรรมการ 1/1 
14. พ.ต.อ.พัฒนกุล บุญหลาย กรรมการ 1/2 
15. พ.ต.อ.สมดุลย ลึกประโคน กรรมการ 2/2 

 

วาระที่  13 เรื่องความเห็นและขอเสนอแนะของหนวยงานที่เกี่ยวของ 
สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ 

เรียนคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย จํากัด,ทานสมาชิก และผูเขารวมการประชุม
ทุกทาน  ดิฉัน นางดวงจันทร  ปาสาเน ตําแหนงนักวิชาการตรวจสอบบัญชีชํานาญการจากสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณบุรีรัมย 
ไดรับมอบหมายจากหัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีใหมาเขารวมประชุมแทน เนื่องจากทานหัวหนาติดภารกิจไปประชุมท่ีจังหวัด
นครราชสีมา ในวันนี้มีเรื่องท่ีจะพูดอยู  2 เรื่อง คือ 
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1. เรื่องสิทธิและหนาท่ีของสมาชิกวา สมาชิกมีสิทธิในการเขารวมประชุม ปฏิบัติตามระเบียบและขอบังคับของสหกรณมี
สิทธิในการสงเสริมกิจกรรมของสหกรณคือ การเพิ่มหุน กูเงิน ฝากเงินและสอดสองดูแลกิจการของสหกรณ รวมถึงรวมมือกับ
คณะกรรมการดําเนินการ เพื่อใหกิจการของสหกรณเจริญรุงเรือง 

2. อีกอยางหนึ่งคือ อยากใหสมาชิกตรวจสอบใบเสร็จรับเงินวาทานมีหุน มีเงินรับฝาก มีหนี้สินถูกตองหรือไม แลวก็เรื่อง
ยืนยันยอด โดยปรกติผูสอบบัญชีจะยืนยันยอดกอนวันสิ้นป ในการยืนยันยอดของผูสอบบัญชีก็เพื่อพิสูจนความมีอยูจริงของลูกหนี้ 
เพื่อท่ีจะมาแสดงความเห็นวาทานยืนยันยอดหนี้ ทานรับรองแลววาหนี้ตรงนี้เปนหนี้ของทานจริงๆ ไมใชหนี้ของคนอ่ืนมายืมเงิน
ทาน เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือก็จะเปนการพิสูจนวาลูกหนี้มีอยูจริง เกิดขึ้นจริงการยืนยันยอดสวนใหญถาเปนสหกรณออมทรัพยก็จะ
ยืนยันยอดกอนเพื่อท่ีจะปดบัญชีไดเร็ว ซึ่งสหกรณออมทรัพยสวนใหญจะปดบัญชีไดเร็วกวาภาคเกษตร 
 สุดทายนี้ ทางสํานักงานตรวจบัญชี ก็ขอแสดงความยินดีกับสมาชิกท่ีไดรับเงินปนผลในปนี้ดวยคะ 
 

สํานักงานสหกรณจังหวัดบุรีรัมย 
กราบเรียนทานประธานกรรมการฯ,คณะกรรมการฯ และสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ผมนายวีระยุทธ  ทุมทอง สหกรณ

จังหวัดบุรีรัมย บทบาทของผมมี  2 มิติ คือ 
  1. เรื่องของการแนะนํา สงเสริม ใหคําปรึกษาในการดําเนินงานของสหกรณ  
  2. เรื่องของการกํากับดูแลสหกรณ ใหดําเนินการไปตามกฎหมายวาดวยกฎหมายสหกรณและเรื่องอ่ืนๆท่ี
เก่ียวของกับสหกรณกอนอ่ืนก็ตองขอแสดงความยินดีกับสหกรณแหงนี้ท่ีสามารถบริหารงาน มีสวนเหลื่อมของกําไรในปนี้ 170 
กวาลานบาท  คณะกรรมการดําเนินการทําหนาท่ีเก่ียวกับรักษาความสงบเรียบรอย แลวยังมาบริหารงานเงินในสหกรณ  3,000 
กวาลานบาท สามารถบริหารจัดการเงินไดอยางดีเงินไหลเขาไหลออกอยางท่ีผูตรวจสอบบัญชีวา สามารถควบคุมคาใชจายเก่ียวกับ
การเงินและบริหารการเงิน ใหมีสวนเหลื่อมมาปนผลและเฉลี่ยคืนใหกับสมาชิกได มาใชจายในชวงนี้ได ขอชมเชยและขอแสดง
ความยินดีดวย 

ในสวนของนโยบายของกระทรวง จะขอชี้แจงเล็กนอยในสวนท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณเอง เปนหวงในเรื่องท่ี 1ใน
เรื่องของการบริหาร จะเห็นไดวาในหลายๆ แหง มีการบริหารงานท่ีไมโปรงใส มีขาวมีคราวเก่ียวกับการทุจริต ดังนั้นทางกระทรวง
เองมีการยํ้าวาใหสหกรณบริหารงานดวยความโปรงใส ตรวจสอบได ถึงจะเห็นวามีโครงการสหกรณสีขาวเขามาในสหกรณออม
ทรัพยสหกรณเครดิตยูเนี่ยน จึงอยากจะใหบริหารงานดวยความโปรงใส ไรทุจริต อันนี้เปนเรื่องท่ีตองฝากคณะกรรมการ 
 2. กรมเปนหวงในเรื่องปญหาหนี้สินของสมาชิก ก็มีสมาชิกหลายแหงรองเรียนไป สวนใหญจะเปนผูเกษียณแลว ตอนอยู
มีเงินเดือนมากพอสงชําระหนี้ได แตพอเกษียณเงินเดือนก็จะหายไป เงินตําแหนงก็หายไป ตอนกูอยากไดเยอะๆ พอเกษียณเงินไม
พอใช ก็ตองฝากไววา การท่ีจะใหเงินกูกับสมาชิก ก็ขอใหพิจารณาใหดีวามีความสามารถท่ีจะชําระหนี้หลังเกษียณไดหรือไม ขนาด
ไหน อยางไร  มีแผนชีวิตอยางไร อันนี้ก็เปนปญหาท่ีเกิดขึ้นกับสหกรณหลายแหง 
 3. กรมอยากใหสหกรณเปนแบบไทยแลนด 4.0 ท่ีทานประธานกรรมการไดนําเอาเทคโนโลยีตางๆ เขามาใชในการ
บริหารจัดการเห็นในรายงานกิจการแลววา สหกรณไดมีการนําเทคโนโลยีมาพัฒนาการบริการสมาชิก รวดเร็ว และโปรงใสย่ิงขึ้น 
 ในสวนของสหกรณจังหวัดถามีขอใดท่ีจะขอคําปรึกษาก็ยินดีใหคําปรึกษาและใหความชวยเหลือ ในสวนของเกณฑกํากับ
นั้น ก็เปนเรื่องของภาครัฐท่ีจะออกการกํากับมา ก็จําเปนตองปฏิบัติตามเกณฑ ตามกฎหมายสุดทายนี้ ขอแสดงความยินดีกับ
สหกรณดวย 
วาระที่  14 เรื่องอื่นๆ 
- เรื่องบริจาคเงินเขากองทุนสวัสดิการสํานักงานตํารวจแหงชาติฯ 

- พ.ต.อ.ชัยยุทธ  เจียรศิริกุล ประธานกรรมการฯ แจงท่ีประชุมวา ทุกปกองสวัสดิการ สํานักงานกําลังพล สํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ จะมีหนังสือขอความรวมมือใหสหกรณตํารวจทุกแหง รวมบริจาคเงินเขากองทุนสวัสดิการสํานักงานตํารวจ
แหงชาติฯ โดยกําหนดใหสหกรณฯ ท่ีมีผลกําไรสุทธิตั้งแต 10 ลานบาทขึ้นไป รวมบริจาคเงินรอยละ 0.30 ของผลกําไรสุทธิ และ
ผลกําไรท่ีต่ํากวา  10 ลานบาท ใหรวมบริจาคเงินรอยละ 0.20 ของผลกําไรสุทธิจากหลักเกณฑดังกลาวสหกรณตองรวมบริจาค
กวาหาแสนบาทซึ่งมติท่ีประชุมใหญสามัญประจําปท่ีผานมา อนุมัติใหสหกรณรวมบริจาคเงินจํานวน 200,000.- บาท ดังนั้น ในปนี้
จึงขอท่ีประชุมพิจารณาเงินท่ีจะรวมบริจาคเขากองทุนสวัสดิการสํานักงานตํารวจแหงชาติฯ 
มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติใหสหกรณฯ บริจาคเงินจากทุนสาธารณประโยชนจํานวน  200,000.- บาท 
(สองแสนบาทถวน) เทากับปท่ีผานมา 
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- พล.ต.ต.ฉัตรวรรษ  แสงเพชร อดีตประธานกรรมการฯ กลาว  
เรียนทานรักษาการผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย ทาน พ.ต.อ.ชัยยุทธ  เจียรศิริกุล เพื่อนสมาชิกท่ีรักทุกทาน ผม

ก็ตองขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกท่ีไปเผยแพรกิจการของสหกรณออมทรัพยตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย ใหเพื่อนสมาชิกไดเขาใจ สิ่งท่ี
ผมอยากจะฝากพวกเราไว สหกรณนั้นจะอยูไมใชท่ีทานกูอยางเดียวตองรูจักออมดวย การกูนั้นเปนเรื่องท่ีเม่ือมีความจําเปนจริงๆ 
ก็ทําการกู ไมใชกูแบบตํารวจ กูกันไปกูกันมา โดยเฉพาะพากันไปกูสถาบันการเงินอ่ืน สหกรณเราท่ีดําเนินการตลอดระยะเวลาท่ี
ผานมาจนกระท่ังถึงท่ีผมดําเนินการ เราทําตามแบบอยางท่ีเราทํากันมา เราวางพื้นฐานการทํางาน วางพื้นฐานการดําเนินกิจการ
ของสหกรณไดเปนอยางดี ทําใหเพื่อนสมาชิกรูจักท่ีจะออม รูจักเอาเงินกูไปกอใหเกิดประโยชน เกิดรายได เปนสิ่งท่ีดี ในโอกาสนี้ท่ี
ผมเกษียณอายุราชการก็ขอลาออกจากการเปนประธานฯ และก็ขอขอบคุณทานอีกครั้ง ขอบคุณครับ 

- พ.ต.อ.ชัยยุทธ  เจียรศิริกุล ประธานกรรมการฯ กลาว 
ขอขอบคุณสมาชิกทุกทานท่ีใหความไววางใจใหเปนประธานฯ ขอขอบคุณทาน พล.ต.ต.ฉัตรวรรษ แสงเพชร ท่ีทํา

โครงการสหกรณใหเขมแข็งและรวมตลอดท้ังสหกรณจังหวัด ผูตรวจสอบ และผูจัดการ และขาราชการตํารวจทุกทาน ท่ีเรารวม
แรงรวมใจกัน ท่ีทําใหสหกรณเขมแข็ง ท้ังท่ีผมมารับตําแหนงรักษาการก็ไดขาววาจังหวัดท่ีใกลเคียงเราในภาค 3 มีหลายสหกรณท่ี
มีการทุจริตกัน ตรงนี้ผมถือวาการทํางานท่ีโปรงใส ใหผลประโยชนกับสมาชิก ท้ังหมดเปนหนาท่ีสําคัญของสหกรณท่ีเราตองสราง
ความเขมแข็งใหกับสหกรณเอง  ดังนั้น เรื่องการตรวจสอบก็จะตองทําดวยความเขมแข็งและการทํางานดวยความโปรงใสนี้ผมถือ
วาเปนเรื่องสําคัญ สมาชิกทุกทานมีสิทธ์ิเหมือนกัน สวนใหญท่ีเราคงเห็นวาขาราชการตํารวจเราเงินเดือนนอย ดังนั้นเราก็จะกูกัน 
ตรงนี้ผมก็จะคิดวาพยายามสิ่งไหนท่ีเปนภาระหนักลองหาวิธีการท่ีจะปรึกษาผูจัดการ ผูจัดการสหกรณเปนผูมีประสบการณ ก็
ปรึกษาผูบังคับบัญชาวาจะดําเนินการอยางไร ผมวาในสิ่งท่ีตองออมควรตองออมดวย สวนไหนท่ีจะกูหรือจําเปนนาจะตองกู ทายนี้
ผมก็ตองขอขอบคุณท่ีไดมารวมกิจกรรมสหกรณในครั้งนี้ ก็คงจะไดมีการรวมกันตลอด 

 
- ประธานฯ กลาววา มีสมาชิกทานใดมีขอเสนอแนะหรือซักถามเรื่องใดหรือไม 
- ไมมีสมาชิกทานใดเสนอแนะหรือซักถามเรื่องใด 
- ประธานฯ กลาววา ก็ตองขอขอบคุณอีกครั้ง เม่ือสักครูถือเปนมติท่ีทวมทน และชางภาพไดถายภาพเอาไวเรียบรอยแลว 
และขอปดการประชุม  
 

เลิกประชุมเวลา    12.30   น. 
 

(ลงชื่อ)พ.ต.อ.ชัยยุทธ   เจียรศิริกุล  ประธานกรรมการฯ 
( ชัยยุทธ   เจียรศิริกุล ) 

 
(ลงชื่อ)พ.ต.อ.ประยุทธ   โพธ์ิแกวกุล  เลขานุการ / ผูจดบันทึก 

( ประยุทธ   โพธ์ิแกวกุล ) 
 

 จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อรับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2560 
 มติท่ีประชุม........................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................................................... 
 

 

 

 

 

 

 

ท่ีประชุมมีมติเปนเอกฉันท รับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2560 
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เร่ืองสืบเน่ืองจากการประชุมใหญ 
สามัญประจําป 2560 
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ระเบียบวาระท่ี 3 

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมใหญสามัญประจําป 2560 

 
- เร่ืองการโอนเงินคาหุนรอจายคืนระหวางปเขาเปนทุนสํารอง 

 ตามมติท่ีประชุมใหญสามัญประจําป 2560 เมื่อวันท่ี 12 ตุลาคม 2560 อนุมัติใหสหกรณ ฯ โอนเงินคาหุนรอ
จายคืนคางจายต้ังแตป 2553 - 2534 จํานวน  19 ราย เปนเงินจํานวน  15,521.- บาท และเงินโอนมาจากบัญชี 
คางจายคาหุนป 2530 เปนเงินจํานวน  40.- บาท รวมเปนเงินท้ังส้ินจํานวน  15,561.- บาท (หนึ่งหมื่นหาพันหารอย -
หกสิบเอ็ดบาทถวน) เขาเปนทุนสํารองของสหกรณ โดยบัญชีรายช่ือดังกลาวใหปดประกาศใหสมาชิกทราบเพื่อ
ตรวจสอบภายในระยะเวลา  90 วัน ต้ังแตวันท่ี  12 ตุลาคม 2560 ถึงวันท่ี  9 มกราคม 2561 เมื่อครบกําหนดขอ
อนุมัติโอนเงินคาหุนรอจายคืนคางจายจํานวนดังกลาวเขาเปนทุนสํารองของสหกรณฯ แตเพื่อไมใหเสียสิทธิของสมาชิก
ท่ีจะมาขอรับคืน หากมีหลักฐานสหกรณฯ ก็จะดําเนินการคืนเงินคาหุนใหกับทายาทหรือสมาชิกตอไป นั้น 
 สหกรณฯ ไดดําเนินการตามมติท่ีประชุมใหญโดยมีประกาศเงินคาหุนรอจายคืนดังกลาวใหสมาชิกหรือทายาท 
มาติดตอภายในวันท่ี  9 มกราคม 2561 ปรากฏวาภายในกําหนดเวลาดังกลาวมีทายาทมาติดตอขอรับเงิน  คาหุนคืน
จํานวน  1 ราย เปนเงิน  3,500.- บาท สวนท่ีเหลือไมมีผูมาติดตอขอรับเงิน  สหกรณฯ จึงไดดําเนินการโอนเงินคาหุน
รอจายคืนเขาเปนทุนสํารองของสหกรณฯ เปนเงินรวมท้ังส้ิน  12,061.- บาท (หนึ่งหมื่นสองพัน-       หกสิบเอ็ดบาท
ถวน) 
 จึงนําเรียนท่ีประชุมเพื่อโปรดทราบ  
 มติท่ีประชุม........................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับทราบ 
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เร่ืองรายงานผลการดําเนินการ 
ประจําป 2561 
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ระเบียบวาระท่ี 4 

เรื่องรายงานผลการดําเนินงานประจําป 2561 

 

 

 

 

 

 
 

 

1. รายงานกิจการท่ัวไป 

 ในรอบปทางบัญชีส้ินสุด ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561 คณะกรรมการดําเนินการขอสรุปผลการดําเนินงานของ

สหกรณฯ เปรียบเทียบกับปกอน ดังนี้ 

ท่ี รายการ รอบปทางบัญชี เพิ่ม (ลด) รอยละ 

  ณ 30 ก.ย.2561 ณ 30 ก.ย.2560   

1 จํานวนสมาชิก 2,944 2,947 (3) (0.10) 

2 สินทรัพยรวม 3,624,426,035.04 3,463,658,284.16 160,767,750.88 4.64 

3 หนี้สินรวม 2,211,570,629.95 2,180,087,506.55 31,483,123.40 1.44 

4 ทุนของสหกรณ 1,412,857,405.09 1,283,570,777.61 129,286,627.48 10.07 

5 ทุนเรือนหุน 989,215,200.00 910,713,220.00 78,501,980.00 8.62 

6 ทุนสํารอง 214,173,699.72 178,557,656.30 35,616,043.42 19.94 

7 ทุนสะสมตามขอบังคับ 25,382,929.89 18,231,303.89 7,151,626.00 39.23 

8 เงินรับฝาก 166,348,637.74 170,128,054.76 (3,779,417.02) (2.22) 

9 เงินใหสมาชิกกูยืมระหวางป 1,279,307,280.00 1,409,915,680.00 (130,608,400.00) (9.26) 

10 สมาชิกชําระคืนเงินกูระหวางป 1,234,896,084.00 1,294,696,956.00 (59,800,872.00) (4.62) 

11 ลูกหนี้เงินกูสมาชิกคงเหลือส้ินป 3,431,246,501.00 3,386,835,305.00 44,411,196.00 1.31 

12 เงินกูยืมสถาบันการเงินอ่ืนคงเหลือสิ้นป 1,896,601,965.54 1,866,737,965.54 29,864,000.00 1.60 

13 รายได 276,537,317.26 270,699,334.44 5,837,982.82 2.16 

14 คาใชจาย 92,451,741.78 94,630,737.02 (2,178,995.24) (2.30) 

15 กําไรสุทธิ 184,085,575.48 176,068,597.42 8,016,978.06 4.55 

16 อัตราดอกเบ้ียเงินกู 8% 8%   

17 เงินปนผล 8% 8%   

18 เงินเฉล่ียคืน 19% 18%   
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1. ดานการบริหารงานท่ัวไป 

1.1 ดานสมาชิก 

 จํานวนสมาชิก ณ วันท่ี  30 กันยายน 2560 2,947 คน 

บวก จํานวนสมาชิกท่ีสมัครเขาใหมระหวางป 54 คน 

หัก จํานวนสมาชิกท่ีลาออกระหวางป 39 คน 

 จํานวนสมาชิกเสียชีวิตระหวางป 16 คน 

 สมาชิกถูกใหออกจากสหกรณ (ตามขอบังคับ) 2 คน 

 จํานวนสมาชิก ณ วันท่ี  30 กันยายน 2561 2,944 คน 
 

1.2 ดานทุนดําเนินงาน 

 ทุนดําเนินงานของสหกรณฯ เปนองคประกอบสําคัญอยางยิ่งในการดําเนินงานสหกรณออมทรัพยตํารวจภูธร

จังหวัดบุรีรัมย จํากัด  มีท่ีมาของทุนดําเนินงาน ดังนี้ 

 1.2.1 ทุนดําเนินงาน (หนี้สินและทุน) 

ณ วันท่ี  30 กันยายน 2560 มีทุนดําเนินงาน 3,463,658,284.16 บาท 

ณ วันท่ี  30 กันยายน 2561 มีทุนดําเนินงาน 3,624,428,035.04 บาท 

เพิ่มข้ึน จากปกอนเปนเงิน  160,769,750.88 บาท หรือคิดเปนรอยละ4.44 
 

 1.2.2 ทุนเรือนหุน 

ณ วันท่ี  30 กันยายน 2560 มีทุนเรือนหุนรวมท้ังส้ิน 910,713,220.00 บาท 

ณ วันท่ี  30 กันยายน 2561 มีทุนเรือนหุนรวมท้ังส้ิน 989,215,200.00 บาท 

เพิ่มข้ึน จากปกอนเปนเงิน  78,501,980.00 บาท หรือคิดเปนรอยละ 8.62 
 

1.3 ดานการใหบริการเงินรับฝากจากสมาชิก 

 เปนการระดมทุนใหเขามาหมุนเวียนในระบบของสหกรณฯ ซึ่งสมาชิกจะไดรับอัตราดอกเบ้ียสูงกวาเงินฝาก

จากสถาบันการเงินอื่น 

 เงินฝากออมทรัพย เงินฝากออมทรัพยจาก

เงินกูพิเศษ 

ฝากสะสมทรัพย 

ยอดยกมาจากปกอน 165,968,851.37 340,603.39 3,818,600.00 

บวก เงินฝากระหวางป 27,538,880.55 2,671,654.22 6,474,800.00 

หัก   สมาชิกถอนเงินฝากระหวางป 34,998,994.18 3,012,257.61 2,453,500.00 

เงินฝาก ณ 30 ก.ย.2561 158,508,737.74 0.00 7,839,900.00 
 

* ปจจุบันอัตราดอกเบ้ีย - เงินฝากออมทรัพย   รอยละ  4.25 ตอป  

   - เงินฝากออมทรัพยจากเงินกูพิเศษ รอยละ  4.25 ตอป 

   - เงินฝากสะสมทรัพย   รอยละ  4.50 ตอป  

 



- 49 - 
 

1.4 ดานการใหบริการเงินกูแกสมาชิก 

 ในระหวางป สหกรณฯ ใหเงินกูแกสมาชิกรวม3,861 สัญญา เปนเงิน1,279,307,280.- บาท(หนึ่งพัน-   สอง

รอยเจ็ดสิบเกาลานสามแสนเจ็ดพันสองรอยแปดสิบบาทถวน) มีรายละเอียดดังนี้ 

จํานวนสัญญาและจํานวนเงินกูทุกประเภท 

สมาชิกยื่นกูเงินแตละประเภท จํานวนสัญญา จํานวนเงิน(บาท) 

เงินกูสามัญ 790 1,218,596,200.00 

เงินกูพิเศษ 13 2,668,000.00 

เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน 2,551 45,640,200.00 

เงินกูเพื่อการศึกษา 2 60,000.00 

เงินกูเพื่อซื้อรถจักรยานยนต 7 327,400.00 

เงินกูเพื่อซื้อคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีในการส่ือสาร 3 81,900.00 

เงินกูเพื่อซื้ออาวุธปน 495 11,933,580.00 

รวมสัญญาเงินกูทุกประเภท 3,861 1,279,307,280.00 
 

2. ผลการดําเนินงานของสหกรณในรอบ 5 ป ท่ีผานมา 

 เปรียบเทียบรายได คาใชจาย และกําไรสุทธิในรอบ 5ป ท่ีผานมาตามตาราง ดังนี้ 

ป 2557 2558 2559 2560 2561 

รายได 230,631,691.49 244,658,576.56 258,169,320.04 270,699,334.44 276,537,317.26 

คาใชจาย 107,327,354.53 111,092,271.07 103,844,792.39 94,630,737.02 92,451,741.78 

กําไรสุทธิ 123,304,336.96 133,566,305.49 154,324,527.65 176,068,597.42 185,085,575.48 
 

3. การกูยืมเงินจากสถาบันการเงินตางๆ 

 สหกรณออมทรัพยตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย จํากัด  ไดกูเงินจากสถาบันการเงินอื่น เพื่อนํามาบริการสมาชิก 

ซึ่งสหกรณฯ ตองสงชําระท้ังเงินตนและดอกเบ้ียเปนประจําทุกเดือน  สําหรับปบัญชี 256 1 ณ วันท่ี 30 กันยายน 

2561  สหกรณฯ มีเจาหนี้เงินกูคงเหลือดังนี้ 

ท่ี ช่ือสถาบันการเงิน ประเภทเงินกู วงเงินกู 

(ลานบาท) 

เงินกูคงเหลือ 

(ลานบาท) 

1 - ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทยจํากัด เงินกูระยะยาว 605.29 526.60 

 - ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด เงินกูระยะปานกลาง 600 575 

2 - ธนาคารกรุงไทย จํากัด เงินกูเบิกเกินบัญชี 30 --- 

 - ธนาคารกรุงไทย จํากัด ต๋ัวสัญญาใชเงิน 555 --- 

3 - ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร เงินกูเครดิตเงินสด 100 100 

 - ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร ต๋ัวสัญญาใชเงิน 550 550 

4 - สหกรณออมทรัพยวชิรพยาบาล จํากัด เงินกูระยะยาว 150 145 

 รวม  4 สถาบัน  เปนเงินท้ังสิ้นจํานวน  2,590.29 1,896.60 
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4. รายงานลูกหนี้คงเหลือท่ีไมกอใหเกิดรายได 

 สหกรณฯ ไดดําเนินการติดตามเรงรัดหนี้สินจากสมาชิกท่ีเสียชีวิต,ถูกใหออกหรือไลออกจากราชการ และยังมี

หนี้สินคางชําระอยูกับสหกรณฯ หนี้สินจํานวนนี้สหกรณฯ ไดดําเนินการจัดช้ันคุณภาพหนี้และต้ังคาเผ่ือหนี้สงสัยจะ

สูญไวแลวตามระเบียบฯ ท่ีกรมตรวจบัญชีสหกรณกําหนดโดยเริ่มต้ังแตป 2558 เปนตนมา ขณะเดียวกันสหกรณฯ ได

ดําเนินการเรงรัดติดตามหนี้สินเหลานี้มาอยางตอเนื่องมาโดยตลอด 

 ณ วันท่ี 30 กันยายน 256 1 สหกรณฯ มีหนี้คางชําระประเภทเงินกูสามัญ ลดลงเหลือจํานวน 2 ราย มี

รายละเอียดดังนี้ 

1. ลูกหนี้จัดช้ันสงสัย จํานวน1 ราย เปนเงิน 384,390.50บาท 

2. ลูกหนี้จัดช้ันสงสัยจะสูญ จํานวน  1 ราย เปนเงิน 413,177.00 บาท 

รวม จํานวน  2ราย เปนเงิน 797,567.50 บาท 
 

ยอดรวมลูกหนี้ท่ีนํามาจัดช้ันจํานวน  797,567.50 บาท คิดเปนรอยละ 0.02 ของลูกหนี้ท้ังหมด ซ่ึงลดลง

จากปกอน  530,397.90 บาท 

หมายเหตุ 1. ลูกหนี้จัดช้ันสงสัย หมายถึง ลูกหนี้ท่ีคางชําระตนเงินและ/หรือดอกเบ้ียเปนระยะเวลาติดตอกัน

เกินกวา  6 เดือน แตไมเกิน  12 เดือน ตองต้ังคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 50% 

2. ลูกหนี้จัดช้ันสงสัย จะสูญ  หมายถึง ลูกหนี้ท่ีคางชําระตนเงินและ/หรือดอกเบ้ียเปนระยะเวลา

ติดตอกันเกินกวา  12 ตองต้ังคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 100% 
 

5. สิทธิประโยชนสําหรับสมาชิก 

5.1 การจัดทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก 

 คณะกรรมการดําเนินการไดจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนทุนสงเสริมการศึกษาใหกับบุตรสมาชิกเปนเงิน

จํานวน  1,500,000.- บาท (หนึ่งลานหาแสนบาทถวน) แยกตามประเภทของทุนแตละประเภทไดดังนี้ 

ทุนระดับ จายทุนละ (บาท) จํานวนทุน (ทุน) เปนเงิน (บาท) 

ประถมศึกษา 2,000 176 352,000.- 

มัธยมศึกษา 3,000 272 816,000.- 

อุดมศึกษา 4,000 83 332,000.- 

รวม  531 1,500,000.- 
 

หมายเหตุ : สมาชิกสามารถตรวจสอบรายช่ือไดในภาคผนวก 
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5.2 การมอบเงินสงเคราะหเก่ียวกับการศพของสมาชิก 

 ในป 2561 สหกรณฯ จายเงินสงเคราะหเกี่ยวกับการศพจํานวน  1 8 ราย เปนเงินจํานวน540,000.- บาท (หา

แสนส่ีหมื่นบาทถวน) มีรายละเอียดดังนี้ 

ลําดับที่ ยศ-ช่ือ นามสกุล สังกัด จํานวนเงิน(บาท) 

1 ด.ต.วิชิต ชมพูราช สภ.ถาวร 30,000.- 

2 ด.ต.สุวรรณชัย ทักษนนท บํานาญ 30,000.- 

3 พ.ต.อ.นพรัตน บัวสาย สภ.ละหานทราย 30,000.- 

4 ร.ต.ต.เทพ นวลเทา สภ.เมืองบุรีรัมย 30,000.- 

5 ร.ต.ท.กฤษฎา ก่ําแหล สภ.สตึก 30,000.- 

6 ด.ต.ประสงค เขียนสระนอย สภ.กระสัง 30,000.- 

7 ร.ต.ต.เรืองชัย อเนกแสน สภ.ประโคนชัย 30,000.- 

8 ร.ต.ต.ประยันต หงสสิงห สภ.สตึก 30,000.- 

9 ร.ต.ต.สวัสด์ิ หาวจันทึก บํานาญ 30,000.- 

10 ร.ต.ท.สําเริงศักด์ิ ภักดี บํานาญ 30,000.- 

11 ด.ต.พัชรพันธ ปญญาธิวุฒ ิ สภ.สตึก 30,000.- 

12 ร.ต.ต.ประเสริฐ พรหมเอาะ สภ.ประโคนชัย 30,000.- 

13 ด.ต.ณัฐนนท สิงหวงศ สภ.ถาวร 30,000.- 

14 ร.ต.ต.สุริยา ศรีวงษา สภ.เมืองบุรีรัมย 30,000.- 

15 ร.ต.ท.สนอง ขาวผอง สภ.สตึก 30,000.- 

16 ส.ต.อ.สุรพล มีมุงธรรม สมาชิกตางจังหวัด 30,000.- 

17 พ.ต.อ.ชูเวช หลอจิตต สมาชิกตางจังหวัด 30,000.- 

18 ร.ต.ต.สุรสิทธิ์ สันเสนาะ สภ.พุทไธสง 30,000.- 
 

5.3 เงินชวยเหลือสมาชิกท่ีไดรับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหนาท่ี 

สหกรณฯ จายเงินชวยเหลือสมาชิกกรณีไดรับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหนาท่ีจํานวน 6 ราย เปนเงินจํานวน  

19,000.- บาท (หนึ่งหมื่นเกาพันบาทถวน) มีรายละเอียดดังนี้ 
ลําดับที่ ยศ-ช่ือ นามสกุล สังกัด จํานวนเงิน(บาท) 

1 ด.ต.พิบุญ บรรดาศักด์ิ สภ.หนองกี่ 4,000.- 

2 ด.ต.เดชะ ธัญถนอม สภ.เมืองบุรีรัมย 4,000.- 

3 ส.ต.ท.ทนุพล อังกาบเพ็ชร สภ.โนนสุวรรณ 3,000.- 

4 ด.ต.พงษกฤต ทันใจ สภ.โนนสุวรรณ 3,000.- 

5 ส.ต.ต.ธนาคม แยมกระโทก สภ.คูเมือง 3,000.- 

6 ส.ต.ต.ภานุเดช ลีประโคน สภ.บานกรวด 2,000.- 
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5.4 การสนับสนุนกิจกรรมของหนวยงานตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย,สํานักงานตํารวจแหงชาติ,หนวยงานอื่นและ

รวมการกุศลตางๆ 

ลําดับท่ี รายการ จํานวนเงิน(บาท) 

1 สนับสนุนงบประมาณการจัดงานวันตํารวจ ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย 30,000.- 

2 สนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติรวมกับตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย 5,000.- 

3 บริจาคเงินสมทบ “กองทุนสวัสดิการตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย” เพื่อชวยเหลือ

ขาราชการตํารวจในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมยท่ีไดรับบาดเจ็บจากการปฏิบัติ

หนาท่ี,เสียชีวิตจากการปฏิบัติหนาท่ี หรือประสบภัย เชน น้ําทวม ไฟไหม เปนตน  

 

 

200,000.- 

4 สนับสนุนงบประมาณคาใชจายในการจัดการแขงขันกีฬาภายในของตํารวจภูธร 

จังหวัดบุรีรัมย 

 

200,000.- 

5 สนับสนุนงบประมาณคาใชจายโครงการเตรียมความพรอมนักกีฬาบาสเกตบอลของ

ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย เพื่อเปนตัวแทนตํารวจภูธรภาค 3 เขารวมการแขงขันกีฬา

กองทัพไทย ครั้งท่ี 51 

 

 

223,102.- 

6 สนับสนุนงบประมาณคาใชจายโครงการจัดหาเส้ือเหลืองสําหรับขาราชการตํารวจ  

เพื่อสวมใสเทิดพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ 

พระเจาอยูหัว 66 พรรษา 

 

 

470,340.- 

7 สนับสนุนงบประมาณคาใชจายโครงการทําความดี ดวยหัวใจ กําจัดวัชพืช ผักตบชวา

เพื่อธารน้ําใส ของตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย 

 

43,250.- 

8 สนับสนุนงบประมาณคาใชจายโครงการอบรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จ 

พระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาทในรัชกาลท่ี 9 ของตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย 

 

52,500.- 

9 สนับสนุนงบประมาณคาใชจายโครงการอบรมเพื่อสงเสริมการออมเงินและสงเสริม 

ใหขาราชการตํารวจเตรียมความพรอมในยามเกษียณอายุราชการ ของตํารวจภูธร  

ภาค 3 

 

 

80,000.- 

10 บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิเปรม  ติณสูลานนท  เพื่อเปนทุนการศึกษาใหกับพระภิกษุ,

สามเณร,นักเรียน,นักศึกษา ท่ีมีความประพฤติดีแตฐานะยากจน,บุตรของทหาร 

ตํารวจ ท่ีเสียชีวิตจากการปฏิบัติหนาท่ี และนักศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จํานวน  20 จังหวัด 

 

 

 

5,000.- 

11 รวมแสดงมุทิตาจิตจัดซื้อของท่ีระลึกเพื่อมอบใหแดขาราชการตํารวจในสังกัด

ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมยท่ีเกษียณอายุราชการจํานวน  82 คน  

 

79,455.- 

12 สนับสนุนคาใชจายในการจัดกิจกรรมอื่นๆ ของหนวยงานในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัด

บุรีรัมย 

 

1,795.- 

13 บริจาคเงินสมทบกองทุนสวัสดิการสํานักงานกําลังพล สํานักงานตํารวจแหงชาติ 

เพื่อชวยเหลือขาราชการตํารวจท่ีไดรับบาดเจ็บ ทุพพลภาพ และเสียชีวิตจากการ

ปฏิบัติหนาท่ี 

 

 

200,000.- 



- 53 - 

 

ลําดับท่ี รายการ จํานวนเงิน(บาท) 

14 สนับสนุนคาใชจายในการจัดกิจกรรมวันสหกรณแหงชาติจังหวัดบุรีรัมย ประจําป 

2561 ของสํานักงานสหกรณจังหวัดบุรีรัมย 

 

5,000.- 

15 บริจาคเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันสหกรณนักเรียน ของกลุมสงเสริมและพัฒนา

ธุรกิจสหกรณ สํานักงานสหกรณจังหวัดบุรีรัมย 

 

1,000.- 

16 บริจาครวมทําบุญถวายผาพระกฐินพระราชทาน ณ วัดโสมมนัสวิหาร เขตปอมปราบ

ศัตรูพาย กรุงเทพฯ ของกรมสงเสริมสหกรณ 

 

1,000.- 
 

6. เงินกองทุนสวัสดิการสมาชิก (ผูคํ้าประกัน) 

ในป 2561 สหกรณฯ จายเงินกองทุนสวัสดิการสมาชิก (ผูคํ้าประกัน) กรณีสมาชิกเสียชีวิตจํานวน   14 ราย 

โดนไลออกจํานวน  3 ราย จายเงินกองทุนไปแลวจํานวน 8,436,872.- บาท ณ วันท่ี 30 กันยายน 256 1มีเงินกองทุน

ฯ จากการจัดสรรกําไรสุทธิและจากงบประมาณรับ-จาย คงเหลือจํานวน  19,639,573.- บาท 

ในปนี้ ไดจัดสรรเงินจากกําไรสุทธิประจําปเพิ่มเปน  13,000,000.- บาท และจากงบประมาณประจําปอีก  

2,000,000.- บาท  เพื่อสมทบเขากองทุนสวัสดิการเพื่อชวยเหลือสมาชิก (ผูคํ้าประกัน) 
 

รายงานการทําประกันชีวิตกลุม 

ตามท่ีสหกรณฯ ไดจัดทําโครงการประกันชีวิตกลุมกับบริษัท กรุงไทย-แอ็กซา ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 

ความคุมครองเริ่มต้ังแตวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2560 - 31 ตุลาคม 256 1 มีสมาชิกท่ีเสียชีวิตและไดทําประกันชีวิตกลุม

จํานวน  12 ราย มีรายละเอียดดังนี้ 
ลําดับที่ ยศ      นาม นามสกุล สังกัด วงเงินทุนประกัน หมายเหตุ 

1 พ.ต.อ.นพรัตน บัวสาย สภ.ละหานทราย 600,000.-  

2 ร.ต.ต.เทพ นวลเทา สภ.เมืองบุรีรัมย 600,000.-  

3 ร.ต.ต.กฤษฎา ก่ําแหล สภ.สตึก 300,000.-  

4 ร.ต.ต.เรืองชัย เอนกแสน สภ.ประโคนชัย 600,000.-  

5 ร.ต.ต.ประยันต หงสสิงห สภ.สตึก 600,000.-  

6 ร.ต.ท.สําเริงศักด์ิ ภักดี บํานาญ 500,000.-  

7 ร.ต.ต.สวัสด์ิ หาวจันทึก บํานาญ 400,000.-  

8 ด.ต.ณัฐนนท สิงหวงศ บํานาญ 600,000.-  

9 ร.ต.ท.สนอง ขาวผอง สภ.สตึก 600,000.-  

10 ร.ต.อ.สุรสิทธิ์ สันเสนาะ สภ.พุทไธสง 600,000.-  

11 ด.ต.เลิศสมบัติ วันโท สภ.เฉลิมพระเกียรติ 300,000.- อยูระหวางดําเนินการ 

12 พ.ต.อ.วิรัตน ถาดทอง บํานาญ 500,000.- อยูระหวางดําเนินการ 

 รวม  12  ราย เปนเงินจํานวน   6,200,000.- บาท            
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ในรอบปท่ีผานมา คณะกรรมการดําเนินการได มีการเพิ่มสวัสดิการดานทุนการศึกษาบุตรสมาชิกจากเดิม  
1,000,000,000.- บาท เพิ่มเปน  1,500,000,000.- บาท นอกจากนี้ ยังไดกําหนดระเบียบวาดวยโครงการเงินกูพิเศษ
เพื่อซื้ออาวุธปนพกประจํากายซิกซาวเออรโมเดล พี 320 เอสพี เพื่อใหสมาชิกไดมีโอกาสซื้ออาวุธปนในราคาท่ีถูกและ
สามารถผอนชําระงวดรายเดือนระยะยาวกับสหกรณได อีกท้ังไดมีการนําเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาปรับใชในการ
ใหบริการ โดยมีการจัดทําสัญญาเงินกูแบบออฟไลน เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับสมาชิกอีกดวย 
 สุดทายนี้ ในนามคณะกรรมการ ดําเนินการ ขอขอบคุณฝายสงเสริมและฝายตรวจสอบทุกทานท่ีใหความ

รวมมือเปนท่ีปรึกษาในงานทุกดานและเขารวมประชุมช้ีแจง ใหคําแนะนํา และใหขอคิดท่ีเปนประโยชนตอการ

ดําเนินงานตลอดมา และขอขอบคุณสมาชิกทุกทานท่ีเขารวมประชุมใหญวันนี้ 

มติท่ีประชุม........................................................................................................................................................ 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับทราบผลการดําเนินงาน 
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แผนภูมิเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน 

ระหวางป 2557 – 2561 

 

แผนภูมิท่ี 1 แสดงจํานวนสมาชิกต้ังแตป 2557 – 2561 

 
 

ป 2557 2558 2559 2560 2561 

จํานวนสมาชิก 2,925 2,890 2,960 2,947 2,944 

 

แผนภูมิท่ี 2  แสดงสินทรัพยรวมของสหกรณ ต้ังแตป 2557 – 2561 

 
 

ป 2557 2558 2559 2560 2561 

สินทรัพยรวม 2,990,691,477.12 3,085,844,735.04 3,330,239,569.35 3,463,658,284.16 3,624,426,035.04 
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แผนภูมิท่ี 3 แสดงจํานวนทุนเรือนหุน ต้ังแตป 2557 – 2561 

 
 

ป 2557 2558 2559 2560 2561 

ทุนเรือนหุน 683,282,630.00 752,918,020.00 833,741,530.00 910,713,220.00 989,215,200.00 

 

แผนภูมิท่ี 4  แสดงเงินรับฝาก ต้ังแตป 2557 – 2561 

 
 

ป 2557 2558 2559 2560 2561 

เงินรับฝาก 135,434,078.54 161,020,480.83 182,355,610.34 170,128,054.76 166,348,637.74 
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135,434,078.54

161,020,480.83

182,355,610.34
170,128,054.76 166,348,637.74

ลานบาท

ป

เงินรับฝาก
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แผนภูมิท่ี 5  แสดงการใหเงินกูแกสมาชิก ต้ังแตป 2557 – 2561 

 
 

ป 2557 2558 2559 2560 2561 

เงินใหกูรวม 1,346,336,747.00 1,072,763,190.00 1,591,895,980.00 1,409,915,680.00 1,279,307,280.00 

 

แผนภูมิท่ี 6  แสดงการเปรียบเทียบรายได คาใชจาย และกําไรสุทธิของสหกรณ ต้ังแตป 2557 – 2561 

 
 

รายการ 2557 2558 2559 2560 2561 

รายได 230,631,691.49 244,658,576.56 258,169,320.04 270,699,334.44 276,535,720.72 

คาใชจาย 107,327,354.53 111,092,271.07 103,844,792.39 94,630,737.02 92,451,741.78 

กําไรสุทธิ 123,304,336.96 133,566,305.49 154,324,527.65 176,068,597.42 184,083,978.94 

 

0

500,000,000

1,000,000,000

1,500,000,000

2,000,000,000

2557 2558 2559 2560 2561

1,346.33
1,072.76

1,591.89
1,409.91

1,279.30

ลานบาท

ป

เงินใหกู

0.00
50,000,000.00

100,000,000.00
150,000,000.00
200,000,000.00
250,000,000.00
300,000,000.00
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ลานบาท

ป

เปรียบเทียบรายได คาใชจาย และกําไรสุทธิของสหกรณ

รายได คาใชจาย กําไรสุทธิ



 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ 5 
 

เร่ืองรายงานการตรวจสอบกิจการ 
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ระเบียบวาระท่ี 5 

เรื่องรายงานการตรวจสอบกิจการ 
 

เรียน ท่ีประชุมใหญสหกรณออมทรัพยตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย จํากัด 
ตามท่ีท่ีประชุมใหญสามัญประจําป  2560 เมื่อวันท่ี12 ตุลาคม2560 ไดเลือกต้ังขาพเจาเปนผูตรวจสอบ

กิจการของสหกรณออมทรัพยตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมยจํากัด ประจําปทางบัญชีส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561ซึ่ง

ขาพเจาไดทําการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบตอคณะกรรมการดําเนินการเปนประจําทุกเดือนท่ีเขา

ตรวจสอบนั้น ขาพเจาขอเสนอผลการตรวจสอบประจําปโดยสรุป ดังตอไปนี้ 
1. วัตถุประสงคของการตรวจสอบ 
     1.1เพื่อตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดําเนินการ 
     1.2เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบัญชีและการควบคุมการเงิน 
     1.3เพื่อตรวจสอบการดําเนินงานอื่นๆของสหกรณ 

     1.4เพื่อใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงานดานบัญชี การเงินและการดําเนินงานอื่นๆ 
 

2.ขอบเขตการตรวจสอบ 
     2.1 ตรวจสอบความถูกตองของการบันทึกบัญชีตามเอกสารหลักฐาน 
     2.2ตรวจสอบการควบคุมการเงินตามระเบียบและขอกําหนดของสหกรณ 
     2.3 ตรวจสอบการดําเนินงานตามวัตถุประสงค ขอบังคับ ระเบียบ และมติของท่ีประชุม 
     2.4ตรวจสอบการบริหารของคณะกรรมการดําเนินการตามแผนงานและงบประมาณท่ีกําหนดไว 
 

3.ผลการตรวจสอบและขอเสนอแนะท่ีสหกรณควรแกไข 
3.1 ผลดานการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานในรอบป มีดังนี้   

รายได 276,537,317.26 บาท 

คาใชจาย 92,451,741.78 บาท 

กําไรสุทธิ 184,085,575.48 บาท 

กําไรสุทธิเพิ่มข้ึนจากปกอน  (คิดเปนรอยละ 5.19) 8,016,978.06 บาท 
 

3.2ดานการเงิน 

ณวันส้ินปมีเงินสดคงเหลือในมือจํานวน 25,000.00บาทมีเงินฝากธนาคาร 5 บัญชี รวมจํานวนเงิน

179,980,373.51 บาทมีเงินฝากชุมนุมสหกรณออมทรัพยตํารวจแหงชาติจํานวน  2,912.53 บาท 

เงินสดและเงินฝากถูกตองตามบัญชีและสมุดคูฝากการควบคุมการใชจายของสหกรณเปนไปตามระเบียบวา
ดวยการรับจายและเก็บรักษาเงินสดในมือไมเกิน  30,000.00 บาทการใชจายเงินของสหกรณไดจายไปเพื่อกิจการของ
สหกรณฯ ควรแกเหตุผล ตามระเบียบมติท่ีประชุมและอยูภายในวงเงินงบประมาณท่ีไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมใหญโดย
วิธีถัวจายไดทุกรายการ 
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3.3 ดานการบริหารงานของสหกรณ 

คณะกรรมการไดกําหนดระเบียบวาดวยการแบงแยกหนาท่ีของเจาหนาท่ีสหกรณไวอยางชัดเจนโดยเหมาะสม
รัดกุมและบริหารงานตามนโยบายแผนงานกฎหมายขอบังคับระเบียบมติท่ีประชุมใหญและมติท่ีประชุมคณะกรรมการ 
 

3.4ดานบัญชี 
สหกรณจัดทําบัญชีเรียบรอยเปนปจจุบันมีเอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีครบถวนสมบูรณมีการใช

โปรแกรมคอมพิวเตอรมาประมวลผลท้ังระบบจึงไดขอมูลท่ีถูกตอง สามารถเปรียบเทียบบัญชียอยและบัญชีคุมยอดได
อยางถูกตอง รวดเร็ว เปนปจจุบัน 
 

3.5 ดานการใหกูแกสมาชิก 
      จํานวนเงิน  

3.5.1ยอดยกมาณวันตนป   3,386,835,305.00 บาท 

3.5.2เงินใหกูระหวางป     

- เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน จํานวน   2,551 สัญญา 45,640,200.00 บาท 

- เงินกูสามัญ จํานวน     790 สัญญา 1,218,596,200.00 บาท 

- เงินกูพิเศษ จํานวน       13 สัญญา 2,668,000.00 บาท 

- เงินกูโครงการ จํานวน      507 สัญญา 12,402,880.00 บาท 

3.5.3รับชําระระหวางป   1,234,896,084.00 บาท 

3.5.4 ยอดคงเหลือณวันส้ินป   3,431,246,501.00 บาท 

เงินใหกูแกสมาชิก เพิ่มข้ึนจากปกอน  44,411,196.00 บาทคิดเปนรอยละ 1.31  

ณวันที่ 30 กันยายน 2561 สหกรณฯ มีบัญชีคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจํานวน  797,567.50 บาท ลดลงจากปกอน 

530,397.90 บาท 
 

3.6 ดานเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืม 
 ยอดยกมาตนป กูเพิ่ม ชําระคืน คงเหลือ  
เงินเบิกเกินบัญชี --- 3,036,153,185.78 3,036,153,185.78 --- บาท 
ต๋ัวสัญญาใชเงินกรุงไทย 555,000,000.00 1,859,000,000.00 2,414,000,000.00 --- บาท 
ต๋ัวสัญญาใชเงิน ธกส. 125,500,000.00 1,897,500,000.00 1,473,000,000.00 550,000,000.00 บาท 
เงินกู ชสอ. 1,186,237,965.54 --- 84,636,000.00 1,101,601,965.54 บาท 
เงินกู ธกส. --- 200,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 บาท 
เงินกู สอ.วชิรพยาบาล --- 150,000,000.00 5,000,000.00 145,000,000.00 บาท 
รวมทั้งส้ิน 1,866,737,965.54 7,142,653,185.78 7,112,789,185.78 1,896,601,965.54 บาท 

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืม เพิ่มข้ึนจากปกอน  29,864,000.00 บาท  คิดเปนรอยละ 1.60 
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3.7 ดานการรับฝากเงิน 

ประเภทเงินรับฝาก ยอดยกมาตนป รับฝากเพิ่ม ถอน คงเหลือ  
เงินรับฝากออมทรัพย 165,968,851.37 27,538,880.55 34,998,994.18 158,508,737.74 บาท 
เงินรับฝากออมทรัพย(กูพิเศษ) 340,603.39 2,671,654.22 3,012,257.61 --- บาท 
เงินรับฝากสะสมทรัพย 3,818,600.00 6,474,800.00 2,453,500.00 7,839,900.00 บาท 

รวมท้ังสิ้น 170,128,054.76 36,685,334.77 40,464,751.79 166,348,637.74 บาท 
เงินรับฝากจากสมาชิก ลดลงจากปกอน  3,779,417.02 บาท  คิดเปนรอยละ 2.22 
 

3.8 ดานทุนเรือนหุน 
 ยอดยกมาตนป ซื้อหุนเพิ่ม ถอนหุน คงเหลือ  

ทุนเรือนหุน 910,713,220.00 96,155,030.00 17,653,050.00 989,215,200.00 บาท 
ทุนเรือนหุน เพิ่มข้ึนจากปกอน  78,501,980.00 บาท คิดเปนรอยละ 8.62 
 

3.9 ทุนสํารองและทุนสะสมตางๆ ตามขอบังคับ 
 ยอดยกมาตนป เพิ่มข้ึน ลดลง คงเหลือ  
ทุนสํารอง 178,557,656.30 35,616,043.42 --- 214,173,699.72 บาท 
ทุนรักษาระดับเงินปนผล 1,510,000.00 200,000.00 --- 1,710,000.00 บาท 
ทุนสาธารณประโยชน 3,644,858.89 4,000,000.00 3,611,502.00 4,033,356.89 บาท 
ทุนสวัสดิการสมาชิกฯ(ผูค้ํา)     บาท 
- สวนที่สหกรณฯ สมทบ 13,076,445.00 13,740,000.00 7,176,872.00 19,639,573.00 บาท 
- สวนที่สมาชิกสมทบ 137,080,000.00 6,695,000.00 2,340,000.00 141,435,000.00 บาท 

รวมท้ังสิ้น 333,868,960.19 60,251,043.42 13,128,374.00 380,991,629.61 บาท 
 

ทุนสํารองและทุนสะสมตางๆ ตามขอบังคับเพิ่มข้ึนจากปกอน  42,122,699.42 บาท คิดเปนรอยละ 14.11 
 

 

3.10 การใหขอสังเกตและคําแนะนํา 
จากการตรวจสอบไมปรากฏขอบกพรองอันจะเปนผลกระทบใหเกิดความเสียหายแกสหกรณแตอยางใด

ขอขอบคุณคณะกรรมการดําเนินการ,เจาหนาท่ีสหกรณ และสมาชิกทุกทานท่ีใหความรวมมือในการตรวจสอบ เพื่อให
การตรวจสอบสําเร็จลุลวงไปดวยดี 
 

(ลงช่ือ)           อารีรัตน  สมานดุษณี 

         (นางสาวอารีรัตน  สมานดุษณี) 

               ผูตรวจสอบกิจการ  

 

ท่ีอยู  188/50 หมูบานนีโอแลนด ซอย 9 หมูท่ี 16 

ตําบลนอกเมือง  อําเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร 

โทร. 062-3519445,089-2803629 

 

มติท่ีประชุม........................................................................................................................................................ 

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

รับทราบรายงานผลการตรวจสอบของผูตรวจสอบกิจการประจําป 2561 



 

 

 

 

 

 

 

ระเบียบวาระที่ 6 
 

เรื่องพิจารณาอนุมัติงบการเงิน 
ประจําปสิ้นสุดวันที่  30 กันยายน 2561 
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มติท่ีประชุม........................................................................................................................................................ 

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

 

 

                                 ท่ีประชุมมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุน งบกระแสเงินสด 
และหมายเหตุประกอบงบการเงินประจําป 2561 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ 7 
 

เร่ืองพิจารณาจัดสรรกําไรสุทธ ิ
ประจําป 2561 
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วาระท่ี 7 
เรื่องพิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2561 

 
ประธานฯ เสนอใหท่ีประชุมพิจารณาการจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2561 จํานวน   184,085,575.48  บาท

(หนึ่งรอยแปดสิบส่ีลานแปดหมื่นหาพันหารอยเจ็ดสิบหาบาทส่ีสิบแปดสตางค )ซึ่งไดจัดทํารายละเอียดการจัดสรรโดย
หลักการแลวดังตอไปนี้ 

การจัดสรรกําไรสุทธิประจําป  2561 
ป 2561 ป 2560 

ปนผล  8% 
เฉล่ียคืน  19% 

ปนผล  8% 
เฉล่ียคืน  18% 

1. เปนเงินสํารองไมนอยกวารอยละ 10 ของกําไรสุทธิ 35,161,838.48 19.10% 35,603,982.42 20.22% 
2. เปนคาบํารุงสันนิบาตสหกรณ รอยละ 1ของ 
กําไรสุทธิแตไมเกิน30,000.00 บาท 

 
30,000.00 

 
0.02% 

 
30,000.00 

 
0.02% 

3. เปนเงินปนผลตามหุนท่ีชําระแลวใหจายไดไมเกิน 
อัตรารอยละ10 ตอปโดยคิดตามสวนระยะเวลา สหกรณ
ฯคิดใหรอยละ8 

 
 

75,122,724.00 

 
 

40.81% 

 
 

69,526,125.00 

 
 

39.49% 
4.เปนเงินเฉล่ียคืนใหแกสมาชิกตามสวนจํานวนรวม 
แหงดอกเบ้ียเงินกู สหกรณฯ คิดใหรอยละ 19 

 
51,671,013.00 

 
28.07% 48,208,490.00 

 
27.38% 

5. เปนเงินโบนัสไมเกินรอยละ 10ของกําไรสุทธิ 6,000,000.00 3.26% 
5,500,000.00 3.12% 

6. เปนทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผลไมเกินรอยละ 2 
ของทุนเรือนหุน 

 
100,000.00 

 
0.05% 

 
200,000.00 

 
0.12% 

7.เปนเงินทุนสาธารณประโยชนไมเกินรอยละ 10  
ของกําไรสุทธิ 

 
3,000,000.00 

 
1.63% 

 
4,000,000.00 

 
2.27% 

8.เปนเงินทุนสวัสดิการสมาชิก (ผูคํ้าประกัน)  
ไมเกินรอยละ10 ของกําไรสุทธิ 

 
13,000,000.00 

 
7.06% 

 
13,000,000.00 

 
7.38% 

 184,085,575.48 100.00% 176,068,597.42 100.00% 
 

 
 

เปนของสมาชิกโดยตรง 
68.88%

เปนผลประโยชนของสมาชิก
โดยสวนรวม 27.84%

เปนของกรรมการ
และเจาหนาที่ 3.26%

เปนของสันนิบาตสหกรณ
แหงประเทศไทย 0.02%

การจัดสรรกําไรสุทธิ
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การจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2561  ตามท่ีเสนอมาจะมีผลดังนี้ 

1. เปนของสมาชิกรอยละ ( ขอ 3,4 ) 68.88 จํานวน 126,793,737.00 บาท 
2. เปนผลประโยชนของสมาชิกรอยละ( ขอ 1,6,7,8 ) 27.84 จํานวน 51,261,838.48 บาท 
3. เปนของคณะกรรมการและเจาหนาท่ีรอยละ ( ขอ 5 ) 3.26 จํานวน 6,000,000.00 บาท 
4. เปนของสันนิบาตสหกรณรอยละ ( ขอ 2 ) 0.02 จํานวน 30,000.00 บาท 

 

จากการจัดสรรขางตน 
ไดพิจารณาดวยเหตุผล กลาวคือ 
1. ใหเงินปนผลรอยละ 8  ดวยเหตุผลวา เงินปนผลเปนการใหกําลังใจใหกับสมาชิกท่ีพยายามเก็บออมเงิน

รายเดือนไว และเปนเงินท่ีสมาชิกไดประโยชนกันทุกคน (สมาชิกมีหุน 100.- บาท ไดผลตอบแทน 8.- บาท)   
2. ใหเงินเฉล่ียคืนรอยละ 19  ดวยเหตุผลวา รายไดสวนใหญไดมาจากการปลอยสินเช่ือเงินกูใหกับสมาชิก จึง

เห็นควรใหผลตอบแทนในรูปของเงินเฉล่ียคืนรอยละ 19  (สมาชิกเสียดอกเบ้ีย 100.- บาท จะไดคืน 19.- บาท)  
เทากับวาสมาชิกเสียดอกเบ้ียเงินกูใหกับสหกรณฯ ในอัตรารอยละ8 ตลอดท้ังป สมาชิกจะเสียดอกเบ้ียเงินกูใหกับ
สหกรณฯ เหลือเพียงรอยละ 6.48 บาท ตอป หรือรอยละ 0.54 สตางค ตอเดือน ซึ่งเงินเฉล่ียคืนนี้กูจากสถาบัน
การเงินอื่นจะไมมีให 

3. นอกจากจํานวนเงินท่ีสมาชิกไดแลว เงินท่ีเหลือไดปดเขาเปนทุนสํารอง,ทุนสาธารณประโยชน และเงินทุน
สวัสดิการ ซึ่งเปนผลประโยชนสวนรวมตอไป 

มติท่ีประชุม....................................................................................................................................................... 

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

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

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

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         อนุมัติตามท่ีคณะกรรมการเสนอ  



 

 

 

 

 

 

 

ระเบียบวาระที่ 8 
 

เร่ืองการเลือกต้ังผูตรวจสอบกิจการ
ประจําป 2562 
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ระเบียบวาระท่ี 8 

เรื่องการเลือกต้ังผูตรวจสอบกิจการประจําป2562 
 

ในท่ีประชุมใหญสามัญประจําป 25 60  ไดเลือกนางสาวอารีรัตน  สมานดุษณี  เปนผูตรวจสอบกิจการ

ประจําป 256 1 ซึ่งมีวาระการทํางาน 1 ป สหกรณฯ ตองเลือกต้ังผูตรวจสอบกิจการประจําป 256 2 จํานวน1 ทาน 

แทนคนเดิมท่ีครบวาระ แตผูท่ีครบวาระอาจไดรับเลือกต้ังซ้ําอีกไดท้ังนี้คณะกรรมการดําเนินการไดมีมติเห็นชอบเสนอ

นางสาวอารีรัตนสมานดุษณี เปนผูตรวจสอบกิจการตอมีประวัติโดยยอดังนี้ 

การปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชี 

1. เขาปฏิบัติงานเปนประจําทุกเดือน อยางนอยเดือนละ 2 ครั้ง โดยมีผูชวยผูตรวจสอบกิจการจํานวน 

2-4 คน 

2. เสนอรายงานผลการตรวจสอบตอท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการเปนประจําทุกเดือน 

3. ขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบมีดังนี้ 

- ตรวจสอบความถูกตองของการบันทึกบัญชีตามเอกสารหลักฐาน 

- ตรวจสอบการปฏิบัติงานดานการเงินตามระเบียบและขอกําหนดของสหกรณ 

- ตรวจสอบการดําเนินงานตามวัตถุประสงค ขอบังคับ ระเบียบ และมติท่ีประชุม 

- ตรวจสอบการบริหารของคณะกรรมการดําเนินการตามแผนงานและงบประมาณท่ีกําหนดไว 

การศึกษา 

ระดับปริญญาตรี 

- บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) จากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  

- นิติศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยรามคําแหง  

ระดับปริญญาโท 

- บัญชีมหาบัณฑิต จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

- นิติศาสตรมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยรามคําแหง  

ประสบการณการทํางาน 

 - อาจารยระดับ  7 ประจําสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร  

 - ผูสอบบัญชีภาษีอากร  

 - ผูตรวจสอบกิจการ สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย จํากัด (พ.ศ.2549-ปจจุบัน)  

 - ผูตรวจสอบกิจการ สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลสุรินทร จํากัด (พ.ศ.2551-ปจจุบัน)  

 - ผูตรวจสอบกิจการ สหกรณออมทรัพยขาราชการตํารวจนครราชสีมา จํากัด (พ.ศ.2554-2556)  

 - ผูตรวจสอบกิจการ สหกรณออมทรัพยขาราชการตํารวจสุรินทร จํากัด (พ.ศ.2556-ปจจุบัน)  
 

จึงขอเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 

มติท่ีประชุม........................................................................................................................................................ 

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

 

                                   อนุมัติเลือก นางสาวอารีรัตน  สมานดุษณี เปนผูตรวจสอบกิจการประจําป 2562 



 

 

 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ 9 
 

เร่ืองพิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญช ี
ประจําป 2562 
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ระเบียบวาระท่ี 9 

เรื่องพิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีประจําป 2562 
 

 มีผูสอบบัญชีภาคเอกชนท่ีข้ึนทะเบียนกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ เสนอบริการตรวจสอบบัญชีมายังสหกรณ

ออมทรัพยตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย จํากัด จํานวน  2 ราย  คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเบ้ืองตนแลวเห็นควร

นําเสนอท่ีประชุมใหญพิจารณาท้ัง  2 ราย 

จึงเสนอท่ีประชุมใหญพิจารณาคัดเลือก  1 ราย เพื่อเปนผูสอบบัญชีสําหรับปส้ินสุดทางบัญชี  30 กันยายน 

2562  โดยมีขอมูลประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
 

รายการเปรียบเทียบขอมูล 

รายละเอียดการเสนอบริการสอบบัญชี นายดํารง  ทองบุญ นายประเทือง  กล่ินคลายกัน 
1. การเขาปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชี 
     - จํานวนคร้ังที่เขาตรวจสอบ 
 

 
- จะดําเนินการเขาตรวจสอบ แนะนํา
การเงิน การบัญชีดวยตนเองพรอม
ผูชวยอยางนอยปละ5 คร้ังๆ ละ
ประมาณ 2 - 5 วันทําการ 

 
- เขาตรวจสอบบัญชีดวยตนเองพรอม
ผูชวยอยางนอยปละ5 คร้ังๆ ละ 
2 - 5 วันทําการ  
 

     - จํานวนผูชวย - มีผูชวยเขารวมทําการตรวจสอบ
คร้ังละ3 - 4 คน 

- มีผูชวยเขารวมทําการตรวจสอบ
คร้ังละ3 - 4 คน 

2. การจัดทํารายงานผลการตรวจสอบ 
     - รายงานระหวางป 

 
- รายงานผลการตรวจสอบบัญชี
ระหวางปใหสหกรณทราบ 

 
- รายงานผลการตรวจสอบบัญชี
ระหวางปใหสหกรณทราบ 

     - รายงานประจําป - รายงานการตรวจสอบบัญชี
ประจําป ตามระเบียบที่นายทะเบียน
สหกรณกําหนด 

- รายงานการตรวจสอบบัญชี
ประจําปตามระเบียบที่นายทะเบียน
สหกรณกําหนด 

3. บริการการอื่นๆ - ยินดีใหคําแนะนําในการบริหาร
การเงิน การบัญชีตามที่เห็นสมควร 
โดยไมถือเปนคาบริการพิเศษ แต
อยางใด 
- ยินดีจะเขารวมประชุมใหญหรือ
ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ 
ทุกคร้ัง ตามที่สหกรณรองขอ 

- การเขารวมประชุมใหญหรือประชุม
คณะกรรมการเปนไปตามที่สหกรณ
รองขอ 
 

4. ประสบการณดานการสอบบัญชี   1. สอ.ครูมัธยมฯ นครพนม จํากัด 
  2. สอ.ตร.ภ.จว.บุรีรัมย จํากัด 
  3. สอ.ครูมุกดาหาร จํากัด 
  4. สอ.ขาราชการ ปท.ปทุมธาน ี
จํากัด 
5. สอ.ครูนครพนม จํากัด 
  6. สอ.คุรุฯสุรินทร จํากัด 

1. สอ.สาธารณสุขหนองคาย จํากัด 
2. สอ.เสมาหนองคาย จํากัด 
3. สอ.สาธารณสุขอุดรธานี จํากัด 
  4. สอ.ตํารวจภูธรมุกดาหาร จํากัด 
5. สอ.สาธารณสุขรอยเอ็ด จํากัด 
  6. สอ.มณฑลทหารบกที่ 24 จํากัด 
  7. สอ.ครูหนองคาย จํากัด 
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รายละเอียดการเสนอบริการสอบบัญชี นายดํารง  ทองบุญ นายประเทือง  กล่ินคลายกัน 
4. ประสบการณดานการสอบบัญชี 
 
 
 
 

  7. สอ.กก.ตชด.23 จํากัด 
  8. สอ.ตชด.42 จํากัด 
  9. สอ.ตชด.43 จํากัด 
10. สอ.คายสิรินธร จํากัด 
11. สค.บานทุงเลียบ จํากัด 
12. สอ.ครูสามัญฯ รอยเอ็ด จํากัด 
13. สอ.สธ.พัทลุง จํากัด 
14. สอ.สนง.อย. จํากัด 
15. สอ.กวางไพศาล จํากัด 
16. สอ.กํานันฯ อ.หวยยอด จํากัด 
17. สค.ทาแรพัฒนา จํากัด 

 

5. คาธรรมเนียมการสอบบัญชี 
     - จํานวนเงิน 

 
- 80,000.- บาท 

 
- 90,000.- บาท 

     - การเบิกคาธรรมเนียม - แบงรับเปน  2 งวด - แบงรับเปน  2 งวด 
 

 จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา  

มติท่ีประชุม...................................................................................................................................................... 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

                                  ท่ีประชุมมีมติเปนเอกฉันทเลือก นายดํารง  ทองบุญ เปนผูสอบบัญชีประจําป 2562                



 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ 10 
 

เร่ืองพิจารณากําหนดวงเงินกูยืม 
หรือค้ําประกันประจําป 2562 
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ระเบียบวาระท่ี 10 

เรื่องพิจารณากําหนดวงเงินกูยืมหรือคํ้าประกันประจําป 2562 
 

อาศัยความตามขอ 17 แหงขอบังคับสหกรณออมทรัพยตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย จํากัด 
“วงเงินกูยืมหรือคํ้าประกัน ท่ีประชุมใหญอาจกําหนดวงเงินกูยืมหรือการคํ้าประกันสําหรับปหนึ่งๆ ไวตามท่ี

จําเปนและสมควรแกการดําเนินงาน วงเงินซึ่งกําหนดดังวานี้ ตองไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ       
ถาท่ีประชุมใหญยังมิไดกําหนด หรือนายทะเบียนสหกรณยังมิไดใหความเห็นชอบวงเงินกูยืมหรือการคํ้าประกัน  
สําหรับปใด ก็ใหใชวงเงินกูยืมหรือการคํ้าประกันสําหรับปกอนไปพลาง” 

สําหรับปบัญชี 2561 สหกรณออมทรัพยตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย จํากัด ไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมใหญสามัญ
ประจําป 2560 และไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณใหใชวงเงินกูยืมหรือคํ้าประกันประจําปจํานวน 
3,000,000,000.- บาท (สามพันลานบาทถวน) 

ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวยหลักเกณฑการพิจารณาใหความเห็นชอบวงเงินการกูยืมหรือการ  
คํ้าประกันของสหกรณ พ.ศ.2561 กําหนดใหสหกรณประเภทสหกรณออมทรัพย กําหนดวงเงินการกูยืมของสหกรณได
ไมเกิน 1.5 เทา ของทุนเรือนหุนรวมกับทุนสํารองของสหกรณและหากสหกรณไดกอหนี้ภาระผูกพันไวเกินกวาเกณฑ
ไวแลว นายทะเบียนสหกรณอาจพิจารณาใหความเห็นชอบใหสหกรณ ถือใชวงเงินกูยืมเกินกวาหลักเกณฑไดเฉพาะ
สวนท่ีสหกรณไดกอหนี้ภาระผูกพันไวแลว 

ในปบัญชี 2562 คณะกรรมการดําเนินการจึงขออนุมัติกําหนดวงเงินกูยืมหรือคํ้าประกันประจําป 2562    
เพื่อกูยืมและเปนทุนดําเนินการในสหกรณ จํานวน  1,896,700,000.-  บาท (หนึ่งพันแปดรอยเกาสิบหกลานเจ็ดแสน
บาทถวน) ดังนี้ 

1. ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด (ระยะยาว) 526,700,000.00 บาท 
2. ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด (ระยะปานกลาง) 575,000,000.00 บาท 
3. เงินกูเครดิตเงินสดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ระยะยาว) 100,000,000.00 บาท 
4. ต๋ัวสัญญาใชเงินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร 550,000,000.00 บาท 
5. เงินกูสหกรณออมทรัพยวิชรพยาบาล จํากัด 145,000,000.00 บาท 
                   รวม  5 รายการ เปนเงิน 1,896,700,000.00 บาท 

 

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 

มติท่ีประชุม........................................................................................................................................................ 

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

                                พิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทใหสหกรณฯ กําหนดวงเงินกูยืมหรือคํ้าประกันประจําปส้ินสุด
วันท่ี 30 กันยายน 2562 ไวไมเกิน  1,896,700,000.- บาท (หนึ่งพันแปดรอยเกาสิบหกลานเจ็ดแสนบาทถวน) 



 

 

 

 

 

 

 

ระเบียบวาระที่ 11 
 

เร่ืองพิจารณาอนุมัติแผนกลยุทธ  
ฉบับที่ 1 
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ระเบียบวาระท่ี  11 

เร่ือง พิจารณาอนุมัติแผนกลยุทธ ฉบับท่ี 1 
 

 เพื่อใชเปนกรอบและทิศทางการดําเนินงานในอนาคตของสหกรณ จึงไดกําหนดแผนงานโครงการของสหกรณ

ข้ึนในชวงระยะเวลาดําเนินการ เพื่อพัฒนาสหกรณ  โดยคํานึงถึงสภาพแวดลอมตางๆ ท่ีมีผลกระทบตอสหกรณมาเปน

ตัวกําหนดทิศทาง แลวนํามาวางแผนการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพอันจะสงผลใหสหกรณเกิดความมั่นคง เปน

องคกรการเงินท่ีมั่นคง และเปนท่ีพึ่งของสมาชิกและสังคม คณะกรรมการดําเนินการชุดท่ี 45 ประชุมครั้งท่ี 10/2561 

เมื่อวันท่ี  31 กรกฎาคม 2561 มีมติเห็นชอบตามรางแผนกลยุทธฉบับท่ี 1 ระยะเวลา 4 ป พ.ศ.2651-2564  

จึงไดนําเสนอท่ีประชุมใหญสามัญประจําป ดังนี้ 
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บทท่ี 1 
บทท่ัวไป 

 

หลักการและเหตุผล 
 แผนกลยุทธ เปนแผนระยะยาวของสหกรณ ซึ่งจัดทําข้ึนเพื่อใชเปนกรอบทิศทางการดําเนินงานในอนาคตของ
สหกรณ และเปนการสรางกรอบทิศทางการพัฒนาสหกรณ โดยแผนฯ ท่ีกําหนดข้ึนจะถูกนําไปพัฒนาเปนแผนงาน
โครงการของสหกรณ ในชวงระยะเวลาการดําเนินการตามแผน 
 การจัดทําแผนกลยุทธของสหกรณออมทรัพยตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย จํากัด เพื่อสรางกรอบทิศทางการ
พัฒนาสหกรณ และเปนแนวทางปฏิบัติในระยะยาว โดยคํานึงถึงสภาพแวดลอมตางๆ ท่ีมีผลกระทบตอสหกรณ มา
เปนตัวกําหนดทิศทาง มีการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ อันสงผลใหสหกรณเกิดความมั่นคงและเปนท่ีพึ่งของ
สมาชิกและสังคมตอไป 
 
วัตถุประสงค 

1. วิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอมของสหกรณ 
2. กําหนดวิสัยทัศน ภารกิจ และกลยุทธ 
3. จัดทําแผนกลยุทธของสหกรณ และแผนงานโครงการในการดําเนินงานของสหกรณ เพื่อเปนกรอบและ

ทิศทางในการบริหารจัดการสหกรณ ในระยะเวลา  4 ป 
4. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานของสหกรณ ใหกาวทันตอการเปล่ียนแปลง 
5. เพื่อพัฒนาสหกรณใหมีความมั่นคงและยั่งยืนและพรอมกาวสูมาตรฐานสากล 
6. เพื่อบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ใหเปนไปตามนโยบายของกรมสงเสริมสหกรณ 

 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1.สหกรณมีกรอบและแนวทางในการพัฒนาการดําเนินงานในระยะ 4 ป ซึ่งกรอบและแนวทางการดําเนินงาน         
มีความสอดคลองกับปจจัยสภาพแวดลอม และบริหารงานเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค ตามวิสัยทัศนและพันธกิจท่ี
กําหนด 

2.กรอบทิศทางการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ จะเปนลักษณะการบริหารงานเชิงรุก ซึ่งจะชวยสนับสนุนให
สหกรณมีบทบาทในการดําเนินธุรกิจและใหบริการสมาชิกมากข้ึน อันนําไปสูการเสริมสรางภาพลักษณของสหกรณให
เปนท่ียอมรับของสมาชิกและสังคม 

3.เปนเครื่องมือในการขับเคล่ือนการดําเนินงานของสหกรณ ซึ่งจะชวยพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
หนาท่ี มีระบบงานท่ีชัดเจน เอื้ออํานวยตอการปฏิบัติงานในหนาท่ีความรับผิดชอบของเจาหนาท่ี อันนําไปสูการบริการ
ท่ีเปนท่ีพึงพอใจของสมาชิก 

4.สรางความเช่ือมั่น ศรัทธา ปรากฏผลเปนท่ียอมรับของสมาชิก และสังคม 
5.เปนทิศทางในการพัฒนาสหกรณ อันนําไปสูความเปนเลิศ พรอมกาวสูมาตรฐานสากล 
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บทท่ี 2 
สภาพแวดลอมขององคกร 

 

ความสําคัญและประโยชนของการวิเคราะหสภาพแวดลอม 
 การวิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอม จะช้ีใหเห็นถึงการเปล่ียนแปลงตางๆ ท่ีเกิดข้ึนท้ังภายในและภายนอกของ
สหกรณ ท้ังในสวนท่ีเกิดข้ึนแลวและมีแนวโนมท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต ตลอดจนผลกระทบของการเปล่ียนแปลงตางๆ ท่ี
มีตอสหกรณ เพื่อท่ีจะไดรูวาในปจจุบันสหกรณมีสภาพเปนอยางไรและอยูท่ีใด โดยการคนหาคําตอบท่ีเปนโอกาส 
(Opportunities), อุปสรรค ( Threats), จุดแข็ง ( Strengths) และจุดออน ( Weaknesses) ของสหกรณ เพื่อนําไปสู
การกําหนด วิสัยทัศน ภารกิจ วัตถุประสงค และกลยุทธ เพื่อใชในการจัดทําแผนกลยุทธตอไป 
 

การวิเคราะห SWOT (SWOT Analysis) 
การวิเคราะห SWOT หรือ การวิเคราะหสภาพแวดลอมและศักยภาพเปนเครื่องมือในการประเมิน

สถานการณสําหรับการประกอบธุรกิจ ซึ่งชวยใหผูบริหารรูถึงจุดแข็งและจุดออนจากสภาพแวดลอมภายใน มองเห็น
โอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดลอมภายนอก ตลอดจนผลกระทบตอการประกอบธุรกิจทุกประเภท 

ความหมาย SWOT 
จุดแข็ง ( Strengths) : จุดเดนหรือจุดแข็ง (ขอไดเปรียบ) เปนผลมาจากปจจัยภายใน เปนขอดีท่ีเกิดจาก

สภาพแวดลอมภายในขององคกร 
จุดออน (Weaknesses) : จุดดอยหรือจุดออน ขอเสียเปรียบเปนผลมาจากปจจัยภายใน เปนปญหาหรือ

ขอบกพรองท่ีเกิดจากสภาพแวดลอมภายในตาง ๆ ขององคกร ซึ่งองคกรจะตองหาวิธีในการปรับปรุงใหดีข้ึนหรือขจัด
ใหหมดไปอันจะเปนประโยชนตอองคกร   

โอกาส (Opportunities) : เกิดจากปจจัยภายนอก เปนผลจากการท่ีสภาพแวดลอมภายนอกขององคกร เอื้อ
ประโยชน หรือสงเสริมการดําเนินงานขององคกร โอกาสแตกตางจากจุดแข็งตรงท่ีโอกาสเปนผลมาจากสภาพแวดลอม
ภายนอก แตจุดแข็งเปนผลมาจากสภาพแวดลอมภายใน ผูประกอบการท่ีดีจะตองแสวงหาโอกาสอยูเสมอ โดยการ
วิเคราะหส่ิงแวดลอมภายนอกท่ีเปล่ียนแปลงอยูเสมอ ตลอดเวลา และใชประโยชนจากโอกาสนั้น   

อุปสรรค (Threats) : เกิดจากปจจัยภายนอก เปนขอจํากัดท่ีเกิดจากสภาพแวดลอมภายนอกท่ีสงผลเสียตอ
ธุรกิจ ซึ่งผูประกอบการจําเปนตองปรับกลยุทธทางการตลาดใหสอดคลอง และพยายามขจัดอุปสรรคตางๆ ท่ีเกิดข้ึน
ใหได 
 

ปจจัยสภาพแวดลอมท่ีควรพิจารณาในการจัดทําแผนกลยุทธสหกรณ 
ปจจัยสภาพแวดลอมท่ีควรนํามาพิจารณาจัดทําแผนกลยุทธของสหกรณนั้น แบงออกเปน 2 กลุม ไดแก 

ปจจัยสภาพแวดลอมภายใน และปจจัยสภาพแวดลอมภายนอก โดยการคนหาคําตอบท่ีเปนจุดแข็ง 
(Strengths),จุดออน (Weaknesses),โอกาส (Opportunities) และอุปสรรค ( Threats), ของสหกรณ มีรายละเอียด 
ดังนี้ 

องคประกอบของปจจัยสภาพแวดลอมตางๆ ท่ีนํามาวิเคราะห 

ปจจัยสภาพแวดลอมภายใน 
ปจจัยสภาพแวดลอมภายนอก 

ปจจัยสภาพแวดลอมท่ัวไป 
ปจจัยสภาพแวดลอม

ดําเนินการ 
- โครงสรางองคกร 
- ระบบงาน/การควบคุมภายใน 
- ขอบังคับ/ระเบียบ 
- การเงิน 

- ดานเศรษฐกิจ 
- ดานสังคม 
- นโยบายของรัฐ 
- กฎหมาย 

- สมาชิก 
- หนวยสนับสนุน 
- สถาบันทางการเงิน  
- พันธมิตรธุรกิจ 
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ปจจัยสภาพแวดลอมภายใน 
ปจจัยสภาพแวดลอมภายนอก 

ปจจัยสภาพแวดลอมท่ัวไป 
ปจจัยสภาพแวดลอม

ดําเนินการ 
- คณะกรรมการดําเนินงาน 
- เจาหนาท่ี 
- เทคโนโลยี/อุปกรณสํานักงาน  
- บริการ/ธุรกิจสหกรณ 

- เทคโนโลยี 
 

 

 

ผลการวิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอมภายใน 
การวิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอมภายใน ในการวิเคราะหนี้ ประกอบดวยการวิเคราะหโครงสรางองคกร, 

ระบบงาน/การควบคุมภายใน, ขอบังคับ/ระเบียบ, การเงิน, คณะกรรมการดําเนินงาน, เจาหนาท่ี, เทคโนโลยี/
อุปกรณสํานักงาน และบริการ/ธุรกิจสหกรณ โดยหาคําตอบจากการวิเคราะหจาก จุดแข็ง ( Strengths) และจุดออน 
(Weaknesses) 

 

ผลการวิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอมภายนอก 
การวิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอมภายนอกในการวิเคราะหนี้ ประกอบดวยการวิเคราะหปจจัย

สภาพแวดลอมท่ัวไป ไดแก ดานเศรษฐกิจ, ดานสังคม, นโยบายของรัฐ, กฎหมาย,เทคโนโลยี และการวิเคราะหปจจัย
สภาพแวดลอมดําเนินการ ไดแก สมาชิก, หนวยสนับสนุน, สถาบันทางการเงิน และพันธมิตรธุรกิจ โดยหาคําตอบจาก
การวิเคราะหจาก โอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) 
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บทท่ี 3 
วิสัยทัศน พันธกิจ และกลยุทธ 

 

วิสัยทัศน (Vision) และพันธกิจ (Mission) 
 จากการวิเคราะหสถานการณการดําเนินงานของสหกรณ ในการวิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอม ท่ีจะตอง
พัฒนาจุดแข็งท่ีมีอยูใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน อีกท้ังมองหาชองทางโอกาสในการพัฒนาใหดียิ่งข้ึน และจะตองแกไข
ปญหาจากจุดออนและอุปสรรคใหหมดไป จึงจะทําใหองคกรสามารถเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 
ดังนั้นจึงไดกําหนด วิสัยทัศน พันธกิจ และกลยุทธ ขององคกร เพื่อนําไปพัฒนาองคกร เพื่อเปนไปตามแผนการพัฒนา
ในอีก 4 ปขางหนา (ป พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) ดังนี้ 
 

วิสัยทัศน (Vision) 
 วิสัยทัศน( Vision) หมายถึง การมองภาพอนาคตของผูนําและสมาชิกในองคกร และกําหนดจุดหมาย
ปลายทางท่ีเช่ือมโยงกับภารกิจ คานิยม และความเช่ือเขาดวยกัน แลวมุงสูจุดหมายปลายทางท่ีตองการจุดหมาย
ปลายทางท่ีตองการ จุดหมายปลายทางดังกลาวตองชัดเจน ทาทาย มีพลังและมีความเปนไปได ซึ่งวิสัยทัศนมี
ความสําคัญ ดังนี้ ชวยกําหนดทิศทางท่ีจะดําเนินชีวิตหรือกิจกรรมองคกร โดยมีจุดหมายปลายทางท่ีชัดเจน, ชวยให
สมาชิกทุกคนรูวา แตละคนมีความสําคัญตอการมุงไปสูจุดหมายปลายทาง และรูวาจะทําอะไร ( What) ทําไมตองทํา 
(Why) ทําอยางไร ( How) และทําเมื่อใด ( When), ชวยกระตุนใหสมาชิกทุกคนมีความรูสึกนาสนใจ มีความผูกพัน 
มุงมั่นปฏิบัติตามดวยความเต็มใจ ทาทาย เกิดความหมายในชีวิตการทํางานมีการทํางานและมีชีวิตอยูอยางมีเปาหมาย
ดวยความภูมิใจ และทุมเทเพื่อคุณภาพของผลงานท่ีปฏิบัติ,  ชวยกําหนดมาตรฐานของชีวิต องคกร และสังคมท่ีแสดง
ถึงการมีชีวิตท่ีมีคุณภาพ องคกรท่ีมีคุณภาพ และสังคมท่ีเจริญกาวหนามีความเปนเลิศในทุกดาน 
 ดังนั้นจึงไดกําหนด วิสัยทัศน ( Vision) ไวดังนี้ 
 “เปนองคกรการเงินท่ีมั่นคง  บริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ พัฒนาคุณภาพชีวิต แกสมาชิกและสังคม 
ยึดหลักธรรมาภิบาล มุงมั่นพัฒนาสูยุค 4.0” 
 “เปนองคกรการเงินท่ีมั่นคง” หมายถึง มีเสถียรภาพทางการเงินท่ีมั่นคง มีระบบตรวจสอบคุณภาพ  
 “บริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ” หมายถึง มีการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ  
 “พัฒนาคุณภาพชีวิตแกสมาชิกและสังคม” หมายถึง การดําเนินงานควบคูไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตใหแก
สมาชิก รวมท้ังพัฒนาชุมชนและสังคม 
 “ยึดหลักธรรมาภิบาล” หมายถึง หลักธรรมาภิบาล มีองคประกอบสําคัญ 9 ประการ ไดแก หลักประสิทธิผล,         
หลักประสิทธิภาพ,หลักการตอบสนอง,หลักภาระรับผิดชอบ,หลักความโปรงใส,หลักความมีสวนรวม,หลักการมอบ
อํานาจ,หลักนิติธรรม และหลักความเสมอภาค 
 “มุงมั่นพัฒนาสูยุค 4.0” หมายถึง การใชความรู เครื่องมือ หลักการ ความคิด ระเบียบวิธีกระบวนการ 
รวมท้ังเทคโนโลยี มาประยุกตใชในระบบงาน เพื่อชวยใหเกิดการเปล่ียนแปลงในการทํางานใหดียิ่งข้ึน และเพิ่ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานใหมีมากยิ่งข้ึน 
 

พันธกิจ (Mission) 
 พันธกิจ ( Mission)หมายถึง จุดมุงหมายพื้นฐาน ซึ่งแสดงเหตุผลหรืออธิบายวาองคกรถือกําเนิดข้ึนมาหรือ
ดํารงอยูเปนหลักการท่ีใชเปนแนวทางการตัดสินใจ กําหนดเปาหมาย วัตถุประสงค และยุทธศาสตร ซึ่งการวิเคราะห
ภารกิจหรือพันธกิจขององคกร เพื่อตรวจสอบวางานหลักขององคกร ท่ีทําอยูในปจจุบันยังมีความเปนอยูหรือไม พันธ
กิจใดควรยกเลิก พันธกิจใดควรดํารงอยู และพันธกิจใดควรปรับเปล่ียนหรือเพิ่มข้ึนใหม โดยบุคลากรในองคกรตอง
ตระหนักวาภารกิจใด คือภารกิจหลัก ภารกิจรอง แลวจะทําใหองคกรนั้นมีปญหาในการดําเนินงาน 
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 ดังนั้นเพื่อใหบรรลุวิสัยทัศน จึงไดกําหนดพันธกิจหลักไว  5 ประการ คือ 
 1. พัฒนาองคกรใหมีความมั่นคงทางการเงิน  
 2. พัฒนาองคกร บุคลากร ใหมีความเขมแข็ง ภายใตการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ  
 3. พัฒนาระบบการเงิน และสวัสดิการ ใหสอดคลองกับความตองการของสมาชิก  
 4. พัฒนาปรับปรุง อาคารสํานักงาน อุปกรณ และระบบเทคโนโลยี ใหมีความทันสมัยและเหมาะสม  
 5.พัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกใหดีข้ึน และสนับสนุนชวยเหลือสังคม  
 

วัตถุประสงค (Objective) และกลยุทธ (Strategy) 
 พันธกิจท่ี 1 พัฒนาองคกรใหมีความมั่นคงทางการเงิน 
 วัตถุประสงค : เพื่อเสริมสรางความเช่ือมั่นทางการเงิน ตอสมาชิก สังคม และชุมชน 
 กลยุทธ  1.พัฒนาโครงสรางและระบบงานใหเปนไปในทิศทางท่ีเอื้อตอการบรรลุวิสัยทัศน และ 
มีความโปรงใส 
   2. เพิ่มทุนสํารองเพื่อเสถียรภาพทางการเงิน,ระดมเงินฝาก,เพิ่มทุนเรือนหุนจัดหา  
แหลงเงินทุนเพื่อเสริมสภาพคลองใหเพียงพอในการบริหารทางการเงิน 
   3. รณรงคสงเสริมการออม เพิ่มรายได ลดคาใชจาย  
 พันธกิจท่ี 2  พัฒนาองคกร บุคลากร ใหมีความเขมแข็ง ภายใตการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลท่ีมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 วัตถุประสงค : เพื่อสรางความเขมแข็งใหองคกร บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล โปรงใสตรวจสอบได 
 กลยุทธ  1. พัฒนาศักยภาพการบริหารงานของคณะกรรมการและปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีตามหลัก
ธรรมาภิบาล 
   2. เพิ่มการมีสวนรวมของสมาชิกในการบริหารงาน เพื่อนําพาองคกรไปในทิศทางเดียวกัน  
   3. เพิ่มพูนทักษะความรูใหบุคลากรเพื่อการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  
 พันธกิจท่ี 3 พัฒนาระบบการเงิน และสวัสดิการ ใหสอดคลองกับความตองการของสมาชิก 
 วัตถุประสงค : เพื่อจัดสวัสดิการและบริการอื่นท่ีเปนประโยชนแกสมาชิก 
 กลยุทธ  1. ปรับปรุงสวัสดิการสมาชิกท่ีมีอยู และเพิ่มเติมสวัสดิการประเภทใหม  
   2. จัดกิจกรรมโครงการตางๆ ท่ีเปนประโยชนตอสมาชิก  
 พันธกิจท่ี 4  พัฒนาปรับปรุง อาคารสํานักงาน อุปกรณ และระบบเทคโนโลยี ใหมีความทันสมัยและ
เหมาะสม 
 วัตถุประสงค : เพื่อพัฒนาระบบการบริการ อันนําไปสูการใหบริการท่ีเปนท่ีพึงพอใจของสมาชิก 
 กลยุทธ  1. จัดระบบกระบวนการใหบริการแกสมาชิก อยางสะดวก รวดเร็ว และถูกตองและพัฒนา
กําหนดเวลามาตรฐาน กับการบริการท่ีประทับใจ 
   2. นําเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาปรับใชในการปฏิบัติงาน เพื่อบริการท่ีสะดวก รวดเร็ว และ
ประหยัด 
   3. เพิ่มชองทางในการส่ือสาร เพิ่มเติมขอมูลขาวสาร ไดอยางรวดเร็วและท่ัวถึง  
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 พันธกิจท่ี 5 พัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกใหดีข้ึน และสนับสนุนชวยเหลือสังคม 
 วัตถุประสงค : เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตใหมีความเปนอยูท่ีดีข้ึนอยางยั่งยืน และสรางภาพลักษณท่ีดีของ
องคกรในการสนับสนุนชวยเหลือสังคม 
 กลยุทธ  1. พัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกใหมีความเปนอยูดีข้ึน  
   2. ดูแล แกไขปญหาหนี้สถาบันการเงินอื่นของสมาชิก  
   3. สงเสริมและสนับสนุนการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
   4. การบริการชุมชน  
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บทท่ี 4 
แผนงานโครงการ (Tactic Plan) 

 

 โครงการ เปนสวนหนึ่งของการวางแผน เปนฐานหรือเคาโครงท่ีสําคัญของแผน โครงการท่ีดียอมทําใหการ
ปฏิบัติเปนไปตามวัตถุประสงค 
 แผน ประกอบดวยโครงการหลายๆ โครงการ การปฏิบัติตามโครงการแตละโครงการ จะตองเปนไปตามแผน 
ดังนี้ 
 โครงการ คือ กิจกรรมท่ีกําหนดข้ึนไวเพื่อใชในการดําเนินการตามแผน  
 โครงงาน คือ รายละเอียดในการดําเนินงานของกิจกรรมแตละกิจกรรม  
 ซึ่งจากวิสัยทัศน พันธกิจ และกลยุทธ จึงไดจําแนกการดําเนินการ มีท้ังหมด  26 แผนงานโครงการ ดังนี้  
 

พันธกิจท่ี 1 พัฒนาองคกรใหมีความมั่นคงทางการเงิน 
วัตถุประสงค : เพื่อเสริมสรางความเช่ือมั่นทางการเงิน ตอสมาชิก สังคม และชุมชน 

กลยุทธ แผนงานโครงการ 
1.พัฒนาโครงสรางและระบบงานใหเปนไปในทิศทางท่ี
เอื้อตอการบรรลุวิสัยทัศน และมีความโปรงใส 

1.แผนงานโครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลสมาชิกและ
ระบบรักษาความปลอดภัยฐานขอมูลสมาชิก 

 2.แผนงานโครงการพัฒนาระบบส่ือสารขอมูล ขาวสาร/
วารสาร เว็บไซต SMS 

2.เพิ่มทุนในการบริหารจัดการ, ระดมเงินฝาก เพิ่มทุน
เรือนหุน, จัดหาแหลงเงินทุนเพื่อเสริมสภาพคลองให
เพียงพอในการบริหารทางการเงิน 

1.แผนงานโครงการระดมเงินฝาก เพิ่มทุน  เรือนหุน 
2.แผนงานโครงการเครือขายธุรกิจทางสถาบันการเงิน 
3.แผนงานโครงการจัดหาแหลงเงินทุนเพื่อเสริม 
สภาพคลองใหเพียงพอในการบริหารทางการเงิน 

3.รณรงคสงเสริมการออม เพิ่มรายได ลดคาใชจาย 1.แผนงานโครงการสงเสริมการออมเพิ่มรายได  
ลดคาใชจาย 

 

พันธกิจท่ี 2 พัฒนาองคกร บุคลากร ใหมีความเขมแข็ง ภายใตการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลท่ีมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
วัตถุประสงค : เพื่อสรางความเขมแข็งใหองคกร บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล โปรงใส ตรวจสอบได 

กลยุทธ แผนงานโครงการ 
1.พัฒนาศักยภาพการบริหารงานของคณะกรรมการและ
ปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีตามหลักธรรมาภิบาล 

1.แผนงานโครงการสัมมนาคณะกรรมการ เจาหนาท่ี 
ศึกษาดูงานสหกรณอื่น 
2.แผนงานโครงการฝกอบรมใหความรูคณะกรรมการ 
และเจาหนาท่ี 

2.การมีสวนรวมของสมาชิกในการบริหารงาน เพื่อนําพา
องคกรไปในทิศทางเดียวกัน 
 

1.แผนงานโครงการศึกษาดูงาน 
2.แผนงานโครงการพัฒนาใหความรูฐานขอมูลระบบ
สารสนเทศ 

3.เพิ่มพูนทักษะความรูใหบุคลากรเพื่อการปฏิบัติงานได
อยางมีประสิทธิภาพ 

1.แผนงานโครงการใหความรูแกคณะกรรมการ 
เจาหนาท่ี 
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พันธกิจท่ี 3 พัฒนาระบบการเงิน และสวัสดิการ ใหสอดคลองกับความตองการของสมาชิก 
วัตถุประสงค : เพื่อจัดสวัสดิการและบริการอื่นท่ีเปนประโยชนแกสมาชิก 

กลยุทธ แผนงานโครงการ 
1.ปรับปรุงสวัสดิการสมาชิกท่ีมีอยู และเพิ่มเติม
สวัสดิการประเภทใหม 
 

1.แผนงานโครงการใหสวัสดิการแกสมาชิก 
2.แผนงานโครงการจัดสวัสดิการแกสมาชิกในรูปแบบ
อื่นๆ  
3.แผนงานโครงการสงเสริมกีฬาสานสัมพันธ 
4.แผนงานโครงการรับสมัครสมาชิกสมทบ 

2.จัดกิจกรรมโครงการตางๆ ท่ีเปนประโยชนตอสมาชิก 1.แผนงานโครงการสงเสริมอาชีพแกสมาชิกและ
ครอบครัวสมาชิก 

 

พันธกิจท่ี 4 พัฒนาปรับปรุง อาคารสํานักงาน อุปกรณ และระบบเทคโนโลยี ใหมีความทันสมัยและเหมาะสม 
วัตถุประสงค : เพื่อพัฒนาระบบการบริการ อันนําไปสูการใหบริการท่ีเปนท่ีพึงพอใจของสมาชิก 

กลยุทธ แผนงานโครงการ 
1.จัดระบบกระบวนการใหบริการแกสมาชิก  
อยางสะดวก รวดเร็ว และถูกตอง และพัฒนา
กําหนดเวลามาตรฐาน กับการบริการท่ีประทับใจ 

1.แผนงานโครงการ Service Mind 
 

2.นําเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาปรับใชในการปฏิบัติงาน 
เพื่อบริการท่ีสะดวก รวดเร็ว และประหยัด 

1.แผนงานโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและ
คอมพิวเตอร 
2.แผนงานโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบฐานขอมูล
สวนตัวสมาชิกทางเว็บไซต 

3.เพิ่มชองทางในการส่ือสาร เพิ่มเติมขอมูลขาวสาร ได
อยางรวดเร็วและท่ัวถึง 

1.แผนงานโครงการเพิ่มชองทางในการส่ือสาร เพิ่มเติม
ขอมูลขาวสาร 

 

พันธกิจท่ี 5 พัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกใหดีข้ึน และสนับสนุนชวยเหลือสังคม  
วัตถุประสงค : เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตใหมีความเปนอยูท่ีดีข้ึนอยางยั่งยืน และสรางภาพลักษณท่ีดีขององคกรใน
การสนับสนุนชวยเหลือสังคม 

กลยุทธ แผนงานโครงการ 
1.พัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกใหมีความเปนอยูดีข้ึน 1.แผนงานโครงการสงเสริมใหความรูแกสมาชิก 

2.แผนงานโครงการใหความรูแกสมาชิกใหม 
2.ดูแล แกไขปญหาหนี้สินสถาบันการเงินอื่นของสมาชิก 1.แผนงานโครงการแกไขปญหาหนี้สินของสมาชิก 
3.สงเสริมและสนับสนุนการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม 

1.แผนงานโครงการการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

4.การบริการชุมชน 1.แผนงานโครงการสนับสนุนการศึกษาแกเยาวชน 
2.แผนงานโครงการสนับสนุนสงเสริมใหความรวมมือ 
กับสังคมและชุมชน 
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บทท่ี 5 
บทสรุป 

 
 การเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วของสังคมโลกนั้นสงผลกระทบอยางกวางขวาง โดยมีปญหานานัปการซึ่งองคกร
ตางๆ ตองปรับเปล่ียนการบริหารจัดการ ซึ่งสังคมสหกรณในยุคโลกาภิวัฒน จะตองกําหนดบทบาทของสหกรณเปน
องคการสงเสริมความมั่นคงทางเศรษฐกิจควบคูกับการเปนศูนยกลางจัดสวัสดิการสังคม เปนศูนยกลางการเรียนรู ท่ี
จะตองเผชิญกับอนาคต อนุรักษ สงเสริมวัฒนธรรม ส่ิงแวดลอมใหยั่งยืนตอไป 

ซึ่งการนําแผนกลยุทธ ท่ีกําหนดทิศทาง ตามวิสัยทัศนท่ีวา “เปนองคกรการเงินท่ีมั่นคง บริหารจัดการอยางมี
ประสิทธิภาพ พัฒนาคุณภาพชีวิตแกสมาชิกและสังคม ยึดหลักธรรมาภิบาล มุงมั่นพัฒนาสูยุค 4.0”เพื่อนําไปสู
จุดมุงหมายของการดําเนินงานท่ีประสบความสําเร็จ คือ 
 1. ความสําเร็จทางเศรษฐกิจ กลาวคือ การจัดการท่ีบรรลุเปาหมายในเชิงธุรกิจ ซึ่งไดแก ความสามารถในการ
ทํากําไรมาแบงปนกันตามสัดสวนทางธุรกิจแลว สภาพคลอง ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ความมีเสถียรภาพ 
 2. ความสําเร็จทางสังคม กลาวคือ การยกระดับฐานะความเปนอยูของสมาชิก นอกจากสหกรณนํากําไรมาจัด
แบงปนกันตามสัดสวนธุรกิจแลว สหกรณยังจัดสรรเงินเพื่อใหสวัสดิการตางๆ เพิ่มมากข้ึนแกสมาชิกโดยเทาเทียมกัน 
ในอนาคตสหกรณสามารถกําหนดนโยบายจัดสวัสดิการแกสมาชิกเพื่อปองกันความยากจนและบรรเทาปญหาตางๆ 
ของชีวิตตามความจําเปน สหกรณสนับสนุนใหบุคคลมีอิสระและพึ่งพาตนเอง ตลอดจนสงเสริมความสมานฉันทใน
สังคมไดอีกดวย 
 

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

 

 จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา  
มติท่ีประชุม........................................................................................................................................................ 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   ท่ีประชุมมีมติอนุมัติใหสหกรณฯ ถือใชแผนกลยุทธฉบับท่ี 1 มีกําหนดระยะเวลา  4 ป  
โดยเริ่มต้ังแตป 2561 - 2564  เพื่อเปนกรอบและทิศทางในการบริหารงาน 



 

 

 

 

 

 

 

ระเบียบวาระที่ 12 
 

เรื่องการพิจารณาแผนงานโครงการ,

งบประมาณรายจายและประมาณการรายรับ

ประจําป 2562 
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ระเบียบวาระท่ี 12 

เรื่องการพิจารณาแผนงานโครงการ, 

งบประมาณรายจายและประมาณการรายรับประจําป 2562 
 

12.1 เร่ืองการพิจารณาแผนงานโครงการ 
เพื่อใชเปนกรอบและทิศทางการดําเนินงาน จึงไดกําหนดแผนงานโครงการของสหกรณข้ึนในชวงระยะเวลา

ดําเนินการ เพื่อพัฒนาสหกรณ โดยคํานึงถึงสภาพแวดลอมตางๆท่ีมีผลกระทบตอสหกรณมาเปนตัวกําหนดทิศทาง 
แลวนํามาวางแผนการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ อันจะสงผลใหสหกรณเปนองคกรการเงินท่ีมั่นคง เปนสหกรณ
ช้ันนํา เปนท่ีพึ่งของสมาชิก  พัฒนาคุณภาพชีวิตแกสมาชิก และสังคมตอไป 

 

แผนงานโครงการประจําป 2561 - 2564 
ลําดับ แผนงานโครงการ กิจกรรม รายละเอียดคาใชจาย งบประมาณ(บาท) 

1 โครงการปรับปรุงและพัฒนา
ระบบฐานขอมูลสมาชิก และ
ระบบรักษาความปลอดภัย
ฐานขอมูลสมาชิก 

  1.พัฒนาปรับปรุง
ฐานขอมูลเดิม 
  2.พัฒนาดูแลรักษา
โปรแกรมเครื่องคอมพิวเตอร 
  3.พัฒนาโปรแกรมระบบ
สหกรณจากระบบปฏิบัติการ
วินโดวเอกซพีเปน
ระบบปฏิบัติการวินโดว 10 

- คาบริการผูดูแลระบบ
ฐานขอมูล 
-คาบริการดูแลรักษาโปรแกรม 
-คาใชจายอ่ืนๆ 

อยูในงบประมาณหมวด
คาใชสอย 
-คาโปรแกรมสหกรณฯ
,คาบํารุงรักษาโปรแกรม
และคาดูแลพัฒนาระบบ 
300,000.- 

2 โครงการพัฒนาระบบสื่อสาร
ขอมูล/ขาวสาร/วารสาร/
SMS 

  1.เพ่ิมชองทางการ
ติดตอสื่อสารกับสมาชิก 
  2.พัฒนาระบบสื่อสารเพ่ือ
ความสะดวกและรวดเร็ว 
  3.สรางความพึงพอใจ
ใหกับสมาชิก 

- คาบริการผูดูแลระบบ 
- คาใชจายอ่ืนๆ 

 

3 โครงการอบรมสัมมนา 
ใหความรูแกกรรมการ 
เจาหนาท่ี และสมาชิก 

  1.สํารวจความตองการของ
สมาชิก 
  2.จัดฝกอบรมใหความรู 
เพ่ิมพูนทักษะของบุคลากร
ใหมีศักยภาพย่ิงข้ึน 
   3.สงเสริมใหความรูดาน
วิชาการแกสมาชิก 

- คาวิทยากร 
- คาอาหาร เครื่องด่ืม 
- คาเอกสาร 
- คาใชจายอ่ืนๆ 
 

อยูในงบประมาณ 
ประมาณคาใชสอย 
- คาจัดอบรมสัมมนา 
ใหความรูแกกรรมการ 
เจาหนาท่ีและสมาชิก 
200,000.- 

4 โครงการปรับปรุงอาคาร
สํานักงาน 

  1.ปรับปรุงอาคาร
สํานักงานเปนหองเก็บ
เอกสารและเครื่องใช
สํานักงาน 

- คาใชจายในการปรับปรุง
อาคารสํานักงาน 

อยูในงบประมาณ 
คาปรับปรุงอาคาร
สํานักงานท่ีต้ังไว 
620,000.- 

5 โครงการระดมเงินฝาก  
เพ่ิมทุนเรือนหุน 

  1.ประชาสัมพันธ รณรงค
เปดรับสมาชิกใหม 

-คาเอกสารประชาสัมพันธ 
-คาใชจายอ่ืนๆ 

10,000.- 
 

6 โครงการสงเสริมการออม
เพ่ิมรายไดลดคาใชจาย 

  1.รณรงคใหสมาชิกมีการ
ออมเงินเพ่ิมทุนเรือนหุน 
2.จัดทําแผนผับ
ประชาสัมพันธ 

- คาเอกสาร แผนพับ
ประชาสัมพันธ 
- คาใชจายตางๆ 
 

10,000.- 
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ลําดับ แผนงานโครงการ กิจกรรม รายละเอียดคาใชจาย งบประมาณ (บาท) 

7 โครงการใหสวัสดิการ 
แกสมาชิก 

  1.แจกของท่ีระลึกสําหรับ
สมาชิกท่ีเกษียณอายุราชการ 
 

- คาสนับสนุนสงเสริมกิจกรรม
ตางๆ ของสมาชิก 
- คาของท่ีระลึก 
- คาใชจายอ่ืนๆ 

100,000.- 

8 โครงการสงเสริมกีฬา 
สานสัมพันธ 

  1.จัดกิจกรรมกีฬาเพ่ือ
สรางความสัมพันธอันดี
ระหวางสมาชิก 
  2.เขารวมกิจกรรมกับ
สํานักงานสหกรณจังหวัด 
  3.สนับสนุนกิจกรรมของ
หนวยงานอ่ืน 
  4.รวมกิจกรรมของ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

-คาบริจาค สมทบทุนสงเสริม
สนับสนุนกิจกรรมของชุมชน 
-คาใชจายอ่ืนๆ 

210,000.- 

9 โครงการสงเสริมอาชีพ 
แกสมาชิกและครอบครัว
สมาชิก 

  1.ใหความรูดานอาชีพเสริม
แกสมาชิก และ ครอบคลุม
ถึงครอบครัวสมาชิก 

- คาวิทยากร 
- คาอาหารเครื่องด่ืม 
- คาเอกสาร 
- คาใชจายอ่ืนๆ 
 

60,000.- 
 
 
 

10 โครงการสนับสนุน
ทุนการศึกษาแกเยาวชน 

  1.เขารวมกิจกรรมใน
หนวยงานและชุมชนในพ้ืนท่ี
ใกลเคียง 
  2.สนับสนุนกิจกรรมของ
หนวยงานของหนวยงาน
ตางๆ 
  3.สรางความสัมพันธอันดี 
ระหวางสหกรณ กับ
หนวยงานในชุมชน 

- คาบริจาค สมทบทุนสงเสริม
สนับสนุนกิจกรรม 
 

10,000.- 

11 โครงการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

  1.เขารวมกิจกรรมใน
หนวยงานและชุมชนในพ้ืนท่ี
ใกลเคียง 
  2.สนับสนุนรวมมืออนุรักษ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ของชุมชน 

- คาบริจาค สมทบทุนสงเสริม
สนับสนุนกิจกรรม 
- คาใชจายอ่ืนๆ 

50,000.- 

12 โครงการสนับสนุนสงเสริมให
ความรวมมือกับสังคมและ
ชุมชน 

  1.เขารวมกิจกรรมใน
หนวยงานและชุมชนในพ้ืนท่ี
ใกลเคียง 
  2.สนับสนุนกิจกรรมของ
หนวยงานของหนวยงาน
ตางๆ 
  3.สรางความสัมพันธอันดี 
ระหวางสหกรณ กับ
หนวยงานในชุมชน 

- คาบริจาค สมทบทุนสงเสริม
สนับสนุนกิจกรรมของชุมชน 
- คาของท่ีระลึก 
- คารับรองหนวยงานท่ี
เกี่ยวของ 
- คาใชจายอ่ืนๆ 

50,000.- 
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รวมแผนงาน  12 โครงการ  แยกเปนรายละเอียดดังน้ี 
1. โครงการท่ี 1 - 3 อยูในงบประมาณหมวดคาใชสอย รวมเปนเงิน 500,000.- บาท 
2. โครงการท่ี 4 อยูในงบประมาณคาปรับปรุงอาคารสํานักงาน --- ” --- 620,000.- บาท 
3. โครงการท่ี 5 -12 อยูในงบประมาณคาใชจายในการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ    --- ” --- 500,000.- บาท 
 รวมแผนงาน  12 โครงการ  เปนเงินท้ังสิ้น  1,620,000.- บาท 
 

 จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา  
มติท่ีประชุม........................................................................................................................................................ 

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

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

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

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                อนุมัติแผนงานตามเสนอ 
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 12.2 เร่ืองการพิจารณางบประมาณรายจายและประมาณการรายรับประจําป 2562 
 

งบประมาณรายจายประจําป 2562(ต้ังแต  1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) 

ประเภทรายจาย ป 2561 ป 2562 คําประกอบคําช้ีแจง 

ต้ังไว จายจริง ขอต้ัง 

1.หมวดเงินเดือน     

- เงินเดือน 2,600,000 2,226,720 3,100,000 - จายเปนเงินเดือนเจาหนาท่ีจํานวน          
9 คน เปนเงิน 2,427,480.- บาท        
โดยถือจายตามบัญชีอัตราเงินเดือน 
ตามระเบียบและต้ังไวเพื่อจายกรณี 
   1.รับเจาหนาท่ีเพิ่ม  2 คน  
   2.ปรับบัญชีเงินเดือนระหวางป     
ตามโครงสรางการเปลี่ยนแปลงของ
ทางราชการหรือตามท่ีคณะกรรมการ
ดําเนินการเห็นสมควร 

- คาตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษ 10,000 9,360 --- - จายเปนคาตอบแทนใหกับเจาหนาท่ี
สหกรณกรณีเงินเดือนเต็มข้ัน 

- คาจาง 108,000 108,000 108,000 - จายเปนคาแมบานสําหรับทําความ
สะอาด 1 คน เดือนละ 9,000.- บาท 
รวมเปนเงิน  108,000.- บาท 

2.หมวดคาตอบแทน     

- คาตอบแทนเจาหนาท่ี 
การเงินและเจาหนาท่ี
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสหกรณ 

332,000 330,276 332,000 - จายสมนาคุณแกเจาหนาท่ีการเงิน   
ทุกสภ. ,เจาหนาท่ีโอนขอมูลเงินเดือน
เจาหนาท่ีดูแลในดานเว็บไซตของ
สหกรณและเจาหนาท่ีท่ีประสานงาน
เกี่ยวกับงานของสหกรณในดานตางๆ 

- คาตรวจสอบกิจการ 102,000 102,000 102,000 - จายเปนคาตรวจสอบกิจการของ        
ผูตรวจสอบกิจการตามท่ีประชุมใหญ
เลือกต้ัง เดือนละ 8,500.- บาท 
ประมาณ12 คร้ัง 

- คาเบ้ียประชุม 
 
 

570,000 492,000 570,000 - จายเปนคาเบ้ียประชุม
คณะกรรมการอํานวยการ,
คณะกรรมการดําเนินการ 15 คน,ท่ี
ปรึกษาไมเกิน 35 คน และผูเขารวม
ประชุม ประมาณ  15 คร้ัง 
- จายเปนคาเบ้ียประชุม
คณะอนุกรรมการชุดตางๆ ตามท่ี
คณะกรรมการดําเนินการมอบหมาย 
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- คาตอบแทนท่ีปรึกษา  
  คณะกรรมการ 

700,000 700,000 900,000 - จายคาตอบแทนท่ีปรึกษา
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิท่ีสหกรณ
แตงต้ังตามระเบียบสหกรณเมื่อสิ้น
ปงบประมาณ 

- คาตอบแทนผูสอบบัญชี 
  ภาคเอกชน 

90,000 80,000 90,000 - จายเปนคาสอบบัญชีใหผูสอบบัญชี
ภาคเอกชน ซึ่งเปนบุคคลท่ีท่ีประชุม
ใหญอนุมัติ 

- คาตอบแทนคาครองชีพ                  50,000 8,060 --- - จายเปนเงินชวยเหลือคาครองชีพ            
แกเจาหนาท่ีสหกรณ ตามสภาวะ
เศรษฐกิจปจจุบัน 

3.หมวดคาวัสดุ     

- เครื่องเขียนแบบพิมพ 250,000 163,584 250,000 - จายเปนคาเคร่ืองเขียนแบบพิมพ      
ในกิจการสหกรณเชนใบเสร็จรับเงิน
กระดาษตอเน่ือง,ทะเบียนตางๆ,
กระดาษถายเอกสาร,สมุดคูฝากทุก
ประเภท,ใบฝาก,ใบถอนแบบพิเศษ
ตอเน่ือง และอื่นๆ เปนตน 

- คาวัสดุอื่นๆ 50,000 15,987 50,000 - จายเปนคาจัดซื้อของใชสํานักงาน 
เชน นํ้ายาสุขภัณฑ/ตรายาง/ยากําจัด
ปลวก/ธงชาติ/กระดาษชําระ/เคร่ือง
เย็บกระดาษ/ไมกวาด เปนตน 

4.หมวดครุภัณฑ     

- เครื่องใชสํานักงาน 300,000 59,100 300,000     สหกรณมีความจําเปนตองจัดซ้ือ
ครุภัณฑเพ่ือใชในสํานักงานดังนี้ 
     1.เครื่องคอมพิวเตอรจํานวน 8 เครื่อง 
เพ่ือรองรับระบบปฏิบัติการวินโดว10
ราคาเครื่องละ19,000 .-บาทรวมเปนเงิน 
152,000.- บาท 
     2.เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย จํานวน 
1 เครื่อง ราคา 29,000.- บาท 
     3.เครื่องปริ้นเตอรหัวเข็มแครยาว
จํานวน 3 เครื่อง ทดแทนเครื่องเดิม     
ราคาเครื่องละ 23,000.- บาท            
รวมเปนเงิน  69,000.- บาท 
     4.กลองวงจรปดพรอมเดินสาย และ
อุปกรณควบคุมจํานวน 1 ชุด  ราคาชุดละ  
30,600.- บาท 
5.ตูเก็บเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย จํานวน  
1 ตู ราคา  10,700.- บาท 
     6.ตูเก็บเอกสารและครุภัณฑอ่ืนๆ ของ
สํานักงาน 
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- คาของสมนาคุณ 750,000 750,000 800,000 จัดทําของท่ีระลึกสําหรับสมนาคุณ    
แกสมาชิกตามท่ีคณะกรรมการ
ดําเนินการพิจารณา 

5.หมวดคาใชสอย     

- คาเบ้ียเล้ียงพาหนะ 200,000 43,358 200,000 - จายเปนคาเบ้ียเลี้ยงพาหนะสําหรับ
กรรมการ,เจาหนาท่ี,สมาชิก หรือ
บุคคลภายนอกท่ีสหกรณมีความ
จําเปนขอใหเดินทางไปปฏิบัติงาน             
ของสหกรณ 

- คาเบ้ียเล้ียงพาหนะ
เลขานุการและเหรัญญิก 

168,000 168,000 168,000 - จายคาเบ้ียเลี้ยงพาหนะสําหรับ
กรรมการผูทําหนาท่ีเลขานุการและ
เหรัญญิกรวมเดือนละ14,000.- บาท 
12 เดือน เปนเงิน  168,000.- บาท 

- คารับรอง 150,000 102,085.43 150,000 - จายสําหรับเปนคารับรอง
คณะกรรมการและท่ีปรึกษา            
ท่ีมาประชุมสหกรณ และเขารวม
กิจกรรมในโอกาสตางๆ ของสหกรณ
ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย,รับรองแขก
ท่ีมาเย่ียมชมกิจการ รวมท้ังผู
ตรวจสอบ ,ผูสอบบัญชี และสมาชิก
สหกรณ 

- คาลวงเวลา 
 

100,000 66,600 100,000 - จายเปนคาลวงเวลาของเจาหนาท่ี            
ในวันหยุด หรือนอกเวลาราชการ   
กรณีมีงานเรงดวน,การตรวจสอบยอด
หุน-หน้ี,เงินฝาก,รวบรวมขอมูล       
เพื่อนําเสนอท่ีประชุมใหญสามัญและ
วิสามัญ เปนตน 

- คาจัดอบรมสัมมนาให
ความรูแกกรรมการ 
เจาหนาท่ี และสมาชิก 

200,000 48,500 200,000 - จายสําหรับการจัดโครงการอบรม
สัมมนาใหความรูกับสมาชิก 

- คาพัฒนาบุคลากร 50,000 6,300 50,000 - สําหรับเจาหนาท่ีในการศึกษาอบรม 
 

- คาใชจายในการดําเนินงาน
ตามแผนกลยุทธ 

--- --- 500,000 - จายสําหรับการจัดโครงการ           
ตามแผนกลยุทธของสหกรณ 

- คาโปรแกรมสหกรณฯ, 
คาบํารุงรักษาโปรแกรม 
และคาดูแลพัฒนาระบบ 

200,000 44,110 300,000 - คาพัฒนาโปรแกรมระบบสหกรณ 
จากระบบปฏิบัติการวินโดวเอ็กซพี 
เปนระบบปฏิบัติการวินโดว10 
- คาบํารุงรักษาโปรแกรมระบบ
สหกรณรายปจํานวน 15,000.- บาท 
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- คาโปรแกรมสหกรณฯ, 
คาบํารุงรักษาโปรแกรม 
และคาดูแลพัฒนาระบบ 
(ตอ) 

   - คาเชาพื้นท่ีเก็บขอมูลเว็บไซต 
(Hosting) และช่ือเว็บไซต ( Domain 
name) ปละ  1,500.- บาท 
- คาดูแลระบบสมาชิกออนไลนปละ  
8,000.- บาท 
- คาบริการสงขอความ ( SMS) ปล ะ
5,000.- บาท(ยังไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม) 
- ใชจายในการพัฒนาปรับปรุง
โปรแกรมสหกรณ,คาเบ้ียเลี้ยง,        
และคาพัฒนาเว็บไซตของสหกรณ 
- คาตออายุโปรแกรมแอนต้ีไวรัส  
3,000.- บาท 

- คาซอมแซมบํารุงและ 
รักษาทรัพยสิน  

100,000 43,880.50 100,000 - จายเปนคาซอมแซมบํารุงเคร่ือง
คอมพิวเตอร,เคร่ืองปรับอากาศ,              
คานํ้ามันหลอลื่น,คาใชจายในการ   
ซอมบํารุงยานพาหนะ และทรัพยสิน
อื่นของสหกรณ 

- คาใชจายวันประชุมใหญ 300,000 120,824 300,000 - จายเปนคาใชจายตางๆ ในวัน
ประชุมใหญสามัญประจําป และการ
ประชุมใหญวิสามัญ 

- คาอากรและคาธรรมเนียม 100,000 36,082 100,000 - คาธรรมเนียมในการโอนเงินชําระ
หน้ีสถาบันการเงินตางๆ 
- คาธรรมเนียมการโอนเงินกูสามัญ
ระบบบาทเนต 
- คาสมุดเช็คและคาธรรมเนียมอื่น 

- คาใชจายอื่นๆ 100,000 --- 100,000 - เผื่อสําหรับเปนการสํารองในกรณีท่ี
มีคาใชจายท่ีไมไดคาดการณไวกอน     
แตจะตองขออนุมัติจาก
คณะกรรมการกอน 

- คาใชจายเบ็ดเตล็ด 30,000 27,295.68 35,000 - จายสําหรับเปนคาใชจายไมสามารถ
จัดเปนคาใชจายหมวดอื่นได 

- คาน้ํามันรถ 15,000 12,000 15,000 - จายสําหรับเปนคานํ้ามันรถท่ีใช      
ในการติดตองานเกี่ยวกับสหกรณ 

- คาใชจายในการดําเนินคดี 100,000 --- 100,000 - จายสําหรับเปนคาใชจายในการ
ดําเนินคดีตางๆ ของสหกรณ 

- คาหนังสือพิมพและ
วารสาร 

5,000 2,420 5,000 - จายเปนคาหนังสือพิมพรายวันและ
วารสารไวท่ีสํานักงานสหกรณ 
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- คาเครื่องด่ืม 30,000 14,632 30,000 - จายเปนคานํ้าด่ืม,กาแฟและของวาง 
คณะกรรมการ/ท่ีปรึกษา/สมาชิก/        
ผูท่ีเขามาติดตองานสหกรณ 

- คาพวงหรีด 30,000 18,000 30,000 - เพื่อเปนการแสดงการไวอาลัยใหกับ
สมาชิกท่ีเสียชีวิต 

- คาประกันภัยอาคาร --- --- 5,000 - สําหรับจายคาเบ้ียประกันภัยอาคาร
สํานักงานและเคร่ืองใชสํานักงาน 

6.ท่ีดินและส่ิงปลูกสราง     

- คาปรับปรุงภูมิทัศน 100,000 6,680.49 100,000 - เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนภายในอาคาร
และรอบบริเวณอาคารสํานักงาน
สหกรณ 

7.หมวดสวัสดิการ     

- คาสวัสดิการ 60,000 19,980 60,000 - คารักษาพยาบาลเจาหนาท่ีสหกรณ
และสําหรับเปนคาตรวจสุขภาพ
ประจําป,คารักษาพยาบาล,              
คาเคร่ืองแบบเจาหนาท่ี,คาอาหารเย็น
ในระหวางทํางานลวงเวลา 

- เงินสมทบทุนประกันสังคม 
และกองทุนทดแทน 

82,000 76,852 90,000 -จายเปนเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคมและเงินทดแทน
ประจําปสวนของนายจาง             
ตามกฎหมาย 

8.หมวดสาธารณูปโภค     

- คากระแสไฟฟา 100,000 75,193.37 100,000 - จายเปนคากระแสไฟฟาสหกรณ 
และคาไฟหองประชุมจายตาม
ใบเสร็จรับเงิน 

- คาโทรศัพท 35,000 17,714.49 35,000 - จายเปนคาโทรศัพท 2 หมายเลข,                   
คาอินเตอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อใชกับ
เว็บไซตของสหกรณ และเปนคา
โทรศัพทรายเดือนท่ีใชสําหรับติดตอ
งานเกี่ยวกับสหกรณ 

- คาน้ําประปา 10,000 9,418.71 10,000 - จายเปนคานํ้าประปาตามหลักฐาน
ใบเสร็จรับเงิน 

- คาไปรษณีย 30,000 22,201 50,000 - จายเปนคาสงไปรษณีย คาฝากสง
ธนาณัติ และคาดวงตราไปรษณีย     
เพื่อสงหนังสือการสอบทานหุน/หน้ี/
เงินฝาก และจัดสงของท่ีระลึกใหกับ
สมาชิกตางจังหวัดและขาราชการ
บํานาญ ตามหลักฐานใบเสร็จรับเงิน
ตามท่ีจายจริง 
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9.สมทบทุนสวัสดิการ  
  เพื่อชวยเหลือสมาชิก 
  (ผูคํ้าประกัน) 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ต้ังไวตามระเบียบวาดวยเงินทุน
สวัสดิการเพื่อชวยเหลือสมาชิก(ผูคํ้า
ประกัน) โดยโอนเงินเขาหลังวัน
ประชุมใหญสามัญประจําป 30 วัน 

10. คาปรับปรุงอาคาร 
สํานักงาน 

--- --- 620,000 ปรับปรุงอาคารสํานักงานเปนหองเก็บ
เอกสารและเคร่ืองใชสํานักงาน 

รวมท้ังส้ิน 10,207,000 8,027,214.67 12,155,000  
 

สําหรับคาใชจายในการบริหารถัวเฉล่ียทุกรายการ แยกตามหมวดไดดังนี้ 

  1. หมวดเงินเดือนและคาจาง จํานวนเงิน  3,208,000.00 บาท 

  2. หมวดคาตอบแทน -- ” --  1,994,000.00 บาท 

  3. หมวดวัสดุ -- ” --  300,000.00 บาท 

  4. หมวดครุภัณฑ -- ” --  1,100,000.00 บาท 

  5. หมวดคาใชสอย -- ” --  2,488,000.00 บาท 

  6. หมวดท่ีดิน และส่ิงปลูกสราง -- ” --  100,000.00 บาท 

  7. หมวดสวัสดิการ -- ” --  150,000.00 บาท 

  8. หมวดสาธารณูปโภค -- ” --  195,000.00 บาท 

  9. สมทบทุนสวัสดิการเพื่อชวยเหลือสมาชิก(ผูคํ้าประกัน)  -- ” --  2,000,000.00 บาท 

10. คาปรับปรุงอาคารสํานักงาน -- ” --  620,000.00 บาท 

 รวมท้ังส้ิน  12,155,000.00 บาท 
 

ประมาณการรายได และคาใชจายประจําป 2562 

ประมาณการรายได 

ดอกเบ้ียรับจากเงินใหสมาชิกกูยืม ( 1 ) 278,655,336.52 บาท 

ดอกเบ้ียรับจากเงินฝากธนาคารและลงทุนอื่น ๆ 2,400,000.00 บาท 

คาธรรมเนียมแรกเขาเปนสมาชิก 2,000.00 บาท 

ดอกเบ้ียเงินฝากสหกรณอื่น 250.00 บาท 

รายไดอื่น ๆ 100.00 บาท 

รวมรายได 281,057,686.52 บาท 
 

ประมาณการคาใชจาย 

ดอกเบ้ียจาย ( 2 ) 79,932,904.85 บาท 

คาใชจายในการดําเนินการ 12,673,105.57 บาท 

รวมคาใชจาย 92,606,010.42 บาท 

ประมาณการรายรับสูงกวารายจาย 188,451,676.10 บาท 
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รายการ 2562 

 ต้ังไว 

การรับสมาชิกระหวางป (คน) 60 

การรับฝากเงินออมทรัพยเพิ่มข้ึน (ลานบาท) 5 

เงินใหกูแกสมาชิกเพิ่มข้ึน (ลานบาท) 45 

ทุนเรือนหุนเพิ่มข้ึน (ลานบาท) 80 

ทุนสํารองและทุนสะสมอื่นๆ เพิ่มข้ึน (ลานบาท) 35 

ประมาณกําไรสุทธิ (ลานบาท) 188.45 
 

 จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา  

มติท่ีประชุม........................................................................................................................................................ 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   อนุมัติตามเสนอ 



 

 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ 13 
 

เร่ืองการเลือกต้ัง 
คณะกรรมการดําเนินการป 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



- 107 - 

 

ระเบียบวาระท่ี 13 

เรื่องการเลือกต้ังคณะกรรมการดําเนินการป 2562 
 

 ผูดําเนินการประชุม ไดช้ีแจงเกี่ยวกับการเลือกต้ังกรรมการดําเนินการเพื่อใหเปนไปตาม พ.ร.บ.สหกรณ พ.ศ.
2542 และขอบังคับของสหกรณออมทรัพยตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย จํากัด หมวด 8 ขอ 71ใหสหกรณมี
คณะกรรมการดําเนินการประกอบดวย ประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการอื่นไมเกิน 14 คน ซึ่งท่ีประชุมใหญ
เลือกจากสมาชิก ดังนี้ 
 คณะกรรมการดําเนินการชุดท่ี 4 5 ประกอบดวยกรรมการจํานวน  15 คน คือ 

ท่ี ยศ  นาม นามสกุล ตําแหนง วาระ / ป 
1. พล.ต.ต.ชัยยุทธ เจียรศิริกุล ประธานกรรมการ 1/2 
2. พ.ต.อ.สุรชัย สังขพัฒน รองประธานฯ 2/2 
3. พ.ต.อ.ประยุทธ โพธิ์แกวกุล รองประธานฯ 1/2 
4. พ.ต.อ.รุทธพล เนาวรัตน รองประธานฯ 1/2 
5. พ.ต.อ.วีรพล เจริญศิริ รองประธานฯ 1/1 
6. พ.ต.อ.ชาญชัย พงษพิชิตกุล รองประธานฯ 1/1 
7. พ.ต.อ.ภูมิพัฒน ภัทรศรีวงษชัย รองประธานฯ 1/1 
8. พ.ต.อ.สัมภาษณ ศรีจันทึก กรรมการ 1/2 
9. พ.ต.อ.ตอศักด์ิ ศรีเสริม กรรมการ 1/1 
10. พ.ต.อ.พิศิษฎ ศรีสุพล กรรมการ 1/2 
11. พ.ต.อ.ศักด์ิชาย โรจนรัตนางกูร กรรมการ 1/1 
12. พ.ต.อ.โรมรัน จินดานุภาพ กรรมการ 1/1 
13. พ.ต.อ.สุทธิ ภูหริยวงศสุข กรรมการ 1/1 
14. พ.ต.อ.พัฒนกุล บุญหลาย กรรมการ 1/2 
15. พ.ต.อ.สมดุลย ลึกประโคน กรรมการ 2/2 

 

ในปบัญชี  30 กันยายน 2561  กรรมการออกตามวาระจํานวน  8 คน ดังนี้คือ 
ท่ี ยศ  นาม นามสกุล ตําแหนง วาระ / ป หมายเหตุ 
1. พล.ต.ต.ชัยยุทธ เจียรศิริกุล ประธานกรรมการ 1/2 ยาย 
2. พ.ต.อ.ประยุทธ โพธิ์แกวกุล รองประธานฯ 1/2 เกษียณ 
3. พ.ต.อ.รุทธพล เนาวรัตน รองประธานฯ 1/2  
4. พ.ต.อ.สัมภาษณ ศรีจันทึก กรรมการ 1/2  
5. พ.ต.อ.พิศิษฎ ศรีสุพล กรรมการ 1/2 เกษียณ 
6. พ.ต.อ.พัฒนกุล บุญหลาย กรรมการ 1/2 เกษียณ 
7. พ.ต.อ.สุรชัย สังขพัฒน รองประธานฯ 2/2 ครบ 2 วาระ 
8. พ.ต.อ.สมดุลย ลึกประโคน กรรมการ 2/2 ครบ 2 วาระ 

 

กรรมการออกกอนครบวาระจํานวน  1 คน คือ 
ท่ี ยศ  นาม นามสกุล ตําแหนง วาระ / ป หมายเหตุ 
1. พ.ต.อ.โรมรัน จินดานุภาพ กรรมการ 1/1 เกษียณ 



- 108 - 
  
 ดังนั้น กรรมการดําเนินการสหกรณฯ ซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับเลือกต้ังซ้ําไดอีก แตตองไมเกินสองวาระ
ติดตอกัน ในกรณีท่ีมีการเลือกต้ังกรรมการสหกรณแทนตําแหนงท่ีวาง ใหกรรมการดําเนินการสหกรณฯ ท่ีไดรับเลือก
ต้ังอยูในตําแหนงเทากับวาระท่ีเหลืออยูของผูท่ีทําหนาท่ีแทน 
 จากนั้นใหท่ีประชุมใหญพิจารณาเลือกต้ังกรรมการดําเนินการ ตามขอบังคับของสหกรณออมทรัพย
ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย จํากัด 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเปนเอกฉันทเลือกต้ังคณะกรรมการดําเนินการ ดังนี้  
  1. ประธานกรรมการ  
      ท่ีประชุมมีมติเปนเอกฉันทเลือกต้ัง  
  (1)........................................................................... ................................เปนประธานกรรมการ 
 
  2. กรรมการดําเนินการ (เลือกต้ังตามท่ีออกตามวาระ) 
      ท่ีประชุมมีมติเปนเอกฉันทเลือกต้ัง ดังนี้  
  (1)................... .......................................................................................................   
  ( 2)..........................................................................................................................   
  ( 3)..........................................................................................................................   
  ( 4)..........................................................................................................................   
  ( 5)..........................................................................................................................   
  ( 6)..........................................................................................................................   
  ( 7)..........................................................................................................................   
  ( 8)..........................................................................................................................   
 
  3. กรรมการดําเนินการท่ีออกกอนครบวาระ (เลือกต้ังซอม) อยูในวาระท่ีตนแทน  1 ป  
  ( 1).......................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------- -------------------- ------------------------------------------ 
*** ขอบังคับฯ ขอ 75 การพนจากตําแหนง “กรรมการดําเนินการตองพนจากตําแหนงเพราะเหตุ 
อยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี ้

(1) ถึงคราวออกตามวาระ 
(9) โอนหรือยายหรือออกจากราชการหรือหนวยงานประจําโดยไมมีความผิด” 

 

พ.ต.อ.วีรพล  เจริญศิริ  

พ.ต.อ.รุทธพล  เนาวรัตน  
พ.ต.อ.สัมภาษณ  ศรีจันทึก  
พ.ต.อ.กรธัช  อูดเจริญ  
พ.ต.อ.ธีรพล  ยมนา  
พ.ต.อ.ชวาล  อุทัยพันธ  
พ.ต.อ.วิสูตร  คงอวน  
พ.ต.อ.เจตนสฤษฎิ์ แพงศรีสาร  
พ.ต.อ.สนอง  วรรณโคตร  

พ.ต.อ.สมศักด์ิ  นิเต็ม  
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คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย จํากัด ประจําป 2562 จํานวน  15 คน 
ดังนี้ 

ท่ี ยศ  นาม นามสกุล ตําแหนง วาระ / ป 
1. พ.ต.อ.วีรพล เจริญศิริ ประธานกรรมการ 1/2 
2. พ.ต.อ.ชาญชัย พงษพิชิตกุล กรรมการ 1/2 
3. พ.ต.อ.รุทธพล เนาวรัตน กรรมการ 2/1 
4. พ.ต.อ.ภูมิพัฒน ภัทรศรีวงษชัย กรรมการ 1/2 
5. พ.ต.อ.สัมภาษณ ศรีจันทึก กรรมการ 2/1 
6. พ.ต.อ.ตอศักด์ิ ศรีเสริม กรรมการ 1/2 
7. พ.ต.อ.ศักด์ิชาย โรจนรัตนางกูร กรรมการ 1/2 
8. พ.ต.อ.สุทธิ ภูหริยวงศสุข กรรมการ 1/2 
9. พ.ต.อ.กรธัช อูดเจริญ กรรมการ 1/1 
10. พ.ต.อ.ธีรพล ยมนา กรรมการ 1/1 
11. พ.ต.อ.ชวาล อุทัยพันธ กรรมการ 1/1 
12. พ.ต.อ.วิสูตร คงอวน กรรมการ 1/1 
13. พ.ต.อ.เจตนสฤษฎิ์ แพงศรีสาร กรรมการ 1/1 
14. พ.ต.อ.สนอง วรรณโคตร กรรมการ 1/1 
15. พ.ต.อ.สมศักด์ิ นิเต็ม กรรมการ 1/2 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ 14 
 

เร่ืองความเห็นและขอเสนอแนะ 
ของหนวยงานที่เกี่ยวของ 
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ระเบียบวาระท่ี 14 

เรื่องความเห็นและขอเสนอแนะของหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
 

สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ 
................................. ........................................................................... ...................................... ..................................................................  
................................. ........................................................................... ...................................... ..................................................................  
................................. ........................................................................... ...................................... ..................................................................  
................................. ........................................................................... ...................................... ..................................................................  
................................. ........................................................................... ...................................... ..................................................................  
................................. ........................................................................... ...................................... ..................................................................  
................................. ........................................................................... ...................................... ..................................................................  
................................. ........................................................................... ...................................... ..................................................................  
................................. ........................................................................... ...................................... ..................................................................  
................................. ........................................................................... ...................................... ..................................................................  
................................. ........................................................................... ...................................... ..................................................................  
................................. ........................................................................... ...................................... ..................................................................  
................................. ........................................................................... ...................................... ..................................................................  
................................. ........................................................................... ...................................... ..................................................................  
................................. ........................................................................... ...................................... ..................................................................  
................................. ........................................................................... ...................................... ..................................................................  
................................. ........................................................................... ...................................... ..................................................................  
................................. ........................................................................... ...................................... ..................................................................  
................................. ........................................................................... ...................................... ..................................................................  

 
สํานักงานสหกรณจังหวัดบุรีรัมย 
................................. ........................................................................... ...................................... ..................................................................  
................................. ........................... ................................................ ...................................... ..................................................................  
............................................................ ........................... ..................... ...................................... ..................................................................  
................................................................................. ................................................................. ..................................................................  
................................................................................. ................................................................. ..................................................................  
................................................................................. ...................................... ...................... ........................... ............................................  
................................................................................. ...................................... ................................................. ........................... .................  
................................................................................. ...................................... .................................................................. ........................... 
................................................................................. ...................................... .................................................................. ........................... 
................................................................................. ...................................... .................................................................. ........................... 
................................................................................. ...................................... .................................................................. ........................... 
................................................................................. ...................................... ................................................................. ............................ 
................................................................................. ...................................... .................................................................. ........................... 
................................................................................. ...................................... .................................................................. ........................... 
................................................................................. ...................................... .................................................................. ........................... 
................................................................................. ...................................... .................................................................. ........................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

นางอมรรัตน  เอกอนันตวงศ  หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณบุรีรัมย กลาว 
     เรียนทานประธานฯ,คณะกรรมการ,สมาชิกสหกรณฯ และแขกผูมีเกียรติทุกทาน ดิฉันนางอมรรัตน  เอกอนันตวงศ หัวหนา
สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณบุรีรัมย ภารกิจหนาท่ีของสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณในสวนน้ี แมวาสหกรณจะออกนอกภาคก็จริง  
คือภาคเอกชนจะเปนผูสอบบัญชี แตในสวนของสํานักงานซึ่งเปนสวนของภาครัฐก็ยังเขากํากับดูแลผูสอบบัญชีอยู เขามากํากับดูแล
สหกรณดวยเพ่ือใหเปนไปตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับดานสหกรณท่ีนายทะเบียนสหกรณไดกําหนดไว ก็ตองขอแสดงความยินดีกับ
สหกรณท่ีมีกําไรเพ่ิมข้ึนข้ึนเรื่อยๆ ทุกป ในสวนน้ีก็อยากใหทานรักษาระดับความสม่ําเสมอเพ่ิมข้ึนอยางน้ีตลอดไป เมื่อเปรียบเทียบ  
ดูแลวสมาชิกลดลงจากปกอนจํานวน  3 ราย มีทุนดําเนินงาน 3,600 กวาลานบาท ในสวนน้ีทานมีทุนของตนเองท่ีสมาชิกทุกทาน  
มาถือหุนกับสหกรณ ทานมีการหักหุนจากเงินเดือนทุกเดือน ณ 30 กันยา มีทุนเรือนหุน 989 ลานเศษหารเฉลี่ยตอคนๆ ละประมาณ 
300,000 กวาบาท และมีสมาชิกท่ีเปนหน้ีจํานวน  3,000 กวาคน สมาชิกท่ีไมเปนหน้ี  300 กวาคน ทานมีหน้ีในงบการเงิน     
3,000 กวาลานบาท มีท้ังหน้ีระยะสั้นและระยะยาว ระยะสั้น 200 กวาลานบาทตองเก็บจากสมาชิกใหไดภายใน 1 ป หน้ีสามพัน   
กวาลานบาท เมื่อหารเฉลี่ยตอสมาชิก 1 คนแลว สมาชิกจะมีหน้ีตอคนประมาณลานกวาบาท ถาเทียบหน้ีตอหุนแลว มีหน้ีสูงกวาหุน
ถึงสามเทา ก็อยากจะขอใหทุกทานในท่ีน้ีท่ีเปนตัวแทนของสมาชิกนําเรื่องน้ีไปแจงใหกับเพ่ือนสมาชิกไดทราบดวย ในตอนน้ี     
ภาวะของสหกรณยังอยูในเกณฑคอนขางดี คือสามารถเก็บหน้ีได ก็อยากใหทุกทานรูจักนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช     
อยูอยางเพียงพอ มีหน้ีก็ใหใชอยูอยางพอประมาณ มีในสวนของการประมาณการรายไดอยากใหสหกรณมีแผนการปฏิบัติงาน
ประจําป วาในปถัดไปน้ีทานมีการวางแผนรับสมาชิกเพ่ิมกี่ราย มีการวางแผนจายเงินกูใหกับสมาชิกเปนเงินเทาไหร ทานยังมีการ
ประมาณการดอกเบี้ยรับไดก็ตีกลับไปวาทานจะจายเงินกูปน้ีเทาไหร ควรมีการต้ังแผนและมีการเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน       
ท่ีผานมา จึงขอฝากขอสังเกตไวแตพียงเทาน้ี ขอขอบคุณคะ 

นายวีระยุทธ  ทุมทอง  สหกรณจังหวัดบุรีรัมย กลาว 
 เรียนทานประธาน,คณะกรรมการ,ท่ีปรึกษา และสมาชิกทุกทาน กอนอ่ืนตองขอแสดงความยินดีกับทุกทา น                  
ท่ีคณะกรรมการสามารถบริหารกําไรไดต้ังรอยกวาลาน และทานสามารถบริหารเงินต้ังสามพันกวาลานบาท ในสวนของผมมีอยู    
ไมกี่เรื่องท่ีอยากจะฝากไวคือ 
 1. อยากใหทานบริหารงานสหกรณตามหลักของสหกรณ คือสหกรณเปนของสมาชิก โดยสมาชิก และเพ่ือสมาชิก น่ีคือ
หลักของสหกรณ 
 2. อยากใหสหกรณ ดําเนินการใหเปนไปตามหลักกฎหมายของสหกรณ และกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของเพราะทุกวันน้ีรัฐบาล
เขมข้ึน และอีกไมนานก็จะมีกฎหมายใหมออกมา 

3. อยากใหสหกรณบริหารงานใหเปนไปตามหลักธรรมาบาล ซึ่งก็มีหลายขอท่ีไดเคยกลาวไปแลว 
4. ตามท่ีทานไดต้ังแผนกลยุทธไว อยากใหทานปฏิบัติตามแผนท่ีไดวางไว โดยเฉพาะเรื่องการบริหารงานตามยุค 4.0   

เรื่องของประสิทธิภาพ เรื่องของความถูกตอง ความรวดเร็ว และเรื่องของตนทุน ในเรื่องของ 4.0 ในสวนของสหกรณของผมสามารถ
ดูผานมือถือไดวามีหุนเทาไหร มีเงินฝากเทาไหร มีหน้ีเหลือเทาไหร สหกรณสงจดหมายอะไรมาบาง สามารถเปดดูไดหมด สามารถ  
กูฉุกเฉินผานทาง ATM ได ก็ขอฝากไวแตเพียงเทาน้ี ขอขอบคุณครับ 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ 15 
 

เร่ืองอื่นๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 111 - 
 

ระเบียบวาระท่ี  15 
เรื่องอ่ืนๆ 
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- พ.ต.อ.ชาญชัย  พงษพิชิตกุล เลขานุการ กลาว  
 สืบเน่ืองจากทุกป กองสวัสดิการ สํานักงานกําลังพล สํานักงานตํารวจแหงชาติ จะมีหนังสือขอความรวมมือใหสหกรณ
ตํารวจทุกแหง รวมบริจาคเงินเขา “กองทุนสวัสดิการสํานักงานตํารวจแหงชาติ” เพ่ือชวยเหลือขาราชการตํารวจท่ีไดรับบาดเจ็บ 
ทุพพลภาพ และเสียชีวิตจากการปฏิบัติหนาท่ี โดยกําหนดใหสหกรณฯ ท่ีมีผลกําไรสุทธิต้ังแต 10 ลานบาทข้ึนไป รวมบริจาคเงิน   
รอยละ 0.30 ของผลกําไรสุทธิ และผลกําไรท่ีตํ่ากวา 10 ลานบาท ใหรวมบริจาคเงินรอยละ 0.20 ของผลกําไรสุทธิ 

ซึ่งทุกปท่ีผานมา ท่ีประชุมใหญสามัญประจําปมีมติรวมบริจาคเงินจํานวน  200,000.- บาทดังน้ัน ในปน้ีจึงขอท่ีประชุม
พิจารณาอนุมัติเงินรวมบริจาคเขากองทุนสวัสดิการสํานักงานตํารวจแหงชาติฯเปนเงินจํานวน  200,000.- บาท เหมือนเชนทุกป      
ท่ีผานมา 
มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติใหสหกรณฯ บริจาคเงินจากบัญชีทุนสาธารณประโยชนจํานวน 200,000.- บาท 
(สองแสนบาทถวน) เทากับปท่ีผานมา 
 
- พล.ต.ต.ชัยยุทธ  เจียรศิริกุล อดีตประธานกรรมการฯ กลาว 
 เ รียนทานรักษาการผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย ทาน พ.ต.อ.วีรพล  เจริญศิริ,คณะกรรมการ,ท่ีปรึกษาและ    
เพ่ือนสมาชิกทุกทาน ผมถือวา สหกรณออมทรัพยตํารวจของบุรีรัมยเรา มีความเขมแข็งมาก สมาชิกก็มีจํานวน หลายพันคน          
มีสินทรัพยหมุนเวียนสามพันกวาลานบาท ถือวาเปนสหกรณท่ีมีขนาดใหญ ก็ขอสงตอหนาท่ีใหทานผูการ คนใหมคือ พ.ต.อ.วีรพลฯ 
ซึ่งเปนผูการท่ีมีความเขมแข็งอยูแลว ทานก็คงจะบริหารงานสหกรณใหมีความเจริญกาวหนา และมีความเจริญรุงเรืองย่ิงๆ ข้ึนไป   
แตทานประธานเพียงคนเดียวคงจะทําทุกอยางเพียงคนเดียวไมได ก็ตองมีสมาชิกและผูท่ีเกี่ยวของ รวมท้ังผูตรวจสอบบัญชีก็ใหชวย
ดูแลดวย ก็จะทําใหครอบครัวของเรา ครอบครัวสหกรณตํารวจบุรีรัมยของเรามีความสุขกันถวนหนากันทุกคน ขอขอบคุณครับ 
 
- พ.ต.อ.วีรพล  เจริญศิริ ประธานกรรมการฯ กลาว 
 ขอขอบคุณเพ่ือนสมาชิกทุกทานท่ีใหความไววางใจเลือกผมเปนประธาน สิ่งท่ีทานผูการชัยยุทธฯ ไดทําไวก็ดีอยูแลว และ  
มีกําไรดวย ผมก็จะดําเนินการตอไปใหดีย่ิงข้ึน ขอขอบคุณครับ 
 
- พ.ต.อ.ชาญชัย  พงษพิชิตกุลฯ เลขานุการ กลาว 
     - ใหตัวแทนแตละสังกัดไปรับของท่ีระลึกเปนกระเปา ท่ีสํานักงานสหกรณ ดวย 
     - มีสมาชิกทานใดมีขอเสนอแนะหรือซักถามเรื่องใดหรือไม 
     - ไมมีสมาชิกทานใดเสนอแนะหรือซักถามเรื่องใด 
     - เลขาฯ กลาวขอบคุณ และขอปดการประชุม 
 
                                                            เลิกประชุมเวลา   12.00  น. 
 

(ลงชื่อ) พ.ต.อ.วีรพล   เจริญศิริ  ประธานกรรมการ  
               ( วีรพล   เจริญศิริ ) 

 
(ลงชื่อ) พ.ต.อ.ชาญชัย   พงษพิชิตกุล  เลขานุการ  / ผูจดบันทึก 
               ( ชาญชัย   พงษพิชิตกุล ) 

 
 
 
 
 
 
 
 

               สําเนาถูกตอง 
 
พ.ต.อ. 
        ( ชาญชัย   พงษพิชิตกุล ) 
                 เลขานุการ 
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รายชื่อบุตรสมาชิก 

ที่ไดรับทุนการศึกษาประจําป 2561 
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รายช่ือบุตรสมาชิกท่ีไดรับทุนการศึกษาประจําป 2561 
สรุป ระดับประถมศึกษา ( ทุนละ  2,000 บาท ) 176 ราย  เปนเงิน  352,000.00 บาท 

 ระดับมัธยมศึกษา  ( ทุนละ  3,000 บาท ) 272 ราย  ”  861,000.00 บาท 

 ระดับอุดมศึกษา    ( ทุนละ  4,000 บาท ) 83 ราย  ”  332,000.00 บาท 

 รวมท้ังส้ิน 531 ราย  ”  1,500,000.00 บาท 
 

รายช่ือบุตรสมาชิกท่ีไดรับทุนการศึกษาประจําป 2561 
1. สหกรณ วงเงินทุน  6,000.- บาท  
   ระดับประถมศึกษา   1. ด.ญ.ปาณิสรา   เกียรติบรรจง   2. ด.ญ.ฝนหลวง   ย่ิงงาม 
   3. ด.ช.วรพล   มากทอง  
2. ภ.จว.บุรีรัมย   
2.1 1-7 ,กลุมงานสอบสวน.ศอ.ปส. วงเงินทุน  30,000.- บาท  
   ระดับประถมศึกษา   1. ด.ญ.ชลิดา   เรืองปรัชญากุล   2. ด.ญ.อนัญญา    ใสสด 
   3. ด.ญ.กัลยกร   เสนาจอหอ   4. ด.ญ.ปรายฝน   พลวัน 
   5. ด.ญ.ธีรจุฑา   มณีดํา   6. ด.ญ.พรสวรรค   ชุติมัน 
   7. ด.ญ.ย่ิงลักษณ   เสนารัตน   8. ด.ช.ศุภวิชญ   ตูสําราญ 
   9. ด.ช.พงษพิสิฎฐ   ดีสรอย  
   ระดับมัธยมศึกษา   1. น.ส.กมลลักษณ   วศินไพบูลยวงศ   2. นายอติรุจ   ชางผัส 
   3. นายธิติวุฒิ   อาวุธพันธ   4. ด.ช.ติณณนภัส   สรางนา 
2.2 ฝอ.สืบสวนชุดปฏิบัติการ,191,นปพ.EOD วงเงินทุน  45,000.- บาท  
     ระดับประถมศึกษา   1. ด.ญ.ณัชฎาภรณ   บัวนิล   2. ด.ญ.นลินทิพย   ใจใหญ 
     ระดับมัธยมศึกษา   1. น.ส.พัชมณ   ทองประภา   2. น.ส.ณัฐสุดา   สรอยนาค 
   3. ด.ช.ปณณรุจน   ปติประวัติพงษ   4. น.ส.นงนภัส   พึ่งประดิษฐ 
   5. ด.ช.อนันตสิทธ์ิ   พลหลา   6. ด.ญ.วรินทร   ใจกลา 
   7. น.ส.พรรณปพร   พิมพาชาติ   8. ด.ช.ปติภัทร   บัตรประโคน 
     ระดับอุดมศึกษา   1. น.ส.ปทมา   ปุดตะ   2. นายภควัต   นครแสน 
   3. นายเมธี   อุดหนองเลา   4. นายสิรวิชญ   รัตนโภคภัณฑ 
3. สภ.เมืองบุรีรัมย วงเงินทุน  142,000.- บาท  
   ระดับประถมศึกษา   1. ด.ญ.รุงกวิน   อินพิทักษ   2. ด.ช.ธันวา  เรืองคําไฮ 
   3. ด.ช.ณภัทร   อินไชย   4. ด.ญ.กัญชพร   ทวันเวทย 
   5. ด.ญ.รินรดา   การินทร   6. ด.ช.สิรวิชญ   สมญาติ 
   7. ด.ช.ธีรเมธ   แสนสมบัติ   8. ด.ญ.บุญญิสา   คะเรรัมย 
   9. ด.ญ.วรัญชลี   หอไธสง 10. ด.ช.ฐานัท   ฉายวิมล 
 11. ด.ญ.ภัทรานิษฐ   ดวงพุทธา 12. ด.ช.ธนพชรมณฑล   กุลโท 
 13. ด.ญ.มีพอ   คะเรรัมย 14. ด.ช.พัชรพล   พัชรมนตรี 
 15. ด.ญ.กัญญาพัชร   ปนะกาพัง 16. ด.ช.ธรรมนิตย   คงสืบชาติ 
    ระดับมัธยมศึกษา   1. ด.ญ.ชลกาญจน   ไปแดน   2. นายธนกร   ชาญโพธ์ิ 
   3. ด.ญ.พลอยชมพู   จุฬามณี   4. น.ส.สุภณิดา   จันทรทิพย 
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3. สภ.เมืองบุรีรัมย   
    ระดับมัธยมศึกษา(ตอ)   5. ด.ญ.ลดาวัลย   ราชวิชา   6. ด.ญ.วีรภัทรา   ประคองชีพ 
   7. นายชนาธิป   พูนกลาง   8. น.ส.อภิชญา   สนสกุล 
   9. ด.ญ.อารยา    เกียรติธนบดี 10. นายคชา   ดีดวยชาติ 
 11. น.ส.วิมุตตา   วารินทร 12. น.ส.วิชญาพร   โททอง 
 13. น.ส.ภาณุมาศ   ศรีคิรินทร 14. น.ส.สุทธิกานต   วรรณโกษิตย 
 15. ด.ช.นนททวัฒน   เฉลิมรัมย 16. นายวสุพล   ฉิมจารย 
 17. นายจักริน   ปนแกว 18. น.ส.ภัทรวรินทร   สุวรรณธาดา 
 19. น.ส.วรดา   สอพิมาย 20. ด.ช.ภูธเนศร   รตนประทีป 
 21. น.ส.มณฑนิดา   แกวภูมิแห 22. ด.ช.ไกรวิชญ   บุตกะ 
   ระดับอุดมศึกษา   1. น.ส.ธิติยา   ทองนอก   2. นายชัยยะ  ขบวนรัมย 
   3. น.ส.กชพร   กาละซิรัมย   4. นายวิชญชพล  พิพัฒนทับกระโทก 
   5. น.ส.รัตติยากร   เธียรวรรณ   6. น.ส.อังศุมาลี   ศรีสุข 
   7. นายปณณวิชญ   บุญเลิศ   8. น.ส.พิชามญชุ   ขําผา 
   9. นายทรงพล   วังภูงา 10. น.ส.อารียา   พันวัน 
 11. น.ส.เบญญาภา   ข้ึนเอื้อย  
4. สภ.บานดาน วงเงินทุน 34,000.- บาท  
    ระดับประถมศึกษา   1. ด.ญ.พิมพประภัสสร   วิชัยรัมย   2. ด.ญ.ณัฐณิชา   ศูนยดอน 
   3. ด.ญ.ณัฐธิดา   ปราบหนองบัว   4. ด.ช.กฤษฎา   นันโช 
   5. ด.ญ.เขมจิรา   ปะวะเน   6. ด.ญ.ปุณยวีร   แสนจันทร 
   7. ด.ญ.วริศรา   ฤทธิแกว   8. ด.ช.ชิษณุพงศ   หงสคํามี 
ระดับมัธยมศึกษา   1. ด.ช.จิรสิน   ลินทอง   2. นายธนัท   สิริจันโท 
   3. น.ส.กาญจนวดี   บุญมาก   4. น.ส.กัญญาพัชร   การสูงเนิน 
   5. ด.ช.ศุภวิชญ   ศิลาแกว   6. ด.ช.นรภัทร   ศรีคํา 
5. สภ.หนองสองหอง วงเงินทุน  26,000.- บาท  
   ระดับประถมศึกษา   1. ด.ญ.ญาณิศา   แผนผา   2. ด.ช.จารุกิตต   วุฒิยาสาร 
   3. ด.ญ.พรพรรณ   จันทะเมนชัย  
    ระดับมัธยมศึกษา   1. ด.ช.จารุกร   เหลาสี   2. ด.ญ.สุณัฎฐา   แตะกระโทก 
   3. นายทัชชพล   ปรินสารัมย   4. น.ส.วรางคณา   ปญญารัมย 
    ระดับอุดมศึกษา    1. น.ส.นฤมล   เสาวโค   2. น.ส.ศสิญาภรณ   อามาตย 
6. สภ.นางรอง วงเงินทุน  102,000.- บาท  
    ระดับประถมศึกษา   1. ด.ช.พีรพล   อบกลาง   2. ด.ญ.จุฑารัตน   จีนมะโน 
   3. ด.ญ.ชนันธร   บวรชาติ   4. ด.ช.กลยุทธ   อรัญศักด์ิ 
   5. ด.ช.กิตติภณ   พรหมลักษณ  
    ระดับมัธยมศึกษา   1. น.ส.ณิชาภัทร   จีนโน   2. นายยศพัทธ   กลีบอุบล 
   3. ด.ญ.หทัยภัทร   กลมวงศ   4. นายสิทธิศักด์ิ   อินทชาติ 
   5. น.ส.พัณฌชิตา   ตรากลาง   6. น.ส.ปุณณภา   หรรษาวงค 
   7. ด.ญ.อังสนา   ทุมปะหิรัมย   8. น.ส.ธัญญาลักษณ   เชิดฉาย 
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6. สภ.นางรอง   
    ระดับมัธยมศึกษา (ตอ)   9. น.ส.วราวรรณ   ฉิมกูล 10. ด.ช.ณัฐนันทน   อินพิทักษ 
 11. ด.ญ.ชญานิศ   คาดกระโทก 12. น.ส.กัณฐทอง   มานทอง 
 13. ด.ช.วรเทพ   เกษมศรีวิทยา 14. นายสรวิศ   ศรีสิงห 
 15. น.ส.สุภิญญา   บุญกองชาติ 16. นายธีรวัฒน   เจาประโคน 
 17. น.ส.พิริยา   พลภูเมือง 18. นายกรัณฑรัตน   พินิจสุนทรสาร 
 19. นายวิจักษณ   โพธิ์แกว 20. น.ส.วริศรา   สีชุมแสง 
 21. น.ส.ภัทรวดี   เสงี่ยม 22. นายพงศธร   ปนศิริ 
 23. น.ส.ปทมา   สิงหวงศ 24. ด.ญ.ภัทรชนก   คงนันทะ 
     ระดับอุดมศึกษา   1. นายเตชพัฒน   โสชาติ   2. นายศุภกร   ละเอียด 
   3. นายวรุตม   พวงพั่วเพชร   4. น.ส.เบญญาภา   ใสสวาง 
   5. น.ส.กรรณิการ   จีนเปนวงค  
7. สภ.หนองไทร วงเงินทุน  15,000.- บาท  
     ระดับมัธยมศึกษา   1. ด.ญ.ปวิตรา   โยธาพล   2. ด.ญ.พิชานันท  จันทรมณี 
   3. นายอนุชา  ปาโมกข   4. นายธนกฤต  ภิรมยนาค 
   5. ด.ญ.อัจฉรา  ชัยบํารุง  
8. สภ.ประโคนชัย วงเงินทุน  87,000.- บาท  
     ระดับประถมศึกษา   1. ด.ญ.พิชชาพร   บัตรประโคน   2. ด.ช.อิทธิกร   ทูลประโคน 
   3. ด.ญ.เพ็ญพิชชา   วิริยกองเกิด   4. ด.ช.สิทธิศักด์ิ   ภัทรมณีนิล 
   5. ด.ช.นิติรัฐ   สุพรรณภพ   6. ด.ช.ณกรกุล   สืบประเสริฐฉาย 
   7. ด.ญ.ชารดา   ประยงคกุล   8. ด.ช.อนันตชัย   พิมชัยโชค 
   9. ด.ญ.ภัทธิรา   ทานมุข 10. ด.ญ.ณัฐธิชา   บุตรวงศ 
 11. ด.ช.กิตินัทธ   ชาญศรี 12. ด.ช.อธิศ   วงคประโคน 
 13. ด.ช.หฤษฏ   ธงวรรณฉัตร 14. ด.ญ.พิมมาดา   สาจันทร 
 15. ด.ญ.สุพรรณิกา   พูนสบาย  
     ระดับมัธยมศึกษา   1. น.ส.ทัศนมน   บุตรประโคน   2. นายพลภัทร   ออนพรมราช 
   3. นายศิริเดช   เจริญศิริ   4. ด.ญ.ปนิตา   จุยประโคน 
   5. นายภัคพล   ขามประโคน   6. ด.ช.รพีพัฒน   ทาประโคน 
   7. น.ส.ฐานิกา   ธีรวรกาญจน   8. นายจิณตภัทร   ปาประโคน 
   9. น.ส.ปทมวรรณ   ชาญประโคน 10. นายณัฐวุฒิ   จันทรดิษฐ 
 11. นายศุภวิชญ   เนตรประโคน 12. นายนพวิชญ   ไวยารัตน 
 13. น.ส.ฤทัยรัตน   ผลสุข 14. นายอัษฎาวุธ   เจริญยิ่ง 
 15. ด.ญ.ชัญญานาฎ   เมื่อประโคน  
     ระดับอุดมศึกษา   1. นายพิชัยภูษิต   มุเนียงรัมย   2. น.ส.ศิริวรรณ   อิ่มออม 
   3. น.ส.วรรณพร   ราชประโคน  
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9. สภ.บานบัว วงเงินทุน  27,000.- บาท  
     ระดับประถมศึกษา   1. ด.ช.ปติกร   บัวชิต   2. ด.ญ.ภัทริกา   ลอยประโคน 
     ระดับมัธยมศึกษา   1. ด.ช.นพพร   จันทลาภา   2. นายเจตนิพัทธ   เสชู 
   3. นายชาญวิทย   ชุมนุมดวง   4. ด.ญ.นันทนภัส   แสนดัง 
   5. ด.ช.ภูมิภัทร   ทาประโคน  
     ระดับอุดมศึกษา   1. นายพันแสง   คลายโศก   2. นายปวริศร   อุปนิ 
10. สภ.ลําปลายมาศ วงเงินทุน  72,000.- บาท  
     ระดับประถมศึกษา   1. ด.ญ.กชกร  สุชิรัมย   2. ด.ช.ภูริพัฒน  พลศรี 

   3. ด.ญ.ภัควลัญชญ   สารศรี   4. ด.ช.วิวรรธน   แกวหาวงษ 
     ระดับมัธยมศึกษา   1. นายศุภกร  ผลมหา   2. ด.ญ.เปรมิกา  เอี่ยมศรี 
   3. นายภูมิปรัชญา  วาปเกา   4. ด.ช.ชชา  อุนคํา 
   5. น.ส.นริศรา  แสนตรี   6. ด.ญ.กัญญรัตน  สารรัมย 
   7. น.ส.ณัฎฐณิชา  เทียนวรรณ   8. ด.ญ.นครียา  วัฒนศรี 
   9. ด.ญ.จุฑารัตน  ตอรบรัมย 10. นายวายุภักษ์ิ  เท่ียงคาม 
 11. น.ส.ฐนิชา  ไชยสีดา 12. นายกฤษฎีกา   ปกกาโต 
 13. นายพัทธนันท   แกวเจก 14. ด.ญ.วรัชญา  คงประโคน 
 15. น.ส.พัณณิตา  นามนุ 16. นายวงศกร  บุญเข่ือง 
     ระดับอุดมศึกษา   1. น.ส. นัฐพร  นอยวิมล   2. น.ส.นริศรา  ชวนรัมย 
   3. น.ส.สิริญากรณ  โพธิ์กลาง   4. นายกลายุทธ  อภิรักษ 
11.สภ.ทะเมนชัย วงเงินทุน  36,000.- บาท  
     ระดับประถมศึกษา   1. ด.ญ.อภิสรา   รวยสูงเนิน   2. ด.ญ.ณัฐสินี   ศรีโคตร 
   3. ด.ญ.กัญญาภัทร   สุดสายเนตร   4. ด.ญ.ปริณดา   มุงชอบกลาง 
     ระดับมัธยมศึกษา   1. ด.ญ.กุลปริยา   พวงสวัสด์ิ   2. น.ส.จิรัชยา   สะเทิงรัมย 
   3. น.ส.นันทิชา   ลอดรันดา   4. น.ส.วริศรา  โกลา 
   5. น.ส.พิมพมาดา   ศรีเช้ือ   6. นายจิรายุทธ   ชุมรัมย 
   7. น.ส.พีชานิกา   ทําสวน   8. น.ส.ศศิประภา   แสงปก 
     ระดับอุดมศึกษา   1. น.ส.ทิพยอาภรณ   หลาขวา  
12.สภ.ละหานทราย วงเงินทุน  54,000.- บาท  
     ระดับประถมศึกษา   1. ด.ญ.วรรณรดา  สวงรัมย   2. ด.ช.ชนรพ  เสกขา 
   3. ด.ญ.ณัฐกฤตา  จอดกลาง   4. ด.ญ.มานิตา  มาวิเศษ 
     ระดับมัธยมศึกษา   1. ด.ญ.พิชญสินี  อุดมบุญ   2. ด.ญ.มนทิรา  ไพเราะ 
   3. ด.ช.บรรณสรณ  บาลโสง   4. ด.ช.ยศสินทร  พินิจกิจ 
   5. ด.ญ.รื่นฤดี  พูนผล   6. ด.ญ.ณัฐณิชา  จันทรเจา 
   7. ด.ญ.ปริญญา  หะขุนทด   8. น.ส.นภารัตน  ไชยศรีรัมย 
   9. นายวิษณุกร  นารี 10. น.ส.ธัญรัต   ทรวงโพธิ์ 
     ระดับอุดมศึกษา   1. นายเจษฎา   ดกประโคน   2. น.ส.กาญจนา  ทองพลับพลา 
   3. น.ส.พิชญภิรมย  สวัสด์ิมั่นคง   4. นายจิรวัฒน  ศิลปกษา 
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13.สภ.ถาวร วงเงินทุน  17,000.- บาท  
     ระดับประถมศึกษา   1. ด.ญ.มิ่งขวัญ    เภาวนะ   2. ด.ช.สุวิจักขณ   จันทรคณนาถ 
   3. ด.ช.ปุญชรัสมิ์   ขอชูกลาง   4. ด.ญ.ภัทรธิดา   ไชยชวย 
     ระดับมัธยมศึกษา   1. ด.ช.ศิริโชค    โอชารส   2. น.ส.ชลันดา   แกวสะเทือน 
   3. ด.ช.ณัฐพงศ   เทียนทอง  
14.สภ.หนองก่ี วงเงินทุน  55,000.- บาท  
     ระดับประถมศึกษา   1. ด.ช.ปองเกียรติ     สีเกาะ   2. ด.ช.ธนธรณ    แกวเกิด 
   3. ด.ช.พีรพัฒน   เซ็นกระโทก   4. ด.ช.โชติชยุตม   ประไวย 
   5. ด.ช.ณัฏฐชัย   ขอสุข   6. ด.ญ.นิภาพร   ผางาม 
   7. ด.ญ.จารุพิชญา   เลิศกระโทก  
     ระดับมัธยมศึกษา   1. นายพิธิวัฒน   หวังแอบกลาง   2. นายธีรชัย   ราชคีรี 
   3. นายปนาวุธ   พูนทักษิณ   4. นายปุริม   พิทยภูวไนย 
   5. ด.ช.ปยวัฒน   นิลกลาง   6. ด.ช.ฐิติวัสส   สังสีแกว 
   7. น.ส.เสาวลักษณ   โทสูงเนิน   8. น.ส.ปยะธิดา   ฦาชา 
   9. ด.ญ.สาริศา   อราม 10. ด.ญ.ลดานุช   วิชาเกวียน 
 11. นายกฤตกร  กุลบุตร  
     ระดับอุดมศึกษา   1. นายติณณภพ   แกนพรม   2. น.ส.พักตรพิไล   แกวกัลยา 
15. สภ.พุทไธสง วงเงินทุน  60,000.- บาท  
     ระดับประถมศึกษา   1. ด.ช.ปภาวิน   บาลไธสง   2. ด.ช.ไตรภพ  ทําเวียง 
   3. ด.ช.ภาณุวิชญ  จิตรไธสง   4. ด.ญ.อิรวดี  จันดารัตน 
   5. ด.ช.สันติภาพ  สวามิชัย  
     ระดับมัธยมศึกษา   1. นายณัฐภัทร  ชิณปตร   2. น.ส.สุภลักษณ  พัดดง 
   3. น.ส.จันทิมา  สวัสด์ิ   4. ด.ญ.รักษิตา  ยอดไธสง 
   5. ด.ช.ฉัตรดนัย  แฉลมไธสง   6. น.ส.จุฑารัตน  จีนนอก 
   7. ด.ช.พงศภัค    ต้ังทรัพย   8. น.ส.วราภรณ   กองแกว 
   9. นายนิติกานต   หอไธสง 10. ด.ช.วรวลัญช  โพธิขํา 
     ระดับอุดมศึกษา   1. นายฐาปนา   กาญจนะ   2. น.ส.ณัฐชุลีพร  จันทรสระบัว 
   3. น.ส.พรประภา   ยอดเจริญ   4. น.ส.ธัญญพัทธ   วิเชียรชูพงศ 
   5. น.ส.กรองกาญจน  สวามิชัย  
16. สภ.สตึก วงเงินทุน  65,000.- บาท  
     ระดับประถมศึกษา   1. ด.ญ.ณัฐริกา  บุญสด   2. ด.ช.ธราดรณ   อินทา 
   3. ด.ญ.ณฐพร  อักโขสุวรรณ   4. ด.ญ.ศิราพร   จะรอนรัมย 
   5. ด.ช.กุญชร  วันทานี   6. ด.ช.ธนกฤต  ศรีใสไพร 
     ระดับมัธยมศึกษา   1. ด.ญ.ฐิติชญา    หาญชนะ   2. นายเมฆา  หมายงาม 
   3. น.ส.สลิล  สุขสบาย   4. น.ส.ภัทรดา  สุขตาม 
   5. น.ส.อาทิตยาภรณ   กาสิงห   6. น.ส.ธัญจิรา  สิทธะนะ 
   7. นายจักรภพ  อุไรรัมย   8. น.ส.กนกรดา  วงษาสนธิ์ 
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16. สภ.สตึก   
     ระดับมัธยมศึกษา (ตอ)   9. น.ส.พิชชาภัสร  ยอรัมย 10. น.ส.ชฎาวรรณ  วรรณธานี 
 11. นายวิริยะประสิทธิ์  ราชวงษ  
     ระดับอุดมศึกษา   1. น.ส.จุฬาลักษณ  สมบัติศิริ   2. น.ส.ณัฐณิชา    แจงรัมย 
   3. น.ส.จีรัชยา  นันทะพันธ   4. น.ส.พรรษชล  เตชเจริญศรี 
   5. นายพายุ  พลหนองหลวง  
17. สภ.บานกรวด วงเงินทุน  55,000.- บาท  
     ระดับประถมศึกษา   1. ด.ช.จิตติพัฒน   ปานแดง   2. ด.ช.ภูริพัฒน   พนัดรัมย 
   3. ด.ญ.คณิสรา   กงประโคน   4. ด.ช.ปริญญา   ริมงาม   
   5. ด.ช.ธนรรณพ   ราชประโคน   6. ด.ช.รัฐเขต   เมื่อประโคน 
   7. ด.ช.กฤษณพล   ทองแมน   8. ด.ญ.ธิติมา   สังขทอง 
   9. ด.ญ.รพีพรรณ   โอดฉิมพลี 10. ด.ญ.เบญญาภา   หงสทอง 
   ระดับมัธยมศึกษา   1. น.ส.พิชชาภา   แกวยอดยาดี   2. น.ส.วรพิชชา   ตาประโคน 
   3. นายฉัฐณพ   ทองประดับ   4. น.ส.ศศิวรรณ   รัตนกาญจน 
   5. น.ส.ปอรรัชม   ปานใจนาม   6. นายภูฤทธิ์   พูลชนะ 
   7. ด.ญ.พิมพวรี   หรีกประโคน   8. ด.ญ.สุพิชญา   แซวประโคน 
   9. ด.ญ.ธัญวรัตน   เสาโร  
     ระดับอุดมศึกษา   1. นายณัฐพล   ปุนประโคน   2. นายธนวัฒน   พัชนี 
18. สภ.โนนเจริญ วงเงินทุน  16,000.- บาท  
     ระดับประถมศึกษา   1. ด.ช.ธันยพงศ   พรหนองแสน   2. ด.ญ.กฤษณา   วิรุณพันธ 
    ระดับมัธยมศึกษา   1. นายณัฐวุฒิ   กองสกุล     2. นายสรางชัย   จํานงประโคน 
   3. นายวิศรุต   ดวงมณี   4. น.ส.ปณณพร   โพธิ์จันดี 
19. สภ.โคกกระชาย วงเงินทุน  27,000.- บาท  
     ระดับมัธยมศึกษา   1. น.ส.วันวิสา   สันอาษา   2. น.ส.รุจรดา   จํารัส 
   3. นายเจษพงษ   ยิบประโคน   4. นายธนวัฒน   พรหมบุตร 
   5. ด.ช.สหัสโชค   มุดหิน  
     ระดับอุดมศึกษา   1. นายเจษฎา   วงศกัณหา   2. น.ส.จิราวรรณ   เท่ียงคาม 
   3. นายภคพล   องอาจ  
20. สภ.หนองไมงาม วงเงินทุน  19,000.- บาท  
     ระดับประถมศึกษา   1. ด.ญ.ภัสสร   มีสานุ  
     ระดับมัธยมศึกษา   1. ด.ญ.สุทธิรักษ   แกวลอย   2. ด.ญ.กัญญารัตน   มากนาคา 
   3. ด.ญ.บัณฑิตา   กมุทมาศ  
     ระดับอุดมศึกษา   1. น.ส.อาทิตยา   สาระปญญา   2. น.ส.ธิติสุดา   ปานใจนาม 
21. สภ.กระสัง วงเงินทุน  36,000  บาท  
     ระดับประถมศึกษา   1. ด.ช.เพรียวพันธ  สดใส   2. ด.ญ.นันทิภัคค   จักสาน 
   3. ด.ช.คณากร  มั่งมูล   4. ด.ช.ชองโชค  เสรีกอแกว 
   5. ด.ญ.ณัฏฐณิชา  ไชยดํารง   6. ด.ช.กนกพล  ดาทอง 
   7. ด.ช.ชัยมงคล  วิเศษวงษา  
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21. สภ.กระสัง   
     ระดับมัธยมศึกษา   1. ด.ช.ธนวิชญ   ศรีบุญเรือง   2. ด.ญ.ปรัชญปวีร  ถาวร 
   3. น.ส.ธมลรดา  สีหาราช   4. นายศาศวัต  อินทรสด 
   5. นายอัฐพล  งามแฉลม   6. น.ส.ปญชิกา   ยมศรีเคน 
     ระดับอุดมศึกษา   1. น.ส.ธัญลักษณ  ละมุล  
22. สภ.ลําดวน วงเงินทุน  18,000.- บาท  
     ระดับประถมศึกษา   1. ด.ช.ธนพัฒน    ฉายไธสง  
     ระดับมัธยมศึกษา   1. น.ส.จิรนันท    นิสัยรัมย   2. น.ส.ผกาพันธ   บุญชํานาญ 
   3. ด.ช.ธเนศ   พรไธสง   4. นายวงศธร    ศิลากุล 
     ระดับอุดมศึกษา   1. น.ส.รวิสรา   รุงเรือง  
23. สภ.คูเมือง วงเงินทุน  38,000.- บาท  
     ระดับประถมศึกษา   1. ด.ญ.จิณัฐตา   ยลไชย   2. ด.ช.รุงภพ   เผาเวียงคํา 
   3. ด.ญ.ภัทรทิตาภรณ  โพธิ์เจริญ   4. ด.ญ.เบญญาภา  ผลศิริ 
     ระดับมัธยมศึกษา   1. นายธนพล    ปกโคทานัง   2. นายณัฐพล   พลภูเมือง 
   3. น.ส.วรรณกานต  สดรัมย   4. น.ส.พรชรัช   เชิญสุขนําชัย 
   5. นายวิศวชิต   จิตรบุญพิทักษ   6. นายปริญญา  เขียวประเสริฐ 
   7. ด.ช.รชต  แสนศรีเชาวพันธ   8. ด.ช.ปวีณวัช   พลภูเมือง 
   9. ด.ญ.ณัฐนันท  พลภูเมือง 10. ด.ช.กอปรสิริ  สมศรี 
24. สภ.หินเหล็กไฟ วงเงินทุน  21,000.- บาท  
     ระดับประถมศึกษา   1. ด.ญ.พิมลวรรณ   สุขวิเศษ   2. ด.ช.ธนโชติ   สังฆมณี 
   3. ด.ช.ปวเรศพงษ    เฉลิมวรวงศ  
      ระดับมัธยมศึกษา   1. น.ส.ครองขวัญ   ชุมกระโทก   2. ด.ช.กิตติภพ   จันดากุล 
   3. นายประณิธาน   บุญเข่ือง   4. ด.ญ.พลอยชมพู   วงศวีระชัย 
     ระดับอุดมศึกษา   1. นายสุวสันต    เทียบแกว  
25. สภ.นาโพธิ์ วงเงินทุน  36,000.- บาท  
     ระดับประถมศึกษา   1. ด.ช.ศุภวิชญ   จําชาติ   2. ด.ช.ธีรภัทร   แกวไธสง 
   3. ด.ญ.พรรณธร   กอมมังกร   4. ด.ญ.กนกวรรณ   เทือกดอนหัน 
   5. ด.ญ.รวิพร   เนื่องปญหา   6. ด.ญ.ณัฎฐณิชา   เจริญราช 
     ระดับมัธยมศึกษา   1. นายพงศธร   แตมพรหมรินทร   2. นายวิชยุตม   ปุยภูงา 
   3. ด.ช.จารุพร   แกวกั้น   4. น.ส.ภมรรัตน   รองทุง 
     ระดับอุดมศึกษา   1. นายศิรัส   บัวเรียน   2. นายวรกฤติ   ยิ่งแสวงดี 
   3. น.ส.สุภาภรณ   แสนศรี  
26. สภ.หนองหงส  วงเงินทุน  28,000.- บาท  
     ระดับประถมศึกษา   1. ด.ญ.วริศรา   คุมเมือง   2. ด.ช.ตระกูลพล   พลหม่ัน 
   3. ด.ช.พงษพิพัฒน  ปะนาทัง  
     ระดับมัธยมศึกษา   1. นายพิพัฒนพงศ    จงปตนา   2. น.ส.นับพันพร   สุรัตนภิรมย 
   3. นายสิรภพ  ทองสุทธิ์   4. น.ส.ณัฐิญาดา  แกวเกตุ 
   5. นายศักริณภ   ศรีหามาตย   6. นายณัฐพล  ดินกลาง 
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26. สภ.หนองหงส    
     ระดับอุดมศึกษา   1. น.ส.นภสร   บัวรัตน  
27. สภ.ปะคํา วงเงินทุน  36,000.- บาท  
     ระดับประถมศึกษา   1. ด.ช.ธนภัทร     ไฝดง   2. ด.ญ.อรนุช   อุทพันธ 
   3. ด.ญ.พิมพกานต   ศรีศักด์ิสูง  
     ระดับมัธยมศึกษา   1. นายศุภฤกษ   ชาววัง   2. นายภาคภูมิ   เลือดกุมภา 
   3. ด.ช.ภรภัทร   หรบรรพ   4. ด.ช.ธีมากร   ทรายสุวรรณ 
   5. ด.ญ.ณัฐภัทร   นุมนวลศรี   6. นายพลกฤต   อนุรักษวงศา 
     ระดับอุดมศึกษา   1. นายพิทยพงศ   เผือกฟก   2. น.ส.ณัชชา   เผือกฟก 
   3. นายถิรวุฒิ   ศิริวรรณ  
28.สภ.พลับพลาชัย วงเงินทุน 38,000.- บาท  
     ระดับประถมศึกษา   1. ด.ช.ชาญรพี   ชาญประโคน   2. ด.ช.ชัชชล   ปะกาเร 

   3. ด.ช.ยศกร   เข็มประโคน   4. ด.ช.ปรีดี   ปุยะติ 
   5. ด.ญ.ธนพร   ปาประโคน   6. ด.ช.อิทธิกร   มีโพธิ์กลาง 
   7. ด.ช.เปนเอก   เทพรักษ   8. ด.ญ.ปยพร   นวนประโคน 

     ระดับมัธยมศึกษา   1. น.ส.วศรุตา   จุนใจ   2. น.ส.พรทิพย   สาระสิทธิ์ 
   3. ด.ช.จุฑาวัฒน  แกวดก   4. น.ส.อาทิตติยา   ปาประโคน 
   5. ด.ญ.วารุณี   การรัมย   6. ด.ช.ธัชพล   ศรีสวาง 

      ระดับอุดมศึกษา   1. น.ส.นภัสวรรณ  จงพวงกลาง  
29. สภ.หวยราช วงเงินทุน  30,000.- บาท  
     ระดับประถมศึกษา   1. ด.ช.สมบัติ   พันธุนิน   2. ด.ญ.เรณุกา   สีกอมวงษา 
     ระดับมัธยมศึกษา   1. ด.ญ.กัญญาภัค   นอยพลี   2. ด.ญ.ขวัญมนัส   โสมะมี 
   3. ด.ญ.ฎิปาสวี   วาลีประโคน   4. ด.ช.เจษฎาพร   ใจกลา 
   5. นายศิวกร   ศูนยตรง   6. น.ส.เบญญาภา   คุมภัย 
     ระดับอุดมศึกษา   1. น.ส.ณิชกานต   เช้ือสาย   2. น.ส.ยศยา   แผวพลสง 
30. สภ.โนนสุวรรณ วงเงินทุน  31,000.- บาท  
     ระดับประถมศึกษา   1. ด.ช.รัชตธร   รักใคร   2. ด.ช.ธรรมรัตน   รักสัตย 
   3. ด.ช.ปฐพีพล   แจมจันทร   4. ด.ญ.ศรัณยพร   มาดาโต 
     ระดับมัธยมศึกษา   1. นายนิติภูมิ   จีนชาติ   2. น.ส.พนิตพิชา   มณีทูล 
   3. น.ส.เนตรนภา   ชินภักดี   4. น.ส.วรุณยุพา   ลักขษร 
   5. นายกฤศ   สิงหภิวัฒน  
     ระดับอุดมศึกษา   1. น.ส.จรัญญา   คําตัน   2. นายณัฐวัฒน   ชนะกุล 
31. สภ.โนนดินแดง วงเงินทุน 41,000.- บาท  
     ระดับประถมศึกษา   1. ด.ญ.พรลภัส   ผินสู   2. ด.ช.ภพธร   เทวัญรัมย 
   3. ด.ญ.พัชริดา   แอบศรีหาด   4. ด.ช.กฤติน   บุตรโต 
   5. ด.ช.บุญโท   ยุบไธสง   6. ด.ช.ธีรทร   พาพาน 
   7. ด.ช.ไตรคุณ   วามไธสง  
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31. สภ.โนนดินแดง   
     ระดับมัธยมศึกษา   1. น.ส.ฉัตรฤดี   เพ็งประโคน   2. ด.ญ.จิรนันท   จีนฉายยา 
   3. น.ส.นิภาภรณ   ศรีลอม   4. นายรัฐธรรมนูญ   ใสลําเพาะ 
   5. นายสมิธ   ไปวันเสาร  
     ระดับอุดมศึกษา   1. นายชยากร   ดํารีย   2. นายธวัชชัย   บรรจง 
   3. นายพลวรรธน   กล่ินสุคนธ  
32. สภ.บานใหมฯ วงเงินทุน  33,000.- บาท  
     ระดับประถมศึกษา   1. ด.ญ.พิมชนก   แกวสุวรรณ   2. ด.ช.นิติกร   โพธิแสง 
   3. ด.ญ.ธัญญลักษณ   วัดไธสง   4. ด.ช.ปุณยวัจน   ศิลปประกอบ 
     ระดับมัธยมศึกษา   1. นายอัมรินทร   อินไธสง   2. น.ส.ไหมไท   คงฤทธิ์ 
   3. น.ส.จินตจุฑา   แหนไธสง   4. น.ส.ณัฐพิมล   เทศไธสง 
   5. น.ส.ชฎาพร   ขอสวาง   6. น.ส.อารยา   เมืองแสน 
   7. ด.ช.พงศภัค   ทัดไทย  
    ระดับอุดมศึกษา   1. น.ส.นริศรา    ตีคลี  
33. สภ.ชํานิ วงเงินทุน 35,000.- บาท  
     ระดับประถมศึกษา   1. ด.ช.ศุภากร   วิเศษนคร   2. ด.ญ.สิริรัชญา   ประนามะเส 
   3. ด.ช.อครวินท   เข็มทอง   4. ด.ญ.ณิชมน    ดิลกลาภ 
     ระดับมัธยมศึกษา   1. นายพรสวรรค   สุขวิเศษ   2. น.ส.ศิรภัสสร   มอไธสง 
   3. น.ส.ณัชกมล   ดิษฐกระโทก   4. นายกฤษฒิพงศ   วิเชียร 
   5. นายนิรันดรชนันท   ชาญชาติ  
     ระดับอุดมศึกษา   1. นายชิตพล   ศิริวรรณ   2. นายรังสิกร   โกษากุล 
   3. น.ส.อัจฉริยา   ธีสุระ  
34. สภ.เฉลิมฯ วงเงินทุน  41,000.- บาท  
     ระดับประถมศึกษา   1. ด.ช.กิตติธาดา    นิ้มหัตถา  
     ระดับมัธยมศึกษา   1. นายปฏิภาณ   ผลสมหวัง   2. นายณัฐพัชร   อัฐาทิพย 
   3. นายอนันตดา   พรหมลักษณ   4. นายอนุชา   กรเศษสุวรรณ 
   5. นายกษิดิศ   แดงหมื่นไวย   6. น.ส.ษุภารดา   ตรากลาง 
   7. นายปริญญา   กระจางจิต   8. ด.ญ.จันทัปปภา   ละประโคน 
   9. น.ส.กิตติยาภรณ   ไชยมงคล  
     ระดับอุดมศึกษา   1. นายรณกฤต   โกรดประโคน   2. น.ส.เมธาวี   แปนชุมแสง 
   3. น.ส.ลลิตา   เอบมนทล  
35. สภ.แคนดง วงเงินทุน  30,000.- บาท  
     ระดับประถมศึกษา   1. ด.ช.ชวกร   สงวนรัมย   2. ด.ญ.เสาวธาร   แผนสุวรรณ 
   3. ด.ญ.สุกัญญา   เกียววานิช   4. ด.ญ.จิราพร   บุญศรี 
   5. ด.ญ.ทัตพิชา   เขตกลาง   6. ด.ช.กฤตภาส   ผาดไธสง 
   7. ด.ช.รัชศาสตร   โพธิ์สิทธิพันธุ  
     ระดับมัธยมศึกษา   1. น.ส.ศิริบูรณ   บํารุงธรรม   2. น.ส.ศศิกานต   ทองขาว 
   3. นายภูมิพัฒน   พิมพตะครอง   4. น.ส.ณัฐริกา   โพธิขํา 
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35. สภ.แคนดง   
     ระดับอุดมศึกษา   1. น.ส.ธัญวรรณ   ศรีหาจันทร  
36. สภ.ชุมแสง วงเงินทุน  18,000.- บาท  
     ระดับประถมศึกษา   1. ด.ญ.พรรัมภา  ใยเพ็ง   2. ด.ญ.ชรินทรทิพย   ศรีสุริยะกูล 
     ระดับมัธยมศึกษา   1. นายพิริยวิช  ดวงแขเพ็ญศิริกุล   2. นายภคราพล   แอนชัยภูมิ 
     ระดับอุดมศึกษา   1. น.ส.ภานุชรัตน   เล็กสูงเนิน   2. นายสุรบถ  อุไรรัตน 
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การประชุมประจําเดือน 
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โครงการจัดหาเสื้อเหลืองเพื่อสวมใสเทิดพระเกียรติเน่ืองในโอกาสมหามงคล 

เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจาอยูหัว 66 พรรษา 

 

 

ประชุมใหญสามัญประจําป 2560 
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โครงการอบรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาทในรัชกาลที่ 9 

 

การแขงขันกีฬาภายในตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมยประจําป 2561 
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จัดพวงหรีดเพื่อเปนการแสดงการไวอาลัยใหกับสมาชิกผูเสียชีวิต 

 

 

มอบเสื้อใหกับขาราชการตํารวจในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย 
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คณะทํางานตรวจประเมินธรรมาภิบาล จังหวัดบุรีรัมย ไดเขาทําการตรวจประเมินสหกรณฯ  
ตามหลักเกณฑสหกรณสีขาวดวยธรรมาภิบาล 

 

จัดอบรมใหความรูแกสมาชิก 
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พิธีแสดงมุทิตาจิตแดสมาชิกท่ีเกษียณอายุราชการ 

 
 

 


