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สารจาก 
พลต ารวจตรี ชาญชัย  พงษ์พิชิตกุล 
ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ 

*********************** 
 
เรียน ท่านสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จาํกัด 
 

ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาประเทศไทยและทั่วโลก ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส   
COVID-19 ซึ่งส่งผลกระทบในภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว สถานประกอบการต่างๆ รวมถึง      
สหกรณ์ต่างๆ ก็ได้รับผลกระทบไม่มากก็น้อย แต่อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการดําเนินการ ฝุายจัดการ และที่ปรึกษา 
ได้ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น จึงได้ร่วมกันหาแนวทางเพ่ือช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับสมาชิก      
และครอบครัวของสมาชิก โดยมีการออกมาตรการช่วยเหลือในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ทุกประเภทจากเดิมอัตราร้อยละ 8 ต่อปี ลดลงเหลืออัตราร้อยละ 7.75 ต่อปี มาตรการพักชําระหนี้เงินต้นมีกําหนด
ระยะเวลา  2 เดือน  

ในด้านการบริหารงาน คณะกรรมการดําเนินการได้มีการแก้ไขระเบียบบางระเบียบ เพ่ือให้สอดคล้องกับการ
ปฏิบัติงาน และไม่ขัดต่อกฎหมาย อีกทั้งได้จัดหาแหล่งเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ําไปตัดชําระหนี้สถาบันการเงินที่มี 
อัตราดอกเบี้ยสูง เพื่อเป็นการลดต้นทุนค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ผลการประกอบการในปีนี้ มีผลประกอบการ
เป็ นที่ น่ าพอ ใจ ในระดั บหนึ่ ง  ณ  วั นสิ้ นปี ท า งบัญชี   30  กั นย ายน  2563  สหกรณ์ มี ทุ นดํ า เ นิ นการ                      
จํานวน  3,480,257,089.08 บาท และมีผลกําไรในการดําเนินการ จํานวน  191,346,361.17 บาท เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน     
จํานวน  7,410,606.42 บาท ซึ่งในส่วนนี้จะเป็นผลย้อนกลับไปช่วยเหลือและเป็นสวัสดิการให้กับสมาชิก  

โอกาสนี้  ในนามคณะกรรมการดําเนินการ ขอขอบคุณฝุายส่ง เสริมและฝุายตรวจสอบทุกท่าน                  
ที่ให้ความร่วมมือเป็นที่ปรึกษา ให้คําแนะที่ดีและเข้าร่วมประชุมชี้แจงไขข้อข้องใจในทุกครั้ง และขอขอบคุณ    
สมาชิกทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ขออํานาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกที่ทุกท่าน
เคารพนับถือ จงปกปูองคุ้มครองท่านและครอบครัวตลอดไป 
 
 

        พลตํารวจตรี 
                                                                 ( ชาญชัย   พงษ์พิชิตกุล ) 
                                                          ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดสุรินทร ์
 
 
 
 
 
 



สารจาก 
พลต ารวจตรี รุทธพล  เนาวรัตน์ 

ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย ์
รองประธานกรรมการ ท าหน้าที่แทนประธานกรรมการ 

*********************** 
 
เรียน ท่านสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จาํกัด 
 

สําหรับปี 2563 เป็นปีที่สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จํากัด ดําเนินกิจการมาครบ 47 ปี 
สหกรณ์ฯได้ดําเนินกิจการโดยมีผลประกอบการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งความสําเร็จจะเกิดขึ้นไม่ได้ หากปราศจาก
ความร่วมมือจากทุกฝุาย ร่วมแรงร่วมใจจากทุกฝุาย ตั้งแต่คณะกรรมการ ฝุายจัดการ ที่ปรึกษา ตลอดถึงมวลสมาชิก            
ทําให้สหกรณ์ฯ มีความเจริญก้าวหน้าและมั่นคง มีผลประกอบการดีขึ้นตามลําดับ ดังเป็นที่ประจักษ์ในปัจจุบัน       
อีกทั้ งการสร้างความเชื่อถือที่มีต่อองค์กร โดยในปี 2562 และปี  2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธร             
จังหวัดบุรีรัมย์ จํากัด ได้ผ่านเกณฑ์การประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยหลักธรรมาภิบาลของคณะทํา งานตรวจประเมิน  
ธรรมาภิบาลระดับจังหวัด ซึ่งถือเป็นเครื่องยืนยันในการดําเนินงานของสหกรณ์ ที่ได้ยึดหลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารงานตลอดมา 

ในโอกาสนี้ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก จงดลบันดาลให้
คณะกรรมการ ฝุายจัดการ สมาชิกทุกท่านพร้อมครอบครัว ประสบความสุข ความเจริญ โดยทั่วกัน 
 
 

      พลตํารวจตร ี
                                                                ( รุทธพล  เนาวรัตน์ ) 
                                            รองประธานกรรมการ ทําหน้าที่แทนประธานกรรมการ 
                                               สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จํากัด 
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เลขานุการ 
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ผู้สอบบญัช ี
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ผู้ตรวจสอบกิจการ 
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 3. นายประกาศ  กล่าวกระโทก ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 
 4. นายประเทือง  กลิ่นคล้ายกัน ผู้สอบบัญชีภาคเอกชน 
 5. นางสาวอารีรัตน์ สมานดุษณี ผู้ตรวจสอบกิจการ 
 
พล.ต.ต.รุทธพล  เนาวรัตน์ รองประธานฯ ทําหน้าที่แทนประธานฯ มอบหมายให้ พ.ต.อ.ชวาล  อุทัยพันธุ์  
เลขานุการ  ทําหน้าที่ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 
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ระเบียบวาระที่ 1 
เร่ืองประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 

 สมาชิกครบองค์ประชุมแล้ว พลตํารวจตรีรุทธพล  เนาวรัตน์ รองประธานกรรมการทําหน้าที่แทน     
ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม แนะนําผู้เข้าร่วมประชุมใหญ่ให้ที่ประชุมทราบ        
และดําเนินการประชุมตามวาระ ดังนี้.- 
…………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………… 
 



ระเบียบวาระที่  
เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ

ประจ าปี 2562 
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ระเบียบวาระที่ 2 
เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

 

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2562 
วันพุธที่  16  ตุลาคม  2562 

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

 

จํานวนผู้แทนสมาชิกท่ีเข้าร่วมประชุมจํานวน  110  คน (จากจํานวนสมาชิกท้ังหมด  2,909 คน) 
กรรมการผูเ้ข้าร่วมประชุม 

  1. พ.ต.อ.ชาญชัย พงษ์พิชิตกุล รองประธานกรรมการ ทําหน้าท่ีแทนประธานกรรมการ 
  2. พ.ต.อ.รุทธพล เนาวรัตน ์ รองประธานกรรมการ 
  3. พ.ต.อ.ภูมิพัฒน์ ภัทรศรีวงษ์ชัย รองประธานกรรมการ 
  5. พ.ต.อ.ชวาล อุทัยพันธ์ุ เลขานุการ 
  4. พ.ต.อ.ต่อศักดิ์ ศรีเสริม เหรัญญิก 
  6. พ.ต.อ.สัมภาษณ ์ ศรีจันทึก กรรมการ 
  7. พ.ต.อ.สุทธิ ภู่หริย์วงศส์ุข กรรมการ 
  8. พ.ต.อ.ธีรพล ยมนา กรรมการ 
  9. พ.ต.อ.เจตน์สฤษฎิ ์ แพ่งศรีสาร กรรมการ 
10. พ.ต.อ.สนอง วรรณโคตร กรรมการ 
11. พ.ต.อ.สมศักดิ ์ นิเต็ม กรรมการ 

 

กรรมการที่ไมเ่ข้าร่วมประชุม 
 - ไม่ม ี
 

ที่ปรึกษาคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม 
  1. พ.ต.อ.ณรงค์ฤทธิ์ ด่านสุวรรณ ์ รอง ผบก.ภ.จว.บรุีรัมย ์
  2. พ.ต.อ.ประยูร ศาลาทอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.บุรรีัมย ์
  3. พ.ต.อ.สมชัย โสภณปัญญาภรณ ์ ผกก.สภ.หนองสองห้อง 
  4. พ.ต.อ.สมนึก เจียมจังหรีด ผกก.สภ.พลับพลาชัย 
  5. พ.ต.อ.ชัยพันธุ์ ทัพวงษ์ ผกก.สภ.ละหานทราย 
  6. พ.ต.อ.วิราช คํารินทร ์ ผกก.สภ.หนองหงส ์
  7. พ.ต.อ.เสกสรร บุญยรัชนิกร ผกก.สภ.พุทไธสง 
  8. พ.ต.อ.อัษฎไณย ปูองกัน ผกก.สภ.ห้วยราช 
  9. พ.ต.อ.วิษณุ อาภรณ์พงษ ์ ผกก.สภ.กระสัง 
10. พ.ต.อ.วชิรวิทย ์ วรรณธาน ี ผกก.สภ.แคนดง 
11. พ.ต.อ.บุญสินธุ ์ ผดุงสุข ผกก.สภ.ทะเมนชัย 
12. พ.ต.อ.ศิลปชัย พงศ์วัชรจินดา ผกก.สภ.นาโพธ์ิ 
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ที่ปรึกษาคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม (ต่อ) 

13. พ.ต.อ.กัมพล วงษ์สงวน ผกก.สภ.บ้านกรวด 
14. พ.ต.อ.สมยศ พื้นชัยภูมิ ผกก.สภ.บ้านใหม่ฯ 
15. พ.ต.อ.เศวต เศวตวิวัฒน์ ผกก.สภ.ประโคนชัย 
16. พ.ต.อ.ยุทธนา ไตรทิพย ์ ผกก.สภ.ลําดวน 
17. พ.ต.ท.แดน คงพลปาน รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บ้านด่าน 
18. พ.ต.ท.วิศิษฎ ์ บัวสง่าวงศ์ สวญ.สภ.ชุมแสง 
19. พ.ต.ท.พุทธรักษ ์ อารยะรังส ี สวญ.สภ.หินเหล็กไฟ 
20. พ.ต.ท.ทีฆโชติ ชัยพชรโชติ สวญ.สภ.ถาวร 
21. พ.ต.ท.สยาม เกียรติบรรจง สวญ.สภ.โคกกระชาย 
22. พ.ต.ท.จักรพงศ ์ ทาสุวรรณ สว.สภ.หนองไม้งาม 
23. พ.ต.ท.ภูวดิท ปิติภัทรชนากร สว.สภ.หนองไทร 
24. พ.ต.ท.วิเชียร พรหนองแสน สว.สภ.โนนเจริญ 
25. พ.ต.ท.ไกรสิทธ์ิ หาญยิ่ง สวป.สภ.พลับพลาชัย ปรก.สว.นปพ.กก.สืบสวน ภ.จว.บุรีรมัย์ 

 

ที่ปรึกษาคณะกรรมการทีไ่ม่เข้าร่วมประชุม 
  1. พ.ต.อ.อดุลย ์ ชัยประสิทธิกลุ ผกก.สืบสวน ภ.จว.บรุีรัมย ์
  2. พ.ต.อ.ภควัต ธรรมด ี ผกก.สภ.นางรอง 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
  1. นายดุสิต ทองทา สหกรณ์จังหวัดบรุีรัมย ์
  2. นางอมรรัตน ์ เอกอนันต์วงศ ์ หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรรีัมย ์
  3. นายดํารง ทองบุญ ผู้สอบบญัชีภาคเอกชน 
  4. นายประกาศ กล่าวกระโทก ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 
  5. นางสาวอารรีัตน ์ สมานดุษณ ี ผู้ตรวจสอบกิจการ 

 

ระเบียบวาระที่  1     เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 พล.ต.ต.ชาญชัย  พงษ์พิชิตกุล รองประธานกรรมการ ทําหน้าที่แทนประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม  กล่าวเปิด
การประชุม และแนะนําผู้เข้าร่วมประชุมใหญ่ให้ที่ประชุมทราบ พร้อมกล่าวต้อนรับผู้แทนสํานักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์         
ผู้แทนสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบกิจการด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่ง  
ประธานในท่ีประชุม มอบหมายให้ พ.ต.อ.ชวาล  อุทัยพันธุ์ลขานุการ ทําหน้าท่ีดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 
 

ระเบียบวาระที่  2     เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
เลขานุการ เลขานุการเสนอที่ประชุมใหญเ่พื่อรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2562 
มติที่ประชุม รับรอง 
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ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองเพ่ือทราบ 
เลขานุการ 3.1 เร่ืองรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 
1. รายงานกิจการทั่วไป 
 ในรอบปีทางบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่  30 กันยายน 2562 คณะกรรมการดําเนินการขอสรุปผลการดําเนินงานของสหกรณ์ฯ 
เปรียบเทียบกับปีก่อน ดังนี้ 

ที ่ รายการ รอบปีทางบัญช ี เพิ่ม (ลด) ร้อยละ 
  ณ 30 ก.ย.2562 ณ 30 ก.ย.2561   
1 จํานวนสมาชิก 2,909 2,944 (35) (1.19) 
2 สินทรัพย์รวม 3,550,304,766.55 3,624,428,035.04 (74,123,268.49) (2.05) 
3 หนี้สินรวม 2,017,458,789.71 2,211,570,629.95 (194,111,840.24) (8.77) 
4 ทุนของสหกรณ ์ 1,532,845,976.84 1,412,857,405.09 119,988,571.75 8.49 
5 ทุนเรือนหุ้น 1,066,783,910.00 989,215,200.00 77,568,710.00 7.84 
6 ทุนสะสมตามข้อบังคับ 32,790,773.89 25,382,929.89 7,407,844.00 29.18 
7 เงินรับฝาก 183,601,110.19 166,348,637.74 17,252,472.45 10.37 
8 ลูกหนี้เงินกู้สมาชิกคงเหลือสิ้นป ี 3,421,679,236.00 3,431,246,501.00 (9,567,265.00) (0.28) 
9 เงินกู้ยืมสถาบันการเงินอ่ืนคงเหลอืสิ้นปี 1,682,965,965.54 1,896,601,965.54 (213,636,000.00) (11.26) 
10 รายได ้ 278,221,037.47 276,537,317.26 1,683,720.21 0.61 
11 ค่าใช้จ่าย 94,285,282.27 92,451,741.78 1,833,540.49 1.98 
12 กําไรสุทธิ 183,935,754.75 184,085,575.48 (149,820.73) (0.08) 
13 อัตราดอกเบีย้เงินกู ้ 8% 8%   

 

1. ด้านการบริหารงานท่ัวไป 
1.1 ด้านสมาชิก 

 จํานวนสมาชิก ณ วันที่  30 กันยายน 2561 2,944 คน 
บวก จํานวนสมาชิกที่สมัครเข้าใหม่ระหว่างปี 31 คน 
หัก จํานวนสมาชิกที่ลาออกระหว่างปี 43 คน 
 จํานวนสมาชิกเสียชีวิตระหว่างปี 22 คน 
 สมาชิกถูกให้ออกจากสหกรณ์ (ตามข้อบังคับ) 1 คน 
 จํานวนสมาชิก ณ วันที่  30 กันยายน 2562 2,909 คน 
 เป็นชาย   2,846  คน   เป็นหญิง   63 คน   

 

1.2 ด้านทุนดําเนินงาน  
 1.2.1 ทุนดําเนินงาน (หนี้สินและทุน) 

ณ วันท่ี  30 กันยายน 2561 มีทุนดําเนินงาน 3,624,428,035.04 บาท 
ณ วันท่ี  30 กันยายน 2562 มีทุนดําเนินงาน 3,550,304,766.55 บาท 
ลดลง จากปีก่อนเป็นเงิน  74,123,268.49 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.05 
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 1.2.2 ทุนเรือนหุ้น 

ณ วันท่ี  30 กันยายน 2561 มีทุนเรือนหุ้นรวมทั้งสิ้น 989,215,200.00 บาท 
ณ วันท่ี  30 กันยายน 2562 มีทุนเรือนหุ้นรวมทั้งสิ้น 1,066,783,910.00 บาท 
เพิ่มขึ้น จากปีก่อนเป็นเงิน  77,568,710.00 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.84 

 

1.3 ด้านการให้บริการเงินรับฝากจากสมาชิก  
 เงินฝากออมทรัพย ์ เงินฝากออมทรัพย ์

จากเงินกู้พิเศษ 
ฝากสะสมทรัพย ์

ยอดยกมาจากปีก่อน 158,508,737.74 0.00 7,839,900.00 
บวก เงินฝากระหว่างปี 41,878,457.88 3,333,792.65 6,798,800.00 
หัก  สมาชิกถอนเงินฝากระหว่างปี 20,989,985.43 3,333,792.65 10,434,800.00 
เงินฝาก ณ 30 ก.ย.2562 179,397,210.19 0.00 4,203,900.00 

 

* ปัจจุบันอัตราดอกเบีย้ - เงินฝากออมทรัพย ์  ร้อยละ  4.25 ต่อปี 
   - เงินฝากออมทรัพย์จากเงินกู้พิเศษ ร้อยละ  4.25 ต่อปี 
   - เงินฝากสะสมทรัพย ์  ร้อยละ  4.50 ต่อป ี
 

1.4 ด้านการให้บริการเงินกู้แก่สมาชิก 
 ในระหว่างปี สหกรณ์ฯ ให้เงินกู้แก่สมาชิกรวม  3,270 สัญญา เป็นเงิน  1,240,231,490.- บาท (หนึ่งพันสองร้อยสี่สิบล้าน-   
สองแสนสามหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) มีรายละเอียดดังนี้ 

จ านวนสญัญาและจ านวนเงินกู้ทกุประเภท 
สมาชิกยื่นกู้เงินแตล่ะประเภท จํานวนสัญญา จํานวนเงิน(บาท) 
1. เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน 2,504 47,473,900.00 
2. เงินกู้สามัญ 739 1,189,050,000.00 
    - โครงการเงินกู้เพ่ือการศึกษา --- --- 
    - โครงการเงินกู้เพ่ือซื้อรถจักรยานยนต ์ 6 293,400.00 
    - โครงการเงินกู้เพ่ือซื้อคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีในการสื่อสาร 1 17,490.00 
    - โครงการเงินกู้เพ่ือซื้ออาวุธปนื 1 30,700.00 
    - โครงการเงินกู้เพ่ือซื้อรถจักรยาน 2 36,000.00 
3. เงินกู้พิเศษ 17 3,330,000.00 
รวมสญัญาเงินกู้ทุกประเภท 3,270 1,240,231,490.00 

 

2. การกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินต่างๆ 
 ณ วันท่ี  30 กันยายน 2562 สหกรณ์ฯ มีเจ้าหนีเ้งินกู้คงเหลือดังนี้ 

ที ่ ช่ือสถาบันการเงิน ประเภทเงินกู้ วงเงินกู้ (ล้านบาท) เงินกู้คงเหลือ (ล้านบาท) 

1 - ชุมนุมสหกรณ์ออมทรพัย์แห่งประเทศไทย จํากัด 
เงินกู้ระยะยาว 605,290,965.54 453,965,965.54 
เงินกู้ระยะปานกลาง 565,000,000.00 564,000,000.00 

2 - ธนาคารกรุงไทย จํากดั 
เงินกู้เบิกเกินบัญช ี 30,000,000.00 0.00 
ตั๋วสัญญาใช้เงิน 555,000,000.00 0.00 
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ที ่ ช่ือสถาบันการเงิน ประเภทเงินกู้ วงเงินกู้ (ล้านบาท) เงินกู้คงเหลือ (ล้านบาท) 

3 - ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
เงินกู้เครดติเงินสด 100,000,000.00 0.00 
ตั๋วสัญญาใช้เงิน 550,000,000.00 550,000,000.00 

4 - สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จํากัด เงินกู้ระยะยาว 150,000,000.00 115,000,000.00 
 รวม  4 สถาบัน เป็นเงินท้ังสิ้นจํานวน  2,555,290,965.54 1,682,965,965.54 

 

3. รายงานลูกหนี้คงเหลือท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้
 สหกรณ์ฯ ได้ดําเนินการติดตามเรง่รัดหนี้สนิจากสมาชิกที่เสยีชีวิต ถูกให้ออกหรือไล่ออกจากราชการ และยังมีหนี้สินค้างชําระ  
อยู่กับสหกรณ์ฯ หนี้สินจํานวนนี้สหกรณ์ฯ ได้ดําเนินการจัดช้ันคุณภาพหนี้และตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้แล้วตามระเบียบฯ            
ที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กําหนดโดยเริ่มตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา ขณะเดียวกันสหกรณ์ฯ ได้ดําเนินการเร่งรัดติดตามหนี้สินเหล่านี้     
มาอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด 
 ณ วันท่ี  30 กันยายน 2562 สหกรณ์ฯ มีหนี้ค้างชําระประเภทเงินกู้สามัญลดลงเหลือจํานวน 1 ราย มรีายละเอียดดังนี้ 

1. ลูกหนี้จัดชั้นต่ํากว่ามาตรฐาน จํานวน  1  ราย เป็นเงิน 320,978.80  บาท 
 

คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของลูกหนี้ท้ังหมดซึ่งลดลงจากปีก่อน  476,588.70 บาท 
หมายเหตุ  - ลูกหนี้จัดช้ันต่ํากว่ามาตรฐาน หมายถึง ลูกหนี้ที่ค้างชําระต้นเงินและ/หรือดอกเบี้ยเป็นระยะเวลาติดต่อกันเกิน
กว่า   3 เดือน แต่ไม่เกิน  6 เดือน นับแต่วันที่ครบกําหนด 
 

4. สิทธิประโยชนส์ําหรับสมาชิก 
4.1 การจัดทุนส่งเสริมการศึกษาบตุรสมาชิก 
 คณะกรรมการดําเนินการได้จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนทุนส่งเสริมการศึกษาให้กับบุตรสมาชิกเป็นเงินจํานวน  
1,500,000.- บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) แยกตามประเภทของทุนแต่ละประเภทได้ดังนี้ 

ทุนระดับ จ่ายทุนละ (บาท) จํานวนทุน (ทุน) เป็นเงิน (บาท) 
ประถมศึกษา 2,000 169 338,000.00  บาท 
มัธยมศึกษา 3,000 230 690,000.00  บาท 
อุดมศึกษา 4,000 118 472,000.00  บาท 

รวม  517 1,500,000.00  บาท 
 

หมายเหต ุ: สมาชิกสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ในภาคผนวก 
 

4.2 การมอบเงินสงเคราะห์เกีย่วกับการศพของสมาชิก 
 สหกรณ์ฯ จ่ายเงินสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพจํานวน  22 ราย เป็นเงินจํานวน  680,000.- บาท (หกแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)     
มีรายละเอียดดังนี้ 

ลําดับที่ ยศ - นาม นามสกุล สังกัด จํานวนเงิน(บาท) 
1 ร.ต.ต.ประสาน ศิริมาลย์กิจ บํานาญ 30,000.- 
2 ร.ต.ต.สมชาย อ้นไธสง สภ.บ้านใหม่ฯ 30,000.- 
3 ร.ต.ต.ทรงเดช ระภักด ี บํานาญ 30,000.- 
4 ร.ต.ต.สนธยา แสนพลกรัง สภ.ละหานทราย 30,000.- 
5 พ.ต.อ.วิรัตน์ ถาดทอง บํานาญ 30,000.- 
6 ด.ต.เลิศสมบัติ วันโท สภ.เฉลิมพระเกียรติ 30,000.- 
7 ด.ต.นิวัติ อินนอก สภ.ทะเมนชัย 30,000.- 
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ลําดับที่ ยศ - นาม นามสกุล สังกัด จํานวนเงิน(บาท) 
8 ร.ต.ต.รสริน วราวกิสิต บํานาญ 30,000.- 
9 ร.ต.ต.สมจิตร หวังกรองทอง สภ.กระสัง 30,000.- 
10 ร.ต.ท.ธีรศักดิ์ โภคทรัพย ์ สภ.หนองไม้งาม 30,000.- 
11 ร.ต.ต.ปราโมทย์ คําโฮง สภ.ปะคํา 30,000.- 
12 ร.ต.อ.ชํานาญ จารัตน์ สภ.บ้านกรวด 30,000.- 
13 ร.ต.ท.สิทธิไชย สิงห์วี สภ.ชําน ิ 30,000.- 
14 ด.ต.สันติ ศูนย์ตรง สภ.ห้วยราช 30,000.- 
15 พ.ต.ท.แก้วเก้า แพงศร ี สภ.ละหานทราย 30,000.- 
16 ร.ต.อ.ติณณ์ณรัตน์ เศษสุวรรณ บํานาญ 30,000.- 
17 ด.ต.สุวรรณ์ แพนพัฒน ์ สภ.ชําน ิ 50,000.- 
18 ร.ต.ต.นิรันดร์ สุทธิรักษ ์ สภ.ถาวร 30,000.- 
19 ร.ต.ต.แถม เคาะกระโทก สภ.หนองกี ่ 30,000.- 
20 ร.ต.ท.กังวล หาญสันเทียะ สภ.หนองไม้งาม 30,000.- 
21 ด.ต.ชาญ สวัสดิ์พุทรา สภ.เมืองบุรีรัมย์ 30,000.- 
22 ร.ต.ต.ไพชยนต์ เหง้ากอก สภ.นางรอง 30,000.- 

 

4.3 เงินช่วยเหลือสมาชิกท่ีได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบตัิหน้าที ่
สหกรณ์ฯ จ่ายเงินช่วยเหลือสมาชิกกรณีได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าท่ีจํานวน  11 ราย เป็นเงินจํานวน  59,000.- บาท  

(ห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) มีรายละเอียดดังนี้ 
ลําดับที่ ยศ - นาม นามสกุล สังกัด จํานวนเงิน(บาท) 

1 ร.ต.อ.สหพร ศิริจันโท สภ.บ้านด่าน 2,000.- 
2 ร.ต.ท.ปรึชา เชิดฉาย สภ.นางรอง 2,000.- 
3 ร.ต.ท.วิจิตร ธนูศิลป์ สภ.หนองไทร 3,000.- 
4 ด.ต.ชนะพัฒน์ เฉลิมรัมย์ สภ.เมืองบุรีรัมย์ 4,000.- 
5 ด.ต.สมชาย กาละมัง สภ.เมืองบุรีรัมย์ 3,000.- 
6 ด.ต.ณัฐวรรธน์ ชาติธราพงศ์ สภ.โนนดินแดง 10,000.- 
7 ด.ต.สุรศักดิ์ อินพิทักษ ์ สภ.เมืองบุรีรัมย์ 3,000.- 
8 พ.ต.ท.มติพจน์ สุทธิวงศ์ สภ.ทะเมนชัย 2,000.- 
9 ด.ต.ชูเดช ดิลกลาภ สภ.ชําน ิ 10,000.- 
10 ด.ต.ชุติเทพ ราชวิชา สภ.เมืองบุรีรัมย์ 10,000.- 
11 ด.ต.สมบัติ วันทาน ี สภ.สตึก 10,000.- 

 

4.4 การสนับสนุนกิจกรรมของหนว่ยงานตํารวจภูธรจังหวัดบรุีรัมย์,สาํนักงานตํารวจแห่งชาติ,หน่วยงานอ่ืนและร่วมการกุศลต่างๆ 
ลําดับที่ รายการ จํานวนเงิน(บาท) 

1 สนับสนุนงบประมาณการจัดงานวันตาํรวจ ในสังกัดตํารวจภธูรจังหวัดบุรีรัมย์ 20,000.- 
2 สนับสนุนงบประมาณการจัดกจิกรรมวนัเด็กแห่งชาติร่วมกับตาํรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ 4,000.- 
3 สนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่ายในการจดัการแข่งขันกีฬาภายในของตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ 200,000.- 
4 สนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่ายโครงการเตรียมความพร้อมนักกีฬาบาสเกตบอลของตํารวจภธูรจังหวัด

บุรีรัมย์ เพื่อเป็นตัวแทนตํารวจภูธรภาค 3 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬากองทัพไทย ครั้งที่ 52 
 

150,000.- 
5 สนับสนุนงบประมาณจัดซ้ือของที่ระลึกให้กับสมาชิกเป็นเสื้อเหลืองเพื่อสวมใส่เทิดพระเกียรติ 

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
 

742,750.- 
6 สนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่ายโครงการตรวจเยี่ยมมอบสิ่งของบํารุงขวัญขา้ราชการตํารวจในสังกัด

ตํารวจภธูรจังหวัดบุรีรัมย์ ประจําป ี2562 ของตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย ์
 

50,000.- 
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ลําดับที่ รายการ จํานวนเงิน(บาท) 
7 สนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่ายโครงการตรวจเยี่ยมมอบสิ่งของบํารุงขวัญขา้ราชการตํารวจสังกัด

ตํารวจภธูรจังหวัดบุรีรัมย์ที่เป็นชุดครูฝึกต้นแบบ (Local CAT) ของตํารวจภธูรจงัหวัดบุรีรัมย ์
 

24,000.- 
8 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดทํา “โครงการจัดหาปัตตาเล่ียนเพื่อเป็นสวัสดิการให้กับสมาชิกและ

ข้าราชการตํารวจในสังกัดตํารวจภธูรจังหวัดบุรีรัมย์” 
 

57,600.- 
9 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดทํา “โครงการเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักสถาบนัในภาคอีสานตอนล่าง” 

ของตํารวจภธูรจังหวัดบุรีรัมย์ 
 

33,250.- 
10 สนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่าย “โครงการอบรมและบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

เร่ืองออมอย่างไรให้เป็นสุขยามเกษยีณ ปี 2562” ของตํารวจภูธรภาค 3 
 

80,000 
11 สนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่ายโครงการรับบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค เพือ่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 

ในพื้นที่ตํารวจภธูรภาค 3 
 

100,000.- 
12 บริจาคเงินสมทบกองทุนสวัสดิการสํานกังานกําลังพล สาํนักงานตํารวจแห่งชาติ เพื่อช่วยเหลือข้าราชการ

ตํารวจที่ได้รับบาดเจ็บ ทพุพลภาพ และเสียชีวิตจากการปฏิบัติหนา้ที ่
 

200,000.- 
13 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดบุรีรัมย ์ประจาํปี 2562 ของสํานักงาน

สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย ์
 

10,000.- 
14 บริจาคเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันสหกรณ์นักเรียน ของกลุ่มส่งเสริมและพฒันาธุรกิจสหกรณ์ 

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

1,000.- 
15 บริจาคเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมในการออกร้านของเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ “งานกาชาด 

มหัศจรรย์แห่งไหมบุรีรัมย์ประจาํปี 2562” ร่วมกับสํานกังานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

2,000.- 
16 บริจาคร่วมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภยัน้าํท่วม ตามโครงการจิตอาสา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ช่วยเหลือ ฟื้นฟ ูดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัย จังหวัดร้อยเอ็ด ของสํานักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย ์
 

2,000.- 
17 บริจาคร่วมทําบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดตันตยาภิรม ตําบลทับเทีย่ง อําเภอเมืองตรัง 

จังหวัดตรัง ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
 

1,000.- 
18 บริจาคร่วมทําบุญทอดกฐินสามัคคี ณ วดับ่างามวิชา ตําบลหนองเมือง อําเภอบา้นหมี่ จังหวัดลพบุรี 

ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จํากัด 
 

1,000.- 
19 บริจาคร่วมทําบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดมณีบรรพตวรวิหาร ตําบลระแหง อําเภอเมืองตาก 

จังหวัดตาก ของกรมทรัพยากรธรณี 
 

1,000.- 
20 บริจาคร่วมทําทอดผา้ปุาสามัคคีเพื่อจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ณ วัดปาุภาวนาราม ตําบลหนองไผ่ 

อําเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ของสํานกังานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

1,000.- 
 

5. รายงานเงินกองทุนสวัสดิการสมาชิก (ผู้ค้ําประกัน) 
ตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน สหกรณ์ฯ จ่ายเงินกองทุนสวัสดิการสมาชิก (ผู้ค้ําประกัน) กรณีสมาชิกเสียชีวิตรวมทั้งหมด       

126 ราย กรณีโดนไล่ออกจากราชการรวมทั้งหมด  9 ราย สหกรณ์ฯ จ่ายเงินกองทุนเงินกองทุนสวัสดิการสมาชิก (ผู้ค้ําประกัน) ไปแล้ว 
เป็นจํานวนเงินท้ังสิ้น  53,228,783.- บาท ณ วันที่  30 กันยายน 2562 มีเงินกองทุนสวัสดิการสมาชิก (ผู้ค้ําประกัน) คงเหลือจากการ
จัดสรรกําไรสุทธิและจากงบประมาณรับ-จ่าย จํานวน  27,671,217.- บาท 

สุดท้ายนี้ ในนามคณะกรรมการดําเนินการ ขอขอบคุณฝุายส่งเสริมและฝุายตรวจสอบทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นที่ปรึกษา    
ในงานทุกด้านและเข้าร่วมประชุมชี้แจง ให้คําแนะนํา และให้ข้อคิดที่เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานตลอดมา และขอขอบคุณสมาชิก   
ทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมใหญ่วันนี้ 

จึงเสนอท่ีประชุมใหญ่เพื่อทราบ 
มติที่ประชุม รับทราบผลการดําเนินงาน 
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เลขานุการ 3.2 เร่ืองรายงานการตรวจสอบกจิการ 
เรียน ที่ประชุมใหญส่หกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจภูธรจังหวัดบุรรีัมย์ จํากดั 

ตามที่ท่ีประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2561 เมื่อวันท่ี  16 ตุลาคม2561 ได้เลือกตั้งข้าพเจ้าเป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ 
ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์จํากัด ประจําปีทางบัญชีสิ้นสุดวันที่  30 กันยายน 2562 ซึ่งข้าพเจ้าได้ทําการตรวจสอบและ
รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการดําเนินการเป็นประจําทุกเดือนที่เข้าตรวจสอบนั้น ข้าพเจ้าขอเสนอ ผลการตรวจสอบ
ประจําปีโดยสรุป ดังต่อไปนี้ 
1. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
     1.1 เพื่อตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดาํเนินการ 
     1.2 เพื่อตรวจสอบการปฏิบัตงิานเกี่ยวกับการบัญชีและการควบคุมการเงิน 
     1.3 เพื่อตรวจสอบการดําเนินงานอ่ืนๆ ของสหกรณ ์
     1.4 เพื่อให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานด้านบัญชี การเงิน และการดําเนินงานอ่ืนๆ 
2. ขอบเขตการตรวจสอบ 
     2.1 ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีตามเอกสารหลกัฐาน 
     2.2 ตรวจสอบการควบคุมการเงินตามระเบยีบและข้อกําหนดของสหกรณ ์
     2.3 ตรวจสอบการดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ระเบยีบ และมติของที่ประชุม 
     2.4 ตรวจสอบการบริหารของคณะกรรมการดําเนินการตามแผนงานและงบประมาณที่กําหนดไว้ 
3. ผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะที่สหกรณ์ควรแกไ้ข 
     3.1 ผลด้านการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานในรอบปี มีดังนี ้   
   รายได ้ 278,221,037.47 บาท 
   ค่าใช้จา่ย 94,285,282.72 บาท 
   กําไรสุทธ ิ 183,935,754.75 บาท 

   กําไรสุทธิลดลงจากปกี่อน (คิดเป็นร้อยละ 0.08) 149,820.73 บาท 
 

     3.2 ด้านการเงิน 
ณ วันสิ้นปีมีเงินสดคงเหลือในมือจํานวน 25,000.00 บาท มีเงินฝากธนาคาร 5 บัญชี รวมจํานวนเงิน 114,783,705.03 บาท    

มีเงินฝากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจแห่งชาติจํานวน  40,043.52 บาท 
เงินสดและเงินฝากถูกต้องตามบัญชีและสมุดคู่ฝากการควบคุมการใช้จ่ายของสหกรณ์เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการรับจ่าย

และเก็บรักษาเงินสดในมือไม่เกิน  30,000.00 บาท การใช้จ่ายเงินของสหกรณ์ได้จ่ายไปเพื่อกิจการของสหกรณ์ฯ ควรแก่เหตุผล    
ตามระเบียบ มติที่ประชุม และอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมใหญ่โดยวิธีถัวจ่ายได้ทุกรายการ 
 

     3.3 ด้านการบริหารงานของสหกรณ ์
คณะกรรมการได้กําหนดระเบียบว่าด้วยการแบ่งแยกหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ไว้อย่างชัดเจน โดยเหมาะสมรัดกุม และ

บริหารงานตามนโยบาย แผนงาน กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติที่ประชุมใหญ่และมติที่ประชุมคณะกรรมการ 
 

     3.4 ด้านบัญช ี
สหกรณ์จัดทําบัญชีเรียบร้อยเป็นปัจจุบัน มีเอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีครบถ้วนสมบูรณ์ มีการใช้โปรแกรม

คอมพิวเตอร์มาประมวลผลทั้งระบบ จึงได้ข้อมูลที่ถูกต้อง สามารถเปรียบเทียบบัญชีย่อยและบัญชีคุมยอดได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว       
เป็นปัจจุบัน 
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     3.5 ด้านการให้กู้แก่สมาชิก 

      จํานวนเงิน  
3.5.1 ยอดยกมา ณ วันต้นป ี   3,431,246,501.00 บาท 
3.5.2 เงินให้กู้ระหว่างป ี     
        - เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน จํานวน    2,504    สัญญา 47,473,900.00 บาท 
        - เงินกู้สามัญ จํานวน      739 สัญญา 1,189,050,000.00 บาท 
        - เงินกู้พิเศษ จํานวน       17 สัญญา 3,330,000.00 บาท 
        - เงินกู้โครงการ จํานวน       10 สัญญา 377,590.00 บาท 
3.5.3 รับชําระระหว่างป ี   1,249,798,755.00 บาท 
3.5.4 ยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นป ี   3,421,679,236.00 บาท 
เงินให้กู้แก่สมาชิก ลดลงจากปกี่อน  9,567,265.00 บาท  คิดเป็นร้อยละ 0.28  
ณ วันที่  30 กันยายน 2562 สหกรณ์ฯ มีบัญชีค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญจาํนวน  320,978.80 บาท ลดลงจากปกี่อน  476,588.70 บาท 

 

     3.6 ด้านเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืม 
 ยอดยกมาต้นป ี กู้เพิ่ม ชําระคืน คงเหลือ  
เงินเบิกเกินบัญชี 0.00 605,039,577.10 605,039,577.10 0.00 บาท 
ตั๋วสัญญาใช้เงิน ธกส. 550,000,000.00 2,750,000,000.00 2,750,000,000.00 550,000,000.00 บาท 
เงินกู้ ชสอ. 1,101,601,965.54 565,000,000.00 648,636,000.00 1,017,965,965.54 บาท 
เงินกู้ ธกส. 100,000,000.00 0.00 100,000,000.00 0.00 บาท 
เงินกู้ สอ.วชิรพยาบาล 145,000,000.00 0.00 30,000,000.00 115,000,000.00 บาท 
รวมทั้งสิ้น 1,896,601,965.54 3,920,039,577.10 4,133,675,577.10 1,682,965,965.54 บาท 

     เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูย้ืม ลดลงจากปกี่อน  213,636,000.00 บาท  คิดเป็นร้อยละ 11.26 
 

     3.7 ด้านการรับฝากเงิน 
ประเภทเงินรับฝาก ยอดยกมาต้นป ี รับฝากเพิ่ม ถอน คงเหลือ  

เงินรับฝากออมทรัพย ์ 158,508,737.74 41,878,457.88 20,989,985.43 179,397,210.19 บาท 
เงินรับฝากออมทรัพย์(กู้พิเศษ) 0.00 3,333,792.65 3,333,792.65 0.00 บาท 
เงินรับฝากสะสมทรัพย ์ 7,839,900.00 6,798,800.00 10,434,800.00 4,203,900.00 บาท 
รวมทั้งสิ้น 166,348,637.74 52,011,050.53 34,758,578.08 183,601,110.19 บาท 

     เงินรับฝากจากสมาชกิ เพิ่มขึ้นจากปีก่อน  17,252,472.45 บาท  คิดเป็นร้อยละ 10.37 
 

     3.8 ด้านทุนเรือนหุ้น 
 ยอดยกมาต้นป ี ซ้ือหุ้นเพิ่ม ถอนหุ้น คงเหลือ  
ทุนเรือนหุ้น 989,215,200.00 96,340,270.00 18,771,560.00 1,066,783,910.00 บาท 

     ทุนเรือนหุ้น เพิ่มขึ้นจากปีกอ่น  77,568,710.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.84 
 

     3.9 ทุนสํารองและทุนสะสมตา่งๆ ตามข้อบังคับ 
 ยอดยกมาต้นป ี เพิ่มขึ้น ลดลง คงเหลือ  
ทุนสํารอง 214,173,699.72 35,161,838.48 0.00 249,335,538.20 บาท 
ทุนรักษาระดับเงินปันผล 1,710,000.00 100,000.00 0.00 1,810,000.00 บาท 
ทุนสาธารณประโยชน ์ 4,033,356.89 3,000,000.00 3,723,800.00 3,309,556.89 บาท 
ทุนสวัสดิการสมาชิกฯ(ผู้คํ้า)      
- ส่วนที่สหกรณ์ฯ สมทบ 19,639,573.00 15,000,000.00 6,968,356.00 27,671,217.00 บาท 
- ส่วนที่สมาชกิสมทบ 141,435,000.00 5,130,000.00 3,205,000.00 143,360,000.00 บาท 
รวมทั้งสิ้น 380,991,629.61 58,391,838.48 13,897,156.00 425,486,312.00 บาท 

     ทุนสํารองและทุนสะสมต่างๆ ตามขอ้บังคับเพิ่มขึ้นจากปกี่อน  44,494,682.48 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.68 
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     3.10 การให้ข้อสังเกตและคําแนะนํา 

จากการตรวจสอบ ไม่ปรากฏข้อบกพร่องอันจะเป็นผลกระทบให้เกิดความเสียหายแก่สหกรณ์แต่อย่างใดขอขอบคุณ
คณะกรรมการดําเนินการ,เจ้าหน้าที่สหกรณ์ และสมาชิกทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ เพื่อให้การตรวจสอบสําเร็จลุล่วง       
ไปด้วยดี 
 

(ลงช่ือ)          อารีรัตน์  สมานดษุณ ี
                           (นางสาวอารีรัตน์  สมานดุษณ)ี 
               ผู้ตรวจสอบกิจการ 
ที่อยู่  188/50 หมู่บ้านนีโอแลนด์ ซอย 9 หมู่ที่ 16 
ตําบลนอกเมือง  อําเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร์ 
โทร. 062-3519445,089-2803629 
มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบกิจการประจําปี 2562 
 

ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองเพ่ือพิจารณา 
เลขานุการ 4.1  เร่ืองพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปีสิน้สุดวันที่  30 กันยายน 2562 
 ประธานฯ เสนอว่า นายทะเบียนสหกรณ์ได้มอบหมายให้ คุณประเทือง  กลิ่นคล้ายกัน เป็นผู้สอบบัญชีประจําปี              
งบการเงิน 2562 ตามบัญชีกําไรขาดทุนและงบดุลที่ผู้สอบบัญชีได้ทําการตรวจสอบแล้ว (รายละเอียดอยู่ในหน้า 11 - 31 ) 
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มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมตัิงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุน งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบ
งบการเงินประจําปี 2562 
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เลขานุการ 4.2 เร่ืองพิจารณาจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2562 

สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จํากัด มีกําไรสุทธิประจําปี 2562 จํานวน  183,935,754.75 บาท (หนึ่งร้อย-    
แปดสิบสามล้านเก้าแสนสามหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบสี่บาทเจ็ดสิบห้าสตางค์)  คณะกรรมการดําเนินการขอเสนอที่ประชุมใหญ่
พิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี 2562 ซึ่งได้จัดทํารายละเอียดการจัดสรรโดยหลักการแล้วดังต่อไปนี้ 

การจัดสรรกําไรสุทธิประจาํปี  2562 
ปี 2562 ปี 2561 

ปันผล  8% 
เฉลี่ยคืน  19.50% 

ปันผล  8% 
เฉลี่ยคืน  19% 

1. เป็นเงินสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของกําไรสุทธ ิ 30,048,839.75 16.34% 35,161,838.48 19.10% 
2. เป็นค่าบํารุงสันนิบาตสหกรณ์ ร้อยละ 1 ของกําไรสุทธ ิ
   แต่ไม่เกิน 30,000.00 บาท 

 
30,000.00 

 
0.02% 

 
30,000.00 

 
0.02% 

3. เป็นเงินปันผลตามหุ้นที่ชําระแล้วให้จา่ยได้ไม่เกิน 
   อัตราร้อยละ10 ต่อปีโดยคิดตามสว่นระยะเวลา   
   สหกรณ์ฯ คิดให้ร้อยละ 8 

 
 

81,394,817.00 

 
 

44.25% 

 
 

75,122,724.00 

 
 

40.81% 
4. เป็นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกตามส่วนจํานวนรวม 
   แห่งดอกเบี้ยเงินกู้ สหกรณ์ฯ คิดให้ร้อยละ 19.50 

 
53,362,098.00 

 
29.01% 

 
51,671,013.00 

 
28.07% 

5. เป็นเงินโบนัสไม่เกินร้อยละ 10 ของกําไรสุทธ ิ 6,000,000.00 3.26% 6,000,000.00 3.26% 
6. เป็นทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 2  
   ของทุนเรือนหุ้น 

 
100,000.00 

 
0.05% 

 
100,000.00 

 
0.05% 

7. เป็นเงินทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกินร้อยละ 10 ของกําไรสุทธ ิ 4,000,000.00 2.18% 3,000,000.00 1.63% 
8. เป็นเงินทุนสวัสดิการสมาชิก (ผู้คํ้าประกัน)  ไม่เกินร้อยละ10  
    ของกําไรสุทธ ิ

 
9,000,000.00 

 
4.89% 

 
13,000,000.00 

 
7.06% 

 183,935,754.75 100% 184,085,575.48 100% 
 

การจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี 2562  ตามที่เสนอมาจะมผีลดังนี้ 
1. เป็นของสมาชิก ( ข้อ 3,4 ) 73.26% จํานวน 134,756,915.00  บาท 
2. เป็นผลประโยชน์ของสมาชิก ( ข้อ 1,6,7,8 ) 23.46% จํานวน 43,148,839.75  บาท 
3. เป็นของคณะกรรมการและเจ้าหน้าท่ี ( ข้อ 5 ) 3.26% จํานวน 6,000,000.00  บาท 
4. เป็นของสันนิบาตสหกรณ์ ( ข้อ 2 ) 0.02% จํานวน 30,000.00  บาท 

 

จากการจัดสรรข้างต้น 
ได้พิจารณาด้วยเหตุผล กล่าวคือ 

1. ให้เงินปันผลร้อยละ 8  ด้วยเหตุผลว่า เงินปันผลเป็นการให้กําลังใจให้กับสมาชิกที่พยายามเก็บออมเงินรายเดือนไว้         
และเป็นเงินท่ีสมาชิกได้ประโยชน์กันทุกคน (สมาชิกมีหุ้น 100.- บาท ได้ผลตอบแทน 8.- บาท)   

2. ให้เงินเฉลี่ยคืนร้อยละ 19.50  ด้วยเหตุผลว่า รายได้ส่วนใหญ่ได้มาจากการปล่อยสินเช่ือเงินกู้ให้กับสมาชิก จึงเห็นควร       
ให้ผลตอบแทนในรูปของเงินเฉลี่ยคืนร้อยละ 19.50 (สมาชิกเสียดอกเบี้ย 100. - บาท จะได้คืน 19.50 บาท) เท่ากับว่าสมาชิก        
เสียดอกเบี้ยเงินกู้ให้กับสหกรณ์ฯ ในอัตราร้อยละ 8 ตลอดทั้งปี สมาชิกจะเสียดอกเบี้ยเงินกู้ให้กับสหกรณ์ฯ เหลือเพียงร้อยละ      
6.44 ต่อปี หรือร้อยละ 0.53 สตางค์ ต่อเดือน ซึ่งเงินเฉลี่ยคืนนี้กู้จากสถาบันการเงินอ่ืนจะไม่มีให้ 

3. นอกจากจํานวนเงินที่สมาชิกได้แล้ว เงินที่เหลือได้ปัดเข้าเป็นทุนสํารอง ทุนสาธารณประโยชน์ และเงินทุนสวัสดิการ      
ซึ่งเป็นผลประโยชน์ส่วนรวมต่อไป 

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
มติที่ประชุม อนุมัติตามที่คณะกรรมการเสนอ 
 



- 33 - 
 
เลขานุการ 4.3  เรื่องพิจารณากําหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ําประกันประจําปี 2563 

อาศัยความตามข้อ 17 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพยต์ํารวจภูธรจังหวัดบุรีรมัย์ จํากัด 
“วงเงินกู้ยืมหรือค้ําประกัน ที่ประชุมใหญ่อาจกําหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค้ําประกันสําหรับปีหนึ่งๆ ไว้ตามที่จําเป็น          

และสมควรแก่การดําเนินงาน วงเงินซึ่งกําหนดดังว่านี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบี ยนสหกรณ์ ถ้าที่ประชุมใหญ่ยังมิได้
กําหนดหรือนายทะเบียนสหกรณ์ยังมิได้ให้ความเห็นชอบวงเงินกู้ยืมหรือการค้ําประกัน สําหรับปีใด ก็ให้ใช้วงเงินกู้ยืมหรือ             
การค้ําประกันสําหรับปีก่อนไปพลาง” 

สําหรับปีบัญชี 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จํากัด ได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2561 
และได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ให้ใช้วงเงินกู้ยืมหรือค้ําประกันประจําปีจํานวน  1,896,700,000. - บาท (หนึ่งพัน--    
แปดร้อยเก้าสิบหกล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) 

ในปีบัญชี 2563  เพื่อรองรับการดําเนินธุรกิจตามแผนงานที่วางไว้ ให้สามารถบริการสมาชิกได้อย่างทั่วถึง และรักษา    
สภาพคล่องได้อย่างพอเพียง จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมใหญ่กําหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์ฯ อาจกู้ยืมหรือค้ําประกันประจําปี 2563 ในปีบัญชี
สิ้นสุด  30 กันยายน 2563 เป็นเงินจํานวน  1,974,000,000.- บาท (หนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสี่ล้านบาทถ้วน) 

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
มติที่ประชุม พิจารณาแล้วมมีติเป็นเอกฉันท์ให้สหกรณ์ฯ กําหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ําประกันประจําปสีิ้นสดุวันท่ี 30 กันยายน 
2563 ไว้ไม่เกิน  1,974,000,000.- บาท (หนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสี่ลา้นบาทถ้วน) 
 

เลขานุการ 4.4  เร่ืองพิจารณาเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกจิการประจ าปี 2563 
ในที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2561 ได้เลือกนางสาวอารีรัตน์  สมานดุษณี เป็นผู้ตรวจสอบกิจการประจําปี 2562          

ซึ่งมีวาระการทํางาน 1 ปี สหกรณ์ฯ ต้องเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการประจําปี 2563 จํานวน 1 ท่าน แทนคนเดิมที่ครบวาระ            
แต่ผู้ที่ครบวาระอาจได้รับเลือกตั้งซ้ําอีกได้  ทั้งนี้คณะกรรมการดําเนินการได้มีมติเห็นชอบเสนอนางสาวอารีรัตน์  สมานดุษณี          
เป็นผู้ตรวจสอบกิจการต่อ มีประวัติโดยย่อดังนี้ 
การปฏิบัติงานตรวจสอบบัญช ี

1. เข้าปฏิบัติงานเป็นประจําทุกเดอืน อย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง โดยมีผู้ช่วยผูต้รวจสอบกิจการจาํนวน 2-4 คน 
2. เสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการเป็นประจําทุกเดือน 
3. ขอบเขตการปฏิบตัิงานตรวจสอบมีดังนี้ 
     - ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีตามเอกสารหลักฐาน 
     - ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงินตามระเบียบและข้อกําหนดของสหกรณ ์
     - ตรวจสอบการดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ระเบียบ และมติที่ประชุม 
     - ตรวจสอบการบริหารของคณะกรรมการดําเนินการตามแผนงานและงบประมาณที่กําหนดไว้ 

การศึกษา 
ระดับปริญญาตร ี

- บริหารธุรกิจบณัฑติ (การบัญชี) จากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
- นิติศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ระดับปริญญาโท 
- บัญชีมหาบัณฑติ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- นิติศาสตร์มหาบณัฑติ จากมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
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ประสบการณ์การทํางาน 
 - อาจารย์ 7 ประจําสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลยัราชภฎัสรุินทร์ 
 - ผู้สอบบัญชีภาษีอากร 
 - ผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดบุรรีัมย์ จํากัด (พ.ศ.2549-ปัจจุบัน) 
 - ผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรุินทร์ จํากัด (พ.ศ.2551-ปัจจุบัน) 
ประสบการณ์การทํางาน (ต่อ) 
 - ผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการตํารวจนครราชสมีา จํากัด (พ.ศ.2554-2556) 
 - ผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการตํารวจสุรินทร์ จาํกัด (พ.ศ.2556-ปัจจุบัน) 
จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
มติที่ประชุม อนุมัติเลือก นางสาวอารีรตัน์  สมานดุษณี เป็นผู้ตรวจสอบกิจการประจําปี 2563 
 

เลขานุการ 4.5  เร่ืองพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีประจ าปี 2563 
มีผู้สอบบัญชีภาคเอกชนที่ขึ้นทะเบียนกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เสนอบริการตรวจสอบบัญชีมายังสหกรณ์ออมทรัพย์

ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จํากัด จํานวน  2 ราย คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเบื้องต้นแล้วเห็นควรนําเสนอที่ประชุมใหญ่
พิจารณาทั้ง  2 ราย  จึงเสนอท่ีประชุมใหญ่พิจารณาคัดเลือก  1 ราย เพื่อเป็นผู้สอบบัญชีสําหรับปีสิ้นสุดทางบัญชี  30 กันยายน 2563 
โดยมีข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

รายการเปรียบเทียบข้อมลู 
รายละเอียดการเสนอบริการสอบบัญชี นายประเทือง  กลิ่นคล้ายกัน นางวรพินดา  สารศรี 

1. การเข้าปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชี 
    - จํานวนครั้งที่เข้าตรวจสอบ 
 

 
- เข้าตรวจสอบบัญชีดว้ยตนเองพร้อมผูช้่วย
อย่างน้อยปีละ 4 คร้ัง 

 
- เข้าตรวจสอบบัญชีดว้ยตนเองพร้อมผูช้่วย
อย่างน้อยปีละ  3 คร้ัง 

    - จํานวนผู้ช่วย - มีผู้ช่วยเข้าร่วมทาํการตรวจสอบ 
ไม่น้อยกวา่  2 คน 

- มีผู้ช่วยเข้าร่วมทาํการตรวจสอบ 
ไม่น้อยกวา่  2 คน 

2.การจัดทํารายงานผลการตรวจสอบ 
    - รายงานระหว่างป ี

 
- รายงานผลการตรวจสอบบัญชี  ระหวา่งปีให้
สหกรณ์ทราบ 

 
- รายงานผลการตรวจสอบบัญชีระหว่างปีให้
สหกรณ์ทราบ 

    - รายงานประจําป ี - รายงานการตรวจสอบบัญชีประจําป ีตาม
ระเบียบที ่
นายทะเบยีนสหกรณ์กําหนด 

- รายงานการตรวจสอบบัญชีประจําป ีตาม
ระเบียบที ่
นายทะเบยีนสหกรณ์กําหนด 

3. บริการการอื่นๆ - ยินดีให้คําแนะนําในการบริหารการเงิน การ
บัญชีตามที่เห็นสมควร โดยไม่ถือเป็นค่าบริการ
พิเศษ แต่อยา่งใด 
- ยินดีจะเข้าร่วมประชุมใหญ่หรือประชมุ
คณะกรรมการดําเนินการ 
ทุกครั้ง ตามที่สหกรณ์ร้องขอ 

- การเข้าร่วมประชุมใหญห่รือประชุม
คณะกรรมการเป็นไปตามที่สหกรณ์ 
ร้องขอ 
 

5. ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี 
    - จํานวนเงิน 

 
- 90,000.- บาท 

 
- 120,000.- บาท 

    - การเบิกค่าธรรมเนียม - จะพิจารณาตามความเหมาะสมและความ
จําเป็น 

- จะพิจารณาตามความเหมาะสมและความ
จําเป็น 

 

 จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัตเิป็นเอกฉันท์เลือก นายประเทือง  กลิ่นคล้ายกนั ผู้ชํานาญงานตรวจสอบบัญชสีหกรณ์ ให้เป็น
ผู้สอบบญัชีสหกรณ์สาํหรับปสีิ้นสดุวันท่ี  30 กันยายน 2563 ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีจํานวน  90,000.- บาท (เก้าหมื่นบาทถ้วน) 
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เลขานุการ 4.6  เร่ืองพิจารณาอนุมัติแผนงานโครงการและงบประมาณรายจ่าย - รายรับ ประจ าปี 2563 

คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์  จํากัด ขอเสนอแผนงานและงบประมาณรายรับ - 
รายจ่าย ประจําปี 2563 เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับแผนกลยุทธ์ฉบับที่ 1 (ปีบัญชี 2561 - 2564) ซึ่งใช้เป็นเครื่องมือ         
การบริหารจัดการในการนําแผนกลยุทธ์มาใช้ในการจัดทําแผนงานประจําปี 2563 สรุปได้เป็นดังนี้ 
 

1. วิสัยทัศน ์

 “เป็นองค์กรการเงินที่มั่นคง บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาคุณภาพชีวิต แก่สมาชิกและสังคม ยึดหลัก           
ธรรมาภิบาล มุ่งมั่นพัฒนาสู่ยุค 4.0” 
 

2. พันธกิจ 

 สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จํากัด ได้กําหนดพันธกิจเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่กําหนดไว้ เพื่อประโยชน์       
แก่สมาชิกและขบวนการสหกรณ์ ดังนี้ 
      พันธกิจที่ 1. พัฒนาองค์กรให้มีความมั่นคงทางการเงิน 
      พันธกิจที่ 2. พัฒนาองค์กร บุคลากร ให้มีความเข้มแข็ง ภายใตก้ารบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
      พันธกิจที่ 3. พัฒนาระบบการเงิน และสวสัดิการ ให้สอดคล้องกับความต้องการของสมาชิก 
      พันธกิจที่ 4. พัฒนาปรับปรุง อาคารสํานักงาน อุปกรณ์ และระบบเทคโนโลยี ให้มีความทันสมัยและเหมาะสม 
      พันธกิจที่ 5.พัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกให้ดีขึ้น และสนับสนนุช่วยเหลือสังคม 
จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนกลยุทธ์ฉบับท่ี 1 (ตั้งแต่ปี 2561 - 2564) จึงได้จัดทําแผนงานประจําป ี2563 ด้านต่างๆ ไว้ดังนี้ 
(รายละเอียดปรากฏในหน้า 36 - 43) 
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แผนงานโครงการประจําปี 2563 

ลําดับ แผนงานโครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรม รายละเอียดค่าใช้จา่ย งบประมาณ (บาท) 
1. โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบ

ฐานข้อมูลสมาชิกและระบบรักษาความ
ปลอดภัยฐานข้อมูลสมาชิก 

   (1) ระดบัความสําเร็จในการจัดหา
โปรแกรมระบบงานสหกรณ์ออมทรัพย ์
 

   (1) ดาํเนินการพัฒนาปรับปรุง
ฐานข้อมูลเดิม 
   (2) ดาํเนินการพัฒนา ดูแล รกัษา
โปรแกรมเครื่องคอมพิวเตอร์ 
   (3) ดาํเนินการพัฒนาโปรแกรมระบบ
สหกรณ์จากระบบปฏบิัติการวินโดว ์
เอ็กซ์พี เป็นระบบปฏิบัติการวินโดว์ 10 

   (1) ค่าบริการผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล  
   (2) ค่าบริการดูแลรักษาโปรแกรม 
   (3) ค่าใชจ้่ายอื่นๆ 
 

แผนงานโครงการที่ 1 และ 2 อยู่ใน
งบประมาณหมวดค่าใช้สอย 
    - ค่าโปรแกรมสหกรณ์ฯ,  
ค่าบํารุงรักษาโปรแกรมและ 
ค่าดูแลพัฒนาระบบ 300,000.- 
 

2. โครงการพัฒนาระบบสื่อสารขอ้มูล/
ข่าวสาร/วารสาร/SMS 

   (1) ระดับความสําเร็จในการพัฒนา
โปรแกรมระบบงานสารสนเทศของ
สหกรณ์ 

   (1) เพิ่มชอ่งทางการติดต่อสื่อสารกับ
สมาชิก 
   (2) พัฒนาระบบสือ่สารเพื่อความ
สะดวกและรวดเร็ว 
   (3) สร้างความพึงพอใจ 

   (1) ค่าบริการผู้ดูแลระบบ 
   (2) ค่าใชจ้่ายอื่นๆ 

 

3. โครงการอบรมสัมมนาให้ความรู้แก่
กรรมการ,เจ้าหน้าที ่และสมาชิก 
 
      

   (1) ระดบัความสําเร็จในการ 
ส่งเสริมให้ กรรมการ,เจ้าหน้าที่ และสมา
ขิก เข้ารับการอบรมหลกัสูตรต่างๆ 
 

   (1) สาํรวจความต้องการของสมาชิก 
   (2) จัดฝึกอบรมให้ความรู้เพิ่มพูนทักษะ
ของบุคลากรให้มีศักยภาพยิ่งขึ้น 
   (3) ส่งเสริมให้ความรู้ด้านวิชาการแก่
สมาชิก 

   (1) ค่าวิทยากร 
   (2) ค่าอาหาร เครื่องดื่ม 
   (3) ค่าเอกสาร 
   (4) ค่าใชจ้่ายอื่นๆ 

อยู่ในงบประมาณหมวดค่าใช้สอย 
    - ค่าจัดอบรมสัมมนาให้ความรู้แก่
กรรมการ, เจ้าหนา้ที่ และสมาชิก   
200,000.- 

4. โครงการระดมเงินฝาก 
เพิ่มทุนเรือนหุ้น  

ระดับความสําเร็จในการ   
เชิญชวนให้สมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ 

   (1) ประชาสัมพันธ์ รณรงค์เปิดรับ
สมาชิกใหม ่

   (1) ค่าเอกสารประชาสัมพันธ ์
   (2) ค่าใชจ้่ายอื่นๆ 

10,000.- 
 

5. โครงการส่งเสริมการออม  
เพิ่มรายได้ลดค่าใช้จ่าย 
 

   (1) ระดบัความสําเร็จในการเชิญชวนให้
สมาชิกออมเงินในรูปของการออมเงินหรือ
ซ้ือหุ้น 

   (1) รณรงค์ให้สมาชิกมีการออมเงิน 
เพิ่มทุนเรือนหุ้น 
   (2) จัดทําแผ่นพบัประชาสัมพันธ ์

   (1) ค่าเอกสาร แผ่นพับ 
ประชาสัมพันธ ์
   (2) ค่าใชจ้่ายตา่งๆ 

10,000.- 
 

6. โครงการให้สวัสดิการแก่สมาชิก 
 

   (1) ระดับความสําเร็จในการ 
จัดสวัสดิการให้กบัสมาชิก 
 

   (1) แจกของที่ระลึกสําหรับสมาชิก 
ที่เกษียณอายุราชการ 
 

   (1) ค่าสนบัสนุนส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ 
ของสมาชิก 
   (2) ค่าของที่ระลึก 
   (3) ค่าใชจ้่ายอื่นๆ 

100,000.- 
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ลําดับ แผนงานโครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรม รายละเอียดค่าใช้จา่ย งบประมาณ (บาท) 

7. โครงการส่งเสริมกีฬาสานสัมพันธ์ 
      
 
 
 
 
      

   (1) ระดบัความสําเร็จในการ 
จัดกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ระหวา่ง
หน่วยงานและสมาชิก 
 

   (1) จัดกิจกรรมกีฬาเพื่อสร้าง
ความสัมพันธอ์ันดีระหวา่งสมาชิก 
   (2) เขา้ร่วมกจิกรรมกับสาํนักงาน
สหกรณ์จังหวัด 
   (3) สนับสนุนกิจกรรมของหน่วยงานอื่น 
   (4) รว่มกิจกรรมของหน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง 

   (1) ค่าบริจาคสมทบทุนส่งเสริม 
สนับสนุนกิจกรรมของชุมชน 
   (2) ค่าใชจ้่ายอื่นๆ 
 

210,000.- 
 

8. โครงการส่งเสริมอาชีพแก่สมาชิกและ
ครอบครัวสมาชิก 
 

   (1) ระดบัความสําเร็จในการ ส่งเสริม
อาชีพแก่สมาชิกและ 
ครอบครัวสมาชิก 
 

   (1) ให้ความรู้ด้านอาชีพเสริมแก่สมาชิก
และครอบคลุมถึงครอบครัวสมาชิก 

   (1) ค่าวิทยากร 
   (2) ค่าอาหารเครื่องดื่ม 
   (3) ค่าเอกสาร 
   (4) ค่าใชจ้่ายอื่นๆ 

60,000.- 
 
 

9. โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่
เยาวชน 

   (1) ระดบัความสําเร็จในการ ส่งเสริม
ด้านการศึกษาให้กับเยาวชน 
 

   (1) เขา้ร่วมกจิกรรมในหน่วยงานและ
ชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียง 
   (2) สนับสนุนกิจกรรมของหน่วยงาน
ของหน่วยงานตา่งๆ 
   (3) สร้างความสัมพันธอ์ันดีระหวา่ง
สหกรณ์กับหน่วยงานในชุมชน 

   (1) ค่าบริจาค สมทบทุนส่งเสริม
สนับสนุนกิจกรรม 
 

10,000.- 
 

10. โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อม  

   (1) ระดบัความสําเร็จในการเข้าร่วม
กิจกรรมในสังคมและชุมชน 

   (1) เขา้ร่วมกจิกรรมในหน่วยงานและ
ชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียง 
   (2) สนับสนุนร่วมมืออนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ของชุมชน 

   (1) ค่าบริจาค สมทบทุนส่งเสริม
สนับสนุนกิจกรรม 
   (2) ค่าใชจ้่ายอื่นๆ 

50,000.- 
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ลําดับ แผนงานโครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรม รายละเอียดค่าใช้จา่ย งบประมาณ (บาท) 
11. โครงการสนับสนุนส่งเสริม 

ให้ความร่วมมือกับสังคมและชุมชน 
   (1) ระดบัความสําเร็จในการเข้าร่วม
กิจกรรมในสังคมและชุมชน 

   (1) เขา้ร่วมกจิกรรมในหน่วยงานและ
ชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียง 
   (2) สนับสนุนกิจกรรมของ 
หน่วยงานของหน่วยงานต่างๆ 
   (3) สร้างความสัมพันธอ์ันดี ระหว่าง
สหกรณ์ กับหนว่ยงาน 
ในชุมชน 

   (1) ค่าบริจาค สมทบทุนส่งเสริม
สนับสนุนกิจกรรมของชุมชน 
   (2) ค่าของที่ระลึก 
   (3) ค่ารับรองหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
   (4) ค่าใชจ้่ายอื่นๆ 

50,000.- 

 

รวมแผนงาน  11 โครงการ  แยกเป็นรายละเอียดดังนี้ 
1. โครงการที่ 1 - 3 อยู่ในงบประมาณหมวดค่าใช้สอย รวมเป็นเงิน 500,000.- บาท 
2. โครงการที่ 4 -11 อยู่ในงบประมาณค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์    --- ” --- 500,000.- บาท 
 รวมแผนงาน  11 โครงการ  เป็นเงินทั้งสิ้น  1,000,000.- บาท 
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เร่ืองการพิจารณางบประมาณรายจ่ายและประมาณการรายรับประจ าปี 2563 
 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 (ต้ังแต่  1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 
ประเภทรายจา่ย ปี 2562 ปี 2563 คําประกอบคําชีแ้จง 

ตั้งไว้ จ่ายจริง ขอตั้ง 
1.หมวดเงินเดือน     
- เงินเดือน 3,100,000 2,427,480 3,100,000 - จ่ายเป็นเงินเดือนเจ้าหน้าที่จํานวน  9 คน 

เป็นเงิน 2,629,560.- บาท โดยถือจ่ายตาม
บัญชีอัตราเงินเดือน ตามระเบียบและตั้งไว้ 
เพื่อจ่ายกรณี 
   1.รับเจ้าหน้าที่เพิ่ม  3 คน  
   2 . ป รั บ บั ญ ชี เ งิ น เ ดื อ น ร ะ ห ว่ า ง ปี            
ตามโครงสร้างการเปลี่ ยนแปลงของทาง
ราชการหรือตามที่คณะกรรมการดําเนินการ
เห็นสมควร 

- ค่าจ้าง 108,000 108,000 108,000 - จ่ายเป็นค่าแม่บ้านสําหรับทําความสะอาด   
1 คน เดือนละ  9,000.- บาท รวมเป็นเงิน  
108,000.- บาท 

2.หมวดค่าตอบแทน     
- ค่าตอบแทนเจ้าหนา้ที ่
  การเงินและเจ้าหน้าที ่
  ปฏบิัติงานเกี่ยวกับ 
  สหกรณ์ 

332,000 329,952 333,400 - จ่ายสมนาคุณแก่เจ้าหน้าที่การเงินทุก สภ. ,
เจ้าหน้าที่โอนข้อมูลเงินเดือนเจ้าหน้าที่ดูแล   
ในด้านเว็บไซต์ของสหกรณ์และเจ้าหน้าที่      
ที่ประสานงานเกี่ยวกับงานของสหกรณ์ในด้าน
ต่างๆ 

- ค่าตรวจสอบกิจการ 102,000 102,000 102,000 - จ่ายเป็นค่าตรวจสอบกิจการของผู้ตรวจสอบ
กิจการตามที่ประชุมใหญ่เลือกตั้ง เดือนละ 
8,500.- บาท ประมาณ  12 คร้ัง 

- ค่าเบี้ยประชุม 
 
 

570,000 482,400 570,000 - จ่ า ย เป็ น ค่า เบี้ ยประชุมคณะกรรมการ
อํานวยการ,คณะกรรมการดําเนินการ 15 คน,   
ที่ปรึกษาไม่เกิน 35 คน และผู้เข้าร่วมประชุม
ประจําเดือน และจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุม
ค ณ ะ อ นุ ก ร ร ม ก า ร ชุ ด ต่ า ง ๆ  ต า ม ที่
คณะกรรมการดําเนินการมอบหมาย 

- ค่าตอบแทนที่ปรึกษา  
  คณะกรรมการ 

900,000 900,000 900,000 - จ่ายค่าตอบแทนที่ปรึกษาคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่สหกรณ์แต่งตั้ งตามระเบียบ
สหกรณ์เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 

- ค่าตอบแทนผู้สอบบัญช ี
  ภาคเอกชน 

90,000 80,000 90,000 - จ่ า ย เ ป็ น ค่ า ส อ บ บั ญ ชี ใ ห้ ผู้ ส อ บ บั ญ ชี
ภาคเอกชน ซ่ึงเป็นบุคคลที่ที่ประชุมใหญ่อนุมัติ 

3.หมวดค่าวัสด ุ     
- เครื่องเขียนแบบพิมพ ์ 250,000 165,227.80 250,000 - จ่ายเป็นค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ในกิจการ

สหกรณ์เช่นใบเสร็จรับเงินกระดาษต่อเนื่อง,
ทะเบียนต่างๆ,กระดาษถ่ายเอกสาร,สมุดคู่ฝาก
ทุกประเภท,ใบฝาก,ใบถอนแบบพิเศษต่อเนื่อง 
และอื่นๆ เป็นต้น 
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ประเภทรายจา่ย ปี 2562 ปี 2563 คําประกอบคําชีแ้จง 
ตั้งไว้ จ่ายจริง ขอตั้ง 

- ค่าวัสดุอื่นๆ 50,000 15,368 50,000 - จ่ายเป็นค่าจัดซื้อของใช้สํานักงาน เช่น น้ํายา
สุขภัณฑ์/ตรายาง/ยากําจัดปลวก/ธงชาติ/
กระดาษชําระ/เครื่องเย็บกระดาษ/ไม้กวาด 
เป็นต้น 

4.หมวดครุภัณฑ์     
- เครื่องใช้สํานักงาน 300,000 --- 400,000     เ พื่ อ ใ ห้ ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น ข อ งสห ก ร ณ์           

มีประสิทธิภาพสูงสุดและทดแทนอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ที่เสื่อมสภาพ จึงขอจัดซ้ืออุปกรณ์
คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์เพื่อใช้ในสํานักงาน
ดังนี้ 
     1.เครื่องคอมพิวเตอร์จํานวน 7 เครื่อง  
เพื่อรองรับระบบปฏิบัติการวินโดว์ 10 
     2.เครื่องคอมพิวเตอร์SERVER จํ านวน     
1 เครื่อง 
     3.เครื่องปริ้นเตอร์หัวเข็มแคร่ยาวจํานวน  
3 เครื่ อง  ทดแทนเครื่ อง เดิมที่ ใช้ สํ าหรับ     
ปริ้นแผ่นทะเบียน 
     4.เครื่องปริ้นเตอร์เลเซอร์จํานวน 1 เครื่อง 
ทดแทนเครื่องเดิมที่ใช้สําหรับพิมพ์สัญญาเงินกู้ 
     5. เครื่อ งนับธนบัตรจํานวน 1 เครื่อ ง 
ทดแทนเครื่องเดิมที่ชํารุด 
     6.เครื่องปรับอากาศจํานวน 1 เครื่อง  
     7.กล้องวงจรปิดพร้อมเดินสาย และ
อุปกรณ์ควบคุมจํานวน 1 ชุด 
     8.ตู้ เ ก็ บ เ ค รื่ อ ง คอ ม พิ ว เ ต อ ร์ SERVER 
จํานวน  1 ตู้ 
     9.เต็นท์จํานวน  2 หลัง เพื่อไว้อํานวย
ความสะดวกและให้บริการกับสมาชิก 
     10.ตู้เก็บเอกสารและครุภัณฑ์อื่นๆ ของ
สํานักงาน 

5.หมวดค่าใช้สอย     
- ค่าเบี้ยเล้ียงพาหนะ 200,000 64,304 200,000 - จ่ายเป็นค่าเบี้ยเล้ียงพาหนะสําหรับกรรมการ,

เจ้ าหน้าที่ ,สมาชิก หรือบุคคลภายนอกที่
สหกรณ์มี คว ามจํ า เป็นขอ ให้ เดิ นทาง ไป
ปฏิบัติงานของสหกรณ์ 

- ค่าเบี้ยเล้ียงพาหนะ    
  เลขานุการและเหรัญญิก 

168,000 168,000 168,000 - จ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะสําหรับกรรมการ 
ผู้ทํ าหน้ าที่ เลขานุการและเหรัญญิกรวม    
เดือนละ 14,000.- บาท 12 เดือน เป็นเงิน  
168,000.- บาท 
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- ค่ารับรอง 150,000 67,726.31 150,000 - จ่ายสําหรับเป็นค่ารับรองคณะกรรมการและ
ที่ปรึกษาที่มาประชุมสหกรณ์ และเข้าร่วม
กิ จ ก ร รม ใน โ อ ก า สต่ า ง ๆ  ข อ งสห ก ร ณ์
ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์,รับรองแขกที่มาเยี่ยม
ชมกิจการ รวมทั้งผู้ตรวจสอบกิจการ,ผู้สอบ
บัญชี และสมาชิกสหกรณ์ 

- ค่าล่วงเวลา 
 

100,000 60,300 100,000 - จ่ า ย เ ป็ น ค่ า ล่ ว ง เ ว ล า ข อ ง เ จ้ า ห น้ า ที่            
ในวันหยุด หรือนอกเวลาราชการ กรณีมีงาน
เร่งด่วน,การตรวจสอบ ยอดหุ้น-หนี้เงินฝาก,
รวบรวมข้อมูลเพื่อนําเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญ
และวิสามัญ เป็นต้น 

- ค่าจัดอบรมสัมมนาให้ความรู้แก ่
  กรรมการ เจ้าหนา้ที่ และสมาชิก 

200,000 --- 200,000 - จ่ายสําหรับการจัดโครงการอบรมสัมมนาให้
ความรู้กับสมาชิก 

- ค่าพัฒนาบุคลากร 50,000 6,912 50,000 - สําหรับเจ้าหน้าที่ในการศึกษาอบรม 
- ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน 
  ตามแผนกลยุทธ ์

500,000 314,500 500,000 - จ่ายสําหรับการจัดทําโครงการตามแผน     
กลยุทธ์ 

- ค่าโปรแกรมสหกรณ์ฯ, 
  ค่าบํารุงรักษาโปรแกรม 
  และค่าดแูลพัฒนาระบบ 

300,000 36,000 300,000 - ค่ า พั ฒ น า โ ป ร แ ก ร ม ร ะ บ บ ส ห ก ร ณ์          
จากระบบปฏิบัติการวินโดว์ เอ็ก ซ์พี  เป็น
ระบบปฏิบัติการวินโดว์ 10 
- ค่าดูแลบํารุงรักษาโปรแกรมระบบสหกรณ์
รายปีจํานวน 15,000.- บาท 
- ค่าเช่าพื้นที่ เก็บข้อมูลเว็บไซต์ (Hosting)  
และชื่อเว็บไซต์ (Domain name) ปีละ  
1,500.- บาท 
- ค่ า ดู แ ล ร ะ บ บ ส ม า ชิ ก อ อ น ไ ล น์ ปี ล ะ     
8,000.- บาท 
- ค่ า บ ริ ก า ร ส่ ง ข้ อ ค ว า ม ( SMS)  ปี ล ะ      
5,000.- บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
- ใช้จ่ ายในการพัฒนาปรับปรุงโปรแกรม
สหกรณ์,ค่าเบี้ยเลี้ยง,และค่าพัฒนาเว็บไซต์ 
ของสหกรณ์ 
- ค่าต่ออายุโปรแกรมแอนตี้ไวรัส 3,000.- บาท 

- ค่าซ่อมแซมบํารุงและ 
  รักษาทรัพย์สิน  

100,000 57,644 100,000 - จ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงเครื่องคอมพิวเตอร์,
เครื่องปรับอากาศค่าน้ํามันหล่อลื่น,ค่าใช้จ่าย 
ในการซ่อมบํารุงยานพาหนะและทรัพย์สินอื่น
ของสหกรณ์ 

- ค่าใช้จ่ายวันประชุมใหญ ่ 300,000 100,597 500,000 - จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในวันประชุมใหญ่
สามัญประจําปี และการประชุมใหญ่วิสามัญ 

- ค่าของสมนาคุณ 800,000 800,000 800,000 จัดทําของที่ระลึกสําหรับสมนาคุณแก่สมาชิก
ตามที่คณะกรรมการดําเนินการพิจารณา 
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- ค่าอากรและค่าธรรมเนียม 100,000 25,543 50,000 - ค่า ธรรม เนี ยมในการ โอนเ งินชํ าระหนี้  
สถาบันการเงินต่างๆ 
- ค่าธรรมเนียมการโอนเงินกู้สามัญระบบ   
บาทเนต 
- ค่าสมุดเช็คและค่าธรรมเนียมอื่น 

- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 100,000 --- 100,000 - เผื่ อ สํ าหรับ เป็ นการสํ า รอง ในกรณีที่ มี
ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้คาดการณ์ไว้ก่อน แต่จะต้อง 
ขออนุมัติจากคณะกรรมการก่อน 

- ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 35,000 24,465.43 35,000 - จ่ายสําหรับเป็นค่าใช้จ่ายไม่สามารถจัดเป็น
ค่าใช้จ่ายหมวดอื่นได้ 

- ค่าน้ํามันรถ 15,000 12,000 15,000 - จ่ ายสําหรับเป็นค่าน้ํ ามันรถที่ ใช้ ในการ  
ติดต่องานเกี่ยวกับสหกรณ์ 

- ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี 100,000 --- 300,000 - จ่ายสําหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี
ต่างๆ ของสหกรณ์ 

- ค่าหนังสือพิมพ์และวารสาร 5,000 4,180 5,000 - จ่ายเป็นค่าหนังสือพิมพ์รายวันและวารสารไว้
ที่สํานักงานสหกรณ์ 

- ค่าเครื่องดื่ม 30,000 14,185 30,000 - จ่ า ย เป็ น ค่ าน้ํ า ดื่ ม ,ก า แฟและของว่ า ง 
คณะกรรมการ/ที่ปรึกษา/สมาชิก/ผู้ที่เข้ามา
ติดต่องานสหกรณ์ 

- ค่าพวงหรีด 30,000 16,000 30,000 - เพื่อเป็นการแสดงการไว้อาลัยให้กับสมาชิก    
ที่เสียชีวิต 

- ค่าประกันภยัอาคาร 5,000 --- 5,000 - สําหรับจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยอาคารสํานักงาน
และเครื่องใช้สํานักงาน 

6.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง     
- ค่าปรับปรุงภูมิทัศน ์ 100,000 --- 100,000 - เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในอาคารและ      

รอบบริเวณอาคารสํานักงานสหกรณ์ 
7.หมวดสวัสดิการ     
- ค่าสวัสดิการ 60,000 19,080 60,000 - ค่ารักษาพยาบาลเจ้าหน้าที่สหกรณ์และ

สํ าหรับ เป็น ค่าตรวจสุขภาพประจํ าปี ค่ า
รักษาพยาบาล, ค่าเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ ,
ค่าอาหารเย็นในระหว่างทํางานล่วงเวลา 

- เงินสมทบทุนประกันสังคม 
  และกองทุนทดแทน 

90,000 78,155 150,000 -จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและ  
เ งิ น ทดแทน ประจํ า ปี ส่ ว นข อ งนาย จ้ า ง          
ตามกฎหมาย และตั้งเผ่ือรับเจ้าหน้าที่ใหม่ 

8.หมวดสาธารณูปโภค     
- ค่ากระแสไฟฟูา 100,000 81,721.82 100,000 - จ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟูาสหกรณ์ และค่าไฟ 

ห้องประชุมจ่ายตามใบเสร็จรับเงิน 
- ค่าโทรศัพท ์ 35,000 16,729.52 35,000 - จ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ 2 หมายเลข, 

ค่าอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อใช้กับเว็บไซต์
ของสหกรณ์ และเป็นค่าโทรศัพท์รายเดือนที่ใช้
สําหรับติดต่องานเกี่ยวกับสหกรณ์ 
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- ค่าน้ําประปา 10,000 6,134.85 10,000 - จ่ า ย เ ป็ น ค่ า น้ํ า ป ร ะ ป า ต า ม ห ลั ก ฐ า น
ใบเสร็จรับเงิน 

- ค่าไปรษณีย ์ 50,000 42,000 50,000 - จ่ายเป็นค่าส่งไปรษณีย์ ค่าฝากส่งธนาณัติ 
และค่าดวงตราไปรษณีย์ เพื่อส่งหนังสือการ
สอบทานหุ้น/หนี้ / เ งินฝาก และจัดส่งของ      
ที่ระลึกให้กับสมาชิกต่างจังหวัดและข้าราชการ
บํานาญตามหลักฐานใบเสร็จรับเงินตามที่ 
จ่ายจริง 

9.สมทบทุนสวัสดิการ  
  เพื่อชว่ยเหลือสมาชิก 
  (ผู้คํ้าประกัน) 

2,000,000 2,000,000 500,000 - ตั้งไว้ตามระเบียบว่าด้วยเงินทุนสวัสดิการ   
เพื่อช่วยเหลือสมาชิก(ผู้คํ้าประกัน) โดยโอนเงิน
เข้าหลังวันประชุมใหญ่สามัญประจําปี 30 วัน 

10. ค่าปรับปรุงอาคาร 
      สํานักงาน 

620,000 610,000 --- ปรับปรุงอาคารสํานักงานเป็นห้องเก็บเอกสาร
และเครื่องใช้สํานักงาน 

รวมทั้งสิ้น 12,155,000 9,236,605.73 10,546,400  
 

สําหรับค่าใช้จ่ายในการบรหิารถัวเฉลี่ยทุกรายการ แยกตามหมวดไดด้ังนี้ 
  1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง จํานวนเงิน  3,208,000.00 บาท 
  2. หมวดค่าตอบแทน -- ” --  1,995,400.00 บาท 
  3. หมวดวัสด ุ -- ” --  300,000.00 บาท 
  4. หมวดครุภัณฑ์ -- ” --  400,000.00 บาท 
  5. หมวดค่าใช้สอย -- ” --  3,638,000.00 บาท 
  6. หมวดที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง -- ” --  100,000.00 บาท 
  7. หมวดสวัสดิการ -- ” --  210,000.00 บาท 
  8. หมวดสาธารณูปโภค -- ” --  195,000.00 บาท 
  9. สมทบทุนสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิก(ผู้คํ้าประกัน) -- ” --  500,000.00 บาท 
 รวมทั้งสิ้น  10,546,400.00 บาท 

 

ประมาณการรายได้ และค่าใช้จ่ายประจําปี 2563 
ประมาณการรายได ้

ดอกเบี้ยรับจากเงินให้สมาชิกกู้ยืม ( 1 ) 273,400,000.00 บาท 
ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคารและลงทุนอื่น ๆ 2,200,000.00 บาท 
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าเป็นสมาชกิ 1,000.00 บาท 
ดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์อื่น 1,000.00 บาท 
รายได้อื่น ๆ 100.00 บาท 
รวมรายได้ 275,602,100.00 บาท 

 

ประมาณการค่าใช้จ่าย 
ดอกเบี้ยจา่ย ( 2 ) 78,800,000.00 บาท 
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ 10,546,400.00 บาท 
รวมค่าใช้จ่าย 89,346,400.00 บาท 
ประมาณการรายรับสูงกว่ารายจา่ย 186,255,700.00 บาท 
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รายการ 2562 2563 
 ตั้งไว้ ทําได้ ตั้งไว้ 

การรับสมาชิกระหวา่งปี (คน) 60 31 40 
การรับฝากเงินออมทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลา้นบาท) 5 20.89 20 
เงินให้กู้แก่สมาชิกเพิ่มขึ้น (ล้านบาท) 45 9.57 12 
ทุนเรือนหุ้นเพิ่มขึ้น (ล้านบาท) 80 77.56 80 
ทุนสํารองและทุนสะสมอื่นๆ เพิ่มขึ้น (ลา้นบาท) 35 35 45 
ประมาณกําไรสุทธิ (ลา้นบาท) 188.45 183.93 186.25 

 

 จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
มติที่ประชุม อนุมัติตามเสนอ 
 

เลขานุการ 4.7  เร่ืองพิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการประจ าปี 2563 
 ตาม พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ.2542 และข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จํากัด หมวด 8 ข้อ 71 
คณะกรรมการดําเนินการ ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการดําเนินการประกอบด้วย ประธานกรรมการ หนึ่งคน และกรรมการอื่นไม่ เกิน   
14 คน ซึ่งท่ีประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก ดังนี้ 

คณะกรรมการดําเนินการชุดท่ี 46 ประกอบด้วยกรรมการจํานวน  15 คน คือ 
ที ่ ยศ  นาม นามสกลุ ตําแหน่ง วาระ / ป ี
1. พล.ต.ต.วรีพล เจริญศิร ิ ประธานกรรมการ 1/2 
2. พล.ต.ต.ชาญชัย พงษ์พิชิตกุล รองประธานกรรมการ 1/2 
3. พ.ต.อ.รุทธพล เนาวรัตน ์ รองประธานกรรมการ 2/1 
4. พ.ต.อ.ภูมิพัฒน์ ภัทรศรีวงษ์ชัย รองประธานกรรมการ 1/2 
5. พ.ต.อ.ต่อศักดิ ์ ศรีเสริม เหรัญญิก 1/2 
6. พ.ต.อ.ชวาล อุทัยพันธ์ุ เลขานุการ 1/1 
7. พ.ต.อ.สัมภาษณ ์ ศรีจันทึก กรรมการ 2/1 
8. พ.ต.อ.สุทธ ิ ภู่หริย์วงศส์ุข กรรมการ 1/2 
9. พ.ต.อ.ธีรพล ยมนา กรรมการ 1/1 
10. พ.ต.อ.วิสูตร คงอ้วน กรรมการ 1/1 
11. พ.ต.อ.เจตนส์ฤษฎิ ์ แพ่งศรีสาร กรรมการ 1/1 
12. พ.ต.อ.สนอง วรรณโคตร กรรมการ 1/1 
13. พ.ต.อ.สมศักดิ ์ นิเต็ม กรรมการ 1/2 
14. พ.ต.อ.กรธัช อู๊ดเจรญิ กรรมการ 1/1 
15. พ.ต.อ.ศักดิ์ชาย โรจนรตันางกูร กรรมการ 1/2 

 

ในปีบัญชี  30 กันยายน 2562  มีคณะกรรมการฯ ท่ีต้องออกตามวาระจํานวน  7 คน ดังนี้ 
ที ่ ยศ  นาม นามสกลุ ตําแหน่ง วาระ / ป ี หมายเหต ุ
1. พล.ต.ต.วรีพล เจริญศิร ิ ประธานกรรมการ 1/2 ครบ  1 วาระ 
2. พล.ต.ต.ชาญชัย พงษ์พิชิตกุล รองประธานกรรมการ 1/2 ครบ  1 วาระ 
3. พ.ต.อ.ภูมิพัฒน์ ภัทรศรีวงษ์ชัย รองประธานกรรมการ 1/2 ครบ  1 วาระ 
4. พ.ต.อ.ต่อศักดิ ์ ศรีเสริม เหรัญญิก 1/2 ครบ  1 วาระ 
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ที ่ ยศ  นาม นามสกลุ ตําแหน่ง วาระ / ป ี หมายเหต ุ
5. พ.ต.อ.สุทธ ิ ภู่หริย์วงศส์ุข กรรมการ 1/2 ครบ  1 วาระ 
6. พ.ต.อ.สมศักดิ ์ นิเต็ม กรรมการ 1/2 ครบ  1 วาระ 
7. พ.ต.อ.ศักดิ์ชาย โรจนรตันางกูร กรรมการ 1/2 ครบ  1 วาระ 

 

 กรรมการออกก่อนครบวาระจํานวน  2 คน (อยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่คือ  1 ปี) ดังนี้ 
ที ่ ยศ  นาม นามสกลุ ตําแหน่ง วาระ / ป ี หมายเหต ุ
1. พ.ต.อ.วิสูตร คงอ้วน กรรมการ 1/1 เกษียณ 
2. พ.ต.อ.กรธัช อู๊ดเจรญิ กรรมการ 1/1 ย้าย 

 

 ดังนั้น กรรมการดําเนินการสหกรณ์ฯ ซึ่งพ้นจากตําแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งซ้ําได้อีก แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน        
ในกรณีที่มีการเลือกตั้งกรรมการสหกรณ์แทนตําแหน่งที่ว่าง ให้กรรมการดําเนินการสหกรณ์ฯ ที่ได้รับเลือกตั้งอยู่ในตําแหน่งเท่ากับ
วาระที่เหลืออยู่ของผู้ที่ทําหน้าท่ีแทน 
 ดังนั้น เพื่อให้มีกรรมการดําเนินการครบจํานวน  15 คน จึงขอที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการดําเนินการดังนี ้
  1. เลือกตําแหน่งท่ีครบวาระเป็นตาํแหน่งประธานกรรมการจํานวน  1 คน 
      ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เลือก 
  (1) พล.ต.ต.ชาญชัย  พงษ์พิชิตกุล    เป็นประธานกรรมการ 
 

  2. เลือกกรรมการดาํเนินการที่ครบ  1 วาระ จํานวน  6 คน  
      ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เลือก 
  (1) พ.ต.อ.ภูมิพัฒน์  ภัทรศรีวงษ์ชัย                                          . 
  (2) พ.ต.อ.ณรงค์ฤทธิ์ ด่านสุวรรณ์                                             .                                
  (3) พ.ต.อ.ก้องชาติ  เลี้ยงสมทรัพย์                                           . 
  (4) พ.ต.อ.ต่อศักดิ์  ศรีเสริม                                                  . 
  (5) พ.ต.อ.สุทธ ิ  ภู่หริย์วงศส์ุข                                              . 
  (6) พ.ต.อ.สมศักดิ ์  นิเต็ม                                                     . 
 

  3. เลือกกรรมการดาํเนินการที่ออกก่อนครบวาระ อยู่ในวาระที่ตนแทน  1 ปี 
  (1) พ.ต.อ.ประยูร  ศาลาทอง                              แทน พ.ต.อ.วิสูตร  คงอ้วน   
  (2) พ.ต.อ.อดุลย ์  ชัยประสิทธิกลุ                        แทน พ.ต.อ.กรธัช  อู๊ดเจริญ   
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
*** ข้อบังคับฯ ข้อ 75 การพ้นจากตําแหน่ง “กรรมการดําเนินการต้องพ้นจากตําแหน่งเพราะเหตุอยา่งหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี ้
(1) ถึงคราวออกตามวาระ 
(9) โอนหรือย้ายหรือออกจากราชการหรือหน่วยงานประจําโดยไม่มคีวามผิด” 
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คณะกรรมการดําเนินการสหกรณอ์อมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรมัย์ จํากัด ประจําปี 2563 จํานวน  15 คน ดังนี้ 

ที ่ ยศ  นาม นามสกุล ตําแหน่ง วาระ / ป ี
1. พล.ต.ต.ชาญชัย พงษ์พิชิตกุล ประธานกรรมการ 2/1 
2. พ.ต.อ.รุทธพล เนาวรัตน์ กรรมการ 2/2 
3. พ.ต.อ.ภูมิพัฒน์ ภัทรศรีวงษ์ชัย กรรมการ 2/1 
4. พ.ต.อ.ณรงค์ฤทธิ์ ด่านสุวรรณ ์ กรรมการ 1/1 
5. พ.ต.อ.ก้องชาติ เล้ียงสมทรัพย์ กรรมการ 1/1 
6. พ.ต.อ.ต่อศักดิ์ ศรีเสริม กรรมการ 2/1 
7. พ.ต.อ.ชวาล อุทัยพันธุ ์ กรรมการ 1/2 
8. พ.ต.อ.สัมภาษณ ์ ศรีจันทึก กรรมการ 2/2 
9. พ.ต.อ.สุทธิ ภู่หริยว์งศ์สุข กรรมการ 2/1 
10. พ.ต.อ.ธีรพล ยมนา กรรมการ 1/2 
11. พ.ต.อ.เจตน์สฤษฎิ ์ แพ่งศรีสาร กรรมการ 1/2 
12. พ.ต.อ.สนอง วรรณโคตร กรรมการ 1/2 
13. พ.ต.อ.สมศักดิ์ นิเต็ม กรรมการ 2/1 
14. พ.ต.อ.ประยูร ศาลาทอง กรรมการ 1/2 
15. พ.ต.อ.อดุลย์ ชัยประสิทธกิุล กรรมการ 1/2 

 

ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองอ่ืนๆ 
เลขานุการ 5.1  เร่ืองความเห็นและข้อเสนอแนะของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ 
นางอมรรัตน์  เอกอนันต์วงศ์ หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณบ์รุีรัมย์ กล่าว 

กราบเรียนท่านประธานสหกรณ์ ท่านคณะกรรมการ ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ทุกท่าน และแขกผู้มีเกียรติทุกท่านด้วย  ดิฉัน นางอมรรัตน์           
เอกอนันต์วงศ์ หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ ขอแสดงความยินดีกับสหกรณ์ที่ประสบผลสําเร็จ มีกําไร ถึงแม้กําไรจะลดลงไม่มากเท่าไหร่     
แสนกว่าบาท แต่ถ้าหากว่าดูแล้วกําไรต่อสมาชิกของท่าน สมาชิกของท่านตอนนี้ท่านมีสมาชิกอยู่ทั้งสิ้น  2,909 คน ถ้าเทียบกับปีที่แล้ว  2,944 คน สมาชิก
ลดลง ฉะนั้นตัวหารสมาชิกน้อยเพราะฉะนั้นเฉลี่ยกําไรต่อหัวท่านมีถึงหกหมื่นสามพันเศษๆ เมื่อเทียบกับปีที่แล้วท่านมีกําไรต่อหัวหกหมื่นสองพันเศษๆ       
ปีนี้กําไรต่อหัวเพิ่มขึ้น ถ้าดูในเรื่องของเงินออม เงินออมก็หมายถึงทุนเรือนหุ้นที่สมาชิกถือหุ้นกับสหกรณ์ส่วนหนึ่ง และอีกส่วนหนึ่ งก็คือสมาชิกมาฝากเงิน   
กับสหกรณ์ ถ้าดูแล้วต่อหัว คือมีเงินออมต่อหัวถึงส่ีแสนสองหมื่นเก้าพันกว่าบาทค่อนข้างสูง ถ้าเปรียบเทียบกับกําไรกับเงินออมแล้วท่านมีค่อนข้างสูง ตอนนี้ 
ก็อยากให้รักษาระดับตัวนี้ไว้เรื่อยๆ ก็ให้ได้ขึ้นไปทีละก้าว ทีละก้าว จะดี ก็ต้องขอบคุณทุกท่าน ทั้งฝุายบริหาร ทั้งฝุายจัดการ ที่สามารถดําเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพ อาศัยความซ่ือสัตย์ สุจริต สมาชิกมีส่วนร่วม ไม่มีที่อื่นและไม่มีที่ไหน ถ้าเทียบในของสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจด้วยกัน ที นี่ดูแล้วก็ยังมี      
ความมั่นคง อยู่ตามกรอบ พรบ.สหกรณ์ ตามระเบียบ ตามกฎหมาย ข้อบังคับของสหกรณ์ ต้องขอบคุณสมาชิกทุกท่านด้วยที่ให้ความร่วมมือแล้วก็ฝุายบริหาร 
แล้วก็ฝุายจัดการด้วย ขอบคุณค่ะ 
 

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดบุรรีัมย์ 
นายดุสติ  ทองทา สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ กล่าว 
          เรียนประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภธูรจังหวดับุรีรัมย์ และขอแสดงความยินดีที่ท่านได้ดํารงตําแหน่งเป็นประธานกรรมการของสหกรณ์  
ผม นายดุสิต  ทองทา สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ มีหน้าที่เป็นหน่วยงานที่กํากับดูแลสหกรณ์ทุกประเภทที่จัดตั้งขึ้นในจังหวัดบุรีรัม ย์เรามีสหกรณ์อยู่ประมาณ         
150 แห่ง ที่ดําเนินงานอยู่ 126 แห่ง ใน 126 แห่ง เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์จํานวน  8 แห่ง และ  8 แห่งนี้ต้องขอยินดีและชมเชยเป็นอย่างยิ่งว่า สหกรณ์ที่มี
ประวัติอย่างยาวนาน ปีนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจของเราขึ้นปีที่ 47 สหกรณ์  ในจังหวัดบุรีรัมย์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดคือสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ในส่วนนั้น     
ท่านทั้งหลายคงทราบดีแล้ว แต่ผมขอเรียนเพื่อให้ท่านจะได้ทราบขนาดของสหกรณ์ของท่าน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมีสมาชิกอยู่ประมาณ 2,500 คน มีกําไร
ประมาณ 1,000 กว่าล้าน ทุนของเค้า 30,000 ล้าน อันดับ 2 คือ สหกรณ์สาธารณสุขมีสมาชิกอยู่ประมาณ 4,000 กว่า ทุนการดําเนินงานของเค้า       
7,500 ล้าน ผมพูดถึงทุนดําเนินงานเพราะอะไร เดี๋ยวจะเกี่ยวข้องกับสหกรณ์ของเราครับ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข มีกําไรอยู่ 260 ล้าน ท่านคงจะเห็น
ขนาดของเราแล้ว แต่เค้ามีสมาชิกอยู่ประมาณ 4,000 คน สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจเราจัดเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 มีสมาชิก
ประมาณ  3,000 คน ผมเอาตัวเลขกลมๆ มานะครับ และในปี 2562 เรามีกําไรอยู่  183 ล้าน มีทุนการดําเนินงาน  3,500 ล้าน ถ้าเทียบแล้วก็จัดว่าสหกรณ์ 
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ท่านที่มีประวัติอันยาวนานแห่งหนึ่งในจังหวัดบุรีรัมย์ รองจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข ต้องขอแสดงความชื่นชมด้ว ย 
หน่วยงานของสํานักงานสหกรณ์จังหวัด มีหน้าที่ในการกํากับดูแลช่วยเหลือให้สหกรณ์เราสามารถปฏิบัติเป็นไปตามพรบ. สหกรณ์ ในวงการสหกรณ์เ รามี
กฎหมายทีบ่ังคับใช้เป็นกฎหมายของเราเอง ซ่ึงแตกต่างจากเอกชน และบริษัทห้างร้านทั่วไปในการจัดสรรกําไรสุทธิก็ดี ในการเลือกตั้งกรรมการก็ดี ใน การ
กําหนดวงเงินกู้ยืม ล้วนแล้วแต่ปฏิบัติไปตามพรบ. สหกรณ์ทั้งสิ้น ซ่ึงผมก็ได้ให้ ผอ.ประกาศฯ มาช่วยเหลือในการกํากับดูแลว่า ในระเบียบของนายทะเบียน          
ในประกาศในคําแนะนําต่างๆ ว่าสหกรณ์ทุกแห่งในจังหวัดบุรีรัมย์เราได้ปฏิบัติหรือไม่ ก็เป็นที่น่าชื่นชมว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจได้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก   
ในการปฏิบัติ ในการที่ดําเนินบริหารกิจการเป็นไปตามกฎหมาย เป็นไปตามกฎกระทรวงทุกอย่าง สิ่งที่อยากจะเรียนในที่ประชุมอยากจะเรียน              
ท่านคณะกรรมการ ฝุายจัดการของสหกรณ์ ก็คือ พรบ.สหกรณ์ 2542 ถือใช้มาถึง  20 ปี แล้ว สถานการณ์สหกรณ์เปลี่ยนแปลงไป พรบ.สหกรณ์ 2542     
แก้มาครั้งหนึ่งเมื่อปี 2553 ก็ถือว่าเป็นการแก้แล้วก็เป็นฉบับที่ 2 ปัจจุบัน พรบ.2542 ได้แก้ไขอีกครั้งสดๆร้อนๆ ก็คือฉบับที่ 3 ณ ปี 2562 และจะมีผลบังคับ
ใช้หลังจากที่มีการประกาศพระราชกฤษฎีกา ผมขอเรียนว่า ตั้งแต่ 19 พ.ค.2562 พรบ.สหกรณ์มีผลบังคับใช้แล้วคราวนี้การที่ พรบ.สหกรณ์มีก ารแก้ไข        
ก็จะมีผลต่อสหกรณ์ประเภทต่างๆ โดยเฉพาะสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ในพรบ.เดิมไม่มีหมวด 4 ที่เขียนไว้ชัดเจน ณ ปัจจุบันว่า หมวด 4 
เขียนว่าการกํากับดูแลสหกรณ์สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ท่านคงจะทราบดีว่า สหกรณ์มี 7 ประเภท สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยน 
เป็น 2 ประเภท และท่านคงทราบว่าเมื่อ 3,4 ปีที่แล้ว ที่มีการทุจริตกันแล้วก็ส่งผลสะเทือนอย่างยิ่งในวงการสหกรณ์บ้านเราก็คือ สหกรณ์เครดิตยู เนี่ยน  
คลองจั่น ท่านคงเคยได้ยิน ด้วยเหตุนี้เป็นผลอย่างยิ่งทําให้ พรบ.สหกรณ์ต้องมีการแก้ไขปรับปรุงมีหมวดที่ 4 เพิ่มขึ้นมา ในเรื่องการกํากับดูแลสหกรณ์     
ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ผมขอเรียนให้ท่านทราบว่าในหมวดที่ 4 นี้ ก็จะมีอยู่มาตราหนึ่งคือมาตราที่ 89(2) บอกไว้ว่า ในการกํากับดูแลสหกรณ์
ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ให้กําหนดเป็นกฎกระทรวงใน 13 เรื่อง ผมพยายามพูดให้ท่านเข้าใจง่ายที่สุด ใน 13 เรื่ องนี้ก็เกี่ยวข้องกับสหกรณ์   
ออมทรัพย์อยู่  2 เร่ืองใหญ่ เร่ืองแรกก็คือเรื่องการกําหนดขนาดสหกรณ์ของท่านไม่ถือว่าเป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่มากเขากําหนดขนาดไว้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ 
ที่มีเงินทุนมากกว่า 5,000 ล้าน สหกรณ์ท่านมีเงินทุนอยู่เมื่อสักครู่ที่ผมเรียนไปก็คือ 3,500 ล้าน เอาเป็นว่าไม่เข้าอยู่ในเกณฑ์นั้น ซ่ึงในเกณฑ์ 5,000 ล้าน    
ซ่ึงเป็นเกณฑ์ที่เข้มงวดมาก เข้มงวดถึงขนาดที่ว่าไม่ว่าจะเป็นการดํารงสินทรัพย์สภาพคล่อง ไม่ว่าจะเป็นการจ่ายปันผล ไม่ว่าจะเป็นคณะ กรรมการ     
เข้มงวดมาก ที่เข้มงวดเพราะว่าอะไร เพราะว่าเขาต้องการคนที่มีหลักธรรมาภิบาลเป็นมืออาชีพจริงๆ ในการบริหารสินทรัพย์ที่มากกว่า 5,000 ล้าน         
เอาเป็นว่า ถ้าสหกรณ์ท่านมีเงินทุน 5,000 ล้านเมื่อไหร่ก็ค่อยมาคุยกันอีกที แต่ตอนนี้ท่าน 3,500 ล้าน 3,500 ล้านนี้ ก็จะมีกฎกระทรวงที่เกี่ยวกั บสมาชิก
ตรงๆ เลยอยู่ คือ หนึ่งก็คือเรื่องการให้กู้และการให้สินเชื่อ อันนี้ผลกระทบกับสหกรณ์ในการให้เงินกู้กับสมาชิกโดยตรงในกฎกระทรวงนี้ผมขอเรียนท่าน  
อย่างนี้ เพื่อความเข้าใจตรงกัน ก็คือ ณ ปัจจุบัน กฎกระทรวงยังไม่ประกาศใช้ ณ ปัจจุบัน กฎกระทรวงอยู่ในระหว่างการร่างเพื่อเสนอรัฐ มนตรี               
ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นําเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เพื่อให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกาศเป็นกฎกระทรวง เพื่อจะมี
การบังคับใช้ ณ ปัจจุบัน เป็นเพียงร่างนะครับ ผมขอยืนยัน ขออนุญาตท่านประธาน ปัจจุบันเป็นเพียงร่างนะครับ เดี๋ยวท่านจะตกใจว่าสิ่งที่สหกรณ์จังหวัด  
มานําเสนอมีผลบังคับใช้แล้ว ไม่ใช่นะครับ ผมเรียนอย่างนี้นะครับว่ากฎกระทรวงนี้เขาต้องการที่จะเข้มงวดให้สหกรณ์เป็นสถาบันการเงินที่มีคุณภาพเข้มแข็ง 
มีประสิทธิภาพ และยึดหลักธรรมาภิบาล นี่คือหลักการก่อน ทําอย่างไรว่าจะทําให้สหกรณ์ออมทรัพย์มีความเข้มแข็ง แล้วก็เป็นที่น่าเชื่อถือ ผมยกตัวอย่าง  
นะครับ กฎกระทรวงในข้อที่ 4 ในเรื่องการให้กู้และการให้สินเชื่อนี้บอกไว้ว่า การให้เงินกู้มี 3 ประเภท 1.ฉุกเฉิน 2.สามัญ 3.พิเศษ ฉุกเฉินนี่ผ่านไปแล้ว      
12 งวด แต่เงินกู้สามัญในร่างของกฎกระทรวงบอกไว้ว่าการกู้สามัญนี้จะต้องส่งชําระภายใน 150 งวด สหกรณ์ท่านปัจจุบันเท่าที่ผมดูก็จะส่งกู้ภายใน       
230 งวด ถูกต้องหรือไม่ครับท่านผู้จัดการ นี้ก็คือการปรับตัวอันที่ 1 แต่ในการปรับตัวนี้ก็จะมีบทเฉพาะกาลไม่มีกฎกระทรวงอะไรที่ออก มาแล้วให้สหกรณ์
ปฏิบัติในทันที ซึ่งเป็นไปไม่ได้ ซ่ึงบทเฉพาะกาลนี้ บอกไว้ว่าถ้าท่านกู้เกิน  150 งวด สมมุติถ้าท่านกู้เก่าระหว่าง 180-240 งวด ท่านสามารถที่จะปรับลดงวด
ลงภายใน 5 ปี ย้ําอีกครั้งนะครับ นี่คือร่างของกฎกระทรวง ซ่ึงกรมส่งเสริมสหกรณ์ก็ได้เปิดประชาพิจารณ์ให้สหกรณ์ออมทรัพย์ต่างๆ สหกรณ์ เครดิตยูเนี่ยน
ต่างๆ ที่เป็นผู้แทนในระดับชาติมาให้ความคิดเห็น ซ่ึงตอนนี้ข้อถกเถียงในฉบับร่างน่าจะอยู่ที่  150 หรือ 180 งวด ไม่น่าเกินกว่านี้ อันนี้ร่างนะครับ            
นั่นประการหนึ่ง อีกประการหนึ่งที่จะส่งผลกระทบกับตัวสมาชิกคือ ลูกหนี้ต้องมีสัดส่วนหนี้สิน รายได้ต่ อเดือนในการส่งกู้ ก็คือมีเงินเหลือไม่น้อยกว่า       
ร้อยละ 30 แต่ก็มีบทเฉพาะกาลอีก บทเฉพาะกาลบอกว่า ถ้าปัจจุบันหักแล้วเหลือไม่เกิน 30% ทําอย่างไร ก็ให้ใช้วงเงินกู้เดิมไปก่อน สมมุติถ้าท่านเคยกู้      
2 ล้าน ท่านหักแล้วเหลือเงินอยู่สมมุติ 20% สมมุตินะครับ ท่านก็สามารถใช้วงเงินกู้เดิมของท่าน 2 ล้าน ไปพลางก่อนได้ คือไม่ปรับวงเงินกู้ท่านลดล ง       
แต่กู้เพิ่มไม่ได้ ก็เลยนําเรียนท่านครับ อันนี้ก็คือสิ่งที่มีผลกระทบกับสมาชิก ผมต้องนําเรียนท่านว่ากฎกระทรวงนี้ ไม่ได้บังคับใช้ส หกรณ์ใดสหกรณ์หนึ่ง 
สหกรณ์ขนาดใหญ่ในประเทศไทยเราที่มีทรัพย์สินมากกว่า  5,000 ล้าน มีอยู่ประมาณสัก 150 แห่ง ซ่ึงมีไม่เยอะ ถ้าเทียบกับจํานวนสหกรณ์ออมทรัพย์ทั้ง 
ประเทศ ซ่ึงมีประมาณ  3,000 แห่ง สหกรณ์ท่านถือว่าเป็นสหกรณ์ในความเห็นของผมถือว่าเป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่ที่ใกล้ 5,000 ล้าน ซ่ึงผมคิดว่าท่านก็คงจะ
มีเวลาในการปรับตัว ผมต้องขอชื่นชมในผลการดําเนินงานของสหกรณ์ท่านในปีที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าในจังหวัดบุรีรัมย์เรานี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลและ   
เงินเฉลี่ยคืนสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจเรา มีอัตราการจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนสูงที่สุดในบรรดา 8 แห่ง ในจังหวัดบุรีรัมย์เรา ถ้า จะเปรียบสหกรณ์    
ออมทรัพย์ครูจ่ายเงินปันผลประมาณ 6 กว่าๆ เงินเฉลี่ยคืนก็ไม่เกิน 12 ผมจําตัวเลขกลมๆ มานะครับ เงินเฉลี่ยคืนก็คือเงินที่สมาชิกชําระดอกเบี้ยของสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูจ่ายคืนไปประมาณ 11,12 แต่ของท่านจ่ายดอกเบี้ยให้กับสหกรณ์ 100 ได้รับเงินเฉลี่ยคืนกลับไป 19.50 ซึ่งอันนี้เป็นหลักสหกรณ์ที่แตกต่างจาก
ธุรกิจรูปอื่น ซ่ึงอันนี้เราต้องรักษาไว้เป็นเอกลักษณ์ที่ดีของสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจนะครับ ต้องขอแสดงความชื่นชมด้วยแล้วก็หวังว่าโดยการนํา ของท่าน
ประธานกรรมการในชุดที่ 47 ท่านจะสามารถบริหารกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ของเรา ซ่ึงเป็นสหกรณ์ที่มีทรัพย์สิน 3,500 ล้าน แล้วก็คงประโยชน์ให้กับตัว
สมาชิกแล้วก็เป็นที่พึ่งของสมาชิกเรา ในการที่เมื่อมีความเดือนร้อนก็คิดถึงสหกรณ์ออมทรัพย์เราด้วยนะครับ สําหรับผมเองก็มีหน้าที่ในการดูแลกํากับท่าน 
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ให้ท่านปฏิบัติไปตามกฎกระทรวง เป็นไปตามกฎหมายต่างๆ เมื่อกฎกระทรวงมีผลบังคับใช้สมมุตินะครับ ตอนนี้ไทม์ไลน์เค้าบอกว่า เสนอร่างให้กระทรวง
อาจจะมีผลบังคับใช้ประมาณเดือน ก.พ.หรือ มี.ค.2563 อาจจะนะครับ เมื่อกฎกระทรวงมีผลบังคับใช้นะครับ ผมยินดีอย่างยิ่งที่จะมาทําความเข้าใจกับท่าน
ผู้แทน กับประธานด้วยตนเอง ก็จะมาชี้แจงให้ท่านเข้าใจว่า แล้วเราจะปรับตัว แล้วเราจะมีวิธีการบริหารยังไงที่จะต้องอยู่ภายใต้กฎกระทรวงครับ ขอบคุณ 
ทุกท่านมากครับ 
 

นายประกาศ  กล่าวกระโทก ผู้อํานวยการกลุม่ส่งเสริมสหกรณ์ 1 กล่าวว่า 
สําหรับผมก็ขอแสดงความยินดีกับสหกรณ์ ในฐานะที่ได้รับมอบหมายจากท่านสหกรณ์จังหวัดให้มาช่วยดูแล กํากับ แล้วก็แนะนําส่งเสริมสหกรณ์นี้  

จากการทํางานที่ผ่านมาก็ได้เข้ามาร่วมประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการก็ได้ดําเนินงานเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับของสหกรณ์ ส่งผลให้                 
ผลประกอบการของสหกรณ์ ดังที่ทราบนะครับว่าเป็นผลประกอบการที่ดี แล้วก็มีการควบคุมการใช้จ่ายอยู่ในหลักเกณฑ์ที่ดี ทําให้ผลการดําเนิน งานของ
สหกรณ์นี้ ส่งผลถึงสมาชิกเป็นผลงานที่ดี ก็ขอบคุณที่ได้มาร่วมประชุมในวันนี้ ขอบคุณครับ 
 

เลขานุการ 5.2  เร่ืองอ่ืนๆ 
พล.ต.ต.ชาญชัย  พงษ์พิชิตกุล ประธานกรรมการ กลา่วว่า 

ต้องกราบขอบพระคุณท่านสมาชิกที่ได้ให้ความไว้วางใจ เลือกผมมาเป็นประธานกรรมการฯ ผมต้องขอขอบพระคุณพวกเราเป็นอย่างยิ่งในฐานะที่
ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการผมก็จะพยายามทําหน้าที่ประธานให้ดีที่สุด แล้วก็จะดูแลสหกรณ์ของเราต้องใช้คําว่าของเราให้ไปในทิศทา งที่ถูกต้อง 
โปร่งใส เป็นธรรม แล้วก็ขอให้ทุกคนเช่ือมั่นว่าพวกเรากรรมการชุดนี้จะทําหน้าที่อย่างดี ดูแลประโยชน์ของพวกเรา หากพบหรือได้ข่าวคราวอะไรที่ไม่ถูกต้อง 
ไม่ชอบมาพากลอะไร ก็ขอให้ท่านส่งสัญญาณส่งซิกมาที่ผมได้ ผมก็จะพยายามดูแลเนื่องจากว่าผมก็มีหุ้นอยู่ตรงนี้เยอะ แล้วก็เป็นคนที่นี่  แล้วก็เป็นคนบุรีรัมย์ 
อยู่มามากกว่า 30 ปี แล้วก็จะไม่ทําอะไรที่มันไม่ดีแน่นอน แต่ถ้าพวกท่านรู้เห็นอะไรก็บอกหรือเห็นอะไรที่มันเป็นประโยชน์ก็มาเสนอแนะได้ ห้องผมเปิดรับ
ตลอดเวลา ที่จะเอาความคิดเห็นของพวกเราทุกคนมาปรับปรุงการทํางานการปฏิบัติงานของเรา ก็ต้องขอขอบพระคุณครับ ผมว่าสหกรณ์เราเป็นสหกรณ์      
ที่มั่นคง และก็ถือว่าเป็นสหกรณ์ที่สุดยอดที่สุดในอีสานใต้หรือภาคอีสาน หรือจะทั้งประเทศไทยเลยก็ว่าได้ เรามีผลประกอบการที่ดี ความมั่งคงสูงมาก จะเห็น
ได้ว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่นําเงินมาฝากกับเราเยอะมาก เนื่องจากว่าทุกคนก็เชื่อมั่นในระบบการดําเนินการแบบตํารวจของเรา แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ถึงยังไงก็ตามเราก็
ช่วยกันดูแลกิจการสหกรณ์ของเรา ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย แล้วก็ดูแลสมาชิกให้ดีครับ 
 

พ.ต.อ.ชวาล  อุทัยพันธุ์ เลขานุการ สอบถามว่า มสีมาชิกท่านใดมีขอ้สงสัยหรือข้อเสนอแนะอะไรหรือไม ่
- ไม่มีสมาชิกคนใดมีข้อสงสัยหรือเสนอแนะ 
 

พล.ต.ต.ชาญชัย  พงษ์พิชิตกุล ประธานฯ กล่าว 
          ต้องขอขอบพระคุณท่านสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ ท่านหัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ ท่านผู้สอบบัญชีภาคเอกชน ผู้อํานวยการกลุ่ ม
ส่งเสริมสหกรณ์ และผู้ตรวจสอบกิจการ ที่ได้เข้าประชุมและให้ข้อสังเกต และดูแลกิจการของสหกรณ์ด้วยดีตลอดมา  ต้องขออภัยครับมีปัญหาทางเทคนิค
เล็กน้อย เนื่องจากเกรงว่าทางตร. จะของบมาเหมือนปีที่แล้วแต่ตอนนี้เค้ายังไม่ขอมาเราก็เลยจะยังไม่ขอมติ แต่ถ้าเค้าขอมาจริงๆ เราก็คงจะต้องไปเอางบส่วน
ที่เรากันไว้ นะครับ ก็ต้องขอบคุณทั้ง 5 ท่านที่ได้มาร่วมประชุม และได้ให้ข้อเสนอแนะ ดูแลกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จนบรรลุ
สําเร็จตามวัตถุประสงค์ของเราและกิจการเจริญก้าวหน้ามั่นคงต้องขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่มาร่วมประชุมใหญ่ในปีนี้ ทางสหกรณ์ต้องขอขอบคุณพวกเรา 
ก็ต้องขอให้พวกเราช่วยกันดูแลกิจการสหกรณ์ของเราในปีนี้ต่อไป ถ้าไม่มีผู้ใดจะสอบถามหรือสงสัยอะไร ก็ขอปิดการประชุม 
 

เลิกประชุมเวลา   12.30  น. 
 

(ลงช่ือ) พล.ต.ต.ชาญชัย    พงษ์พิชิตกุล  ประธานกรรมการ 
                        (ชาญชัย   พงษ์พิชิตกุล) 
 

(ลงช่ือ) พ.ต.อ.ชวาล        อุทัยพันธุ ์  เลขานุการ / ผู้จดบันทึก 
                 (ชวาล        อุทัยพันธุ์) 
 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2562 
 มติที่ประชุม................................................................................................................. ....................................... 
........................................................................................... ..............................................................................................  



ระเบียบวาระที่  
เรื่องเพื่อทราบ 

3.1 เรื่องรับทราบผลการดําเนินงานประจําปี 2563 
3.2 เรื่องรายการตรวจสอบกิจการ 
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ระเบียบวาระที่ 3 
เร่ืองเพื่อทราบ 

 
3.1 เรือ่งรับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 
 คณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 47 ขอรายงานผลการดําเนินงานประจําปี 2563 ดังนี้ 

 จํานวนสมาชิก ณ วนัที่  30 กันยายน 2562 2,909 คน 
บวก จํานวนสมาชิกที่สมัครเข้าใหม่ระหว่างปี 128 คน 
หัก จํานวนสมาชิกที่ลาออกระหว่างปี 42 คน 
 จํานวนสมาชิกเสียชวีิตระหว่างปี 21 คน 
 สมาชิกถูกให้ออกจากสหกรณ์ (ตามข้อบังคับ) --- คน 
 จํานวนสมาชิก ณ วนัที่  30 กันยายน 2563 2,974 คน 
 เป็นชาย   2,846  คน   เป็นหญิง   63 คน   

 
 

ข้อมูลเปรียบเทียบผลการด าเนินงานกับปีที่ผ่านมา 

ที่ รายการ รอบปีทางบัญช ี เพิ่ม (ลด) ร้อยละ 
  ณ 30 ก.ย.2563 ณ 30 ก.ย.2562   
1 จํานวนสมาชิก 2,974 2,909 + 65 2.23 
2 สินทรัพย์รวม 3,480,257,089.08 3,550,304,766.55 (70,047,677.47) 1.97 
3 ทุนเรือนหุ้น 1,150,269,690.00 1,066,783,910.00 83,485,780 7.83 
4 ทุนสาํรอง 279,384,377.95 249,335,538.20 30,048,839.75 12.05 
5 เงินรับฝาก 189,739,485.11 183,601,110.19 6,138,374.92 81.30 
6 ลูกหนี้เงินกู้สมาชิกคงเหลือสิ้นป ี 3,385,795,465.00 3,421,679,236.00 (35,883,771.00) 1.05 
7 เงินกู้ยืมสถาบันการเงินอื่นคงเหลือสิ้นปี 1,484,747,348.55 1,682,965,965.54 (198,218,616.99) (11.78) 
8 รายได ้ 272,663,151.34 278,221,037.47 (5,557,886.13) (2.00) 
9 ค่าใช้จ่าย 81,316,790.17 94,285,282.27 (12,968,492.10) (13.75) 
10 กําไรสุทธ ิ 191,346,361.17 183,935,754.75 7,410,606.42 4.03 
11 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 7.75% 8%   
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ข้อมูลเปรียบเทียบผลการด าเนินงานกับปีที่ผ่านมา 
 
1. การบริหารงานทั่วไป 
     1.1 ด้านทุนดําเนินงาน 
 1.1.1 ทุนเรือนหุ้น 

ณ วันที่  30 กันยายน 2562 มีทุนเรือนหุ้นรวมทั้งสิ้น 1,066,783,910.00 บาท 

ณ วันที่  30 กันยายน 2563 มีทุนเรือนหุ้นรวมทั้งสิ้น 1,150,269,690.00 บาท 
เพ่ิมข้ึน จากปีก่อนเป็นเงิน  83,485,780.00 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.83  

 
 

1.1.2 ทุนดําเนินงาน (หนี้สินและทุน) 
ณ วันที่  30 กันยายน 2562 มีทุนดําเนินงาน 3,550,304,766.55 บาท 

ณ วันที่  30 กันยายน 2563 มีทุนดําเนินงาน 3,480,257,089.08 บาท 
ลดลง จากปีก่อนเป็นเงิน  70,047,677.47 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.97 

 

     1.2 ด้านการให้บริการรับเงินฝากจากสมาชิก 
 1.2.1 เงินฝากออมทรัพย์    

ณ วันที่  30 กันยายน 2562 มีเงินฝากออมทรัพย์รวมทั้งสิ้น 179,397,210.19 บาท 

ณ วันที่  30 กันยายน 2563 มีเงินฝากออมทรัพย์รวมทั้งสิ้น 180,961,885.11 บาท 
เพ่ิมข้ึน จากปีก่อนเป็นเงิน  1,564,674.92 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.87 

 

 1.2.2 เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (เพ่ือความมั่นคง) 
ณ วันที่  30 กันยายน 2563 มีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (เพื่อความม่ันคง) รวมทั้งสิ้น 143,122,174.57 บาท 

 

 1.2.3 เงินฝากสะสมทรัพย์ 
ณ วันที่  30 กันยายน 2562 มีเงินฝากสะสมทรัพย์รวมทั้งสิ้น 4,203,900.00 บาท 

ณ วันที่  30 กันยายน 2563 มีเงินฝากสะสมทรัพย์รวมทั้งสิ้น 8,777,600.00 บาท 
เพ่ิมข้ึน จากปีก่อนเป็นเงิน  4,573,700.00 บาท หรือเพ่ิมข้ึน 1.08 เท่า 

 

     * ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย - เงินฝากออมทรัพย์    ร้อยละ  4.00 ต่อปี 
    - เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (เพ่ือความมั่นคง)  ร้อยละ  0.25 ต่อปี 
    - เงินฝากสะสมทรัพย์    ร้อยละ  4.25 ต่อปี 
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     1.3 ด้านการให้บริการเงินกู้แก่สมาชิก 
 ในระหว่างปี สหกรณ์ฯ ให้เงินกู้แก่สมาชิกรวม  3,490 สัญญา เป็นเงิน  1,121,891,910.- บาท (หนึ่งพัน-    
หนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดล้านแปดแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยสิบบาทถ้วน) มีรายละเอียดดังนี้ 

จํานวนสัญญาและจํานวนเงินกู้ทุกประเภท 
สมาชิกยื่นกู้เงินแต่ละประเภท จํานวนสัญญา จํานวนเงิน(บาท) 

1. เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 2,331 46,460,400.00 
2. เงินกู้สามัญ 661 1,054,927,600.00 
    - โครงการเงินกู้เพื่อซือ้รถจกัรยานยนต์ 9 436,370.00 
    - โครงการเงินกู้เพื่อซือ้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีในการสื่อสาร 4 85,780.00 
    - โครงการเงินกู้เพื่อซือ้อาวุธปืน 457 14,181,760.00 
3. เงินกู้พิเศษเพื่อประกอบอาชีพ 28 5,800,000.00 

รวมสัญญาเงินกู้ทุกประเภท 3,490 1,121,891,910.00 
 

     1.4 การกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินต่างๆ 
 ณ วันที่  30 กันยายน 2563 สหกรณ์ฯ มีเจ้าหนี้เงินกู้คงเหลือดังนี้ 
ที่ ชื่อสถาบนัการเงิน ประเภทเงินกู ้ วงเงินกู้ 

(ล้านบาท) 
เงินกู้คงเหลือ 
(ล้านบาท) 

1 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด    
   - โครงการเงินกู้พิเศษเอนกประสงค ์ ระยะปานกลาง 565.00 328.56 
   - โครงการเงินกู้พิเศษ 3 ระยะยาว 500.00 496.00 
   - โครงการเงินกู้พิเศษ 4 ระยะปานกลาง 145.00 143.55 

2 ธนาคารกรุงไทย จํากัด เบิกเกินบัญช ี 30.00 --- 
  ตั๋วสัญญาใช้เงิน 555.00 --- 

3 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เครดิตเงินสด 100.00 --- 
  ตั๋วสัญญาใช้เงิน 550.00 137.50 

4 สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จํากัด ระยะยาว 140.00 129.13 

5 ธนาคารออมสิน จาํกัด ตั๋วสัญญาใช้เงิน 250.00 250.00 

 รวม  5 สถาบัน เปน็จํานวนเงินทั้งสิ้น  2,835.00 1,484.74 
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2. สิทธิประโยชน์สําหรับสมาชิก 
2.1 การจัดทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก 
 คณะกรรมการดําเนินการได้จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนทุนส่งเสริมการศึกษาให้กับบุตรสมาชิก       
เป็นเงินจํานวน  1,500,000.- บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) แยกตามประเภทของทุนแต่ละประเภทได้ดังนี้ 

ทุนระดับ จ่ายทุนละ (บาท) จํานวนทุน (ทุน) เป็นเงิน (บาท) 
ประถมศึกษา 2,000 169 338,000.00  บาท 
มัธยมศึกษา 3,000 230 690,000.00  บาท 
อุดมศึกษา 4,000 118 472,000.00  บาท 

รวม  517 1,500,000.00  บาท 
 

หมายเหตุ : สมาชิกสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ในภาคผนวก 
 

2.2 การมอบเงินสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิก 
 สหกรณ์ฯ จ่ายเงินสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพจํานวน  21 ราย เป็นเงินจํานวน  630,000.- บาท (หกแสน-     
สามหมื่นบาทถ้วน) มีรายละเอียดดังนี้ 

ลําดับที่ ยศ - นาม นามสกุล สังกัด จํานวนเงิน(บาท) 
1 ด.ต.คําสอน เหล่าศรีชัย บํานาญ 30,000.- 
2 ด.ต.นิวัต ิ ชอบธรรม สภ.เมืองบุรีรัมย์ 30,000.- 
3 ด.ต.วิชัย จุฬามณี สภ.เมืองบุรีรัมย์ 30,000.- 
4 ร.ต.ต.มังกร ปาประโคน บํานาญ 30,000.- 
5 พ.ต.ต.ศุภศิษฎ์ สมศรี สภ.นางรอง 30,000.- 
6 ร.ต.ต.เอกพันธ์ สันติชูวงศ์ สภ.หนองก่ี 30,000.- 
7 ร.ต.ท.มงกต กามะพร บํานาญ 30,000.- 
8 ร.ต.ท.ชาติชาย สุวรรณวงษ์ สภ.ถาวร 30,000.- 
9 ร.ต.ต.ทองสา โพธิบัติ สภ.บ้านใหม่ไชยพจน์ 30,000.- 
10 ส.ต.ท.อนุวัฒน ์ ม่วงพ็ชร สภ.นางรอง 30,000.- 
11 ร.ต.ต.อิสระพงษ์ เจียมรัมย์ สภ.นางรอง 30,000.- 
12 ร.ต.ต.ธีรภัทร จันทลาภา สภ.บ้านบัว 30,000.- 
13 ด.ต.สุวิทย ์ บุษราคัม บํานาญ 30,000.- 
14 ด.ต.มนัส คลังหิรัญ บํานาญ 30,000.- 
15 ด.ต.พยงค์ พันธ์สระน้อย สภ.ลําดวน 30,000.- 
16 ร.ต.ท.วิชัย ลอดรันดา สภ.ทะเมนชัย 30,000.- 
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ลําดับที่ ยศ - นาม นามสกุล สังกัด จํานวนเงิน(บาท) 
17 ร.ต.ต.บุญจันทร์ จันทร์ดิษฐ์ สภ.ประโคนชัย 30,000.- 
18 พ.ต.ท.สวัสดี ศิริเวชกุล บํานาญ 30,000.- 
19 ร.ต.อ.เดชา พิทยานันท์ สภ.ชุมแสง 30,000.- 
20 ร.ต.ต.ชนกานต ์ ชัยสูงเนิน สภ.ลําปลายมาศ 30,000.- 
21 ด.ต.สมชาย ลัทธิเสรี สภ.เมืองบุรีรัมย์ 30,000.- 

 

2.3 เงินช่วยเหลือสมาชิกท่ีได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ 
สหกรณ์ฯ จ่ายเงินช่วยเหลือสมาชิกกรณีได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่จํานวน  8 ราย เป็นเงินจํานวน  

50,000.- บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) มีรายละเอียดดังนี้ 
ลําดับที่ ยศ - นาม นามสกุล สังกัด จํานวนเงิน(บาท) 

1 ส.ต.ท.พรศักดิ์ พลศรี สภ.ลําปลายมาศ 10,000.- 
2 ร.ต.ท.สมชาย ตุงไธสง สภ.บ้านใหม่ฯ 3,000.- 
3 ด.ต.ไพศาล เซ็นกระโทก สภ.หนองก่ี 2,000.- 
4 พ.ต.ต.สุรพงษ์ ปะรินรัมย์ สภ.หนองสองห้อง 2,000.- 
5 ร.ต.อ.วีระชาติ ไชยสีดา สภ.ลําปลายมาศ 10,000.- 
6 ร.ต.อ.อลงกรณ์ ประจงเศรษฐ์ สภ.โคกกระชาย 10,000.- 
7 ร.ต.ท.บัณฑิตย์ บุญขาว สภ.ห้วยราช 10,000.- 
8 ด.ต.นพนันท์ ภูมิฐาน สภ.บ้านกรวด 3,000.- 

 

2.4 เงินช่วยเหลือสมาชิกประสบอัคคีภัย 
สหกรณ์ฯ จ่ายเงินช่วยเหลือสมาชิกกรณีประสบอัคคีภัยจํานวน  1 ราย เป็นเงินจํานวน  5,000.- บาท     

(ห้าพันบาทถ้วน) มีรายละเอียดดังนี้ 
ลําดับที่ ยศ - นาม นามสกุล สังกัด จํานวนเงิน(บาท) 

1 ด.ต.นิคม วิชิต สภ.พุทไธสง 5,000.- 
 

2.5 การสนับสนุนกิจกรรมของหน่วยงานตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์,สํานักงานตํารวจแห่งชาติ,หน่วยงานอื่นและ  
     ร่วมการกุศลต่างๆ 
ลําดับที่ รายการ จํานวนเงิน(บาท) 

1 สนับสนุนงบประมาณการจัดงานวันตํารวจ ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ 20,000.- 
2 บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิ เปรม  ติณสูลานนท์ เพ่ือเป็นทุนการศึกษาให้กับ

พระภิกษุ สามเณร นักเรียน นักศึกษา ที่มีความประพฤติดีแต่ฐานะยากจน บุตรของ
ทหาร  ตํ า ร วจ  ที่ เ สี ย ชี วิ ต จ ากการปฏิ บั ติ หน้ าที่  และนั กศึ กษา ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือจํานวน  20 จังหวัด 

 
 
 

5,000.- 
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ลําดับที่ รายการ จํานวนเงิน(บาท) 

3 บริจาคร่วมทําบุญทอดกฐินสามัคคี เพ่ือสร้างซุ้มประตูโขง  4 ทิศ ณ วัดโนนสูง 
ตําบลหนองตาด อําเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ของสํานักงานสหกรณ์จังหวัด
บุรีรัมย์ 

 
 

1,000.- 
4 บริจาคร่วมทําบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประจําปี 

2562 ณ วัดสุรชายาราม ตําบลหลุมดิน อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี        
ของสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ 

 
 

1,000.- 
5 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาประเพณีสหกรณ์ประจําปี 2563    

ของสํานักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

10,000.- 
6 สนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายและเจลสําหรับ

ล้างมือ เพ่ือเป็นการเฝูาระวัง ปูองกัน และควบคุมการแพร่ระบาดตามแนวทาง
มาตรการการปูองกันของกระทรวงสาธารณสุขเพ่ือมอบให้กับทุกสถานีรวม 37 แห่ง 

 
 

110,950.- 
7 สนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อน้ํายาฉีดพ่นฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)  

เพ่ือทําการฉีดพ่นบริเวณตลาดเทศบาล ตลาดไนท์บาซ่า และตลาดหน้าสถานีรถไฟ 
 

2,000.- 
8 สนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์เพ่ือเป็นการ

ปูองกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า  (COVID-19) เ พ่ือมอบให้กับ
โรงพยาบาลในจังหวัดบุรีรัมย์ที่ยังขาดแคลนเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์
ของกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์จังหวัด สํานักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ 

 
 
 

2,000.- 
9 บริจาคเงินสมทบกองทุนสวัสดิการสํานักงานกําลังพล สํานักงานตํารวจแห่งชาติ  

เพ่ือช่วยเหลือข้าราชการตํารวจที่ได้รับบาดเจ็บ ทุพพลภาพ และเสียชีวิตจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ 

 
 

200,000.- 
10 บริจาคร่วมทําบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ประจําปี 

2563 ณ วัดกะพังสุรินทร์ ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
 

2,000.- 
11 สนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลชุมชน

ต่างๆ ของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ 
 

1,000.- 
12 บริจาคร่วมทอดผ้าปุาสามัคคีเพ่ือสมทบทุนสร้างอาคารผู้ปุวยนอก โรงพยาบาลพล 

อําเภอพล จังหวัดขอนแก่น 
 

500.- 
13 บริจาคร่วมทําบุญถวายผ้าพระกฐินสามัคคี ปี 2563 ณ วัดบ้านหนองแสง       

ตําบลลุมพุก อําเภอคําเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร 
 

1,000.- 
14 บริจาคร่วมทําบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดเขมาภิตารามราชวรวิหาร

ตําบลสวนใหญ่ อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
แห่งประเทศไทย จํากัด 

 
 

1,000.- 
 



                                รับทราบผลการดําเนินงาน 
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ลําดับที่ รายการ จํานวนเงิน(บาท) 

15 บริจาคร่วมทําบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดปุาทรัพย์ทวีธรรมาราม 
ตําบลวังหมี อําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา เพ่ือนําปัจจัยไปสมทบทุนสร้าง
ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน และจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ให้แก่โรงพยาบาล
มหาราชนครราชสีมา ของสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 
 
 

500.- 
16 บริจาคร่วมทําบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดบ้านโนนเค็ง ตําบลคําขวาง 

อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี เพ่ือสมทบทุนสร้างศาลาการเปรียญ     
ของสหกรณอ์อมทรัพย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จํากัด 

 
 

500.- 
17 บริจาคร่วมทําบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดตันตยาภิรม ตําบลทับเที่ยง 

อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของ
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย  

 
 

500.- 
 

3. รายงานเงินทุนสวัสดิการสมาชิกผู้ค้ําประกันเงินกู้ 
สหกรณ์ฯ จ่ายเงินทุนสวัสดิการสมาชิกผู้ค้ํ าประกันเงินกู้  รวม 154 ราย เป็นจํานวนเงินทั้ งสิ้น      

63,699,946.44 บาท (หกสิบสามล้านหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสี่สิบหกบาทสี่สิบสี่สตางค์) จ่ายกรณีสมาชิก
เสียชีวิตจํานวน  145 ราย และกรณีสมาชิกโดนไล่ออกจากราชการจํานวน  9 ราย   มีเงินคงเหลือจากการจัดสรร  
กําไรสุทธิและงบประมาณรายจ่ายประจําปีจํานวน  26,700,053.56 บาท (ยี่สิบหกล้านเจ็ดแสนห้าสิบสามบาท-     
ห้าสิบหกสตางค)์ 

สุดท้ายนี้ ในนามคณะกรรมการดําเนินการ ขอขอบคุณฝุายส่งเสริมและฝุายตรวจสอบทุกท่านที่ให้         
ความร่วมมือเป็นที่ปรึกษาในงานทุกด้านและเข้าร่วมประชุมชี้แจง ให้คําแนะนํา และให้ข้อคิดที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ดําเนินงานตลอดมา และขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมใหญ่วันนี้ 

จึงเสนอท่ีประชุมใหญ่เพ่ือทราบ 
ที่ประชุม................................................................................................................................... .......................... 

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

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

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



2,860

2,880

2,900

2,920

2,940

2,960

2,980

2559 2560 2561 2562 2563 

2,960 
2,947 2,944 

2,909 

2,974 (คน) 
สถิติจ านวนสมาชิก 

3,100,000,000.00

3,200,000,000.00

3,300,000,000.00

3,400,000,000.00

3,500,000,000.00

3,600,000,000.00

3,700,000,000.00

2559 2560 2561 2562 2563 

3,085.84 

3,330.23 

3,463.65 

3,624.42 

3,550.30 

ล้านบาท สินทรัพย์รวม 

- 56 - 
 

แผนภูมแิสดงผลการด าเนินงานในรอบ  5 ป ี
 

แผนภูมิที่ 1  จ านวนสมาชิก 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ป ี 2559 2560 2561 2562 2563 

จํานวนสมาชิก 2,960 2,947 2,944 2,909 2,974 

 
แผนภูมิที่ 2  สินทรัพย์รวม 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ปี 2559 2560 2561 2562 2563 

สินทรัพย์รวม 3,330,239,569.35 3,463,658,284.16 3,624,426,035.04 3,550,304,766.55 3,480,257,089.08 

 



0.00

200,000,000.00

400,000,000.00

600,000,000.00

800,000,000.00

1,000,000,000.00

1,200,000,000.00

2559 2560 2561 2562 2563 

833,741,530.00 
910,713,220.00 

989,215,200.00 
1,066,783,910.00 

1,150,269,690.00 
(บาท) 

ทุนเรือนหุ้น 

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

2559 2560 2561 2562 2563 

(บาท) 
เปรียบเทียบรายได้ ค่าใช้จ่าย และก าไรสุทธิ 

รายได้ 

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 

กําไรสุทธิ 

- 57 - 
 

แผนภูมิที่ 3 ทุนเรือนหุ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ป ี 2559 2560 2561 2562 2563 

ทุนเรือนหุ้น 833,741,530.00 910,713,220.00 989,215,200.00 1,066,783,910 1,150,269,690 

 
แผนภูมิที่ 4  เปรียบเทียบรายได้ ค่าใช้จ่าย และก าไรสุทธิ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

รายการ 2559 2560 2561 2562 2563 
รายได้ 258,169,320.04 270,699,334.44 276,535,720.72 278,221,037.47 272,663,151.34 

ค่าใช้จ่าย 103,844,792.39 94,630,737.02 92,451,741.78 94,285,282.27 81,316,790.17 
กําไรสุทธิ 154,324,527.65 176,068,597.42 184,083,978.94 183,935,755.20 191,346,361.17 
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3.2  เร่ืองรายงานการตรวจสอบกิจการ 
 

เรียน ที่ประชุมใหญส่หกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจภูธรจังหวัดบุรรีัมย์ จํากดั 
ตามที่ท่ีประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2562 เมื่อวันท่ี  16 ตุลาคม 2562 ได้เลือกตั้งข้าพเจ้าเป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์

ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์จํากัด ประจําปีทางบัญชีสิ้นสุดวันที่  30 กันยายน 2563 ซึ่งข้าพเจ้าได้ทําการตรวจสอบและ
รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการดําเนินการเป็นประจําทุกเดือนที่เข้าตรวจสอบ นั้น ข้าพเจ้าขอเสนอผลการตรวจสอบ
ประจําปีโดยสรุป ดังต่อไปนี้ 
1. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
     1.1 เพื่อตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดาํเนินการ 
     1.2 เพื่อตรวจสอบการปฏิบัตงิานเกี่ยวกับการบัญชีและการควบคุมการเงิน 
     1.3 เพื่อตรวจสอบการดําเนินงานอ่ืนๆ ของสหกรณ ์
     1.4 เพื่อให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานด้านบัญชี การเงิน และการดําเนินงานอ่ืนๆ 
 

2. ขอบเขตการตรวจสอบ 
     2.1 ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีตามเอกสารหลกัฐาน 
     2.2 ตรวจสอบการควบคุมการเงินตามระเบยีบและข้อกําหนดของสหกรณ ์
     2.3 ตรวจสอบการดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ระเบยีบ และมติของที่ประชุม 
     2.4 ตรวจสอบการบริหารของคณะกรรมการดําเนินการตามแผนงานและงบประมาณที่กําหนดไว้ 
 

3. ผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะที่สหกรณ์ควรแกไ้ข 
     3.1 ผลด้านการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานในรอบปี มีดังนี ้   
   รายได ้ 272,663,151.34 บาท 
   ค่าใช้จ่าย 81,316,790.17 บาท 
   กําไรสุทธิ 191,346,361.17 บาท 

   กําไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากปีก่อน (คิดเป็นร้อยละ 4.03) 7,410,606.42 บาท 
 

     3.2 ด้านการเงิน 
ณ วันสิ้นปีมีเงินสดคงเหลือในมือจํานวน  25,000.00 บาท มีเงินฝากธนาคาร 5 บัญชี รวมจํานวนเงิน  74,427,945.34 บาท 

มีเงินฝากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจแห่งชาติจํานวน  75,029.99 บาท 
เงินสดและเงินฝากถูกต้องตามบัญชีและสมุดคู่ฝาก การควบคุมการใช้จ่ายของสหกรณ์เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการรับจ่าย

และเก็บรักษาเงินสดในมือไม่เกิน  30,000.00 บาท การใช้จ่ายเงินของสหกรณ์ได้จ่ายไปเพื่อกิจการของสหกรณ์ฯ ควรแก่เหตุผล    
ตามระเบียบ มติที่ประชุม และอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมใหญ่โดยวิธีถัวจ่ายได้ทุกรายการ 

 

     3.3 ด้านการบริหารงานของสหกรณ ์
คณะกรรมการได้กําหนดระเบียบว่าด้วยการแบ่งแยกหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ไว้อย่างชัดเจน โดยเหมาะสม  รัดกุม     

และบริหารงานตามนโยบาย แผนงาน กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติที่ประชุมใหญ่ และมติที่ประชุมคณะกรรมการ 
 

     3.4 ด้านบัญช ี
สหกรณ์จัดทําบัญชีเรียบร้อยเป็นปัจจุบัน มีเอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีครบถ้วนสมบูรณ์ มีการใช้โปรแกรม

คอมพิวเตอร์มาประมวลผลทั้งระบบ จึงได้ข้อมูลที่ถูกต้อง สามารถเปรียบเทียบบัญชีย่อยและบัญชีคุมยอดได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว   
เป็นปัจจุบัน 
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     3.5 ด้านการให้กู้แก่สมาชิก 

      จํานวนเงิน  
3.5.1 ยอดยกมา ณ วันต้นป ี   3,421,679,236.00 บาท 
3.5.2 เงินให้กู้ระหว่างป ี     
     - เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน จํานวน      2,331 สัญญา 46,460,400.00 บาท 
     - เงินกู้สามัญ จํานวน        661 สัญญา 1,054,927,600.00 บาท 
     - เงินกู้พิเศษ จํานวน          28 สัญญา 5,800,000.00 บาท 
     - เงินกู้โครงการ จํานวน        470 สัญญา 14,703,910.00 บาท 
3.5.3 รับชําระระหว่างป ี   1,157,775,681.00 บาท 
3.5.4 ยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นป ี   3,385,795,465.00 บาท 
เงินให้กู้แก่สมาชิก ลดลงจากปีก่อน  35,883,771.00 บาท  คิดเป็นร้อยละ 1.05  
ณ วันท่ี  30 กันยายน 2563 สหกรณ์ฯ มีบัญชีลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพคงเหลือจํานวน  4,770,799.00 บาท 

 

     3.6 ด้านเงินลงทุน 
สหกรณ์มีเงินลงทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด ดังนี ้

 ยอดยกมาต้นป ี เพิ่มขึ้น ลดลง คงเหลือ  
หุ้น ชสอ.แห่งประเทศไทย 11,753,000.00 2,145,000.00 0.00 13,898,000.00 บาท 
หุ้นสามัญ บมจ.สหประกันชวีิต 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 บาท 
หุ้น ชสอ.ตํารวจแห่งชาต ิ 603,000.00 0.00 0.00 603,000.00 บาท 

รวมทั้งสิ้น 12,376,000.00 2,145,000.00 0.00 14,521,000.00 บาท 
เงินลงทุน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน  2,145,000.00 บาท  คิดเป็นร้อยละ 17.33 

 

     3.7 ด้านเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืม 
 ยอดยกมาต้นป ี กู้เพิ่ม ชําระคืน คงเหลือ  
เงินเบิกเกินบัญชี ธ.กรุงไทย 0.00 0.00 0.00 0.00 บาท 
ตั๋วสัญญาใช้เงิน ธ.ก.ส. 550,000,000.00 2,087,500,000.00 2,500,000,000.00 137,500,000.00 บาท 
ตั๋วสัญญาใช้เงิน ธ.ออมสิน 0.00 250,000,000.00 0.00 250,000,000.00 บาท 
เงินกู้ ชสอ.ระยะยาว1 453,965,965.54 0.00 453,965,965.54 0.00 บาท 
เงินกู้ ชสอ.ระยะยาว1 0.00 500,000,000.00 4,000,000.00 496,000,000.00 บาท 
เงินกู้ ชสอ.ระยะยาว3 0.00 145,000,000.00 1,450,000.00 143,550,000.00 บาท 
เงินกู้ ชสอ.ระยะปานกลาง 564,000,000.00 0.00 235,435,112.45 328,564,887.55 บาท 
เงินกู้ ชสอ.ตํารวจแห่งชาต ิ 0.00 424,000,000.00 424,000,000.00 0.00 บาท 
เงินกู้ สอ.วชิรพยาบาล 115,000,000.00 0.00 115,000,000.00 0.00 บาท 
เงินกู้ สอ.กระทรวงมหาดไทย 0.00 140,000,000.00 10,867,539.00 129,132,461.00 บาท 

รวมทั้งสิ้น 1,682,965,965.54 3,546,500,000.00 3,744,718,616.99 1,484,747,348.55 บาท 
     เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืม ลดลงจากปีก่อน  198,218,616.99 บาท  คิดเป็นร้อยละ 11.78 
 

 
 
 
 



                              รับทราบรายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบกิจการประจําปี 2563 
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     3.8 ด้านการรับฝากเงิน 

ประเภทเงินรับฝาก ยอดยกมาต้นป ี รับฝากเพิม่ ถอน คงเหลือ  
เงินรับฝากออมทรัพย ์ 179,397,210.19 25,423,973.81 23,859,298.89 180,961,885.11 บาท 
เงินรับฝากออมทรัพย์(กู้พิเศษ) 0.00 5,806,737.40 5,806,737.40 0.00 บาท 
เงินรับฝากสะสมทรัพย ์ 4,203,900.00 7,439,500.00 2,865,800.00 8,777,600.00 บาท 
เงินรับฝากออมทรัพย์(เพ่ือความมั่นคง) 0.00 145,243,031.65 2,120,857.08 143,122,174.57 บาท 

รวมทั้งสิ้น 183,601,110.19 183,913,242.86 34,652,693.37 332,861,659.68 บาท 
     เงินรับฝากจากสมาชิก เพิ่มขึน้จากปีก่อน  149,260,549.49 บาท  คิดเป็นร้อยละ 81.30 
 

     3.9 ด้านทุนเรือนหุ้น 
 ยอดยกมาต้นป ี ซื้อหุ้นเพ่ิม ถอนหุ้น คงเหลือ  

ทุนเรือนหุ้น 1,066,783,910.00 100,813,920.00 17,328,140.00 1,150,269,690.00 บาท 
     ทุนเรือนหุ้น เพิ่มขึ้นจากปีก่อน  83,485,780.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.83 
 

     3.10 ทุนสํารองและทุนสะสมต่างๆ ตามข้อบังคับ 
 ยอดยกมาต้นป ี เพิ่มขึ้น ลดลง คงเหลือ  

ทุนสํารอง 249,335,538.20 30,048,839.75 0.00 279,384,377.95 บาท 
ทุนรักษาระดับเงินปันผล 1,810,000.00 100,000.00 0.00 1,910,000.00 บาท 
ทุนสาธารณประโยชน ์ 3,309,556.89 4,000,000.00 2,552,611.00 4,756,945.89 บาท 
ทุนสวัสดิการสมาชิกฯ(ผู้คํ้า) 27,671,217.00 9,500,000.00 37,171,217.00 0.00  
เงินทุนสวัสดิการสมาชิกผู้คํ้าประกันเงินกู้ 0.00 30,912,668.00 4,212,614.44 26,700,053.56 บาท 

รวมทั้งสิ้น 282,126,312.09 74,561,507.75 43,936,442.44 312,751,377.40 บาท 
     ทุนสํารองและทุนสะสมต่างๆ ตามข้อบังคับ เพิ่มขึ้นจากปีก่อน  30,625,065.31 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.86 
 

     3.11 การให้ข้อสังเกตและคําแนะนํา 
จากการตรวจสอบ ไม่ปรากฏข้อบกพร่องอันจะเป็นผลกระทบให้เกิดความเสียหายแก่สหกรณ์แต่อย่างใด   ขอขอบคุณ

คณะกรรมการดําเนินการ,เจ้าหน้าที่สหกรณ์ และสมาชิกทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ เพื่อให้การตรวจสอบสําเร็จลุล่วง  
ไปด้วยดี 
 

(ลงช่ือ)           อารีรัตน์  สมานดษุณ ี
         (นางสาวอารีรตัน์  สมานดษุณ)ี 

              ผู้ตรวจสอบกิจการ 
 
 
ที่อยู่  188/50 หมู่บ้านนีโอแลนด์ ซอย 9 หมู่ที่ 16 
ตําบลนอกเมือง  อําเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร์ 
โทร. 062-3519445,089-2803629 
 

ที่ประชุม......................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................... 



ระเบียบวาระที่  
เรื่องเพื่อพิจารณา 

4.1 เรื่องพิจารณาอนุมตัิงบการเงินประจําปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 
4.2 เรื่องพิจารณาจัดสรรกําไรสทุธิประจาํปี 2563 
4.3 เรื่องพิจารณากําหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ําประกันประจําปี 2564 
4.4 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการประจําปี 2564 
4.5 เรื่องพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีประจําปี 2564 

4.6 เรื่องพิจารณาอนุมัติแผนงานโครงการและงบประมาณรายจ่าย–รายรับ ประจําปี 2564 

4.7 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนนิการประจําปี 2564 
4.8 เรื่องพิจารณาบริจาคเงินสมทบกองทุนสวัสดิการสํานักงานตํารวจแห่งชาติ 
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ระเบียบวาระที่  4 
เร่ืองเพื่อพิจารณา 

 
4.1  เร่ืองพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปีสิ้นสุดวันที่  30 กันยายน 2563 
 

หนงัสือรับรองของสหกรณ์ 
 
ท่ี สอ.4120/2563                                         สหกรณ์ออมทรัพยต์ ารวจภูธรจงัหวดับุรีรัมย ์ จ  ากดั 
 

         วนัท่ี   9  ตุลาคม  2563 
 

เรียน นายประเทือง  กล่ินคลา้ยกนั 
 

หนงัสือรับรองฉบบัน้ีให้ไวเ้พื่อประโยชน์ของท่านในการตรวจสอบงบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์
ต ารวจภูธรจงัหวดับุรีรัมย ์ จ  ากดั  ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  30 กนัยายน 2563  เพื่อแสดงความเห็นว่างบการเงิน
ดงักล่าวแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี  30 กนัยายน 2563 ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด ส าหรับปีส้ินสุด  
วนัเดียวกันของสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวดับุรีรัมย์ จ  ากัด  โดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระส าคัญ       
ตามระเบียบท่ีนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนดหรือไม่   

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัให้มีการจดัการท่ีมีประสิทธิผล เพื่อให้การด าเนินงานของสหกรณ์
เป็นไปตามกฎหมายสหกรณ์ ระเบียบ ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง 

ขา้พเจา้ขอรับรองรายละเอียดเก่ียวกบังบการเงินท่ีท่านตรวจสอบตามท่ีขา้พเจา้ทราบ และคิดว่าควรจะ
เป็นไป ดงัต่อไปน้ี 

1. งบการเงิน 
     1.1 ตามขอ้ตกลงในการรับงานตรวจสอบวนัท่ี  8  พฤศจิกายน  2562  ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการ

จดัท างบการเงิน โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามระเบียบท่ีนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 
     1.2 งบการเงินไม่มีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั ซ่ึงรวมถึงการละเวน้การ

แสดงรายการและขอ้มูลต่าง ๆ  
     1.3 ขอ้สมมติท่ีส าคญัท่ีสหกรณ์ใชใ้นการประมาณการทางบญัชีมีความสมเหตุสมผล 
     1.4 รายการหรือข้อมูลดังต่อไปน้ีมีการบนัทึกหรือเปิดเผยไวอ้ย่างเพียงพอและเหมาะสมในงบ

การเงิน เช่น รายการธุรกิจท่ีมีกบัสาขาของสหกรณ์หรือบุคคลอ่ืน ขอ้ตกลงกบัสถาบนัการเงินเก่ียวกบัภาระ
ผกูพนัเงินฝาก หรือขอ้จ ากดัการใชเ้งินกู ้ สินทรัพยท่ี์ใชเ้ป็นหลกัประกนั 

     1.5 เหตุการณ์ภายหลงัวนัท่ีในงบการเงินท่ีระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนดให้ปรับปรุงหรือ
เปิดเผยไดป้รับปรุงหรือเปิดเผยแลว้ 

/1.6 ผลการ... 
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     1.6 ผลของการไม่แกไ้ขขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงไม่มีสาระส าคญั ขอ้สังเกต ทั้งต่อเฉพาะรายการ      
หรือโดยรวมต่องบการเงิน รายการของขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงท่ีไม่แกไ้ขไดจ้ดัท าเป็นเอกสารแนบของหนงัสือ
รับรองน้ี 

     1.7 ไม่มีรายการผิดปกติท่ีเก่ียวข้องกับการกระท าของคณะกรรมการด าเนินการหรือเจ้าหน้าท่ี            
ของสหกรณ์ ผูซ่ึ้งมีหน้าท่ีส าคญัเก่ียวกับระบบบญัชีและระบบการควบคุมภายใน หรือรายการผิดปกติท่ีมี
ผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงิน 

     1.8 สหกรณ์มีกรรมสิทธ์ิในสินทรัพยท์ั้งหมดอย่างถูกตอ้งตามกฎหมายและไม่มีภาระผูกพนัหรือ   
ขอ้ผกูมดัใดๆ ในสินทรัพยข์องสหกรณ์ เวน้แต่ท่ีไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

     1.9 สหกรณ์ได้บันทึกหรือเปิดเผยรายการหน้ีสินทั้ งหมดของสหกรณ์ ทั้ งท่ีเกิดข้ึนแล้วและ           
อาจเกิดข้ึนในภายหน้าไวอ้ย่างเหมาะสม รวมทั้งไดมี้การเปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินเก่ียวกบั
หลกัประกนัทั้งหมดท่ีสหกรณ์ให้แก่บุคคลท่ีสาม นอกจากน้ีสหกรณ์ไม่มีคดีฟ้องร้องอ่ืนและไม่มีคดีท่ีคาดวา่จะ
เกิดข้ึน 

     1.10 นอกจากเร่ืองท่ีอธิบายไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินแลว้ ไม่มีเหตุการณ์ใดเกิดข้ึนหรือไม่
ปรากฏขอ้เทจ็จริงใดท่ีมีผลกระทบต่องบการเงินอยา่งมีสาระส าคญั ซ่ึงตอ้งน ามาปรับปรุงงบการเงินหรือเปิดเผย          
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินอีก 

2. การใหข้อ้มูล 
    ขา้พเจา้ไดจ้ดัเอกสารหลกัฐานและขอ้มูลดงัต่อไปน้ีใหท้่านตรวจสอบครบถว้นแลว้ คือ 
     2.1 บันทึกรายการทุกรายการในบัญชี เอกสารหลักฐานประกอบรายการบัญชี และข้อมูลอ่ืน            

ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด 
     2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินการและรายงานการประชุมใหญ่ 
     2.3 ขอ้มูลอ่ืนท่ีท่านขอจากขา้พเจา้เพื่อวตัถุประสงคข์องการตรวจสอบ 
     2.4 เขา้ถึงบุคคลในสหกรณ์ท่ีท่านระบุวา่จ าเป็นในการไดม้าซ่ึงหลกัฐานการสอบบญัชีอยา่งไม่จ  ากดั 
     2.5 สหกรณ์ไดป้ฏิบติัตามเง่ือนไขของสัญญาทั้งหมดซ่ึงหากไม่ปฏิบติัตามอาจมีผลกระทบอย่างมี

สาระส าคญัต่องบการเงิน นอกจากน้ีสหกรณ์ไดป้ฏิบติัตามระเบียบและขอ้ก าหนดของหน่วยงานราชการหรือ
หน่วยงานท่ีก ากบัดูแล ซ่ึงหากไม่ปฏิบติัตามอาจมีผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่องบการเงิน 

     2.6 สหกรณ์ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลทั้งหมดท่ีเป็นผลจากการประเมินความเส่ียงเร่ืองการทุจริตท่ีมีผลต่อ      
การแสดงงบการเงินท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญั 
 
 
 
 
 

/2.7 สหกรณ์… 



- 63 - 
 

     2.7 สหกรณ์ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลทุกอยา่ง ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการทุจริตหรือสงสัยวา่จะทุจริตท่ีสหกรณ์ทราบ
และท่ีมีผลกระทบต่อสหกรณ์ โดยเก่ียวขอ้งกบัคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ท่ีมีบทบาท
ส าคญัเก่ียวกบัการควบคุมภายใน หรือบุคคลอ่ืน ซ่ึงการทุจริตมีผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่องบการเงิน 

   2.8 สหกรณ์ไม่ได้รับหนังสือแจ้งจากหน่วยราชการอนัมีผลต่องบการเงิน เพราะมิได้ปฏิบติัตาม
กฎหมายหรือข้อบงัคบั ซ่ึงรวมถึงการถูกเรียกชดเชย หรือถูกประเมินภาษีอากร หรือมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน        
ในภายหน้า ซ่ึงควรจะได้น ามาพิจารณาเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หรือใช้เป็นหลักเกณฑ์            
ในการตั้งส ารองค่าเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน 
 

   ขอแสดงความนบัถือ 
 

      พลต ารวจตรี 
                            (รุทธพล   เนาวรัตน์ ) 

                                                   รองประธานกรรมการ ท าหนา้ท่ีแทนประธานกรรมการ 
 
 
                                         (นางจิรพร   ตนัตาปกุล) 

                      ผูจ้ดัการ 
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รายงานของผู้สอบบัญชี 
 
เสนอ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวดับุรีรัมย์  จ ากดั 
 

ความเห็น 
 ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพยต์  ารวจภูธรจงัหวดับุรีรัมย ์จ  ากดั ซ่ึงประกอบดว้ย     
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี  30 กันยายน 2563 งบก าไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ส าหรับปีส้ินสุด        
วนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 
 ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินของสหกรณ์ออมทรัพยต์  ารวจภูธรจงัหวดับุรีรัมย ์
จ  ากดั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสด ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้ง
ตามท่ีควร ในสาระส าคญัตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ 
 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
 ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีและตามระเบียบกรมตรวจบญัชีสหกรณ์     
ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นส่วนของความรับผดิชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน        
ในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากสหกรณ์และไดป้ฏิบติัตามจรรยาบรรณของผูส้อบบญัชี
สหกรณ์ ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสม เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการ
แสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 
 เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ คือ เร่ืองต่างๆ ท่ีมีนัยส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพ          
ของขา้พเจา้ในการตรวจสอบงบการเงินส าหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้ าเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของ
การตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ีขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยก
ต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี  
 เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ พร้อมวธีิการตรวจสอบแต่ละเร่ืองมีดงัต่อไปน้ี 

1. ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 เงินให้กู ้ยืม-สุทธิ ณ วนัท่ี  30 กันยายน 2563      
สหกรณ์มีเงินให้กูย้ืม จ  านวนเงิน  3,385,795,465.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 97.29 ของสินทรัพยท์ั้งส้ิน ซ่ึงไม่ไดต้ั้งค่า
เผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ ซ่ึงเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ เน่ืองจากการประมาณการค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญตอ้ง
เป็นไปตามท่ี นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด ประกอบกบัจ านวนเงินมีสาระส าคญัจากการสอบทาน การประมาณการ
ตั้งค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญวา่ มีความเพียงพอและเหมาะสมเป็นไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ 

ขา้พเจา้ไดสุ่้มสอบทานการรับช าระหน้ีในแผน่บญัชียอ่ยลูกหน้ีเงินให้กูเ้ปรียบเทียบกบัรายละเอียด ณ วนั
ส้ินปี สอบทานการประมาณการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญว่า มีความเพียงพอและเหมาะสมเป็นไปตามระเบียบนาย
ทะเบียนสหกรณ์โดยขา้พเจา้ปฏิบติังานอยา่งเป็นอิสระ 
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ความรับผดิชอบของคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ต่องบการเงิน 
 คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและการน าเสนองบการเงินเหล่าน้ี          
โดยถูกต้องตามท่ีควร ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในท่ี
คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์พิจารณาวา่จ าเป็นเพื่อให้สามารถจดัท างบการเงิน ท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูล
ท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคญัไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดในการจัดท างบการเงิน
คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์รับผิดชอบในการประเมินความสามารถของสหกรณ์ในการด าเนินงาน
ต่อเน่ือง การเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ืองดงักล่าว และการใชเ้กณฑ์การบญัชี
ส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ือง เวน้แต่คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์มีความตั้งใจท่ีจะเลิกสหกรณ์หรือหยุด
ด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองไปได ้
 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 
 การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตัถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผล ว่างบการเงิน
โดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือ
ข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู ้สอบบัญชี  ซ่ึงรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วยความเ ช่ือมั่น                   
อย่างสมเหตุสมผล คือความเช่ือมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบ          
ตามมาตรฐานการสอบบญัชีและระเบียบกรมตรวจบญัชีสหกรณ์จะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริง
อนัเป็นสาระส าคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือวา่มี
สาระส าคญัเม่ือคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่า รายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการ
รวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินเหล่าน้ี 
 ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชีและระเบียบกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ ขา้พเจา้
ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้ 
รวมถึง 

*ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงิน  
ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อ
ความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกวา่
ความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผดิพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมเอกสารหลกัฐาน การ
ตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

*ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบ
ท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการ
ควบคุมภายในของสหกรณ์ 
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*ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ใช้และความ
สมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลท่ีเก่ียวข้องซ่ึงจดัท าข้ึนโดยคณะกรรมการ
ด าเนินการสหกรณ์ 

*สรุปเ ก่ี ยวกับความเหมาะสมของการใช้ เกณฑ์การบัญชีส าห รับการด า เ นินงานต่อเ น่ือง                     
ของคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ และจากหลักฐานการสอบบัญชีท่ีได้รับว่า มีความไม่แน่นอนท่ีมี
สาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอยา่งมีนยัส าคญัต่อความสามารถ
ของสหกรณ์ในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้
ต้องให้ข้อสังเกตไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง ในงบการเงิน        
หรือถา้การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยู่กบั
หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อย่างไรก็ตามเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหส้หกรณ์ตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ืองได ้
          *ประเมินการน าเสนอโครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 
ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยถูกต้องตามท่ีควรหรือไม่ ขา้พเจ้า        
ได้ส่ือสารกับคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์เก่ียวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีได้
วางแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบ รวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส าคญัในระบบการควบคุม
ภายในซ่ึงขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 จากเร่ืองทั้งหลายท่ีส่ือสารกบัคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ ข้าพเจา้ได้พิจารณาเร่ืองต่างๆ ท่ีมี
นยัส าคญัท่ีสุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้
ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัห้ามไม่ให้เปิดเผยเร่ืองดงักล่าว
ต่อสาธารณะหรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาว่าไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงาน  
ของขา้พเจา้ เพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบ
มากกวา่ผลประโยชน์ท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สียสาธารณะจะไดจ้ากการส่ือสารดงักล่าว 
 
 

                 (นายประเทือง   กล่ินคลา้ยกนั) 
            ผูส้อบบญัชีสหกรณ์ 
 

19/10  หมู่ 1   ต าบลนาดี 
อ าเภอเมืองอุดรธานี จงัหวดัอุดรธานี  41000 
โทรศพัท ์ 087 690 0953 
วนัท่ี    9   ตุลาคม   2563 
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รายงานผลการตรวจสอบบัญชี 
สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวดับุรีรัมย์  จ ากดั 

จังหวดับุรีรัมย์ 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่ 30  กันยายน 2562 

------------------------------------------------------------------- 
 
เสนอ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
 ตามท่ีอธิบดีกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ไดแ้ต่งตั้งให้ขา้พเจา้เป็นผูส้อบบญัชีสหกรณ์ออมทรัพยต์  ารวจภูธร
จงัหวดับุรีรัมย ์ จ  ากดั  ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 30  กนัยายน 2563   นั้น ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินประจ าปีและ
แสดงความเห็นในรายงานของผูส้อบบญัชีอยา่งไม่มีเง่ือนไข ลงวนัท่ี  9  ตุลาคม  2563  นั้น 
 ขา้พเจา้ขอรายงานผลการตรวจสอบบญัชี ดงัน้ี 

1.  ขอ้สังเกตท่ีพบจากการตรวจสอบ เก่ียวกบัจุดอ่อนของการควบคุมภายใน 
     1.1 ดา้นการบริหารจดัการทัว่ไป 
     - ณ วนัส้ินปี  สหกรณ์มีสมาชิกคงเหลือ 2,974 คน เพิ่มข้ึนจากปีก่อน 65 คน หรือร้อยละ 2.23     

มีทุนด าเนินงานทั้งส้ิน  3,480,257,089.08 บาท ลดลงจากปีก่อนจ านวน  70,047,677.47 บาท หรือลดลง      
ร้อยละ 1.97 มีก าไรสุทธิจ านวน 191,346,361.17 บาท เพิ่มข้ึนจากปีก่อนจ านวน  7,410,606.42 บท หรือ
เพิ่มข้ึนร้อยละ 4.03  เน่ืองจากสหกรณ์ไดห้าแหล่งเงินกูท่ี้มีอตัราดอกเบ้ียท่ีต ่าหรือต่อรองให้ต ่าสุด และน าเงินทุน
ด าเนินงานท่ีเหลือไปช าระหน้ีต่อเจา้หน้ีเงินกู ้ 
      - สหกรณ์มีการก าหนดระบบการควบคุมภายในเหมาะสมกบัการด าเนินงานและลกัษณะการด าเนิน
ธุรกิจ มีการใช้งบประมาณซ่ึงท่ีประชุมใหญ่อนุมติัไว ้ การปฏิบติังานของบุคลากรส่วนใหญ่เป็นไปตาม            
ท่ีก าหนด คณะกรรมการด าเนินการมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามระบบอย่างสม ่ าเสมอ                
การใชจ่้ายเงินระหวา่งปีโดยรวมอยูใ่นวงเงินงบประมาณท่ีก าหนดไว ้

     - ผลการประเมินคุณภาพสหกรณ์  จากการประเมินคุณภาพสหกรณ์ตามหลกัเกณฑ์ท่ีกรมตรวจบญัชี
สหกรณ์ก าหนด ปรากฏว่าสหกรณ์มีชั้นคุณภาพการควบคุมภายในอยู่ใน ระดับ “ดีมาก” ซ่ึงแสดงให้เห็น
ศักยภาพของคณะกรรมการด าเนินการในการสร้างกระบวนการปฏิบัติงาน การควบคุมและติดตามการ
ปฏิบติังานท่ีเหมาะสมตามระบบการควบคุมภายในท่ีดี  รวมทั้งบุคลากรของสหกรณ์ไดมี้การน ากระบวนการ
ดงักล่าวไปปฏิบติัใหบ้รรลุวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 2. ผลการวเิคราะห์ความเส่ียงทางการเงิน 

     2.1  ความเพียงพอของเงินทุน สหกรณ์มีทุนด าเนินงานทั้งส้ินจ านวน  3,480,257,089.08 บาท   
ลดลงจากปีก่อนจ านวน  70,047,677.47 บาท หรือร้อยละ 1.97  ทุนด าเนินงานดงักล่าว ส่วนใหญ่มาจากแหล่ง
เงินทุนภายในร้อยละ 57.10 ซ่ึงไดม้าจากเงินรับฝากจากสมาชิกร้อยละ 9.56  และทุนของสหกรณ์ร้อยละ 47.54  
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ส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 42.90 มาจากแหล่งเงินทุนภายนอก ประกอบดว้ย การกูย้ืมร้อยละ 42.66  และหน้ีสินอ่ืนๆ 
ร้อยละ 0.24 หากพิจารณาถึงความเขม้แข็งและเพียงพอของเงินทุนต่อความเส่ียงแลว้เจา้หน้ีมีความเส่ียงลดลง
เน่ืองจากสหกรณ์มีอตัราส่วนหน้ีสินทั้งส้ินต่อทุน 1.10 เท่า ปีก่อน 1.32  เท่า แต่อย่างไรก็ตามสหกรณ์ก็ยงัมี
ผลตอบแทนต่อส่วนทุนอีกร้อยละ 12.01 

     2.2 คุณภาพของสินทรัพย  ์  สหกรณ์มีสินทรัพยล์ดลงจากปีก่อนร้อยละ 1.97 สินทรัพยข์องสหกรณ์   
ท่ีมีอยูน่ าไปลงทุนในลูกหน้ีเงินให้กูย้ืมเป็นส่วนใหญ่ถึงร้อยละ 97.29 ปีก่อนร้อยละ 96.37 ของสินทรัพยท์ั้งส้ิน 
สินทรัพย์ของสหกรณ์ท่ีมีอยู่ได้น าไปใช้ในการด าเนินงานเพื่อก่อให้เกิดรายได้ 0.08 รอบ เท่ากับปีก่อน          
และในขณะเดียวกันสินทรัพย์ท่ีมีอยู่ได้น าไปสร้างผลตอบแทนให้กับสหกรณ์ได้ในอัตราร้อยละ 5.44                
ปีก่อนร้อยละ 5.13   

     2.3 ขีดความสามารถในการบริหาร   
             สหกรณ์ด าเนินธุรกิจ  2 ด้าน มีมูลค่ารวมทั้งส้ินจ านวน  1 ,305 ,805,152.86 บาท มีอตัรา       
การปรับตวัเพิ่มข้ึนจากปีก่อนร้อยละ 12.08 มีรายละเอียดผลการด าเนินธุรกิจ ดงัน้ี 
             - ธุรกิจสินเช่ือ ระหว่างปีสหกรณ์ให้เงินกู้แก่สมาชิกจ านวน  1,121,891,910.00 บาท เพิ่มข้ึน     
จากปีก่อนจ านวน  8,827,444.00 บาท หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 0.79 ณ วนัส้ินปี สหกรณ์มีลูกหน้ีเงินให้กูแ้ก่สมาชิก
ทั้งส้ินจ านวน  3,385,795,465.00 บาท แยกเป็นลูกหน้ีเงินกู้ฉุกเฉินจ านวน  10,534,800.00 บาท ลูกหน้ีเงินกู้
สามญัจ านวน  3,329,551,890.00 บาท ลูกหน้ีเงินกูพ้ิเศษจ านวน  45,708,775.00 บาท  
             สหกรณ์ได้จดัท าโครงการพกัช าระหน้ีเงินตน้ให้กบัสมาชิก จากสถานการณ์การระบาดของ  
โรคไวรัสโควิด 19  ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการ คร้ังท่ี 6/2563 เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2563           
โดยพกัช าระหน้ีเงินต้น  2 เดือน ตั้ งแต่เดือนพฤษภาคม 2563 - มิถุนายน 2563 มีสมาชิกเข้าร่วมโครงการ        
818 ราย เป็นเงินตน้รวม  2 เดือน เป็นเงิน  12,840,810.00 บาท 
             - ธุรกิจเงินรับฝาก   สหกรณ์รับฝากเงินในระหว่างปีจ านวน  183,913,242.86 บาท เพิ่มข้ึน     
จากปีก่อนจ านวน  131,902,192.33 บาท หรือเพิ่มข้ึน 2.54 เท่า  ณ วนัส้ินปีสหกรณ์มีเงินรับฝากจากสมาชิก
ทั้งส้ินจ านวน  332,861,659.68 บาท แยกเป็นเงินรับฝากออมทรัพยจ์  านวน  180,961,885.11 บาท  เงินรับฝาก
สะสมทรัพย์จ  านวน  8,777,600.00 บาท และเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษจ านวน  143 ,122,174.57 บาท           
โดยรับฝากเงินจากสมาชิกทั้งจ  านวน 

     2.4 การท าก าไร  ระหวา่งปีสหกรณ์ด าเนินธุรกิจมีรายไดท้ั้งส้ิน 272,663,151.34 บาท และมีค่าใชจ่้าย
ทั้งส้ิน  81,316,790.17 บาท  ท าให้มีก าไรสุทธิ  191,346,361.17 บาท คิดเป็นร้อยละ 70.18 ของรายได้ทั้งส้ิน  
สหกรณ์มีก าไรเฉล่ียต่อสมาชิก  64,339.73 บาท ต่อคน  ถึงแม้สหกรณ์มีความสามารถในการท าก าไร            
หากเปรียบเทียบสัดส่วนเงินออมเฉล่ียต่อสมาชิกจ านวน  498,699.18 บาท กบัหน้ีสินเฉล่ียต่อสมาชิกจ านวน  
1,138,465.19 บาท สะท้อนให้เห็นถึงก าลังความสามารถในการช าระหน้ีของสมาชิกในอนาคต สหกรณ์        
ควรส่งเสริมและสร้างใหส้มาชิกมีวนิยัในการใชจ่้ายเงินเพื่อป้องกนัปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนในภายหนา้ 
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      2.5 สภาพคล่อง สหกรณ์มีสัดส่วนของสินทรัพยห์มุนเวียนต่อหน้ีสินหมุนเวียน 0.39 เท่า ปีก่อน    
0.40 เท่า แสดงว่าสหกรณ์มีสภาพคล่องทางการเงินลดลงเพราะในหน้ีสินหมุนเวียน  1 บาท มีสินทรัพย์
หมุนเวียนเป็นประกันการช าระหน้ีได้เพียง  0.39 บาท  เน่ืองจากแหล่งเงินทุนท่ีสหกรณ์น ามาให้สินเช่ือ          
กับสมาชิก ส่วนใหญ่มาจากการกู้ยืมจากภายนอก ซ่ึงเป็นหน้ีสินท่ีถึงก าหนดช าระระยะสั้ นจ านวนมาก      
หากแต่เงินท่ีสหกรณ์ใหกู้ก้บัสมาชิกมีงวดช าระหน้ีระยะยาว  ส่งผลใหเ้กิดความไม่สัมพนัธ์กนัระหวา่งการไดม้า
และการใช้ไปของเงินทุน  ดังนั้นการบริหารสภาพคล่องของสหกรณ์นอกจากข้ึนอยู่กับการบริหารลูกหน้ี       
เงินใหกู้แ้ลว้ยงัข้ึนอยูก่บัการแสวงหาแหล่งเงินทุนเพื่อเสริมสภาพคล่องในอนาคตดว้ย 

     2.6 ผลกระทบของธุรกิจ  ผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโควิด 19 ซ่ึงรัฐบาล  
ไดป้ระกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตทอ้งท่ีทัว่ราชอาณาจกัร ยงัไม่สามารถคาดการณ์ไดว้า่จะยุติลงไดเ้ม่ือไร
อาจส่งผลกระทบต่อสมาชิกเพราะคนในครอบครัวอาจไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์ดงักล่าวท าให้มีรายได้
ลดลงหรือไม่มีรายได้ จะส่งผลต่อสมาชิกของสหกรณ์ท าให้ต้องมีรายจ่ายเพิ่มข้ึน ดงันั้นสหกรณ์ควรจดัท า
โครงการส่งเสริมอาชีพใหแ้ก่สมาชิกและครอบครัวสมาชิก เพื่อส่งเสริมใหส้มาชิกและครอบครัวมีรายไดเ้พิ่มข้ึน 
จะท าใหส้มาชิกและครอบครัวมีชีวติความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน ส่งผลใหส้หกรณ์มีความมัน่คงตลอดไป 

3. การติดตามแกไ้ขขอ้สังเกต 
     3.1 ตามท่ีสหกรณ์ได้ถือใช้ระเบียบว่าด้วยเงินทุนสวสัดิการสมาชิก(ผู ้ค  ้าประกัน) พ.ศ.2554 

โดยมีเ ง ินส่ วนของสมาชิกและของสหกรณ์  ซ่ึ ง อาจ เข ้า ล ักษณะต ้องห้ามตามพระราชบ ัญญ ัติ    
ประกันชีวิต หรือพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย  พ.ศ.2535 สหกรณ์ได้ด า เนินการยกเลิกระเบียบ  
ว ่าด ้วย เ งินทุนสวสัดิการสมาชิก (ผู ้ค  ้ าประก ัน )  แล ้วตามมติที่ประชุมคณะกรรมการด า เนินการ         
ชุดท่ี 47 คร้ังท่ี 5 เม่ือวนัท่ี  27 กุมภาพันธ์ 2563  
 
 

                 (นายประเทือง  กล่ินคลา้ยกนั) 
                           ผูส้อบบญัชีสหกรณ์ 

 
 
 
19/10  หมู่ 1   ต าบลนาดี 
อ าเภอเมืองอุดรธานี จงัหวดัอุดรธานี  41000 
โทรศพัท ์ 087 690 0953 
วนัท่ี    9   ตุลาคม   2563 
 
 
 



                                ทีป่ระชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุน งบกระแสเงินสด 
และหมายเหตุประกอบงบการเงินประจําปี 2563 
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                                                                                                                                         แบบ RQ 2 

                                                                                                                        รายงาน-ระดบัสหกรณ์ 

รายงานผลการประเมนิช ัน้คณุภาพการควบคมุภายใน 

สหกรณอ์อมทรพัยต์ ารวจภธูรจงัหวดับรุรีมัย ์จ ากดั 

ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 2563 

 
  ระดบัช ัน้คณุภาพ 

สว่นที ่1 สภาพแวดลอ้มการควบคมุ ดมีาก 

สว่นที ่2 ความเสีย่งและกจิกรรมควบคมุ ดมีาก 

  ดา้นการเงนิการบัญช ี ดมีาก 

  ธุรกจิสนิเชือ่ ดมีาก 

  ธุรกจิเงนิรับฝาก ดมีาก 

  เงนิลงทนุในหลักทรัพย ์ ดมีาก 

  ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์ ดมีาก 

  เจา้หนีเ้งนิกู ้ ดมีาก 

  สมาชกิและทนุเรอืนหุน้ ดมีาก 

สว่นที ่3 ระบบขอ้มลูสารสนเทศ และการสือ่สาร ดมีาก 

สว่นที ่4 ระบบการตดิตามและประเมนิผล ดมีาก 

          สรปุการประเมนิจดัช ัน้คณุภาพ ดมีาก 

  

                                               โดย นายประเทอืง   กลิน่คลา้ยกนั    ผูส้อบบญัช ีภาคเอกชน 

                                                                                                                                   6 ตลุาคม 2563 

 
 
 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
มติที่ประชุม................................................................................................................................................... 

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



กลับมาเป็นของสมาชิก
โดยตรง, 73.89% 

เป็นผลประโยชน์แก่
สมาชิกโดยส่วนรวม, 

22.77% 

เป็นส่วนของกรรมการ
และเจ้าหน้าที่, 3.32% 

เป็นของสันนิบาติสหกรณ์
แห่งประเทศไทย, 0.02% 

การจัดสรรก าไรสุทธ ิ
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4.2 เรื่องพิจารณาจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2563 
สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จํากัด มีกําไรสุทธิประจําปี 2563 จํานวน  191,346,361.17 บาท 

(หนึ่งร้อยเก้าสิบเอ็ดล้านสามแสนสี่หมื่นหกพันสามร้อยหกสิบเอ็ดบาทสิบเจ็ดสตางค์)  จึงขอเสนอท่ีประชุมพิจารณา          
จัดสรรกําไรสุทธิประจําปี 2563  ซึ่งได้จัดทํารายละเอียดการจัดสรรโดยหลักการแล้วดังต่อไปน้ี 

การจัดสรรกําไรสุทธปิระจาํปี  2563 
ปี 2563 ปี 2562 

ปันผล  7.75% 
เฉลี่ยคืน  21% 

ปันผล  8% 
 เฉลี่ยคืน  19.50% 

1. เป็นเงินสํารองไมน่้อยกว่าร้อยละ 10 ของกําไรสุทธ ิ 30,460,177.17 15.92% 30,048,839.75 16.34% 
2. เป็นค่าบํารุงสันนิบาตสหกรณ์ ร้อยละ 1 ของกําไรสุทธิ 
    แต่ไม่เกิน  30,000.00 บาท 

 
30,000.00 

 
0.02% 

 
30,000.00 

 
0.02% 

3. เป็นเงินปันผลตามหุ้นทีช่ําระแล้วให้จ่ายไดไ้ม่เกินอัตราร้อยละ 
   10 ต่อปี โดยคิดตามส่วนระยะเวลา สหกรณ์ฯ คิดให้ร้อยละ 7.75 

 
85,055,367.00 

 
44.45% 

 
81,394,817.00 

 
44.25% 

4. เป็นเงินเฉลี่ยคนืให้แก่สมาชิกตามส่วนจํานวนรวมแห่งดอกเบีย้ 
    เงินกู้ สหกรณ์ฯ คิดให้ร้อยละ 21 

 
56,340,817.00 

 
29.44% 

 
53,362,098.00 

 
29.01% 

5. เป็นเงินโบนัสไม่เกินร้อยละ 10 ของกําไรสุทธ ิ 6,360,000.00 3.32% 6,000,000.00 3.26% 
6. เป็นทนุรักษาระดบัอัตราเงินปันผลไม่เกินร้อยละ  2   
    ของทุนเรือนหุ้น 

 
100,000.00 

 
0.05% 

 
100,000.00 

 
0.05% 

7. เป็นเงินทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกินร้อยละ 10 ของกําไรสุทธิ 4,000,000.00 2.09% 4,000,000.00 2.18% 
8. เป็นเงินทุนสวัสดิการสมาชิก ( ผู้ค้ําประกัน ) ไม่เกินร้อยละ 
    10 ของกําไรสุทธิ 

 
9,000,000.00 

 
4.71% 

 
9,000,000.00 

 
4.89% 

 191,346,361.17 100% 183,935,754.75 100% 
 

การจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2563 ตามที่เสนอมาจะมีผลดงันี้ 
1. เป็นของสมาชิก ( ข้อ 3,4 ) 73.89% จํานวน 141,396,184.00  บาท 
2. เป็นผลประโยชน์ของสมาชิก ( ข้อ 1,6,7,8 ) 22.77% จํานวน 43,560,177.17  บาท 
3. เป็นของคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ( ข้อ 5 ) 3.32% จํานวน 6,360,000.00  บาท 
4. เป็นของสนันบิาตสหกรณ์ ( ข้อ 2 ) 0.02% จํานวน 30,000.00  บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                               อนมุัติตามที่คณะกรรมการเสนอ 

                               พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ให้สหกรณ์ฯ กําหนดวงเงินกู้ยืมหรือคํ้าประกันประจําปี
สิ้นสุดวันที่  30 กันยายน 2564 ไว้ไม่เกิน  2,100,000,000.- บาท (สองพันหนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน) 
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จากการจัดสรรข้างตน้ 
ได้พิจารณาด้วยเหตุผล กล่าวคือ 
1.ให้เงินปันผลร้อยละ 7.75  ด้วยเหตุผลว่า เงินปันผลเป็นการให้กําลังใจให้กับสมาชิกที่พยายามเก็บออมเงิน      

รายเดือนไว้ และเป็นเงินที่สมาชิกได้ประโยชน์กันทุกคน (สมาชิกมีหุ้น 100.- บาท ได้ผลตอบแทน 7.75 บาท)   
2.ให้เงินเฉลี่ยคืนร้อยละ 21 ด้วยเหตุผลว่ารายได้ส่วนใหญ่ได้มาจากการปล่อยสินเชื่อเงินกู้ให้กับสมาชิก จึงเห็นควร

ให้ผลตอบแทนในรูปของเงินเฉลี่ยคืนร้อยละ 21  (สมาชิกเสียดอกเบี้ย  100. - บาท จะได้คืน 21.- บาท) เท่ากับว่าสมาชิก  
เสียดอกเบี้ยเงินกู้ให้กับสหกรณ์ฯ ในอัตราร้อยละ 7.75 ตลอดทั้งปี สมาชิกจะเสียดอกเบี้ยเงินกู้ให้กับสหกรณ์ฯ ลดลงเหลือ
เพียงร้อยละ 6.122 บาทต่อปี หรือร้อยละ 0.51 สตางค์ต่อเดือน ซึ่งเงินเฉลี่ยคืนนี้กู้จากสถาบันการเงินอื่นจะไม่มีให้ 

3.นอกจากจํานวนเงินที่สมาชิกได้แล้ว เงินที่เหลือได้ปัดเข้าเป็นทุนสํารอง,ทุนสาธารณประโยชน์และเงินทุนสวัสดิการ 
ซึ่งเป็นผลประโยชน์ส่วนรวมต่อไป 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
มติที่ประชุม.................................................................................................................................................................... 

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

4.3  เร่ืองพิจารณาก าหนดวงเงินกู้ยมืหรือค้ าประกันประจ าปี 2564 
 

อาศัยความตามข้อ 17 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จํากัด 
“วงเงินกู้ยืมหรือค้ําประกัน ที่ประชุมใหญ่อาจกําหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค้ําประกันสําหรับปีหนึ่งๆ ไว้ตาม        

ที่จําเป็นและสมควรแก่การดําเนินงาน วงเงินซึ่งกําหนดดังว่านี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์         
ถ้าที่ประชุมใหญ่ยังมิได้กําหนด หรือนายทะเบียนสหกรณ์ยังมิได้ให้ความเห็นชอบวงเงินกู้ยืมหรือการค้ําประกัน      
สําหรับปีใด ก็ให้ใช้วงเงินกู้ยืมหรือการค้ําประกันสําหรับปีก่อนไปพลาง” 

สําหรับปีบัญชี 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จํากัด ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญ
ประจําปี 2562 กําหนดวงเงินซึ่งอาจกู้ยืมหรือค้ําประกันในปี 2563 จํานวน  1,974 ล้านบาท และนายทะเบียน
สหกรณ์เห็นชอบให้สหกรณ์ถือใช้วงเงินซึ่งอาจกู้ยืมหรือค้ําประกันประจําปีสิ้นสุดวันที่  30 กันยายน 2563 ภายใน
วงเงินไม่เกิน  1,974 ล้านบาท (หนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสี่ล้านบาทถ้วน) 

ในปีบัญชี 2564  คณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 47 เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2563 
พิจารณากําหนดวงเงินซึ่งอาจกู้ยืมหรือค้ําประกันประจําปี 2564 จํานวน  2,100 ล้านบาท (สองพันหนึ่งร้อยล้าน- 
บาทถ้วน) เพ่ือใช้เป็นทุนหมุนเวียนให้สมาชิกกู้ยืมและใช้ในการบริหารจัดการให้สามารถบริการสมาชิกได้อย่างทั่วถึง 
และรักษาสภาพคล่อง 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
มติที่ประชุม....................................................................................................... ................................................. 

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

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

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



                                อนุมัตเิลือก นางสาวอารีรัตน์  สมานดุษณี เป็นผู้ตรวจสอบกิจการประจําปี 2564 
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4.4  เร่ืองพิจารณาเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการประจ าปี 2564 
 

ในที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2562  ได้เลือกนางสาวอารีรัตน์  สมานดุษณี เป็นผู้ตรวจสอบกิจการ     
ประจําปี 2563 ซึ่งมีวาระการทํางาน 1 ปี สหกรณ์ฯ ต้องเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการประจําปี 2564 จํานวน 1 ท่าน   
แทนคนเดิมที่ครบวาระ แต่ผู้ที่ครบวาระอาจได้รับเลือกตั้งซ้ําอีกได้ทั้งนี้คณะกรรมการดําเนินการได้มีมติเห็นชอบเสนอ
นางสาวอารีรัตน์  สมานดุษณี เป็นผู้ตรวจสอบกิจการต่อมีประวัติโดยย่อดังนี ้
การปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชี 

1. เข้าปฏิบัติงานเป็นประจําทุกเดือน อย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง โดยมีผู้ช่วยผู้ตรวจสอบกิจการจํานวน     
2 - 4 คน 

2. เสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการเป็นประจําทุกเดือน 
3. ขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบมีดังนี้ 
     - ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีตามเอกสารหลักฐาน 
     - ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงินตามระเบียบและข้อกําหนดของสหกรณ์ 
     - ตรวจสอบการดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ระเบียบ และมติที่ประชุม 
     - ตรวจสอบการบริหารของคณะกรรมการดําเนินการตามแผนงานและงบประมาณที่กําหนดไว้ 

การศึกษา 
ระดับปริญญาตรี 

- บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) จากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
- นิติศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ระดับปริญญาโท 
- บัญชีมหาบัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- นิติศาสตร์มหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ประสบการณ์การทํางาน 
 - อาจารย์ประจําสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฎสรุินทร์ 
 - ผู้สอบบัญชีภาษีอากร 
 - ผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสุรินทร์ จํากัด (พ.ศ.2551-ปัจจุบัน) 
 - ผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการตํารวจนครราชสีมา จํากัด (พ.ศ.2554-2556) 
 - ผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการตํารวจสุรินทร์ จํากัด (พ.ศ.2556-ปัจจุบัน) 
เสนอค่าตรวจสอบกิจการ  ปีละ  102,000.- บาท (หนึ่งแสนสองพันบาทถ้วน) 
 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
มติที่ประชุม................................................................................................................. ....................................... 

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



                                       ที่ประชุมมีมติอนุมัตเิป็นเอกฉันท์เลือก นายเอี่ยม  จันท์เทวนุมาส ผูชํ้านาญงานสอบบัญชีสหกรณ์  
ให้เป็นผู้สอบบญัชีสหกรณส์ําหรับปีสิ้นสดุวันท่ี  30 กันยายน 2564 ค่าธรรมเนียมการสอบบญัชีจํานวน  90,000.- บาท (เก้าหมื่นบาทถว้น) 
โดยมี นายดํารง  ทองบุญ เป็นผูส้อบบัญชีสํารอง 
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4.5  เร่ืองพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีประจ าปี 2564 
 

 มีผู้สอบบัญชีภาคเอกชนท่ีขึ้นทะเบียนกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เสนอบริการตรวจสอบบัญชีมายังสหกรณ์    
ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จํากัด จํานวน  2 ราย คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเบื้องต้นแล้วเห็นควร
นําเสนอท่ีประชุมใหญ่พิจารณาทั้ง  2 ราย 

จึงเสนอท่ีประชุมใหญ่พิจารณาคัดเลือก  1 ราย เพื่อเป็นผู้สอบบัญชีสําหรับปีสิ้นสุดทางบัญชี 30 กันยายน 2563 
โดยมีข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

รายการเปรียบเทียบข้อมูล 
รายละเอียดการเสนอบริการสอบบัญชี นายเอี่ยม  จันท์เทวนุมาส นายดํารง  ทองบุญ 

1. การเข้าปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชี 
    - จํานวนครั้งท่ีเข้าตรวจสอบ 
 

 
- เข้าตรวจสอบบัญชี ด้วยตนเอง
พร้อมผู้ช่วยอย่างน้อยปีละ 5 ครั้ง 
ครั้งละไม่น้อยกว่า 2 – 3 วันทําการ 

 
- เข้าตรวจสอบบัญชี ด้วยตนเอง
พร้อมผู้ช่วยอย่างน้อยปีละ  5 ครั้ง 
ครั้งละไม่น้อยกว่า 3 – 5 วันทําการ 

    - จํานวนผู้ช่วย - มีผู้ช่วยเข้าร่วมทําการตรวจสอบ 
ไม่น้อยกว่า  4 คน 

- มีผู้ช่วยเข้าร่วมทําการตรวจสอบ 
ไม่น้อยกว่า  3 - 4 คน 

2.การจัดทํารายงานผลการตรวจสอบ 
    - รายงานระหว่างป ี

 
- รายงานผลการตรวจสอบบัญชี  
ระหว่างปีให้สหกรณ์ทราบ 

 
- รายงานผลการตรวจสอบบัญชี
ระหว่างปีให้สหกรณ์ทราบ 

    - รายงานประจําป ี - ร า ย ง านกา ร ตร วจสอบบัญชี
ประจําปีตามระเบียบท่ีนายทะเบียน
สหกรณ์กําหนด 

- ร า ย ง านกา รตร ว จสอบบัญชี
ประจําปีตามระเบียบท่ีนายทะเบียน
สหกรณ์กําหนด 

3. บริการการอื่นๆ - ยินดีให้คําแนะนําในการบริหาร
การเงิน การบัญชีตามท่ีเห็นสมควร 
โดย ไม่ ถื อ เป็ นค่ า บริ ก า รพิ เ ศษ        
แต่อย่างใด 
- ยินดีจะเข้าร่วมประชุมใหญ่หรือ
ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ  
ทุกครั้ง ตามท่ีสหกรณ์ร้องขอ 

- ยินดีให้คําแนะนําในการบริหาร
การเงิน การบัญชีตามท่ีเห็นสมควร 
โดยไม่ ถื อ เป็ นค่ า บริ ก า รพิ เ ศษ        
แต่อยา่งใด 
- ยินดีจะเข้าร่วมประชุมใหญ่หรือ
ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ  
ทุกครั้ง ตามท่ีสหกรณ์ร้องขอ 

5. ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี 
    - จํานวนเงิน 

 
- 90,000.- บาท 

 
- 100,000.- บาท 

    - การเบิกค่าธรรมเนียม - ขอเบิกจ่ายจํานวน  4 งวด - ขอเบิกจ่ายจํานวน  2 งวด 
 

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

............................................................................................................................................................................................... 
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4.6  เรื่องพิจารณาอนุมัตแิผนงานโครงการและงบประมาณรายจ่าย - รายรับ ประจ าปี 2564 
 

คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์  จํากัด ขอเสนอแผนงาน             
และงบประมาณรายรับ - รายจ่าย ประจําปี 2564 เพ่ือให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับแผนกลยุทธ์ฉบับที่ 1 (ปีบัญชี 
2561-2564) ซึ่งใช้เป็นเครื่องมือการบริหารจัดการในการนําแผนกลยุทธ์ มาใช้ในการจัดทําแผนงานประจําปี 2564 
สรุปได้เป็นดังนี ้
 

1. วิสัยทัศน์ 
 “เป็นองค์กรการเงินที่มั่นคง บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาคุณภาพชีวิต แก่สมาชิกและสังคม       
ยึดหลักธรรมาภิบาล มุ่งมั่นพัฒนาสู่ยุค 4.0” 
 

2. พันธกิจ 
 สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จํากัด ได้กําหนดพันธกิจเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่กําหนดไว้        
เพ่ือประโยชน์แก่สมาชิกและขบวนการสหกรณ์ ดังนี้ 
      พันธกิจที่ 1. พัฒนาองค์กรให้มีความมั่นคงทางการเงิน 
      พันธกิจที่ 2. พัฒนาองค์กร บุคลากร ให้มีความเข้มแข็ง ภายใต้การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
      พันธกิจที่ 3. พัฒนาระบบการเงิน และสวัสดิการ ให้สอดคล้องกับความต้องการของสมาชิก 
      พันธกิจที่ 4. พัฒนาปรับปรุง อาคารสํานักงาน อุปกรณ์ และระบบเทคโนโลยี ให้มีความทันสมัยและ
เหมาะสม 
      พันธกิจที่ 5.พัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกให้ดีขึ้น และสนับสนุนช่วยเหลือสังคม 
จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนกลยุทธ์ฉบับที่ 1 (ตั้งแต่ปี 2561 - 2564) จึงได้จัดทําแผนงานประจําปี 2564 ด้าน
ต่างๆ ไว้ดังนี้ (รายละเอียดปรากฏในหน้า 88 - 99) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 88 - 
 

แผนงานโครงการประจ าปี 2564 
  

ลําดับ แผนงานโครงการ ตัวช้ีวัด กิจกรรม รายละเอียดค่าใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) 
1. โครงการพัฒนาระบบสื่อสารข้อมลู/

ข่าวสาร/วารสาร/SMS 
   (1) ระดับความสําเร็จในการ
พัฒนาโปรแกรมระบบงาน
สารสนเทศของสหกรณ ์

   (1) เพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสาร
กับสมาชิก 
   (2) พัฒนาระบบสื่อสารเพื่อความ
สะดวกและรวดเร็ว 
   (3) สร้างความพึงพอใจ 
   (4) กิจกรรมอื่นๆ 

   (1) ค่าบริการผู้ดูแลระบบ 
   (2) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

อยู่ในงบประมาณหมวด 
ค่าใช้สอย 
    - ค่าโปรแกรมสหกรณฯ์  
ค่าบํารุงรักษาโปรแกรมและ 
ค่าดูแลพัฒนาระบบ  300,000.- 

2. โครงการอบรมสมัมนาให้ความรู้แก่
กรรมการ,เจ้าหน้าท่ี และสมาชิก 

 
      

   (1) ระดับความสําเร็จในการ 
ส่งเสริมให้ กรรมการ,เจ้าหน้าท่ี 
และสมาขิก เข้ารับการอบรม
หลักสตูรตา่งๆ 
 

   (1) สํารวจความต้องการของ
สมาชิก 
   (2) จัดฝึกอบรมให้ความรูเ้พิ่มพนู
ทักษะของบุคลากรให้มีศักยภาพ
ยิ่งข้ึน 
   (3) ส่งเสริมให้ความรูด้้าน
วิชาการแก่สมาชิก 
   (4) กิจกรรมอื่นๆ 

   (1) ค่าวิทยากร 
   (2) ค่าอาหาร เครื่องดื่ม 
   (3) ค่าเอกสาร 
   (4) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
 

อยู่ในงบประมาณหมวด 
ค่าใช้สอย 
    - ค่าจัดอบรมสัมมนาให้
ความรู้แก่กรรมการ, เจ้าหน้าที่ 
และสมาชิก  200,000.- 
 

3. โครงการใหส้วัสดิการแกส่มาชิก 
 

   (1) ระดับความสําเร็จในการ 
จัดสวสัดิการให้กับสมาชิก 
 

   (1) แจกของที่ระลึกสําหรับ 
สมาชิกที่เกษียณอายุราชการ 
   (2) กิจกรรมอื่นๆ 
 

   (1) ค่าสนับสนุนส่งเสริม 
กิจกรรมต่างๆ ของสมาชิก 
   (2) ค่าของที่ระลึก 
   (3) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

200,000.- 
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ลําดับ แผนงานโครงการ ตัวช้ีวัด กิจกรรม รายละเอียดค่าใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) 

4. โครงการส่งเสริมกีฬาสานสมัพันธ์ 
      
 
 
 
 
      

   (1) ระดับความสําเร็จในการ 
จัดกิจกรรมกีฬาสานสมัพันธ์
ระหว่างหน่วยงานและสมาชิก 
 

   (1) จัดกิจกรรมกีฬาเพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์อันดรีะหว่างสมาชิก 
   (2) จัดกิจกรรมกีฬาเพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานอ่ืน 
   (3) สนับสนุนกิจกรรมของ
หน่วยงานอ่ืน 
   (4) กิจกรรมอื่นๆ 

   (1) ค่าบริจาคสมทบทุนส่งเสริม 
สนับสนุนกิจกรรมของชุมชน และ
หน่วยงานอ่ืนๆ 
   (2) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
 

210,000.- 
 

5. โครงการส่งเสริมอาชีพแก่สมาชิก
และครอบครัวสมาชิก 

 

   (1) ระดับความสําเร็จในการ 
ส่งเสริมอาชีพแก่สมาชิกและ 
ครอบครัวสมาชิก 
 

   (1) ให้ความรู้ด้านอาชีพเสริมแก่
สมาชิกและครอบคลุมถึงครอบครวั
สมาชิก 
   (2) กิจกรรมอื่นๆ 

   (1) ค่าวิทยากร 
   (2) ค่าอาหารเครื่องดื่ม 
   (3) ค่าเอกสาร 
   (4) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

100,000.- 
 
 

6. โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่
เยาวชน 

   (1) ระดับความสําเร็จในการ 
ส่งเสริมด้านการศึกษาให้กับเยาวชน 
 

   (1) เข้าร่วมกิจกรรมในหน่วยงาน
และชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียง 
   (2) สนับสนุนกิจกรรมของ
หน่วยงานของหน่วยงานต่างๆ 
   (3) สร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างสหกรณ์กบัหน่วยงาน 
ในชุมชน 
   (4) กิจกรรมอื่นๆ 

   (1) ค่าบริจาค สมทบทุนส่งเสรมิ
สนับสนุนกิจกรรม 
 

50,000.- 
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ลําดับ แผนงานโครงการ ตัวช้ีวัด กิจกรรม รายละเอียดค่าใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) 

7. โครงการอนุรักษท์รัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

   (1) ระดับความสําเร็จในการ 
เข้าร่วมกิจกรรมในสังคมและชุมชน 
 

   (1) เข้าร่วมกิจกรรมในหน่วยงาน
และชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียง 
   (2) สนับสนุนร่วมมืออนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ของชุมชน 
   (3) กิจกรรมอื่นๆ 

   (1) ค่าบริจาค สมทบทุนส่งเสรมิ
สนับสนุนกิจกรรม 
   (2) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

50,000.- 
 

8. โครงการสนับสนุนส่งเสริม 
ให้ความร่วมมือกับสังคมและชุมชน 

   (1) ระดับความสําเร็จในการเข้า
ร่วมกิจกรรมในสังคมและชุมชน 

   (1) เข้าร่วมกิจกรรมในหน่วยงาน
และชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียง 
   (2) สนับสนุนกิจกรรมของ 
หน่วยงานของหน่วยงานต่างๆ 
   (3) สร้างความสัมพันธ์อันดี 
ระหว่างสหกรณ์ กับหน่วยงาน 
ในชุมชน 
   (4) กิจกรรมอื่นๆ 

   (1) ค่าบริจาค สมทบทุนส่งเสรมิ
สนับสนุนกิจกรรมของชุมชน 
   (2) ค่ารับรองหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 
   (3) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

50,000.- 

 
รวมแผนงาน  8  โครงการ  แยกเป็นรายละเอียดดังนี ้

1. โครงการที่ 1 - 2 อยู่ในงบประมาณหมวดค่าใช้สอย รวมเป็นเงิน 500,000.- บาท 
2. โครงการที่ 3 - 8 อยู่ในงบประมาณค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์    --- ” --- 660,000.- บาท 
 รวมแผนงาน  8 โครงการ  เป็นเงินท้ังสิ้น  1,160,,000.- บาท 
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งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 (ตั้งแต่  1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) 
ประเภทรายจ่าย ปี 2563 ปี 2564 คําประกอบคําชี้แจง 

ตั้งไว้ จ่ายจริง ขอตั้ง 
     

1.หมวดเงินเดือน     
     

- เงินเดือน 3,100,000 2,375,790 3,100,000 - จ่ายเป็นเงินเดือนเจ้าหน้าที่จํานวน    
8 คน เป็น เ งิน 2 ,564,520 . - บาท     
โดยถือจ่ายตามบัญชีอัตราเงินเดือน  
ตามระเบียบและตั้งไว้เพื่อจ่ายกรณี 
   1.รับเจ้าหน้าที่เพิ่ม  3 คน  
   2 .ปรับบัญ ชี เ งิน เดื อนระหว่ า งปี         
ตามโครงสร้างการเปลี่ยนแปลงของทาง
ราชการหรือตามที่ คณะกรรมการ
ดําเนินการเห็นสมควร 

     

- ค่าจ้าง 108,000 108,000 108,000 - จ่ายเป็นค่าแม่บ้านสําหรับทําความ
สะอาด 1 คน เดือนละ 9,000.- บาท 
รวมเป็นเงิน  108,000.- บาท 

     

2.หมวดค่าตอบแทน     
     

- ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ 
  การเงินและเจ้าหน้าที่ 
  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ 
  สหกรณ ์

333,400 333,372 340,400 - จ่ายสมนาคุณแก่เจ้าหน้าที่การเงิน  
ทุก สภ. เจ้าหน้าที่โอนข้อมูลเงินเดือน
เจ้ าหน้าที่ ดู แล ในด้ านเว็บ ไซต์ของ
สหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ที่ประสานงาน
เกี่ยวกับงานของสหกรณ์ในด้านต่างๆ 

     

- ค่าตรวจสอบกิจการ 102,000 102,000 102,000 - จ่ายเป็นค่าตรวจสอบกิจการของ           
ผู้ตรวจสอบกิจการตามที่ประชุมใหญ่
เลือกตั้งเดือนละ 8,500.- บาท ประมาณ  
12 ครั้ง 

     

- ค่าเบี้ยประชุม 
 
 

570,000 444,200 570,000 - จ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ
ดํ า เนินการ  15 คน ที่ ปรึ กษา และ        
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์  ไม่ เกิน 35 คน 
ผู้เข้าร่วมประชุมประจําเดือน และจ่าย
เป็นค่าเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการ  
ชุ ด ต่ า ง ๆ  ต า ม ที่ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ดําเนินการมอบหมาย 
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ประเภทรายจ่าย ปี 2563 ปี 2564 คําประกอบคําชี้แจง 
ตั้งไว้ จ่ายจริง ขอตั้ง 

     

- ค่าตอบแทนที่ปรึกษา  
  คณะกรรมการ 

900,000 900,000 1,000,000 - จ่ า ย ค่ า ต อบ แ ทน ที่ ป รึ ก ษ า แ ล ะ         
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์  ผู้ทรงคุณวุฒิที่
สหกรณ์แต่งตั้งตามระเบียบสหกรณ์เมื่อ
สิ้นปีงบประมาณ 

     

- ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 
  ภาคเอกชน 

90,000 90,000 100,000 - จ่ายเป็นค่าสอบบัญชีให้ผู้สอบบัญชี
ภาคเอกชน ซึ่งเป็นบุคคลที่ที่ประชุม
ใหญ่อนุมัติ 

     

- ค่าตอบแทนค่าครองชีพ --- --- 50,000 - ตั้ งไว้ เผื่อจ่ายเป็นเ งินค่าตอบแทน       
เพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพแก่เจ้าหน้าที่
สหกรณ์ฯ ตามสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน 

     

3.หมวดค่าวัสดุ     
     

- เครื่องเขียนแบบพิมพ์ 250,000 219,980.10 300,000 - จ่ายเป็นค่า เครื่ องเขียนแบบพิมพ์      
ในกิจการสหกรณ์ เช่น ใบเสร็จรับเงิน 
กร ะด าษต่ อ เนื่ อ ง  ทะ เบี ยนต่ า งๆ 
กร ะด าษถ่ าย เอกสา ร  สมุ ด คู่ ฝ า ก       
ทุกประเภทใบฝาก ใบถอนแบบพิเศษ
ต่อเนื่องและอื่นๆ เป็นต้น 

     

- ค่าวัสดุอ่ืนๆ 50,000 15,353 50,000 - จ่ายเป็นค่าจัดซื้อของใช้สํานักงาน เช่น 
น้ํายาสุขภัณฑ์/ตรายาง/ยากําจัดปลวก/   
ธงชาติ /กระดาษชําระ/ เครื่ อง เย็บ
กระดาษ/ไม้กวาด เป็นต้น 

     

4.หมวดครุภัณฑ์     
     

- เครื่องใช้สํานักงาน 400,000 272,900 400,000 - เพื่อให้การดําเนินงานของสหกรณ์         
มีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดและทดแทน
อุปกรณ์ที่ เสื่ อมสภาพ จึ งขอจัดซื้ อ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์เพื่อใช้
ในสํานักงานดังน้ี 
     1 . เ ค รื่ อ งคอมพิ ว เ ตอร์ จํ า น วน        
2 เครื่อง ทดแทนเครื่องเดิม 
     2.จอคอมพิวเตอร์จํานวน 1 จอ 
ทดแทนจอเดิม 
     3.เครื่องปริ้นเตอร์หัวเข็มแคร่ยาว
จํานวน 1 เครื่อง ทดแทนเครื่องเดิม 
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ประเภทรายจ่าย ปี 2563 ปี 2564 คําประกอบคําชี้แจง 
ตั้งไว้ จ่ายจริง ขอตั้ง 

     

- เครื่องใช้สํานักงาน (ต่อ)         4.เครื่องปริ้นเตอร์อิงค์เจ็ทจํานวน       
1 เครื่อง ทดแทนเครื่องเดิม 
     5.เครื่องนับธนบัตรจํานวน 1 เครื่อง 
ทดแทนเครื่องเดิม 
     6.เครื่องพับเอกสารจํานวน 1 เครื่อง 
     7 . เ ค รื่ อ ง ป รั บ อ า ก า ศ จํ า น ว น          
1 เครื่อง 
     8.เก้าอี้เหล็กแบบมีพนักพิงจํานวน      
6 ตัว 
     9.เครื่องสํารองไฟ 
     10. เครื่องใช้สํานักงานอื่นๆ ที่มี
ความจําเป็น แต่จะต้องขออนุมัติจาก
คณะกรรมการก่อน 

     

5.หมวดค่าใช้สอย     
     

- ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะ 200,000 12,900 200,000 - จ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะสําหรับ
กรรมการ เจ้ าหน้าที่  สมาชิก หรือ
บุคคลภายนอกที่สหกรณ์มีความจําเป็น
ขอให้เดินทางไปปฏิบัติงานของสหกรณ์ 

     

- ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะ    
  เลขานุการและเหรัญญิก 

168,000 168,000 168,000 - จ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะสําหรับ
กรรมการผู้ทําหน้าที่ เลขานุการและ
เหรัญญิกรวมเดือนละ 14,000.- บาท      
12 เดือน เป็นเงิน  168,000.- บาท 

     

- ค่ารับรอง 150,000 115,780.47 150,000 - จ่ า ยสํ า หรั บ เป็ นค่ า เ ลี้ ย ง รั บ ร อ ง
คณะกรรมการและที่ปรึกษาที่มาประชุม
สหกรณ์  รวมทั้ งผู้ตรวจสอบกิจการ     
ผู้สอบบัญชี สมาชิกสหกรณ์ เข้าร่วม
กิจกรรมในโอกาสต่างๆ ของตํารวจภูธร
จังหวัดบุรีรัมย์ และรับรองแขกที่มา
เยี่ยมชมกิจการของสหกรณ์ 

     

- ค่าล่วงเวลา 
 

100,000 85,300 100,000 - จ่ายเป็นค่าล่วงเวลาของเจ้าหน้าที่            
ในการปฏิบัติงานนอกเวลาปฏิบัติ
หน้าที่ปกติ กรณีมีงานเร่งด่วน 
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ประเภทรายจ่าย ปี 2563 ปี 2564 คําประกอบคําชี้แจง 
ตั้งไว้ จ่ายจริง ขอตั้ง 

     

- ค่าจัดอบรมสัมมนาให้ 
  ความรู้แก่กรรมการ 
  เจ้าหน้าที่ และสมาชิก 

200,000 200,000 200,000 - จ่ายสําหรับการจัดโครงการอบรม
สัมมนาให้ความรู้กับสมาชิก(ตาม
แผนงานโครงการที่ 2) 

     

- ค่าพัฒนาบุคลากร 50,000 --- 50,000 - สําหรับเจ้าหน้าที่ในการศึกษาอบรม 
     

- ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน 
  ตามแผนกลยุทธ์ 

500,000 200,850 660,000 - จ่ายสําหรับการจัดทําโครงการตาม
แผนกลยุทธ์ (ตามแผนงานโครงการที่ 
3 - 8) 

     

- ค่าโปรแกรมสหกรณ์ฯ, 
  ค่าบํารุงรักษาโปรแกรม 
  และค่าดูแลพัฒนาระบบ 

300,000 183,560 300,000 - ค่าดูแลบํารุงรักษาโปรแกรมระบบ
สหกรณ์ปีละ  20,000.- บาท 
- ค่ า เช่ าพื้ นที่ เ ก็บข้อมูล เว็ บ ไซต์ 
(Hosting) และชื่อเว็บไซต์ (Domain 
name) เดือนละ  1,500.- บาท 
- ค่าดูแลระบบสมาชิกออนไลน์ปีละ  
8,000.- บาท 
- ค่าบริการส่งข้อความ (SMS) ปีละ
5,000.- บาท (ค่าบริการดังกล่าว 
ยั ง ไม่ รวมภาษีมู ลค่ า เพิ่ ม )  (ตาม
แผนงานโครงการที่ 1) 
- ค่าต่ออายุโปรแกรมแอนตี้ ไวรัส     
ปีละ  3,000.- บาท 
- ใ ช้ จ่ า ย ในการพัฒนาปรั บปรุ ง
โปรแกรมสหกรณ์ ค่าเบี้ยเลี้ยง และ
ค่าพัฒนาเว็บไซต์ของสหกรณ์ 

     

- ค่าซ่อมแซมบํารุงและ 
  รักษาทรัพย์สิน  

100,000 37,815 100,000 - จ่ า ย เ ป็ น ค่ า ซ่ อ ม แ ซ ม บํ า รุ ง          
เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ  
ค่าน้ํามันหล่อลื่น ค่าใช้จ่ายในการ
ซ่อมบํารุงยานพาหนะและทรัพย์สิน
อื่นของสหกรณ์ 

     

- ค่าใช้จ่ายวันประชุมใหญ่ 500,000 145,450 500,000 - จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในวันประชุม
ใหญ่สามัญประจําปี และการประชุม
ใหญ่วิสามัญ 
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ประเภทรายจ่าย ปี 2563 ปี 2564 คําประกอบคําชี้แจง 
ตั้งไว้ จ่ายจริง ขอตั้ง 

     

- ค่าของสมนาคุณ 800,000 660,000 1,000,000 จัดทําของที่ ระลึกสําหรับสมนาคุณ         
แ ก่ ส ม า ชิ ก ต า ม ที่ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ดําเนินการพิจารณา 

     

- ค่าอากรและค่าธรรมเนียม 50,000 27,669 50,000 - ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินชําระหนี้
สถาบันการเงินต่างๆ 
- ค่าธรรมเนียมการโอนเงินกู้สามัญ
ระบบบาทเนต 
- ค่าสมุดเช็คและค่าธรรมเนียมอื่น 

     

- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 100,000 --- 100,000 - เผื่อสําหรับเป็นการสํารองในกรณีที่มี
ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้คาดการณ์ไว้ก่อนแต่
จะต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการก่อน 

     

- ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 35,000 12,935.30 35,000 - จ่ายสําหรับเป็นค่าใช้จ่ายไม่สามารถ
จัดเป็นค่าใช้จ่ายหมวดอื่นได้ 

     

- ค่าน้ํามันรถ 15,000 12,000 15,000 - จ่ายสําหรับเป็นค่าน้ํามันรถที่ใช้ในการ
ติดต่องานเกี่ยวกับสหกรณ์ 

     

- ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี 300,000 33,000 300,000 - จ่ ายสํ าหรับ เป็นค่ า ใ ช้จ่ ายในการ
ดําเนินคดีต่างๆ ของสหกรณ์ 

     

- ค่าหนังสือพิมพ์และ
วารสาร 

5,000 4,820 5,000 - จ่ายเป็นค่าหนังสือพิมพ์รายวันและ
วารสารไว้ท่ีสํานักงานสหกรณ์ 

     

- ค่าเครื่องดื่ม 30,000 10,105.50 30,000 - จ่ายเป็นค่าน้ําดื่ม,กาแฟและของว่าง 
คณะกรรมการ/ที่ปรึกษา/สมาชิก/ผู้ที่
เข้ามาติดต่องานสหกรณ์ 

     

- ค่าพวงหรีด 30,000 21,000 30,000 - เพื่อเป็นการแสดงการไว้อาลัยให้กับ
สมาชิกที่เสียชีวิต 

     

- ค่าประกันภัยอาคาร 5,000 --- 5,000 - สําหรับจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยอาคาร
สํานักงานและเครื่องใช้สํานักงาน 

     

6.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง     
     

- ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ 100,000 --- 100,000 - เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในอาคาร
และรอบบริ เ วณอาคารสํ านั ก งาน
สหกรณ์ 
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ประเภทรายจ่าย ปี 2563 ปี 2564 คําประกอบคําชี้แจง 
ตั้งไว้ จ่ายจริง ขอตั้ง 

     

7.หมวดสวัสดิการ     
     

- ค่าสวัสดิการ 60,000 26,360 60,000 - ค่ารักษาพยาบาลเจ้าหน้าที่สหกรณ์      
ค่าตรวจสุขภาพประจําปี ค่าเครื่องแบบ
เจ้าหน้าที่  ค่าอาหารเย็นในระหว่าง
ทํางานล่วงเวลา 

     

- เงินสมทบทุนประกันสังคม 
  และกองทุนทดแทน 

150,000 64,374 150,000 - จ่ า ย เ ป็ น เ งิ น ส ม ท บ ก อ ง ทุ น
ประกันสังคมและเงินทดแทนประจําปี
ส่วนของนายจ้างตามกฎหมาย และตั้ง
เผื่อรับเจ้าหน้าที่ใหม่ 

     

8.หมวดสาธารณูปโภค     
     

- ค่ากระแสไฟฟูา 100,000 90,875.34 100,000 - จ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟูาสหกรณ์ และ
ค่าไฟห้องประชุมจ่ายตามใบเสร็จรับเงิน 

     

- ค่าโทรศัพท์ 35,000 16,545.64 35,000 - จ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ 2 หมายเลข                   
ค่าอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อใช้กับ
เ ว็ บ ไ ซต์ ข องสหกรณ์  และ เป็ นค่ า
โทรศัพท์รายเดือนที่ใช้สําหรับติดต่องาน
เกี่ยวกับสหกรณ์ 

     

- ค่าน้ําประปา 10,000 4,835.87 10,000 - จ่ายเป็นค่าน้ําประปาตามหลักฐาน
ใบเสร็จรับเงิน 

     

- ค่าไปรษณีย์ 50,000 37,337.60 50,000 - จ่ายเป็นค่าส่งไปรษณีย์  ค่าฝากส่ง
ธนาณัติ และค่าดวงตราไปรษณีย์ เพื่อ
ส่งหนังสือการสอบทานหุ้น/หนี้/เงินฝาก 
และจัดส่งของที่ ระลึกให้กับสมาชิก
ต่างจังหวัดและข้าราชการบํานาญ ตาม
หลักฐานใบเสร็จรับเงินตามที่จ่ายจริง 

     

9.สมทบทุนสวัสดิการ  
  เพ่ือช่วยเหลือสมาชิก 
  (ผู้ค้ําประกัน) 

500,000 500,000 200,000 - ตั้ ง ไ ว้ ตามระ เบียบว่ าด้ วย เ งินทุน
สวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิก(ผู้ค้ํา
ประกัน) โดยโอนเงินเข้าหลังวันประชุม
ใหญ่สามัญประจําปี 30 วัน 

รวมทั้งสิ้น 10,546,400 7,533,108.82 10,823,400  
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สําหรับค่าใช้จ่ายในการบริหารถัวเฉลี่ยทุกรายการ แยกตามหมวดได้ดังนี้ 

  1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง จํานวนเงิน  3,208,000.00 บาท 
  2. หมวดค่าตอบแทน -- ” --  2,162,400.00 บาท 
  3. หมวดวัสดุ -- ” --  350,000.00 บาท 
  4. หมวดครุภัณฑ์ -- ” --  400,000.00 บาท 
  5. หมวดค่าใช้สอย -- ” --  3,998,000.00 บาท 
  6. หมวดที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง -- ” --  100,000.00 บาท 
  7. หมวดสวัสดิการ -- ” --  210,000.00 บาท 
  8. หมวดสาธารณูปโภค -- ” --  195,000.00 บาท 
  9. สมทบทุนสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิก(ผู้ค้ําประกัน) -- ” --  200,000.00 บาท 
 รวมทั้งสิ้น  10,823,400.00 บาท 

 
ประมาณการรายได้ และค่าใช้จ่ายประจําปี 2564 

ประมาณการรายได้ 
ดอกเบี้ยรับจากเงินให้สมาชิกกู้ยืม ( 1 ) 267,177,264.67 บาท 
ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคารและลงทุนอ่ืนๆ 1,300,000.00 บาท 
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าเป็นสมาชิก 3,000.00 บาท 
ดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์อ่ืน 1,700.00 บาท 
รายได้อ่ืน ๆ 1,000.00 บาท 
รวมรายได้ 268,482,964.67 บาท 

 

ประมาณการค่าใช้จ่าย 
ดอกเบี้ยจ่าย ( 2 ) 61,773,610.15 บาท 
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ 10,823,400.00 บาท 
รวมค่าใช้จ่าย 72,597,010.15 บาท 
ประมาณการรายรับสูงกว่ารายจ่าย 195,885,954.52 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 



                                  อนุมัติตามเสนอ                 
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รายการ ปี 2563 ปี 2564 
 ทําได้ ตั้งไว้ 

การรับสมาชิกระหว่างปี (คน) 128 100 
การรับฝากเงินระหว่างปี (ล้านบาท) 40 40 
เงินให้กู้แก่สมาชิกระหว่างปี (ล้านบาท) 1,157 1,215 
ทุนเรือนหุ้นระหว่างปี (ล้านบาท) 100 150 
ประมาณกําไรสุทธิ (ล้านบาท) 191.34 195 

 

 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
มติที่ประชุม................................................................................................................. ....................................... 

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

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

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

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

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

............................................................................................................................. ............................................................ 
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4.7  เร่ืองพิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการประจ าปี 2564 
 

 ตาม พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ.2542 และข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จํากัด หมวด 8     
ข้อ 71 คณะกรรมการดําเนินการ ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการดําเนินการประกอบด้วย ประธานกรรมการหนึ่งคน            
และกรรมการอ่ืนไม่เกิน 14 คน ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก ดังนี้ 

คณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 47 ประกอบด้วยกรรมการจํานวน  15 คน คือ 
ที่ ยศ  นาม นามสกุล ตําแหน่ง วาระ / ป ี
1. พล.ต.ต.ชาญชัย พงษ์พิชิตกุล ประธานกรรมการ 2/1 
2. พล.ต.ต.รุทธพล เนาวรัตน ์ รองประธานกรรมการ 2/2 
3. พ.ต.อ.ภูมิพัฒน์ ภัทรศรีวงษ์ชัย รองประธานกรรมการ 2/1 
4. พ.ต.อ.ณรงค์ฤทธิ์ ด่านสวุรรณ์ รองประธานกรรมการ 1/1 
5. พ.ต.อ.อดุลย์ ชัยประสิทธิกุล รองประธานกรรมการ 1/2 
6. พ.ต.อ.ก้องชาต ิ เลี้ยงสมทรัพย ์ รองประธานกรรมการ 1/1 
7. พ.ต.อ.ชวาล อุทัยพันธุ ์ เลขานุการ 1/2 
8. พ.ต.อ.ต่อศักดิ์ ศรีเสริม เหรัญญิก 2/1 
9. พ.ต.อ.สัมภาษณ์ ศรีจันทึก กรรมการ 2/2 
10. พ.ต.อ.สุทธิ ภู่หริย์วงศ์สุข กรรมการ 2/1 
11. พ.ต.อ.ธีรพล ยมนา กรรมการ 1/2 
12. พ.ต.อ.เจตน์สฤษฎิ์ แพ่งศรีสาร กรรมการ 1/2 
13. พ.ต.อ.สนอง วรรณโคตร กรรมการ 1/2 
14. พ.ต.อ.สมศักดิ์ นิเต็ม กรรมการ 2/1 
15. พ.ต.อ.ประยูร ศาลาทอง กรรมการ 1/2 

 

ในปีบัญชี  30 กันยายน 2563  มีกรรมการที่ครบ  1 วาระ จํานวน  6 คน  กรรมการที่ครบ  2 วาระ จํานวน  2 คน 
และกรรมการที่ออกก่อนครบวาระ จํานวน  5 คน มีรายละเอียดดังนี้ 
 

1. กรรมการที่ครบ  1 วาระ จํานวน  6 คน ดงันี้ 
ที่ ยศ  นาม นามสกุล ตําแหน่ง วาระ / ป ี
1. พ.ต.อ.อดุลย์ ชัยประสิทธิกุล รองประธานกรรมการ 1/2 
2. พ.ต.อ.ชวาล อุทัยพันธุ ์ เลขานุการ 1/2 
3. พ.ต.อ.ธีรพล ยมนา กรรมการ 1/2 
4. พ.ต.อ.เจตน์สฤษฎิ์ แพ่งศรีสาร กรรมการ 1/2 
5. พ.ต.อ.สนอง วรรณโคตร กรรมการ 1/2 
6. พ.ต.อ.ประยูร ศาลาทอง กรรมการ 1/2 

 
 
 



พ.ต.อ.นิธิศ      ปิติธีรโชต ิ

พ.ต.อ.อดุลย์      ชัยประสิทธิกุล 
พ.ต.อ.ปริญญา      พรเดชาพิพัฒ 
พ.ต.อ.ชวาล      อุทัยพันธุ ์
พ.ต.อ.ธีรพล      ยมนา 
พ.ต.อ.เจตน์สฤษฎิ์      แพ่งศรีสาร 
พ.ต.อ.บัญชา      ศรีอนันต์ 
พ.ต.อ.วิศิษฎ์      บัวสงา่วงศ ์
พ.ต.อ.สมยศ      พื้นชัยภูม ิ
พ.ต.อ.วชิรวิทย์      วรรณธาน ี
พ.ต.อ.กัมพล      วงษ์สงวน 
พ.ต.อ.สาธิต      สถิตถาวร 
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 2. กรรมการที่ครบ  2 วาระ จํานวน  2 คน ดงันี้ 

ที่ ยศ  นาม นามสกุล ตําแหน่ง วาระ / ป ี
1. พล.ต.ต.รุทธพล เนาวรัตน ์ รองประธานกรรมการ 2/2 
2. พ.ต.อ.สัมภาษณ์ ศรีจันทึก กรรมการ 2/2 

 

 3. กรรมการที่ออกก่อนครบวาระ จํานวน  4 คน ดงันี้ 
ที่ ยศ  นาม นามสกุล ตําแหน่ง วาระ / ป ี หมายเหตุ 
1. พล.ต.ต.ชาญชัย พงษ์พิชิตกุล ประธานกรรมการ 2/1 ย้าย 
2. พ.ต.อ.ภูมิพัฒน์ ภัทรศรีวงษ์ชัย รองประธานกรรมการ 2/1 ย้าย 
3. พ.ต.อ.สมศักดิ์ นิเต็ม กรรมการ 2/1 ย้าย 
4. พ.ต.อ.สุทธิ ภู่หริย์วงศ์สุข กรรมการ 2/1 เกษียณ 

 

 กรรมการซึ่งพ้นจากตําแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งซ้ําได้อีก ยกเว้นกรรมการที่ออกตามข้อบังคับฯ ข้อ 75 (9) แต่ต้องไม่
เกินสองวาระติดต่อกัน ในกรณีที่มีการเลือกตั้งกรรมการสหกรณ์แทนตําแหน่งที่ว่าง ให้กรรมการที่ได้รับเลือกตั้งอยู่ในตําแหน่ง
เท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ที่ทําหน้าที่แทน 
 ดังนั้น เพื่อให้มีกรรมการดําเนินการครบจํานวน  15 คน จึงเสนอที่ประชุมใหญ่พิจารณาเลือกตั้งประธานกรรมการ
และกรรมการดําเนินการ รวม  12 คน ดังนี้ 
  1. เลือกประธานกรรมการ จํานวน  1 คน 
      ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เลือก 
  (1)................................................................................................................เป็นประธานกรรมการ 
 

  2. เลือกกรรมการดําเนินการ จํานวน  11 คน 
      ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เลือก 
  (1) ... ............................................................................................................. 
  (2) ................................................................................................................  
  (3) ................................................................................................................ 
  (4) ................................................................................................................ 
  (5) ................................................................................................................ 
  (6) ................................................................................................................ 
  (7) ................................................................................................................ 
  (8) ................................................................................................................ 
  (9) .........................................................แทน พ.ต.อ.ภูมิพัฒน์  ภัทรศรีวงษ์ชัย (อยู่ในวาระที่ตนแทน  1 ปี) 
  (10) .......................................................แทน พ.ต.อ.สุทธิ  ภู่หริย์วงศ์สุข        (อยู่ในวาระที่ตนแทน  1 ปี) 
  (11) .......................................................แทน พ.ต.อ.สมศักดิ์  นิเต็ม              (อยู่ในวาระที่ตนแทน  1 ปี) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
*** ข้อบังคบัฯ ข้อ 75 การพ้นจากตําแหน่ง “กรรมการดําเนินการต้องพ้นจากตาํแหน่งเพราะเหตุอย่างหนึ่งอย่างใดดงัต่อไปนี้ 
(1) ถึงคราวออกตามวาระ 
(9) โอนหรือย้ายหรือออกจากราชการหรือหน่วยงานประจาํโดยไม่มีความผดิ” 
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คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จํากัด ประจาํปี 2564 จํานวน  15 คน ดังนี้ 

ที่ ยศ  นาม นามสกุล ตําแหน่ง วาระ / ป ี
1. พ.ต.อ.นิธิศ ปิติธีรโชต ิ ประธานกรรมการ 1/2 
2. พ.ต.อ.ณรงค์ฤทธิ์ ด่านสวุรรณ์ กรรมการ 1/2 
3. พ.ต.อ.ก้องชาต ิ เลี้ยงสมทรัพย ์ กรรมการ 1/2 
4. พ.ต.อ.อดุลย์ ชัยประสิทธิกุล กรรมการ 2/1 
5. พ.ต.อ.ปริญญา พรเดชาพิพัฒ กรรมการ 1/1 
6. พ.ต.อ.ชวาล อุทัยพันธุ ์ กรรมการ 2/1 
7. พ.ต.อ.ต่อศักดิ์ ศรีเสริม กรรมการ 2/2 
8. พ.ต.อ.ธีรพล ยมนา กรรมการ 2/1 
9. พ.ต.อ.เจตน์สฤษฎิ์ แพ่งศรีสาร กรรมการ 2/1 
10. พ.ต.อ.บัญชา ศรีอนันต์ กรรมการ 1/1 
11. พ.ต.อ.วิชรวิทย์ วรรณธาน ี กรรมการ 1/2 
12. พ.ต.อ.กัมพล วงษ์สงวน กรรมการ 1/2 
13. พ.ต.อ.สมยศ พื้นชัยภูม ิ กรรมการ 1/1 
14. พ.ต.อ.วิศิษฎ์ บัวสงา่วงศ ์ กรรมการ 1/1 
15. พ.ต.อ.สาธิต สถิตถาวร กรรมการ 1/2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                 ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้สหกรณ์ฯ บริจาคเงินจากบัญชีทุนสาธารณประโยชน์
จํานวน  200,000.- บาท (สองแสนบาทถ้วน) เท่ากับปีที่ผ่านมา 
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4.8  เร่ืองพิจารณาบริจาคเงินสมทบกองทุนสวัสดกิารส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
 

 ด้วยกองสวัสดิการ สํานักงานกําลังพล สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ขอรับบริจาคเงินสมทบ “กองทุนสวัสดิการ
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ” เพ่ือช่วยเหลือข้าราชการตํารวจที่ได้รับบาดเจ็บ ทุพพลภาพ และเสียชีวิตจากการปฏิบัติ
หน้าที่   โดยขอความร่วมมือให้สหกรณ์ออมทรัพย์ของทุกหน่วยงานร่วมบริจาคเงินเป็นประจําต่อเนื่องทุกปี              
มีรายละเอียดการร่วมบริจาคเงินดังนี้ 
  1. สหกรณ์ออมทรัพย์ของหน่วยงานที่มีผลกําไรสุทธิของปีบัญชีล่าสุด ตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป   
ร่วมบริจาคเงินร้อยละ 0.30 ของผลกําไรสุทธิ 
  2. สหกรณ์ออมทรัพย์ของหน่วยงานที่มีผลกําไรสุทธิของปีบัญชีล่าสุด ต่ํากว่า 10 ล้านบาท        
ร่วมบริจาคเงินร้อยละ 0.20 ของผลกําไรสุทธิ 
  3. เงินที่ร่วมบริจาคให้ใช้จากทุนสาธารณประโยชน์ 
 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 

มติที่ประชุม................................................................................................................. ....................................... 
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ระเบียบวาระที่  
เรื่องอื่นๆ 

5.1 เรื่องความเห็นและข้อเสนอแนะของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
5.2 เรื่องอื่นๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



นายเจริญศิลป์  ทุมมาลา นักวิชาการตรวจสอบบัญชีช านาญการพิเศษ กล่าวว่า กราบเรียน ท่านประธานฯ ท่านคณะกรรมการ   
ท่านตัวแทนสมาชิก และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ด้วยภารกิจของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก็คือว่าเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของสหกรณ์      
ตาม พรบ.สหกรณ์ฯ มาตรา 69 ซึ่งกฎหมายได้บัญญัติไว้ว่า ให้กรมตรวจบัญชีสหกรณ์เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ ในการนี้กรมตรวจ
บัญชีอาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสหกรณ์รับอนุญาตหรือบุคคลอื่นเป็นผู้สอบบัญชีของสหกรณ์ตามขนาดของสหกรณ์ก็ได้ ซึ่งวรรคสองที่ว่า    
ซึ่งหากว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจรอให้ข้าราชการจากสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์มาตรวจสอบท่านก็อาจจะไม่ได้ประชุมใหญ่
เร็วขนาดนี้ ฉะนั้น จึงใช้วรรคสองนี้ให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีของท่าน เพื่อที่จะได้ตรวจสอบบัญชีได้เร็วและเพื่อให้
ประชุมใหญ่ได้เร็ว ส่วนสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ก็เป็นเพียงผู้ตรวจสอบมาตรฐานของสหกรณ์ออมทรัพย์ การตรวจสอบมาตรฐาน
สหกรณ์ก็คือว่าตรวจสอบว่าสหกรณ์ปฏิบัติงานต่างๆ เป็นไปตาม ระเบียบ ข้อบังคับและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือไม่ และจาก
การตรวจสอบ สหกรณ์ฯ เป็นสหกรณ์ท่ีดําเนินงานปกติ ก็คือไม่มีข้อสังเกต ท่ีผ่านมาไม่มีข้อสังเกตการดําเนินงานเป็นปกตินั้นก็คือ      
การตรวจสอบมาตรฐานก็คือเข้าตรวจสอบปีละ  1 ครั้ง ปีที่ผ่านมาก็เข้าตรวจสอบเพียง  1 ครั้ง เข้าตรวจสอบแล้วก็เห็นว่าสหกรณ์        
มีผู้ตรวจสอบกิจการและมีผู้ตรวจสอบบัญชี ซึ่งผู้ตรวจสอบกิจการเข้าตรวจสอบทุกเดือน แล้วรายงานในที่ประชุมทุกเดือน ไม่พบ
ข้อสังเกตที่เป็นสาระสําคัญ การตรวจสอบมาตรฐานของสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ก็ตรวจสอบแล้วเช่ือว่าและเห็นว่าการปฏิบัติงาน
ของสหกรณ์ปฏิบัติไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามมาตรฐานท่ีนายทะเบียนสหกรณ์กําหนด ขอบคุณครับ 

นายประกาศ  กล่าวกระโทก ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 กล่าวว่า เรียนท่านประธานฯ ท่านคณะกรรมการ และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน วันนี้ก็มีความยินดีท่ีได้มีโอกาสมาร่วมประชุมใหญ่สามัญประจําปีของสหกรณ์ กระผมเป็นตัวแทนของสํานักงานสหกรณ์
จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งมีหน้าท่ีที่เกี่ยวข้องก็คือเป็นสํานักงานนายทะเบียนสหกรณ์ ซึ่งมีหน้าที่กํากับดูแลสหกรณ์ทุกประเภทในจังหวัดบุรีรัมย์         
ก็คอยช่วยเหลือ ให้คําแนะนําเรื่องระเบียบ ข้อบังคับของสหกรณ์ ในช่วงการดําเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาหลายๆ หน่วยงานที่เข้ามา      
พีน่้องสมาชิกคงจะทราบจากรายงานหลายๆ ส่วน จากผลประกอบการการดําเนินงานของสหกรณ์เรารู้สึกว่าจะเป็นผลการดําเนินงานท่ีดี 
เพราะว่าการดําเนินงานของสหกรณส์่วนใหญ่ก็ปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับของสหกรณ์ ก็ส่งผลให้การดําเนินงานของสหกรณ์
เป็นการประกอบการที่ดี ซึ่งในรอบปีที่ผ่านมาก็มีโรคระบาดโควิด ซึ่งสหกรณ์ก็ได้มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้กับสมาชิก          
แต่ผลประกอบการก็ยังมีผลกําไรเพิ่มขึ้น ซึ่งการบริหารจัดการของฝุายจัดการก็มีการบริหารจัดการเรื่องค่าใช้จ่ายได้ดี ซึ่งพี่น้องสมาชิ ก   
ก็สังเกตดูนะครับว่า ส่วนใหญ่จะมีค่าใช้จ่ายน้อยและลดลง มันก็ส่งผลให้การดําเนินงานมีกําไรตัวเลขที่ดีขึ้น จากการเข้ามาดูแล         
มาช่วยเหลือ แนะนําในเรื่องต่างๆ ของสหกรณ์ ก็เป็นสิ่งที่ดีหลายอย่าง อย่างเรื่องมาตรฐานของสหกรณ์ เราจะมีการประเมินมาตรฐาน
ของสหกรณ์ด้วย ในรอบปีที่ผ่านมาสหกรณ์เราก็จะมีการประเมินเรื่องการมีส่วนร่วม ข้อสังเกตต่างๆ การดําเนินงานตามระเบียบ 
ข้อบังคับต่างๆ สหกรณ์เราอยู่ในระดับดีเลิศ อันนี้เป็นสิ่งท่ีดี อีกส่วนหน่ึงก็คือเรื่องธรรมาภิบาลของสหกรณ์ ทุกวันนี้องค์กรต่างๆ เค้าก็จะ
ให้ความสําคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลสหกรณ์สีขาว เพราะว่ าจะเป็นเรื่องการบริหารจัดการ เป็นที่น่าเช่ือถือแก่บุคคลภายนอก อันนี้      
เราประเมินหลักธรรมาภิบาลสหกรณ์สีขาว สหกรณ์ก็ผ่านหลักเกณฑ์นี้ก็ได้รับใบประกาศไปเมื่อเดือนที่ผ่านมาอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดี          
ส่วนทุนการดําเนินงานของสหกรณ์ ตอนนี้สหกรณ์เราก็มีทุนดําเนินงานเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งก็จะลดการพึ่งพาจากแหล่งเงินทุนภายนอก 
ตอนนี้ทุนดําเนินงานกู้ลดลงทุกปี ก็สืบเนื่องจากคณะกรรมการมีนโยบายในการเพิ่มทุนของตนเองเพิ่มขึ้น จะมองเห็นได้จากเงินทุนต่างๆ  
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5.1  เร่ืองความเห็นและข้อเสนอแนะของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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แล้วก็กําไรสุทธิที่เราจัดสรรนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นทุนสํารองเพิ่มขึ้น ตามกฎหมายให้จัดสรรแค่ไม่เกินร้อยละ 10 แต่คณะกรรมการจัดสรร 
ถึง 16% อันนี้ก็เป็นทุนสํารองเพิ่มขึ้น ทําให้เรามีทุนตัวเองเพิ่มขึ้น ลดการพึ่งพาจากทุนภายนอกมันก็จะเป็นความเสี่ยงของสหกรณ์     
อันนี้ก็เป็นสิ่งท่ีดี ต่อไปในอนาคตน่าจะไม่ไกลเราก็อาจจะลดการพึ่งพาจากแหล่งเงินทุนภายนอก มันก็จะสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กร
ของเรา ท่ีตอนนี้เรายังกู้จากแหล่งเงินทุนภายนอกอยู่แต่ก็ลดลง อันนี้ต่อไปก็คงจะมีความเข้มแข็งเพิ่มขึ้น ก็จากการดําเนินงานก็หวังว่ า 
จะเป็นท่ีพึ่งแก่มวลสมาชิก เรามีองค์กรเป็นของเราเอง มีแหล่งเงินทุนของตนเองนะครับ อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดี ผมมีเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ 

- พ.ต.อ.ชวาล  อุทัยพันธุ์ เลขานุการ สอบถามว่ามีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะอื่นใดหรือไม่ 
- มีสมาชิก เสนอว่า ตามที่สหกรณ์มีการให้สินเช่ือเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินวงเงินกู้ไม่เกิน  30,000 .- บาท ส่งชําระหนี้ไม่เกิน  6 งวด      
อยากจะขอให้สหกรณ์ แก้ไขเป็นส่งชําระหนี้ไปแล้ว  3 งวด สามารถยื่นกู้ฉุกเฉินใหม่ได้โดยไม่ต้องนําเงินมาตัดชําระหนี้เดิม โดยให้      
หักกลบลบหนี้เหมือนกับสัญญาเงินกู้สามัญ 
- พล.ต.ต.รุทธพล  เนาวรัตน์ รองประธานฯ ทําหน้าท่ีแทนประธานฯ กล่าวว่า ก็เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ ง และเป็นเรื่องท่ีแก้ไขได้ไม่ยาก       
ก็ฝากให้ทางฝุายจัดการนําไปดําเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วน แล้วก็ในส่วนแนวทาง เดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่จะประสานไปทางหัวหน้าหน่วยของ
แต่ละสภ. ว่าจะดําเนินการอย่างไร 
- พ.ต.อ.ชวาลฯ กล่าวว่า มีสมาชิกท่านใดมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอีกหรือไม่ 
- ไม่มี 
- พล.ต.ต.รุทธพลฯ กล่าวว่า ขอขอบคุณทุกท่านที่มาเข้าร่วมประชุมใหญ่ในวันนี้ เอกสารที่อยู่ในมือของทุกท่านรายงานกิจการประจําปี  
ก็อยากให้ท่านนําไปศึกษา การประชุมใหญ่ประจําปีครั้งต่อไปก็อาจจะกระชับลงกว่านี้ ก็จะนําเสนอให้น้อยลงแล้วก็จะเปิดโอกาส     
เปิดเวลาให้สมาชิกได้ซักถามมากว่านี้ ให้การเงินไปศึกษาประเด็นไหนก็เอามาสอบถามในที่ประชุมครั้งหน้า ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใด        
จะสอบถาม ผมขอปิดการประชุม ขอบคุณครับ 

            สําเนาถูกต้อง 
 

พ.ต.อ. 
        ( ชวาล   อุทัยพันธุ์ ) 
             เลขานุการ 
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5.2  เร่ืองอื่นๆ 
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เลิกประชุมเวลา   12.30  น. 
 

 
(ลงช่ือ) พ.ต.อ.นิธิศ   ปิติธีรโชติ ประธานกรรมการ 

                     ( นิธิศ   ปิติธีรโชติ) 
 

(ลงช่ือ) พ.ต.อ.ชวาล   อุทัยพันธุ์ เลขานุการ / ผู้จดบันทึก 
                 (ชวาล   อุทัยพันธ์ุ) 

 

 
 
 
 



แล้วก็กําไรสุทธิที่เราจัดสรรนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นทุนสํารองเพิ่มขึ้น ตามกฎหมายให้จัดสรรแค่ไม่เกินร้อยละ 10 แต่คณะกรรมการจัดสรร 
ถึง 16% อันนี้ก็เป็นทุนสํารองเพิ่มขึ้น ทําให้เรามีทุนตัวเองเพิ่มขึ้น ลดการพึ่งพาจากทุนภายนอกมันก็จะเป็นความเสี่ยงของสหกรณ์     
อันนี้ก็เป็นสิ่งท่ีดี ต่อไปในอนาคตน่าจะไม่ไกลเราก็อาจจะลดการพึ่งพาจากแหล่งเงินทุนภายนอก มันก็จะสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กร
ของเรา ท่ีตอนนีเ้รายังกู้จากแหล่งเงินทุนภายนอกอยู่แต่ก็ลดลง อันนี้ต่อไปก็คงจะมีความเข้มแข็งเพิ่มขึ้น ก็จากการดําเนินงานก็หวังว่า 
จะเป็นท่ีพึ่งแก่มวลสมาชิก เรามีองค์กรเป็นของเราเอง มีแหล่งเงินทุนของตนเองนะครับ อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดี ผมมีเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ 

- พ.ต.อ.ชวาล  อุทัยพันธุ์ เลขานุการ สอบถามว่ามีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะอื่นใดหรือไม่ 
- มีสมาชิก เสนอว่า ตามที่สหกรณ์มีการให้สินเช่ือเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินวงเงินกู้ไม่เกิน  30,000 .- บาท ส่งชําระหนี้ไม่เกิน  6 งวด      
อยากจะขอให้สหกรณ์ แก้ไขเป็นส่งชําระหนี้ไปแล้ว  3 งวด สามารถยื่นกู้ฉุกเฉินใหม่ได้โดยไม่ต้องนําเงินมาตัดชําระหนี้ เดิม โดยให้      
หักกลบลบหนี้เหมือนกับสัญญาเงินกู้สามัญ 
- พล.ต.ต.รุทธพล  เนาวรัตน์ รองประธานฯ ทําหน้าท่ีแทนประธานฯ กล่าวว่า ก็เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง และเป็นเรื่องท่ีแก้ไขได้ไม่ยาก       
ก็ฝากให้ทางฝุายจัดการนําไปดําเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วน แล้วก็ในส่วนแนวทาง เดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่จะประสานไปทางหัวหน้าหน่วยของ
แต่ละสภ. ว่าจะดําเนินการอย่างไร 
- พ.ต.อ.ชวาลฯ กล่าวว่า มีสมาชิกท่านใดมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอีกหรือไม่ 
- ไม่มี 
- พล.ต.ต.รุทธพลฯ กล่าวว่า ขอขอบคุณทุกท่านที่มาเข้าร่วมประชุมใหญ่ในวันนี้ เอกสารที่อยู่ในมือของทุกท่านรายงานกิจการประจําปี  
ก็อยากให้ท่านนําไปศึกษา การประชุมใหญ่ประจําปีครั้งต่อไปก็อาจจะกระชับลงกว่านี้ ก็จะนําเสนอให้น้อยลงแล้วก็จะเปิดโอกาส     
เปิดเวลาให้สมาชิกได้ซักถามมากว่านี้ ให้การเงินไปศึกษาประเด็นไหนก็เอามาสอบถามในที่ประชุมครั้งหน้า ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใด        
จะสอบถาม ผมขอปิดการประชุม ขอบคุณครับ 
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เลิกประชุมเวลา   12.30  น. 
 

 
         พ.ต.อ.    ประธานกรรมการ 

                                ( นิธิศ   ปิติธีรโชติ) 
 

         พ.ต.อ.       เลขานุการ / ผู้จดบันทึก 
                            (ชวาล   อุทัยพันธุ์) 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายชื่อบุตรสมาชิก 

ที่ได้รับทุนการศึกษาประจ าปี 2563 
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รายชื่อบุตรสมาชิกที่ได้รับทุนการศึกษาประจําปี 2563 
สรุป ระดับประถมศึกษา ( ทุนละ  2,000 บาท ) 171 ราย 

 

เป็นเงิน 
 

342,000.00 บาท 
 ระดับมัธยมศึกษา  ( ทุนละ  3,000 บาท )  222 ราย 

 

” 
 

666,000.00 บาท 
 ระดับอุดมศึกษา    ( ทุนละ  4,000 บาท )  123 ราย 

 

” 
 

492,000.00 บาท 
 รวมทั้งสิ้น  516 ราย 

 

” 
 

1,500,000.00 บาท 
 

รายชื่อบุตรสมาชิกที่ได้รับทุนการศึกษาประจําปี 2563 
1. สหกรณ์ วงเงินทุน  6,000.- บาท   
ระดับมัธยมศึกษา 1. ด.ช.วิชยุตม์ โพธิ์กลาง 2. นายวิชญ์พล มากทอง 
2. ภ.จว.บุรีรัมย์     
2.1 ฝอ.สง.ผบก.และพลขับ,ฝอ.งาน 1-7, 

       สื่อสาร,กลุ่มงานสอบสวน,ศอ.ปส.,ศอ.จร. 
วงเงินทุน  25,000.- บาท   

     ระดับประถมศึกษา 1. ด.ช.ชวัลวิทย ์ จํานงคป์ระโคน 2. ด.ญ.ชลิดา เรืองปรัชญากุล 
 3. ด.ช.ศุภวิชญ์ ตู้สําราญ. 4. ด.ญ.จิรัชญา พรไทย 
     ระดับมัธยมศึกษา 1. น.ส.กนกพร สารคูณ 2. ด.ญ.พิมพ์ลภัส สร้างนา 
 3. นายวริทธ์ธร ดีสร้อย   
     ระดับอุดมศึกษา 1. น.ส.กมลลักษณ์ วศินไพบูลย์วงศ ์ 2. นายศักรินทร์ อุสารัมย์ 
2.2 อํานวยการสืบสวน,ชุดปฏิบัติการ 

        สืบสวน,191,นปพ.,EOD 
วงเงินทุน  58,000.- บาท   

     ระดับประถมศึกษา 1. ด.ช.ณภัทร อินไชย 2. ด.ช.ภัทรธร จูประโคนสุข 
 3. ด.ช.ชินภัทร โคนาโล 4. ด.ญ.ณัชฎาภรณ์ บัวนิล 
 5. ด.ช.ชัชรัณ ไทยารัมย ์ 6. ด.ญ.ณัชชา ศิริเวชกุล 
 7. ด.ญ.จิรภิญญา โสรเนตร 8. ด.ชพีรพัฒน ์ เคนน้ําเที่ยง 
 9. ด.ญ.กนกพร เสียงดี   
     ระดับมัธยมศึกษา 1. นายฤทธิเดช ศรชัยเลิศสกุล 2. ด.ช.ปีติภัทร ภูมิไธสง 
 3. ด.ญ.ชนิชา ปิติภัทรชนากร 4. นายรัชวิน วิทยพงษ์พนัธ ์
     ระดับอุดมศึกษา 1. น.ส.พัชมณ ทองประภา 2. น.ส.ปัทมา ปุดตะ 
 3. นายธัญพิศิษฐ ์ ขิงจัตุรัส 4. น.ส.ณัฐสุดา สร้อยนาค 
 5. นายณัฐวัตร รัตนโภคภัณฑ ์ 6. น.ส.ชนิตา สุขสบาย 
 7. นายเมธี อุดหนองเลา   
3. สภ.เมืองบุรีรัมย์ วงเงินทุน  147,000.- บาท   
     ระดับประถมศึกษา 1. ด.ช.สิรภพ กาละซิรัมย ์ 2. ด.ญ.รุ่งกวิน อินพิทักษ์ 
 3. ด.ญ.พรปวีณ์ ไกรสุข 4. ด.ช.พงศกร เจือกรัมย์ 
 5. ด.ญ.ชนาทิพย ์ ทรายทะเล 6. ด.ช.ธรรมนิตย์ คงสืบชาต ิ
 7. ด.ช.ไกรเดช กริดรัมย์ 8. ด.ช.สิรวิชญ์ สมญาต ิ
 9. ด.ช.ณัชปกรณ์ กมลมุนีโชต ิ 10. ด.ช.วิรัชโชติมงคล กุลโท 
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3. สภ.เมืองบุรีรัมย์ (ต่อ)    
     ระดับประถมศึกษา (ต่อ) 11.ด.ช.อภิวัฒน์ ครองสิทธิ์ 12. ด.ญ.วรัญชลี ห่อไธสง 
 13.ด.ช.ธีรเมธ แสนสมบัต ิ 14. ด.ช.พจน์พงษ ์ สังข์ประเสริฐ 
 15.ด.ช.โยธิน และประโคน 16. ด.ช.พัชรพล พัชรมนตร ี
 17.ด.ญ.กัญญาพัชร ปินะกาพัง   
     ระดับมัธยมศึกษา 1. นายพชรพล ดําริห์รัมย์ 2. นายสุรธัช จันทร์ทิพย ์
 3. ด.ญ.ขนิษฐา นามวงศา 4. ด.ญ.ชนะการ ทรงชัยสงวน 
 5. ด.ช.นราวิชญ ์ ทองนอก 6. ด.ช.คเชนทร์กูล ศรีสุข 
 7. นายภูธเนศร์ รตนประทปี 8. นายวงศธร คูสันเทียะ 
 9. น.ส.โศธิดา กองทรัพย์ 10. น.ส.ทรรณรต เชื้ออาสา 
 11. น.ส.กัลยกร ทัศนาวิวฒัน ์ 12. นายวสุธร ฉิมจารย์ 
 13. น.ส.อารยา เกียรติธนบด ี 14. น.ส.กฤติญา แสงสุนานนท ์
 15. น.ส.วีรภัทรา ประคองชีพ 16. นายสุรทิน พินิจกิจ 
 17. ด.ญ.บุญญิสา คะเรรัมย์ 18. นายนรบด ี อุปการ 
 19. น.ส.ธัญชนก ศรีหาคุณ 20. น.ส.ชลกาญจน ์ ไปแดน 
 21. ด.ช.ธิปก แซมรัมย์ 22. นายศุภกร สุทธิไชยา 
 23. น.ส.ปริยากร ยุตสะธรรม 24. ด.ญ.กัญญาลักษณ์ คําดีบุญ 
 25. น.ส.พิชญาพร บรรดิดตา 26. ด.ช.ไกรวิชญ์ คํานาค 
 27. น.ส.รินรดา การินทร์   
     ระดับอุดมศึกษา 1. นายอภิชาต ิ อุสารัมย์ 2. นายธนกร ชาญโพธิ ์
 3. น.ส.วิมุตตา วารินทร ์ 4. นายทรงพล วังภูงา 
 5. น.ส.เบญญาภา ขึ้นเอ้ือย 6. น.ส.วรดา สอพิมาย 
 7. น.ส.วิชญาพร โททอง 8. นายภูริเดช ชํานาญจิตร 
4. สภ.บ้านดา่น วงเงินทุน 36,000.- บาท   
     ระดับประถมศึกษา 1. ด.ช.สิรภพ สิริจันโท 2. ด.ช.ภคภัทร ศรีคํา 
 3. ด.ช.นราวิชญ ์ โคตรจันทร ์ 4. ด.ณ.ณัฐณิชา ศูนย์ดอน 
     ระดับมัธยมศึกษา 1. น.ส.ศุภาวรรณ ปะวะเน 2. นายศุภวิชญ ์ ศิลาแก้ว 
 3. น.ส.บุณยาพร การสูงเนิน 4. ด.ช.ก้องภพ วิชัยรัมย ์
     ระดับอุดมศึกษา 1. น.ส.รุจิรดา สีเที่ยง 2. นายพงษ์พิพฒัน์ เปสาโก 
 3. นายศุภกิตติ์ ฤทธิแก้ว 4. นายณัฐวุฒ ิ สงสิร ิ
5. สภ.หนองสองห้อง วงเงินทุน  24,000.- บาท   
     ระดับประถมศึกษา 1. ด.ญ.พรพรรณ จันทะเมนชัย 2. ด.ช.จารุกิตติ์ วุฒิยาสาร 
     ระดับมัธยมศึกษา 1. ด.ช.ชวัลวิชญ ์ อามาตย ์ 2. น.ส.ชาลสิา หมวดประโคน 
 3. นายจารุกร เหล่าสี 4. น.ส.กมลนิตย ์ ชัยประสิทธิโชค 
     ระดับอุดมศึกษา 1. น.ส.วรางคณา ปัญญารัมย ์ 2. น.ส.นฤมล เสาวโค 
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6. สภ.นางรอง วงเงินทุน  100,000.- บาท   
     ระดับประถมศึกษา 1. ด.ญ.จุฑารัตน ์ จีนมะโน 2. ด.ช.พีรณัฐ พลประสทิธิ ์
  3. ด.ช.ศิรวิชญ์ ทองคํา 4. ด.ญ.วราภรณ์ เกษมศรีวิทยา 
 5. ด.ช.ปัญจพล หรรษาวงค์ 6. ด.ช.บูรณ์พิภพ ดัดธุยาวัตร 
 7. ด.ช.ฐากูร ละมัยกุล 8. ด.ช.กิตติภณ พรหมลักษณ์ 
     ระดับมัธยมศึกษา 1. น.ส.นันทน์ภัส เข็มผะกา 2. น.ส.ฉัตรทอง ม่านทอง 
 3. นายพงศธร ปิ่นศิริ 4. ด.ช.ณัฐนนท ์ ยวนกูล 
 5. นายรมยกร โล่นารายณ ์ 6. น.ส.วราวรรณ ฉิมกูล 
 7. นายปัณณทัต ชํานิกลุ 8. นายพิทักษ์สนัติ อาจล้อม 
 9. น.ส.ปรียากมล ภูมินางาม 10. นายพีรณัฐ อบกลาง 
 11. นายวริทธ์ธร จันทร์สวา่ง 12. น.ส.หทัยภัทร กมลวงศ์ 
 13. ด.ช.กลยุทธ อรัญศักดิ์ 14. น.ส.ธัญญาลักษณ ์ เชิดฉาย 
 15. ด.ญ.ชนันธร บวรชาต ิ 16. น.ส.ชญานิศ คาดกระโทก 
 17. นายณัฐนนัทน ์ อินพิทักษ์ 18. น.ส.พิริยา พลภูเมือง 
 19. น.ส.ภัทรชนก คงนันทะ 20. น.ส.ชัชพิมุข ทองคํา 
     ระดับอุดมศึกษา 1. นายเจตนิพิฐ กลีบอุบล 2. นายธีรพัฒน ์ พิพิธกุล 
 3. น.ส.กรรณิการ์ จีนเป็นวงค์ 4. น.ส.เบญญาภา ใสสว่าง 
 5. น.ส.ปัทมา สิงห์วงศ์ 6. น.ส.พัณณ์ชิตา ตรากลาง 
7. สภ.หนองไทร วงเงินทุน  15,000.- บาท   
     ระดับประถมศึกษา 1. ด.ช.ภูมิรพี จิมปัก   
     ระดับมัธยมศึกษา 1.ด.ญ.วิชญาดา บุญโสม 2. ด.ช.ธันยพงศ ์ พรหนองแสน 
 3. น.ส.อัจฉรา ชัยบาํรุง   
     ระดับอุดมศึกษา 1. นายกิติศักดิ์ พรหมพินิจ   
8. สภ.ประโคนชัย วงเงินทุน  90,000.- บาท   
     ระดับประถมศึกษา 1. ด.ญ.ธีรนาฎ สุโท 2. ด.ญ.เพ็ญพิชา วิริยะกองเกิด 
 3. ด.ช.นวกุล ธนูศิลป ์ 4. ด.ญ.พิมมาดา สาจันทร์ 
 5. ด.ช.กิตินัทธ์ ชาญศร ี 6. ด.ช.อนันตชัย พิมชัยโชค 
 7. ด.ช.นิติรัฐ สุพรรณภพ 8. ด.ญ.ปุณิกา ภัทรมณีนิล 
 9. ด.ญ.สุพรรณนิกา พูนสบาย 10. ด.ญ.พรรณภัสร์ ปุยะต ิ
 11. ด.ญ.พิชชาพร บัตรประโคน 12. ด.ญ.สุวนันท ์ เจริญยิ่ง 
 13. ด.ญ.ณัฐธิชา บุตรวงศ ์ 14. ด.ช.ไทยภิวัฒน ์ ผลสุข 
 15. ด.ช.พัทธดนย ์ หนูเงิน 16. ด.ช.ชานนท ์ ทรัพยสินสวัสดิ ์
 17. ด.ญ.ชารดา ประยงค์กุล   
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8. สภ.ประโคนชัย (ต่อ)    
     ระดับมัธยมศึกษา 1. ด.ช.อิทธิกร ทุลประโคน 2. น.ส.ปนิตา จุ้ยประโคน 
 3. ด.ช.พิทักษ์พงศ์ อาญาเมือง 4. น.ส.ชัญญานาฎ เมื่อประโคน 
 5. น.ส.ฐานิกา ธีรวรกาญจน ์ 6. นายกฤตตานุกูลย ์ ดีประโคน 
 7. นายจิตรภัทร ปาประโคน 8. น.ส.ธนัญ ชาญประโคน 
 9. นายรพีพัฒน ์ ทาประโคน 10. ด.ช.ธนกร ปานะโปย 
 11. ด.ญ.ณัฐวดี โอทารัมย ์ 12. ด.ญ.กชพร วิเศษนคร 
     ระดับอุดมศึกษา 1. นายวิศรุต ท่านมุข 2. นายปารุสก์ ราชประโคน 
 3. นายธีรภัทร เนตรประโคน 4. นายวงศธร ตรงใจ 
 5. นายอาคีรา วารีประโคน   
9. สภ.บ้านบวั วงเงินทุน  27,000.- บาท   
     ระดับประถมศึกษา 1.ด.ช.นวพล มะลา 2. ด.ญ.ชนัญชิตา เชนประโคน 
 3. ด.ช.กันตพัฒน ์ ชาญประโคน   
     ระดับมัธยมศึกษา 1. ด.ญ.ปลื้มจิต บัวชิต 2. น.ส.ปิยะนนัท์ เวือมประโคน 
 3. น.ส.ชยาภรณ ์ ทองจํารัส   
     ระดับอุดมศึกษา 1. น.ส.จารุวรรณ มิ่งขวัญทอง 2. นายปวริศร อุปน ิ
 3. นายสิรวิชญ ์ รัตนธรรมเมธี   
10. สภ.ลําปลายมาศ วงเงินทุน  78,000.- บาท   
     ระดับประถมศึกษา 1. ด.ญ.พรสวรรค์ ชุติมัน 2. ด.ญ.กชกร สุชิรัมย ์
 3. ด.ญ.พรพรหม มังคะชาต ิ 4. ด.ญ.วริศา คงประโคน 
 5. ด.ช.ปัณณธร สารรัมย์ 6. ด.ช.ภูริพัฒน์ พลศรี 
 7. ด.ช.ทัตภูมิ เทือกมูล 8. ด.ช.ศิริวัฒน์ แมนสืบชาต ิ
 9. ด.ญ.ธณัฐคุณ หัสวาท ี 10. ด.ญ.นลินทิพย ์ ใจใหญ่ 
     ระดับมัธยมศึกษา 1. นายสุวรรณภูม ิ พิชัยกุล 2. นายนนัทพงศ์ ชวนรัมย ์
 3. น.ส.จุฑารัตน ์ ตอรบรัมย์ 4. น.ส.ณัฎฐณิชา เทียนวรรณ 
 5. นายศุภกร ผลมหา 6. ด.ช.สรวิศ โหมขจร 
     ระดับอุดมศึกษา 1. น.ส.ฐนิชา ไชยสดีา 2. น.ส.นริศรา แสนตร ี
 3. นายวริทธิ ์ อภิรักษ์ 4. นายภูวนาท เอ่ียมศรี 
 5. นายวิชญนันท ์ ปานแดง 6. นายชัยวฒัน ์ แสนลาด 
 7. นายกฤษฎีกา ปักกาโต 8. นายภูมินทร ์ ปีนะภา 
 9. นายภูมิปรัชญา วาปีเก่า 10. น.ส.นัฐพร น้อยวิมล 
11. สภ.ทะเมนชัย วงเงินทุน  36,000.- บาท   
     ระดับประถมศึกษา 1. ด.ช.สมบัต ิ พันธุ์นนิ 2. ด.ญ.ปริณดา มุ่งชอบกลาง 
 3. ด.ญ.อภิสรา รวยสูงเนิน   
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11. สภ.ทะเมนชัย (ต่อ)    
     ระดับมัธยมศึกษา 1. ด.ญ.ภัทรนันท์ วงศ์ศร ี 2. น.ส.พรไพลิน ปัตตาละคะ 
 3. น.ส.พีชานิกา ทําสวน 4. ด.ญ.พิรญาณ์ ศรีโคตร 
 5. น.ส.จิรัชยา สะเทิงรัมย ์ 6. ด.ญ.สุจิรา หล้าขวา 
     ระดับอุดมศึกษา 1. น.ส.พิมพ์มาดา ศรีเชื้อ 2. น.ส.ศศิประภา แสงปัก 
 3. น.ส.วริศรา โกลา   
12. สภ.ละหานทราย วงเงินทุน  49,000.- บาท   
     ระดับประถมศึกษา 1. ด.ช.ปภังกร พงษ์สุวรรณ 2. ด.ช.ภูมิเพชร พอกสนิท 
 3.  ด.ช.จักรวิชญ์ จอดกลาง 4. ด.ช.ชนรพ เสกขา 
 5. ด.ญ.วรรณดา สวงรัมย ์ 6. ด.ช.ครองลาภ เฮงยศมาก 
 7. ด.ญ.พนารัตน ์ เจนประโคน 8. ด.ช.เนตรมงคล จัตวาท ี
     ระดับมัธยมศึกษา 1. ด.ญ.มานิตา มาวิเศษ 2. ด.ญ.พิมพ์บุญ บาลโสง 
 3. น.ส.มนทิรา ไพเราะ 4. น.ส.พิชญ์สิน ี อุดมบุญ 
 5. นายอมรเทพ วาร ี 6. นายเจตน์จุลจักร สนธิ์ใหม่ 
 7. น.ส.นภารัตน ์ ไชยศรีรัมย ์   
     ระดับอุดมศึกษา 1. นายนรภัทร พิมภักด ี 2. น.ส. ธัญรัต ทรวงโพธิ ์
 3. น.ส.สิริยากร เกาแกกุล   
13. สภ.ถาวร วงเงินทุน  15,000.- บาท   
     ระดับประถมศึกษา 1. ด.ญ.มิ่งขวัญ เภาวนะ 2. ด.ช.ปุญชรัสมิ ์ ขอชูกลาง 
 3. ด.ญ.พาขวัญ สายสงิห์   
     ระดับมัธยมศึกษา 1. ด.ญ.ภัทรธิดา ไชยช่วย 2. นายศิริโชค โอชารส 
 3. นายพชร ปัตตาเขสูง   
14. สภ.หนองก่ี วงเงินทุน  57,000.- บาท   
     ระดับประถมศึกษา 1. ด.ช.ธนกฤต แก้วเกิด 2. ด.ช.พีรพัฒน ์ เซ็นกระโทก 
 3. ด.ช.กิตติธัช เกตุชาต ิ 4. ด.ช.ณัฏฐชัย ขอสุข 
 4. ด.ช.ภูริณัฐ วรชมพู 6. ด.ญ. ปฐมพร แก่นพรม 
 7. ด.ญ.กานต์ธีรา เลิศกระโทก   
     ระดับมัธยมศึกษา 1. น.ส.ปิยะธิดา ฦาชา 2. นายปนาวุธ พูนทักษิณ 
 3. ด.ช.ปูองเกียรติ สีเกาะ 4. ด.ช.ภูวิศ ราชคีรี 
 5. น.ส.ลดานชุ วิชาเกวียน 6. น.ส.สาริศา อร่าม 
 7. น.ส.เสาวลักษณ ์ โทสูงเนนิ 8.น.ส.ภัทรนิษฐ ์ พันธ์ศร ี
 9. น.ส.ชัชฎาภรณ ์ สิงห์โสดา   
     ระดับอุดมศึกษา 1. นายปกปูอง พร้อมสันเทียะ 2. นายปุริม พิทยภูวไนย 
 3. นายพิธิวัฒน ์ หวังแอบกลาง 4. น.ส.ศศินิสา สารศร ี
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15. สภ.พุทไธสง วงเงินทุน  60,000.- บาท   
     ระดับประถมศึกษา 1. ด.ช.พิชญส์ิชา สิริเจริญมิตร 2. ด.ช.สันติภาพ สวามิชยั 
     ระดับมัธยมศึกษา 1. น.ส.สุภลักษณ ์ พัดดง 2. ด.ช.นิติกานต ์ ห่อไธสง 
 3. นายณัฐดนยั ประเสริฐแก้ว 4. ด.ช.ภาณุวิชญ ์ จิตรไธสง 
 5. ด.ญ.อิรวดี จันดารัตน ์ 6. น.ส.นภาวรรณ โพธิขํา 
 7. ด.ญ.ศศิวรรณ กอไธสง 8. นายปุญญพฒัน ์ ยอดเจริญ 
     ระดับอุดมศึกษา 1. นายพนธกร ตั้งทรัพย ์ 2. น.ส.ณัฐชุลีพร จันทร์สระบัว 
 3. น.ส.จันทิมา สวัสดิ ์ 4. น.ส.ธัญญพัทธ ์ วิเชียรชูพงศ ์
 5. นายทรัพย์ทว ี บาลไธสง 6. น.ส.วราภรณ์ กองแก้ว 
 7. น.ส.จุฑามาศ จีนนอก 8. นายศิริวิชญ ์ คนคิด  
16. สภ.สตึก วงเงินทุน  64,000.- บาท   
     ระดับประถมศึกษา 1. ด.ช.ศิริศักดิ์ ไชยปัญหา 2. ด.ช.ธราดรณ์ อินทา 
 3. ด.ญ.ณฐพร อักโขสุวรรณ ์ 4.ด.ช.ปัญจพล ยืนรัมย์ 
 5. ด.ญ.อักษราภัค อินทร์ประสิทธิ ์ 6. ด.ญ.ณัฐริกา บุญสด 
 7. ด.ช.เกริกไกรยศ แสงแก้ว 8. ด.ช.รังสิมันต ์ พาพลงาม 
 9. ด.ญ.พรรัมภา ใยเพ็ง 10. ด.ช.ดนัยโชค ปาปะขัง 
 11. ด.ญ.ณัฐติณณา แจ้งรัมย์   
     ระดับมัธยมศึกษา 1. น.ส.สลิล สุขสบาย 2. น.ส.ชฎาวรรณ วรรณธาน ี
 3. นายพุฒิพงศ์ แพงเจริญ 4. นายชนาธปิ คชาเจริญศร ี
 5. น.ส.จารุชลักษณ ์ กองกูล 6. ด.ญ.ศิราพร จะรอนรัมย์ 
     ระดับอุดมศึกษา 1. น.ส.จุฬาลักษณ ์ สมบัติศิร ิ 2. น.ส.จีรัชยา นันทะพันธ ์
 3. น.ส.กันธิชา ศรีศิลา 4. นายจักรภพ อุไรรัมย ์
 5. น.ส.อาทิตยาภรณ ์ กาสิงห์ 6. น.ส.ภัทรดา สุขตาม 
17. สภ.บ้านกรวด วงเงินทุน  45,000.- บาท   
     ระดับประถมศึกษา 1. ด.ญ.ปภาดา วิทย์ประโคน 2. ด.ช.ปานเทพ กงประโคน 
 3. ด.ช.ธนรรณพ ราชประโคน 4. ด.ช.รัฐเขต เมื่อประโคน 
 5. ด.ญ.รพีพรรณ โอดฉิมพลี   
     ระดับมัธยมศึกษา 1. ด.ช.ภูริพัฒน์ พนัดรัมย ์ 2. ด.ช.กฤษณพล ทองแม้น 
 3. ด.ญ.ธัญชนก หรีกประโคน 4. น.ส.ภัทรวดี กลิ่นสนทิ 
 5. น.ส.ธัญวรัตน ์ เสาโร   
     ระดับอุดมศึกษา 1. นายธนวฒัน ์ พัชน ี 2. น.ส.ปัณฑิตา วงศ์กัณหา 
 3. น.ส.ปอรรัชม์ ปานใจนาม 4. นายปรัชญา ริมงาม 
 5. น.ส.วรพิชชา ตาประโคน   

 
 



- 111 - 
 
18. สภ.โนนเจริญ วงเงินทุน  18,000.- บาท   
     ระดับประถมศึกษา 1. ด.ญ.ณัฏฐ์กานต์ จันทศิลป ์   
     ระดับมัธยมศึกษา 1. นายอิศเรศ จํานงคป์ระโคน 2. นายภควัต กองสกุล 
 3. น.ส.นิชญา ฉัตรจิ้งหรีด 4. ด.ญ.ศศิวิมล สุขโสม 
     ระดับอุดมศึกษา 1. น.ส.ภัทราพร ทอนศรี   
19. สภ.โคกกระชาย วงเงินทุน  21,000.- บาท   
     ระดับมัธยมศึกษา 1. นายธนวฒัน ์ พรหมบุตร 2. ด.ช.เมธิชัย ดําปานด ี
 3. ด.ญ.ฉัตรวี แสงสุรินทร ์   
     ระดับอุดมศึกษา 1. นายคุณากร นาสารีย ์ 2. น.ส.วันวิสา สันอาษา 
 3. นายพรรษวุฒ ิ นรัฐกิจ   
20. สภ.หนองไม้งาม วงเงินทุน  24,000.- บาท   
     ระดับประถมศึกษา 1. ด.ญ.ปริชญา กลิ่นหอม   
     ระดับมัธยมศึกษา 1. นายพระกาฬ วงศ์งาน 2. น.ส.สุทธิรักษ์ แก้วลอย 
 3. น.ส.กัญญารัตน ์ มากนาคา 4. น.ส.บัณฑิตา กมุทมาศ 
 5. นายพีระวิชญ ์ วาเสนัง 6. นายณภัทร อยู่จงดี 
     ระดับอุดมศึกษา 1. น.ส.อาทิตยา สาระปญัญา   
21. สภ.กระสัง วงเงินทุน  38,000  บาท   
     ระดับประถมศึกษา 1. ด.ญ.ณัฐทิตา น้ําคํา 2. ด.ญ.นันทิภัคค์ จักสาน 
 3. ด.ญ.ณัฐณิชา ไชยดาํรงค ์ 4. ด.ช.เพรียวพันธ์ สดใส 
 5. ด.ช.คณากร มั่งมูล 6. ด.ญ.พิชญาว ี วิเศษรัมย์ 
 7. ด.ช.กนกพล ดาทอง 8. ด.ช.ของโชค เสรีก่อแก้ว 
     ระดับมัธยมศึกษา 1. ด.ช.ชัยมงคล วิเศษวงษา 2. ด.ญ.วรรณวิสาข์ อาภรณ์พงษ์ 
 3. ด.ช.ภูพงศ์ ทรงศิร ิ 4. ด.ญ.ปริษา ลุนดาพร 
 5. ด.ช.ปรัชปวีร ์ ถาวร 6. นายสหัสวฒัน ์ อินทรสด 
     ระดับอุดมศึกษา 1. น.ส.ณัฐณิชา ชูกลาง   
22. สภ.ลําดวน วงเงินทุน  21,000.- บาท   
     ระดับมัธยมศึกษา 1. น.ส.กุลฑิรา ปลื้มกมล 2. นายธเนศ พรไธสง 
 3. ด.ญ.ธันวาภา ไกรวงษ ์   
     ระดับอุดมศึกษา 1. น.ส.อัจฉราพร การเรียน 2. น.ส.จิรดา แหววกระโทก 
 3. นายวงศธร ศิลากุล   
23. สภ.คูเมือง วงเงินทุน  38,000.- บาท   
     ระดับประถมศึกษา 1. ด.ช.เอกภิญโญ เขียวอ่อน 2. ด.ญ.ฐิติยาพร เกิดสุข 
 3. ด.ช.พลาธิป พลแสน 4. ด.ญ.ธนันชพร ครองโสม 
 5. ด.ช.รุ่งภพ เผ่าเวียงคํา 6. ด.ญ.เบญญาภา ผลศิริ 
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23. สภ.คูเมือง วงเงินทุน  38,000.- บาท   
     ระดับมัธยมศึกษา 1. นายกอปรสิริ สมศรี 2. นายปวีณวชั พลภูเมืง 
 3. น.ส.พรชรัช เชิญสุขนําชัย 4. นายทยาวัต สลุบพล 
 5. น.ส.ณิชกุล ทองทวีชัยกุล 6. น.ส.ณัฐนันท ์ พลภูเมือง 
     ระดับอุดมศึกษา 1. นายนิธิศ ตีทอ 2. นายณัฐพล พลภูเมือง 
24. สภ.หินเหล็กไฟ  วงเงินทุน  21,000.- บาท   
     ระดับประถมศึกษา 1. ด.ช.พรหมฤทัย พรหมมีเดช   
     ระดับมัธยมศึกษา 1. น.ส.ครองขวัญ ชุ่มกระโทก 2. นายธนโชต ิ สังฆมณ ี
 3. น.ส.วรัญญา พิสภิรมย ์ 4. นายกิตติภพ จันดากุล 
 5. น.ส.ศุภพิชญา เฉลิมวรวงศ์   
     ระดับอุดมศึกษา 1. นายสุวสนัต ์ เทียบแก้ว   
25. สภ.นาโพธิ ์ วงเงินทุน  37,000.- บาท   
     ระดับประถมศึกษา 1. ด.ช.คุณภัทร ช่วงไกร 2. ด.ช.ศุภวิชญ์ จําชาต ิ
 3. ด.ช.กิตติธัช โพธิขํา 4. ด.ญ.รวิพร เนื่องปัญหา 
 5. ด.ช.ธีรภัทร แก้วไธสง 6. ด.ช.กฤตย์ พันธ์สมบัต ิ
 7. ด.ญ.พิมพ์แพรวา พรหมเวทวงศ์   
     ระดับมัธยมศึกษา 1. น.ส.ภมรรัตน์ รองทุ่ง 2. นายจารุพร แก้วกั้น 
 3. ด.ช.จิรัฐิติ ถุนนอก 4. น.ส.พรรณธร ก้อมมังกร 
 5. น.ส.อชิรญา โสดา   
     ระดับอุดมศึกษา 1. นายวีรภัทร เจริญราช 2. น.ส.นริศรา ปุผาลา 
26. สภ.หนองหงส์  วงเงินทุน  24,000.- บาท   
     ระดับประถมศึกษา 1. ด.ช.พีระพัฒน ์ ปะนาทัง   
     ระดับมัธยมศึกษา 1. นายศักริณภ์ ศรีหามาตย์ 2. นายสิรภพ ทองสุทธิ ์
     ระดับอุดมศึกษา 1. นายสหัสชาย รบศึก 2. น.ส.นภสร บัวรัตน ์
 3. น.ส.ปภาวรินทร ์ ปักษา 4. น.ส.นับพันพร สุรัตน์ภิรมย ์
27. สภ.ปะคํา วงเงินทุน  35,000.- บาท   
     ระดับประถมศึกษา 1. ด.ช.ประพัฒน์พงศ ์ จําปาโพธิ์ 2. ด.ญ.อรนุช อุทพันธ ์
 3. ด.ช.วริทธิ์ ปราบพยัคฆา 4. ด.ญ.ญาณันธร แก่นกระโทก 
     ระดับมัธยมศึกษา 1. นายภาคภูม ิ เลือดกุมภา 2. ด.ญ.กัลยกร ทองทิพย ์
 3. นายภรภัทร หรบรรพ์ 4. ด.ช.ธีมากร ทรายสุวรรณ 
 5. ด.ญ.ปรียนันทนา กรรโณ   
     ระดับอุดมศึกษา 1. นายพลกฤต อนุรักษ์วงศา 2. น.ส.ชนากานต์ ทิพย์อักษร 
 3. น.ส.สุรีรัตน์ มีดวงจันทร ์   
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28. สภ.พลับพลาชัย วงเงินทุน  39,000.- บาท   
     ระดับประถมศึกษา 1. ด.ญ.ปิยพร นวนประโคน 2. ด.ช.ปรีดี ปุยะต ิ
 3. ด.ช.ชาญรพ ี ชาญประโคน 4. ด.ช.เป็นเอก เทพรักษ์ 
     ระดับมัธยมศึกษา 1. นายจุฑาวัฒน ์ แก้วดก 2. ด.ช.อิทธิกร มีโพธิ์กลาง 
 3. ด.ช.ชิษณุพงษ ์ การรัมย ์ 4. ด.ญ.จิรสุดา ศรีสว่าง 
 5. ด.ญ.ธนพร ปาประโคน   
     ระดับอุดมศึกษา 1. น.ส.สุวพัชร เจียมจังหรีด 2. น.ส.พรทิพย์ สาระสทิธิ ์
 3. น.ส.อาทิตติยา ปาประโคน 4. นายยศธร เข็มประโคน 
29. สภ.ห้วยราช วงเงินทุน  26,000.- บาท   
     ระดับประถมศึกษา 1. ด.ญ.เรณุกา สีก้อมวงษา 2. ด.ช.กษิดิศ ปานแดง 
 3. ด.ช.สุภกิจ นามหงษา   
     ระดับมัธยมศึกษา 1. นายพิพัฒน์พงศ ์ จงปัตนา 2. น.ส.กัญญาภัค น้อยพล ี
 3. น.ส.ขวัญมนัส โสมะม ี 4. ด.ญ.ศิรประภา ขําโต 
     ระดับอุดมศึกษา 1. นายณัฐวุฒ ิ ไกรลาศฉิมพล ี 2. น.ส.ธันยมัย ช่วงรัมย ์
30. สภ.โนนสุวรรณ วงเงินทุน  32,000.- บาท   
     ระดับประถมศึกษา 1. ด.ญ.ญาดาวด ี แสงหิรัญ   
     ระดับมัธยมศึกษา 1. นายนิติภูม ิ จีนชาต ิ 2. ด.ช.รัชต์ธร รักใคร่ 
 3. น.ส.ปริญญา หะขุนทด 4. น.ส.อนรรฆพร นิ่มผักแว่น 
 5. นายกฤศ สิงหาภิวัฒน ์ 6. นายสิรวิชญ ์ สีดี 
     ระดับอุดมศึกษา 1.  นายณัฐวัฒน ์ ชนะกุล 2. น.ส.เนตรนภา ชินภักด ี
 3. น.ส.อังคณา ดวงด ี   
31. สภ.โนนดินแดง วงเงินทุน 40,000.- บาท   
     ระดับประถมศึกษา 1. ด.ญ.นวินดา เมืองศิริ 2. ด.ช.กฤติน บุตรโต 
 3. ด.ญ.พัชริดา แอบศรีหาด 4. ด.ช.ไตรคุณ วามไธสง 
     ระดับมัธยมศึกษา 1. นายสหยศ ผลสมหวัง 2.น.ส.จิรนันท ์ จีนฉายยา 
 3. น.ส.พิมพ์ปรารถนา ยุบไธสง 4. นายสมิธ ไปวนัเสาร ์
 5. น.ส.ฉัตรฤดี เพ็งประโคน 6. น.ส.นิภาภรณ์ ศรีล้อม 
 7. น.ส.สุภาวด ี โคกทอง 8. น.ส.ศรีคํารุ้ง วงษ์ปัญญา 
     ระดับอุดมศึกษา 1. นายทัศน์ภูม ิ เทวัญรัมย ์ 2. น.ส.จินตนาภา เสาวพันธ ์
32. สภ.บ้านใหม่ฯ วงเงินทุน  32,000.- บาท   
     ระดับประถมศึกษา 1. ด.ช.สุภโชค เทียนไธสง 2. ด.ญ.ธัญญลักษณ์ วัดไธสง 
 3. ด.ญ.ธัญวรัตน์ ลาดนอก   
     ระดับมัธยมศึกษา 1. ด.ช.นิติกร โพธิแสง 2. ด.ช.สิรวิชญ์ แก้วสุวรรณ 
 3. นายพงศภัค ทัดไทย 4. นายปุณยวจัน ์ ศิลป์ประกอบ 
 5. ด.ญ.ณัฐพิมล เทศไธสง 6. น.ส.จินต์จุฑา แหนไธสง 
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32. สภ.บ้านใหม่ฯ (ต่อ)    
     ระดับอุดมศึกษา 1. น.ส.นริศรา ตีคลี 2. น.ส.อารยา เมืองแสน 
33. สภ.ชําน ิ วงเงินทุน 36,000.- บาท   
     ระดับประถมศึกษา 1. ด.ญ.ชนิญญ์นาช ชาญชาต ิ 2. ด.ช.ภัคพงศ์ อาวรกูล 
 3. ด.ญ.ปุญญิสา ขาวสระ 4. ด.ช.ธนภูมิ แผ้วพลสง 
     ระดับมัธยมศึกษา 1. ด.ช.อครวินท์ เข็มทอง 2. ด.ช.ธีรภัทร์ หลอดทอง 
 3. น.ส.เบญญา สนโสม 4. นายพรสวรรค์ สุขวิเศษ 
     ระดับอุดมศึกษา 1. นายสุรเสกข์ หนองหาญ 2. น.ส.ณัชกมล ดิษฐ์กระโทก 
 3. น.ส.ศศิธร มอไธสง 4. นายธิต ิ จูมวันทา 
34. สภ.เฉลิมฯ วงเงินทุน  40,000.- บาท   
     ระดับประถมศึกษา 1. ด.ญ.รักที่สุด ปิตานนท ์ 2. ด.ช.กิตติธาดา นิ้มหัตถา 
     ระดับมัธยมศึกษา 1. ด.ญ.อัญชิสา เอ้บมนทล 2. น.ส.จันทัปปภา ละประโคน 
 3. นายธีรภัทร ภิญญมุขสาพงษ ์ 4. น.ส.นันทกานต ์ โกรดประโคน 
     ระดับอุดมศึกษา 1. น.ส.เมธาวี แปูนชุมแสง 2. นายปฏิภาณ ผลสมหวัง 
 3. น.ส.ษุภารดา ตรากลาง 4. นายณัฐพัชร ์ อัฐาทิพย ์
 5. นายอนันต์ดา พรหมลักษณ์ 6. นายกษิดิศ แดงหมื่นไวย 
35. สภ.แคนดง วงเงินทุน  30,000.- บาท   
     ระดับประถมศึกษา 1. ด.ญ.กฤตติกา จรลําโกน 2. ด.ญ.ภาสินี บํารุงธรรม 
 3. ด.ช.ชวกร สงวนรัมย ์ 4. ด.ญ.ภารดี ขอถือกลาง 
 5. ด.ญ.ปัณฑิตา นาเมือง 6. ด.ญ.เสาวธาร แผ่นสุวรรณ 
 7. ด.ญ.อรวรา รัตนะวรรณ์   
     ระดับมัธยมศึกษา 1. ด.ญ.ทัตพิชา เขตกลาง 2. ด.ช.กฤตภาส ผาดไธสง 
 3. นายศุภฤกษ์ ไทธาน ี 4. น.ส.ปิยดา บาลไธสง 
     ระดับอุดมศึกษา 1. นายสหัสวรรษ ปะกินาํหัง   
36. สภ.ชุมแสง วงเงินทุน  16,000.- บาท   
     ระดับมัธยมศึกษา 1. นายคชรักษ ์ เที่ยงคาม 2. ด.ญ.ชรินทร์ทิพย์ ศรีสุริยะกุล 
 3. ด.ช.จรรญวรรธ วรรณสุทธิ์ 4. นายอัตติมะ ดวงแขเพ็ญศิริกุล 
     ระดับอุดมศึกษา 1. น.ส.ปทิตตา แอ้นชัยภูมิ   

 
 
 
 
 
 
 



 

ประมวลภาพกิจกรรม 
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การประชุมประจ าเดือน 
 

ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 
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รับมอบเกียรติบัตรสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาลประจ าปี 2562 

สนับสนุนโครงการจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิและเจลส าหรับล้างมือเพื่อเป็นสวัสดิการให้กับสมาชิก 
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สนับสนุนโครงการฝึกอบรมสัมมนาให้ความรู้แก่ข้าราชการต ารวจที่เป็นสมาชิกซึ่งได้รับมอบหมายให้ดูแลการชุมนุม
สาธารณะ 

โครงการจัดซื้ออาวุธปืนเพื่อเป็นสวัสดิการให้กับสมาชิก 
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สนับสนุนโครงการวางแผนวัยเกษียณให้มีความสุขและมั่นคง และมอบของท่ีระลึกแด่สมาชิกที่เกษียณอายุราชการ 
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สนับสนุนโครงการฝึกอบรมใหค้วามรู้แก่สมาชิกพัฒนาศักยภาพทางเทคโนโลยีงานสืบสวน ยุคดิจิตอล 4.0 

 

สนับสนุนโครงการส่งเสริมให้ความร่วมมือกับสังคมและชุมชน 
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มอบเงินช่วยเหลือข้าราชการต ารวจที่เป็นสมาชิกที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ 

จัดพวงหรีดเพื่อเป็นการแสดงการไว้อาลัยให้กับสมาชิกผู้เสียชีวิต 
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มอบทุนการศึกษาให้กับบุตรสมาชิก 

กรรมการเข้าร่วมอบรมสัมมนา 
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สนับสนุนการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกประจ าปี 2563 

เข้ารับการตรวจประเมินสหกรณ์สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล 
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สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ จ ากัด เข้าเยี่ยมชมกิจการและศึกษาดูงาน 
 

เข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานและชุมชน 


