
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สาร 

พันตํารวจเอก นิธิศ   ปติธีรโชติ 

ประธานสหกรณออมทรพัยตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย จํากัด 

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

เรียน ทานสมาชิกสหกรณออมทรัพยตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย จาํกัด 
 

การพัฒนาสหกรณออมทรัพยตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย จํากัด ใหมีความเขมแข็ง สามารถสรางประโยชน

ใหกับสมาชิกและสังคมไดอยางยั่งยืน ตองมีการสงเสริมและสนับสนุนในปจจัยและเงื่อนไขตางๆ ท่ีมีผลตอการทํางาน

ของสหกรณฯ ลักษณะแบบม ีสวนรวมจากสมาชิก  คณะกรรมการ และฝายจัดการ 

สหกรณฯ ก็จะตองผานเกณฑประเมินตามหลักธรรมาภิบาล  โดยมีการกําหนดวิสัยทัศนเชิงกลยุทธ มีการ

บริหารจัดการสหกรณฯ อยางมีประสิทธิภาพ ยึดหลักของความคุมคา มีการนํานวัตกรรมเขามาพัฒนามาตรฐาน    

การใหบริการ ใหดียิ่งข้ึน ระบบการควบคุมภายในท่ีดี มีการบริหารจัดการดานการบริหารความเส่ียงในสหกรณฯ   

และการจัดใหมีระบบการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน เปดเผยขอมูลขาวสารแกสมาชิก กรรมการ         

ฝายจัดการ และผูมีสวนไดสวนเสียการรับฟงขอคิดเห็นของสมาชิก พรอมท้ังเปดโอกาสใหสมาชิก มีสวนรวมในการ

บริหารงานและติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานของสหกรณฯ โดยสมาชิกมีการพัฒนาคุณภาพ กรรมการและ      

ฝายจัดการ เพื่อใหเกิดการพัฒนาดานความรู กฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ นอกจากนี้ยังมีเรื่องหลักความ      

เสมอภาคในการใหบริการและการทํางาน        

สหกรณออมทรัพยตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย จํากัด ในรอบปท่ีผานมา คณะกรรมการและฝายจัดการ 

สามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ มีพัฒนาการในทุกดาน สรางความเช่ือมั่นและยกยองจากมวลสมาชิก     

ในโอกาสนี้ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและส่ิงศักดิ์ สิทธ์ิท้ังหลายในสากลโลกจงดลบันดาลให

คณะกรรมการ ฝายจัดการ สมาชิกทุกทาน พรอมครอบครัวประสบความสุข ความเจริญ โดยท่ัวกัน 

 

 

      พันตํารวจเอก 

                                                                 (นิธิศ   ปติธีรโชติ) 

                                                                 ประธานกรรมการ 

                          สหกรณออมทรัพยตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย จํากัด 

 

 

 

 

 

 

 

 



สาร 

พลตํารวจตรี รุทธพล  เนาวรัตน 

ที่ปรึกษากิตติมศักด์ิ 

สหกรณออมทรพัยตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย จํากัด 

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

เรียน ทานสมาชิกสหกรณออมทรัพยตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย จาํกัด 
 

นับตั้งแตสหกรณออมทรัพยตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย จํากัด ไดกอตั้งข้ึนจนถึงปจจุบัน สหกรณฯ ไดดําเนิน

กิจการมาเปนระยะเวลายาวนานกวา  48 ป ตลอดระยะเวลาท่ีผานมาสหกรณฯ ไดมีการพัฒนาการใหบริการและ 

การบริหารจัดการในดานตางๆ จนมีความเจริญกาวหนาอยางตอเนื่อง มีผลการดําเนินงานท่ีมั่นคง ไดรับความรวมมือ

รวมใจ อยางดียิ่งจากมวลสมาชิก จนบัดนี้มีสมาชิกรวมท้ังส้ิน  2,976 คน สินทรัพยรวม  3,473,295,716.50 บาท 

การดําเนินงานของสหกรณฯ ในรอบป 2564 แมวาจะประสบความสําเร็จเปนอยางดี ท้ังในดานธุรกิจการเงิน 

ผลกําไรของสหกรณฯ เปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไว โดยมีกําไรสุทธิท้ังส้ิน  198,922,674.78 บาท แตก็นับไดวา

เปนปแหงความยากลําบาก ท่ีตองจารึกไวในประวัติศาสตรอีกครั้งหนึ่งนับตั้งแตการกอตั้งสหกรณฯ รวมท้ังของคนไทย

และประชาชนท่ัวโลก นั่นก็คือสถานการณการแพรระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท่ีลุกลามไปท่ัวโลก 

และยังไมสามารถสรุปไดวาสถานการณการแพรระบาดจะส้ินสุดลงเมื่อใด กอใหเกิดผลกระทบท้ังตอชีวิต เศรษฐกิจ

และสังคมอยางใหญหลวง นับเปนวิกฤติครั้งยิ่งใหญของมวลมนุษยชาติท่ีมีความสูญเสียจนมิอาจประเมินคาได 

ทามกลางสถานการณการแพรระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สหกรณฯ ไดพยายามปรับปรุง

ระบบการบริหารจัดการเพื่อประคับประคองสถานการณและฟนผาอุปสรรคในดานตางๆ ใหรอดพนจากวิกฤติ      

เพื่อมิใหสงผลกระทบตอการใหบริการแกมวลสมาชิก และผลการดําเนินงานในภาพรวมของสหกรณฯ 

โอกาสท่ีสหกรณออมทรัพยตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย จํากัด ไดจัดการประชุมใหญสามัญประจําป 2564       

กระผมในนามท่ีปรึกษากิตติมศักดิ์คณะกรรมการดําเนินการชุดท่ี 48 ขอขอบคุณมวลสมาชิก ท่ีปรึกษา คณะกรรมการ

ดําเนินการ ฝายจัดการ ผูตรวจสอบกิจการ ผูสอบบัญชี ตลอดจนผูท่ีเก่ียวของทุกทานท่ีมีสวนสําคัญในการสราง

ความสําเร็จ ความกาวหนา ความมั่นคง ใหแกสหกรณฯ ขอใหทุกทานประสบแตความสุข ความเจริญ มีกําลังกาย 

กําลังใจ กําลังปญญา เพื่อรวมกันสรางสรรคพัฒนากิจการของสหกรณออมทรัพยตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย จํากัด    

ใหเจริญกาวหนายิ่งๆ ข้ึนไป 

 

         พลตาํรวจตร ี

                                                                  (รุทธพล   เนาวรัตน) 

                                                                   ท่ีปรึกษากิตติมศักดิ ์

                                                 สหกรณออมทรัพยตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย จํากัด 

 

 

 

 



 

 

ที่ปรึกษากติติมศักดิ ์

สหกรณออมทรัพยตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย จํากดั 

 

 

 

 

 

 

 

พล.ต.ต.รุทธพล   เนาวรัตน 

ผูบังคบัการตํารวจภูธรจังหวดับุรีรัมย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



พ.ต.อ.อดุลย  ชัยประสิทธิกุล 

รองประธานกรรมการ 

 

พ.ต.อ.นธิิศ  ปติธีรโชต ิ

ประธานกรรมการ 

 

พ.ต.อ.กองชาติ  เล้ียงสมทรัพย 

รองประธานกรรมการ 

พ.ต.อ.ปริญญา  พรเดชาพิพัฒ 

รองประธานกรรมการ 

พ.ต.อ.ธีรพล  ยมนา 

กรรมการ 

 

พ.ต.อ.เจตนสฤษฎ์ิ  แพงศรสีาร 

กรรมการ 

พ.ต.อ.วชิรวิทย  วรรณธานี 

กรรมการ 

พ.ต.อ.กัมพล  วงษสงวน 

กรรมการ 

 

พ.ต.อ.สมยศ  พื้นชัยภูม ิ

กรรมการ 

พ.ต.อ.บัญชา  ศรีอนนัต 

เลขานุการ 

 

พ.ต.อ.ตอศกัดิ์  ศรีเสริม 

เหรัญญิก 

 

พ.ต.อ.วศิิษฎ  บวัสงาวงศ 

กรรมการ 

พ.ต.อ.สาธิต  สถิตถาวร 

กรรมการ 

คณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 48 

สหกรณออมทรัพยตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย จํากดั 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายนามที่ปรึกษาคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 48 
  1. พ.ต.อ.สัมภาษณ ศรีจันทึก รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย 

  2. พ.ต.อ.นิรันดร แกวอนิ รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย 

  3. พ.ต.อ.ศิริวฒัน สมกิจศิริ ผกก.สภ.เมืองบุรีรัมย 

  4. พ.ต.อ.ประกิจ เหลืองวิลัย ผกก.(สอบสวน) ภ.จว.บุรีรัมย 

  5. พ.ต.อ.สมชัย โสภณปญญาภรณ ผกก.สภ.ลําปลายมาศ 

  6. พ.ต.อ.สมนึก เจียมจังหรีด ผกก.ฝอ.ภ.จว.บุรีรัมย 

  7. พ.ต.อ.อัษฎไณย ปองกัน ผกก.สภ.คูเมือง 

  8. พ.ต.อ.วษิณ ุ อาภรณพงษ ผกก.สภ.กระสัง 

  9. พ.ต.อ.ยุทธนา ไตรทิพย ผกก.สภ.หนองกี ่

10. พ.ต.อ.บุญธรรม สมบูรณ ผกก.สภ.นาโพธิ ์

11. พ.ต.อ.สงา ทางธรรม ผกก.สภ.หนองหงส 

12. พ.ต.อ.จุลฑติย กิตติรงค ผกก.สภ.ปะคํา 

13. พ.ต.อ.พงศธร โสกูล ผกก.สภ.ชําน ิ

14. พ.ต.อ.ญาณะธัช ชัยพชรโชติ ผกก.สภ.บานบัว 

15. พ.ต.อ.สยาม เกียรติบรรจง ผกก.สภ.ทะเมนชัย 

16. พ.ต.อ.ฐิตินันท วรรณสาร ผกก.สภ.แคนดง 

17. พ.ต.อ.มานิตย สรอยจิตร ผกก.สภ.เฉลิมฯ 

18. พ.ต.อ.ชิณกรณ ใจกลา ผกก.สภ.บานดาน 

19. พ.ต.อ.สุเอก ฉินธนทรัพย ผกก.สภ.บานใหมฯ 

20. พ.ต.อ.พงศยุทธ แกวดอนรี ผกก.สภ.พลับพลาชัย 

21. พ.ต.อ.ดํารงศกัดิ ์ เติมสุข ผกก.สภ.ละหานทราย 

22. พ.ต.อ.ธรรมธรรม วันสุข ผกก.สภ.ลําดวน 

23. พ.ต.อ.อนนัต ทองบรรเทิง ผกก.สภ.หนองสองหอง 

24. พ.ต.อ.ประดษิฐ ทะประสิทธิ์จติต ผกก.สภ.หวยราช 

25. พ.ต.อ.มนัสวฒิุ บรรยงค ผกก.(สอบสวน) 

26. พ.ต.ท.สมโภชน ทิพยวัลย สวญ.สภ.ชุมแสง 

27. พ.ต.ท.ยุทธพล บุษบา สวญ.สภ.หินเหล็กไฟ 

28. พ.ต.ท.ชาญชัย ปุราทะกา สวญ.สภ.ถาวร 

29. พ.ต.ท.นันทสิทธิ ์ เลงนอย สวญ.สภ.โคกกระชาย 

30. พ.ต.ท.จกัรพงศ ทาสุวรรณ สว.(สอบสวน) สภ.ชํานิ 

31. พ.ต.ท.วเิชียร พรหนองแสน สว.สภ.หนองไทร 

32. พ.ต.ท.ณรงคฤทธิ ์ ปานแดง สว.สภ.หนองไมงาม 

33. พ.ต.ท.ประสงค สุมหิรัมย สว.สภ.โนนเจริญ 

34. พ.ต.ท.ไกรสิทธิ ์ หาญย่ิง รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บานกรวด 
 

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

 



นางจิรพร  ตันตาปกุล 

ผูจัดการ 

นางพรพรรณ   ศรีสงัวรณ 

รองผูจดัการ 

นางปานรดา   คงพลปาน 

หัวหนาฝายบญัชีและสินเช่ือ 
น.ส.ณัชชารีย  เกยีรตบิรรจง 

หัวหนาฝายการเงนิและธุรการ 

 

น.ส.วัชราภรณ  มั่งม ี

เจาหนาที่ธุรการ 

น.ส.พนัธนีย  คงพบิูลย 

เจาหนาที่เงนิกู 

น.ส.ปณุยวีร  อดุมสุข   

เจาหนาที่ธุรการ 

นางมะณ ี  ยิง่งาม 

เจาหนาที่ประจําหนวย 

น.ส.นริษรา  หาหลัก 

เจาหนาที่เงนิกู 

น.ส.ขวัญประไพ  ปาลกะวงศ ณ อยธุยา  

เจาหนาที่บญัชี 

น.ส.อารีรัตน  สมานดุษณี 

 

นายเอี่ยม  จนัทเทวนุมาส 

 

ผูสอบบัญชี 
 

ผูตรวจสอบกิจการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฝายจัดการสหกรณออมทรัพยตํารวจภูธรจังหวดับุรีรัมย จํากัด 
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 4.7 เร่ืองพิจารณาเลือกตัง้คณะกรรมการดาํเนินการประจาํปี 2565 106 

 4.8 เร่ืองพิจารณาแกไ้ขขอ้บงัคบัหมวด 11 ผูต้รวจสอบกิจการ 109 

 4.9 เร่ืองพิจารณาบริจาคเงินสมทบกองทนุสวสัดิการสาํนกังานตาํรวจแห่งชาต ิ 118 

ระเบยีบวาระที ่ 5 เร่ืองอ่ืนๆ  

 5.1 เร่ืองความเห็นและขอ้เสนอแนะของหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง 119 

 5.2 เร่ืองอื่นๆ 120 

 ภาคผนวก  

   - รายละเอียดผลประโยชน์และค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดท่ี 48 ท่ีปรึกษา ผูจ้ัดการ และรองผูจ้ัดการ ประจําปี 2564  

   - รายช่ือบตุรสมาชิกท่ีไดร้บัทนุการศึกษาประจาํปี 2564  

   - ประมวลภาพกิจกรรม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ระเบียบวาระที่  
เรื่องประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

            1.1 แนะนําผูเขารวมประชุม 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผู้เข้าร่วมประชุม 

 1. นายสภุาพ  เกิดบญุ  สหกรณจ์งัหวดับรีุรมัย ์

2. นางจิรชัตกิานต ์ ทั่วประโคน หวัหนา้สาํนกังานตรวจบญัชีสหกรณบ์รีุรมัย ์

 3. นายประกาศ  กล่าวกระโทก ผูอ้าํนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ ์1 

 4. นายเอี่ยม  จนัทเ์ทวนมุาส ผูส้อบบญัชีภาคเอกชน 

 5. นางสาวอารีรตัน ์ สมานดษุณี ผูต้รวจสอบกิจการ 

 

พ.ต.อ.ปริญญา   พรเดชาพิพัฒ รองประธานฯ ทาํหนา้ท่ีแทนประธานฯ มอบหมายให ้พ.ต.อ.บญัชา  ศรีอนนัต ์

เลขานกุาร  ทาํหนา้ท่ีดาํเนินการประชมุตามระเบียบวาระต่อไป 
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ระเบยีบวาระที ่1 
เร ือ่งประธานแจง้ใหท้ ีป่ระชุมทราบ 

 
 

 สมาชิกครบองคป์ระชมุแลว้ พนัตาํรวจเอก  ปริญญา   พรเดชาพิพัฒ  รองประธานกรรมการทาํหนา้ท่ีแทน     

ประธานกรรมการ เป็นประธานในท่ีประชุมกล่าวเปิดประชุม แนะนาํผู้เข้าร่วมประชุมใหญ่ให้ท่ีประชุมทราบ        

และดาํเนินการประชมุตามวาระ ดงันี.้- 

………………………………………………………………………………………..………………………………. 

………………………………………………………………………………………..………………………………. 

………………………………………………………………………………………..………………………………. 

………………………………………………………………………………………..………………………………. 

………………………………………………………………………………………..………………………………. 

………………………………………………………………………………………..………………………………. 

………………………………………………………………………………………..………………………………. 

………………………………………………………………………………………..………………………………. 

………………………………………………………………………………………..………………………………. 

………………………………………………………………………………………..………………………………. 

………………………………………………………………………………………..………………………………. 

………………………………………………………………………………………..………………………………. 

………………………………………………………………………………………..………………………………. 

………………………………………………………………………………………..………………………………. 

………………………………………………………………………………………..………………………………. 

………………………………………………………………………………………..………………………………. 

………………………………………………………………………………………..………………………………. 

………………………………………………………………………………………..………………………………. 

………………………………………………………………………………………..………………………………. 

………………………………………………………………………………………..………………………………. 

………………………………………………………………………………………..………………………………. 

………………………………………………………………………………………..………………………………. 

 

 



ระเบียบวาระที่  
เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญสามญั

ประจําป 2563 
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ระเบยีบวาระที ่2 
เร ือ่งรบัรองรายงานการประชุม 

 
 

 

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจาํปี 2563 

วันพฤหสับดีที ่ 15  ตุลาคม 2563  

ณ หอประชุมชัยจินดา 

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

จาํนวนผูแ้ทนสมาชิกที่เขา้ร่วมประชุมจาํนวน  110  คน (จากจํานวนสมาชิกทัง้หมด  2,909 คน) 

กรรมการผูเ้ขา้ร่วมประชุม 

  1. พ.ต.อ.รุทธพล เนาวรตัน ์ รองประธานกรรมการ ทาํหนา้ที่แทนประธานกรรมการ 

  2. พ.ต.อ.ณรงคฤ์ทธ์ิ ด่านสุวรรณ ์ รองประธานกรรมการ 

  3. พ.ต.อ.อดุลย  ์ ชยัประสิทธิกุล รองประธานกรรมการ 

  4. พ.ต.อ.กอ้งชาติ เลีย้งสมทรพัย ์ รองประธานกรรมการ 

  5. พ.ต.อ.ชวาล อุทยัพนัธุ ์ เลขานุการ 

  6. พ.ต.อ.ต่อศกัดิ ์ ศรีเสริม เหรญัญิก 

  7. พ.ต.อ.สมัภาษณ์ ศรีจนัทึก กรรมการ 

  8. พ.ต.อ.ธีรพล ยมนา กรรมการ 

  9. พ.ต.อ.เจตนส์ฤษฎิ์ แพ่งศรีสาร กรรมการ 
 

กรรมการที่ไม่เขา้ร่วมประชุม 

 - ไม่มี 
 

ที่ปรึกษาคณะกรรมการที่เขา้ร่วมประชุม 

  1. พ.ต.อ.นิธิศ ปิติธีรโชต ิ รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรมัย ์

  2. พ.ต.อ.ปริญญา พรเดชาพิพฒั รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรมัย ์

  3. พ.ต.อ.สาธิต สถิตถาวร ผกก.สืบสวน ภ.จว.บุรีรมัย ์

  4. พ.ต.อ.บญัชา ศรีอนนัต ์ ผกก.(สอบสวน) ภ.จว.บุรีรมัย ์

  5. พ.ต.อ.ชยัพนัธุ์ ทพัวงษ์ ผกก.สภ.ละหานทราย 

  6. พ.ต.อ.วิษณุ อาภรณพ์งษ์ ผกก.สภ.กระสงั 

  7. พ.ต.อ.วชิรวิทย์ วรรณธานี ผกก.สภ.แคนดง 

  8. พ.ต.อ.กมัพล วงษส์งวน ผกก.สภ.บา้นกรวด 

  9. พ.ต.อ.สมยศ พืน้ชยัภมิู ผกก.สภ.บา้นใหม่ฯ 

10. พ.ต.อ.ยุทธนา ไตรทิพย ์ ผกก.สภ.ลาํดวน 
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ที่ปรึกษาคณะกรรมการที่เขา้ร่วมประชุม (ต่อ) 

11. พ.ต.ท.วิศิษฎ ์ บวัสง่าวงศ ์ สวญ.สภ.ชุมแสง 

12. พ.ต.อ.ณัฎฐพล ดาํรงวชัรศกัดิ ์ ผกก.สภ.พุทไธสง 

13. พ.ต.อ.บุญธรรม สมบูรณ ์ ผกก.สภ.นาโพธ์ิ 

14. พ.ต.อ.สง่า ทางธรรม ผกก.สภ.หนองหงส ์

15. พ.ต.อ.จุลฑิตย ์ กิตติรงค ์ ผกก.สภ.ปะคาํ 

16. พ.ต.อ.พงศธร โสกูล ผกก.สภ.บา้นด่าน 

17. พ.ต.อ.ชูสิทธ์ิ หล่อแสง ผกก.สภ.ทะมเนชยั 

18. พ.ต.อ.พงษ์ศกัดิ์ สุขอิ่ม ผกก.สภ.ลาํดวน 

19. พ.ต.อ.ญาณะธัช ชยัพชรโชติ สวญ.สภ.ถาวร 

20. พ.ต.ท.สโภชน์ ทิพยว์ลัย์ สวญ.สภ.ชุมแสง 

21. พ.ต.ท.ยุทธพล บุษบา สวญ.สภ.หินเหล็กไฟ 

22. พ.ต.ท.จกัรพงศ ์ ทาสุวรรณ สว.สภ.โนนเจริญ 

23. พ.ต.ท.วิเชียร พรหนองแสน สว.สภ.หนองไทร 

24. พ.ต.ท.ณรงคฤ์ทธ์ิ ปานแดง สว.สภ.หนองไมง้าม 

25. พ.ต.ท.ไกรสิทธ์ิ หาญยิ่ง รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บา้นกรวด 
 

ที่ปรึกษาคณะกรรมการที่ไม่เขา้ร่วมประชุม 

  1. พ.ต.อ.สมชยั โสภณปัญญาภรณ์ ผกก.สภ.ชาํนิ 

  2. พ.ต.อ.ภควตั ธรรมด ี ผกก.สภ.นางรอง 

  3. พ.ต.อ.สมนึก เจียมจงัหรีด ผกก.สภ.พลบัพลาชยั 

  4. พ.ต.อ.อษัฎไณย ป้องกนั ผกก.สภ.คูเมือง 

  5. พ.ต.ท.สยาม เกียรติบรรจง สวญ.สภ.โคกกระชาย 
 

ผูเ้ขา้ร่วมประชุม 

  1. พ.ต.อ.ชาญชยั พงษ์พิชิตกุล ผูบ้งัคบัการตาํรวจภธูรจงัหวดัสุรินทร ์

  2. นายราชศกัดิ์ ตระสินธุ ์ สหกรณจ์งัหวดับุรีรมัย ์

  3. นายเจริญศิลป์ ทุมมาลา นกัวิชาการตรวจสอบบญัชีชาํนาญการพิเศษ 

  4. นายประเทือง กล่ินคลา้ยกนั ผูส้อบบญัชีภาคเอกชน 

  5. นายประกาศ กล่าวกระโทก ผูอ้าํนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ ์1 

  6. นางสาวอารีรตัน ์ สมานดุษณี ผูต้รวจสอบกิจการ 
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ระเบียบวาระที่  1     เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

พลตาํรวจตรีรุทธพล  เนาวรตัน ์รองประธานกรรมการทาํหนา้ท่ีแทนประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม กล่าวเปิด

การประชุม และแนะนาํผูเ้ขา้ร่วมประชุมใหญ่ใหท้ี่ประชุมทราบ 

ผูเ้ขา้ร่วมประชุม 

1. พล.ต.ต.ชาญชยั พงษ์พิชิตกุล ผบก.ภ.จว.สุรินทร ์

2. นายเจริญศิลป์ ทุมมาลา  นกัวิชาการตรวจสอบบญัชีชาํนาญการพิเศษ 

3. นายประกาศ กล่าวกระโทก ผูอ้าํนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ ์1 

4. นายประเทือง กล่ินคลา้ยกนั ผูส้อบบญัชีภาคเอกชน 

5. น.ส.อารีรตัน ์ สมานดุษณี ผูต้รวจสอบกิจการ 

พรอ้มกล่าวตอ้นรบัผูแ้ทนสาํนกังานสหกรณจ์งัหวดับุรีรมัย ์ผูแ้ทนสาํนกังานตรวจบญัชีสหกรณ์บุรีร ัมย์ ผู้สอบบัญชี และ

ผูต้รวจสอบกิจการดว้ยความยินดีเป็นอย่างยิ่ง  

ประธานในที่ประชุม มอบหมายให ้พ.ต.อ.ชวาล  อุทยัพนัธุ์ เลขานุการ ทาํหนา้ที่ดาํเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 
 

ระเบียบวาระที่  2    เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

เลขานุการ เลขานุการเสนอท่ีประชุมใหญ่เพ่ือรบัรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 2562 

มติที่ประชุม รบัรอง 
 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องเพือ่ทราบ 

เลขานุการ 3.1 เรื่องรายงานผลการดําเนินงานประจําปี 2563 

 คณะกรรมการดาํเนินการชุดที่ 47 ขอรายงานผลการดาํเนินงานประจาํปี 2563 ดงันี ้

 จาํนวนสมาชิก ณ วนัท่ี  30 กนัยายน 2562 2,909 คน 

บวก จาํนวนสมาชิกที่สมคัรเขา้ใหม่ระหว่างปี 128 คน 

หกั จาํนวนสมาชิกที่ลาออกระหว่างปี 42 คน 

 จาํนวนสมาชิกเสียชีวิตระหว่างปี 21 คน 

 สมาชิกถูกใหอ้อกจากสหกรณ ์(ตามขอ้บงัคบั) --- คน 

 จาํนวนสมาชิก ณ วนัท่ี  30 กนัยายน 2563 2,974 คน 

 เป็นชาย   2,846  คน   เป็นหญิง   63 คน   
 

ข้อมูลเปรียบเทียบผลการดําเนินงานกบัปีที่ผา่นมา 

ท่ี รายการ รอบปีทางบญัชี เพิ่ม (ลด) รอ้ยละ 

  ณ 30 ก.ย.2563 ณ 30 ก.ย.2562   

1 จาํนวนสมาชกิ 2,974 2,909 + 65 2.23 

2 สนิทรพัยร์วม 3,480,257,089.08 3,550,304,766.55 (70,047,677.47) 1.97 

3 ทุนเรือนหุน้ 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 เงนิรบัฝาก 189,739,485.11 183,601,110.19 6,138,374.92 81.30 

6 ลกูหนี้เงนิกูส้มาชกิคงเหลือสิน้ปี 3,385,795,465.00 3,421,679,236.00 (35,883,771.00) 1.05 

7 เงนิกูยื้มสถาบนัการเงนิอ่ืนคงเหลือสิน้ปี 1,484,747,348.55 1,682,965,965.54 (198,218,616.99) (11.78) 
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ท่ี รายการ รอบปีทางบญัชี เพิ่ม (ลด) รอ้ยละ 

  ณ 30 ก.ย.2563 ณ 30 ก.ย.2562   

8 รายได ้ 272,663,151.34 278,221,037.47 (5,557,886.13) (2.00) 

9 ค่าใชจ้่าย 81,316,790.17 94,285,282.27 (12,968,492.10) (13.75) 

10 กาํไรสทุธ ิ 191,346,361.17 183,935,754.75 7,410,606.42 4.03 

11 อัตราดอกเบีย้เงนิกู ้ 7.75% 8%   
 

ข้อมูลเปรียบเทียบผลการดําเนินงานกบัปีที่ผา่นมา 
 

1. การบริหารงานทั่วไป 

     1.1 ดา้นทุนดาํเนินงาน 

 1.1.1 ทุนเรือนหุน้ 

ณ วนัท่ี  30 กนัยายน 2562 มีทุนเรือนหุน้รวมทัง้สิน้ 1,066,783,910.00 บาท 

ณ วนัท่ี  30 กนัยายน 2563 มีทุนเรือนหุน้รวมทัง้สิน้ 1,150,269,690.00 บาท 

เพ่ิมขึน้ จากปีก่อนเป็นเงิน  83,485,780.00 บาท หรือคดิเป็นรอ้ยละ 7.83  
 

1.1.2 ทุนดาํเนินงาน (หนีสิ้นและทุน) 

ณ วนัท่ี  30 กนัยายน 2562 มีทุนดาํเนินงาน 3,550,304,766.55 บาท 

ณ วนัท่ี  30 กนัยายน 2563 มีทุนดาํเนินงาน 3,480,257,089.08 บาท 

ลดลง จากปีก่อนเป็นเงิน  70,047,677.47 บาท หรือคดิเป็นรอ้ยละ 1.97 
 

     1.2 ดา้นการใหบ้ริการรบัเงินฝากจากสมาชิก 

 1.2.1 เงินฝากออมทรพัย ์   

ณ วนัท่ี  30 กนัยายน 2562 มีเงินฝากออมทรพัยร์วมทัง้สิน้ 179,397,210.19 บาท 

ณ วนัท่ี  30 กนัยายน 2563 มีเงินฝากออมทรพัยร์วมทัง้สิน้ 180,961,885.11 บาท 

เพ่ิมขึน้ จากปีก่อนเป็นเงิน  1,564,674.92 บาท หรือคดิเป็นรอ้ยละ 0.87 
 

 1.2.2 เงินฝากออมทรพัยพิ์เศษ (เพ่ือความมั่นคง) 

ณ วนัท่ี  30 กันยายน 2563 มีเงินฝากออมทรพัยพิ์เศษ (เพ่ือความมั่นคง) รวม

ทัง้สิ้น 
143,122,174.57 บาท 

 

 1.2.3 เงินฝากสะสมทรพัย  ์

ณ วนัท่ี  30 กนัยายน 2562 มีเงินฝากสะสมทรพัยร์วมทัง้สิน้ 4,203,900.00 บาท 

ณ วนัท่ี  30 กนัยายน 2563 มีเงินฝากสะสมทรพัยร์วมทัง้สิน้ 8,777,600.00 บาท 

เพ่ิมขึน้ จากปีก่อนเป็นเงิน  4,573,700.00 บาท หรือเพ่ิมขึน้ 1.08 เท่า 
 

     * ปัจจุบนัอตัราดอกเบีย้ - เงินฝากออมทรพัย ์    รอ้ยละ  4.00 ต่อปี 

    - เงินฝากออมทรพัยพิ์เศษ (เพ่ือความมั่นคง)  รอ้ยละ  0.25 ต่อปี 

    - เงินฝากสะสมทรพัย ์    รอ้ยละ  4.25 ต่อปี 
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     1.3 ดา้นการใหบ้ริการเงินกูแ้ก่สมาชิก 

 ในระหว่างปี สหกรณฯ์ ใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิกรวม  3,490 สญัญา เป็นเงิน  1,121,891,910.- บาท (หน่ึงพันหน่ึงร้อยยี่สิบ-

เอ็ดลา้นแปดแสนเกา้หม่ืนหนึ่งพนัเกา้รอ้ยสิบบาทถว้น) มีรายละเอียดดงันี ้

จาํนวนสญัญาและจาํนวนเงินกูทุ้กประเภท 

สมาชกิย่ืนกูเ้งนิแต่ละประเภท จาํนวนสญัญา จาํนวนเงนิ(บาท) 

1. เงนิกูเ้พ่ือเหตุฉกุเฉิน 2,331 46,460,400.00 

2. เงนิกูส้ามัญ 661 1,054,927,600.00 

    - โครงการเงนิกูเ้พ่ือซือ้รถจกัรยานยนต ์ 9 436,370.00 

    - โครงการเงนิกูเ้พ่ือซือ้คอมพิวเตอรแ์ละเทคโนโลยีในการส่ือสาร 4 85,780.00 

    - โครงการเงนิกูเ้พ่ือซือ้อาวธุปืน 457 14,181,760.00 

3. เงนิกูพ้ิเศษเพ่ือประกอบอาชีพ 28 5,800,000.00 

รวมสญัญาเงนิกูทุ้กประเภท 3,490 1,121,891,910.00 

 

     1.4 การกูย้ืมเงินจากสถาบนัการเงินต่างๆ 

 ณ วนัท่ี  30 กนัยายน 2563 สหกรณฯ์ มีเจา้หนีเ้งินกูค้งเหลือดงันี ้

ท่ี ช่ือสถาบนัการเงนิ ประเภทเงนิกู ้ วงเงนิกู  ้

(ลา้นบาท) 

เงนิกูค้งเหลือ 

(ลา้นบาท) 

1 ชมุนุมสหกรณอ์อมทรพัยแ์ห่งประเทศไทย จาํกัด    

   - โครงการเงนิกูพ้ิเศษเอนกประสงค์ ระยะปานกลาง 565.00 328.56 

   - โครงการเงนิกูพ้ิเศษ 3 ระยะยาว 500.00 496.00 

   - โครงการเงนิกูพ้ิเศษ 4 ระยะปานกลาง 145.00 143.55 

2 ธนาคารกรุงไทย จาํกัด เบกิเกินบญัชี 30.00 --- 

  ตั๋วสญัญาใชเ้งนิ 555.00 --- 

3 ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร เครดิตเงนิสด 100.00 --- 

  ตั๋วสญัญาใชเ้งนิ 550.00 137.50 

4 สหกรณอ์อมทรพัยก์ระทรวงมหาดไทย จาํกัด ระยะยาว 140.00 129.13 

5 ธนาคารออมสนิ จาํกัด ตั๋วสญัญาใชเ้งนิ 250.00 250.00 

 รวม  5 สถาบนั เป็นจาํนวนเงนิทั้งสิน้  2,835.00 1,484.74 
 

2. สิทธิประโยชนส์าํหรบัสมาชิก 

2.1 การจดัทุนส่งเสริมการศึกษาบตุรสมาชิก 

 คณะกรรมการดาํเนินการไดจ้ดัสรรงบประมาณเพ่ือสนบัสนุนทุนส่งเสริมการศึกษาให้กับบุตรสมาชิก เป็นเงินจํานวน  

1,500,000.- บาท (หนึ่งลา้นหา้แสนบาทถว้น) แยกตามประเภทของทุนแต่ละประเภทไดด้งันี ้

ทุนระดับ จา่ยทุนละ (บาท) จาํนวนทุน (ทุน) เป็นเงนิ (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 : สมาชิกสามารถตรวจสอบรายช่ือไดใ้นภาคผนวก 
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2.2 การมอบเงินสงเคราะหเ์กี่ยวกบัการศพของสมาชิก 

 สหกรณฯ์ จ่ายเงินสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพจํานวน  21 ราย เป็นเงินจํานวน  630,000.- บาท (หกแสนสามหม่ืน-      

บาทถว้น) มีรายละเอียดดงันี ้

ลาํดับท่ี ยศ - นาม นามสกุล สงักัด จาํนวนเงนิ(บาท) 

1 ด.ต.คาํสอน เหลา่ศรีชยั บาํนาญ 30,000.- 

2 ด.ต.นิวตัิ ชอบธรรม สภ.เมืองบุรีรมัย์ 30,000.- 

3 ด.ต.วชิยั จฬุามณี สภ.เมืองบุรีรมัย์ 30,000.- 

4 ร.ต.ต.มังกร ปาประโคน บาํนาญ 30,000.- 

5 พ.ต.ต.ศุภศิษฎ ์ สมศรี สภ.นางรอง 30,000.- 

6 ร.ต.ต.เอกพันธ ์ สนัติชวูงศ ์ สภ.หนองก่ี 30,000.- 

7 ร.ต.ท.มงกต กามะพร บาํนาญ 30,000.- 

8 ร.ต.ท.ชาติชาย สวุรรณวงษ ์ สภ.ถาวร 30,000.- 

9 ร.ต.ต.ทองสา โพธิบตั ิ สภ.บา้นใหม่ไชยพจน  ์ 30,000.- 

10 ส.ต.ท.อนุวฒัน  ์ ม่วงพ็ชร สภ.นางรอง 30,000.- 

11 ร.ต.ต.อิสระพงษ ์ เจียมรมัย์ สภ.นางรอง 30,000.- 

12 ร.ต.ต.ธีรภทัร จนัทลาภา สภ.บา้นบวั 30,000.- 

13 ด.ต.สวุทิย ์ บษุราคัม บาํนาญ 30,000.- 

14 ด.ต.มนัส คลงัหิรญั บาํนาญ 30,000.- 

15 ด.ต.พยงค ์ พันธส์ระนอ้ย สภ.ลาํดวน 30,000.- 

16 ร.ต.ท.วิชยั ลอดรนัดา สภ.ทะเมนชยั 30,000.- 

17 ร.ต.ต.บญุจนัทร ์ จนัทรด์ิษฐ ์ สภ.ประโคนชยั 30,000.- 

18 พ.ต.ท.สวสัดี ศิรเิวชกุล บาํนาญ 30,000.- 

19 ร.ต.อ.เดชา พิทยานันท ์ สภ.ชมุแสง 30,000.- 

20 ร.ต.ต.ชนกานต  ์ ชยัสงูเนิน สภ.ลาํปลายมาศ 30,000.- 

21 ด.ต.สมชาย ลทัธิเสรี สภ.เมืองบุรีรมัย์ 30,000.- 
 

2.3 เงินช่วยเหลือสมาชิกท่ีไดร้บับาดเจ็บจากการปฏบิตัิหนา้ที่ 

สหกรณ์ฯ จ่ายเงินช่วยเหลือสมาชิกกรณีได้ร ับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าท่ีจํานวน  8 ราย เป็นเงินจํานวน          

50,000.- บาท (หา้หม่ืนบาทถว้น) มีรายละเอียดดงันี ้

ลาํดับท่ี ยศ - นาม นามสกุล สงักัด จาํนวนเงนิ(บาท) 

1 ส.ต.ท.พรศักดิ์ พลศรี สภ.ลาํปลายมาศ 10,000.- 

2 ร.ต.ท.สมชาย ตุงไธสง สภ.บา้นใหม่ฯ 3,000.- 

3 ด.ต.ไพศาล เซน็กระโทก สภ.หนองก่ี 2,000.- 

4 พ.ต.ต.สรุพงษ ์ ปะรนิรมัย ์ สภ.หนองสองหอ้ง 2,000.- 

5 ร.ต.อ.วีระชาต ิ ไชยสีดา สภ.ลาํปลายมาศ 10,000.- 

6 ร.ต.อ.อลงกรณ ์ ประจงเศรษฐ์ สภ.โคกกระชาย 10,000.- 

7 ร.ต.ท.บณัฑิตย ์ บญุขาว สภ.หว้ยราช 10,000.- 

8 ด.ต.นพนนัท ์ ภมิูฐาน สภ.บา้นกรวด 3,000.- 
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2.4 เงินช่วยเหลือสมาชิกประสบอคัคีภยั 

สหกรณฯ์ จ่ายเงินช่วยเหลือสมาชิกกรณีประสบอคัคีภยัจาํนวน  1 ราย เป็นเงินจาํนวน  5,000.- บาท (ห้าพันบาทถ้วน)  

มีรายละเอียดดงันี ้

ลาํดบัท่ี ยศ - นาม นามสกุล สงักดั จาํนวนเงิน(บาท) 

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

2.5 การสนับสนนุกิจกรรมของหน่วยงานตาํรวจภูธรจังหวัดบุรรีมัย,์สาํนกังานตาํรวจแหง่ชาติ,หน่วยงานอืน่และ รว่มการกุศลต่างๆ 

ลาํดับท่ี รายการ จาํนวนเงนิ(บาท) 

1 สนับสนนุงบประมาณการจดังานวนัตาํรวจ ในสงักัดตาํรวจภธูรจงัหวดับรีุรมัย  ์ 20,000.- 

2 บรจิาคเงนิสมทบทนุมลูนิธิ เปรม  ติณสูลานนท์ เพ่ือเป็นทุนการศึกษาให้กับพระภิกษุ สามเณร นักเรียน 

นักศึกษา ท่ีมีความประพฤติดีแต่ฐานะยากจน บุตรของทหาร ตํารวจ ท่ีเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าท่ี        

และนักศึกษาในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือจาํนวน  20 จงัหวดั 

 

 

5,000.- 

3 บริจาคร่วมทําบุญทอดกฐินสามัคคี  เพ่ือสรา้งซุม้ประตู โขง  4 ทิศ ณ วัด โนนสูง ต ําบลหนองตาด            

อาํเภอเมืองบรีุรมัย ์จงัหวดับรีุรมัย ์ของสาํนักงานสหกรณจ์งัหวดับรีุรมัย ์

 

1,000.- 

4 บรจิาครว่มทาํบญุถวายผา้พระกฐินพระราชทานกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ ประจาํปี 2562 ณ วัดสุรชายาราม 

ตาํบลหลมุดิน อาํเภอเมืองราชบรีุ จงัหวดัราชบรีุ ของสาํนักงานตรวจบญัชีสหกรณจ์งัหวดับรีุรมัย ์

 

1,000.- 

5 สนับสนุนค่าใชจ้่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาประเพณีสหกรณ์ประจาํปี 2563 ของสาํนักงานสหกรณ ์  

จงัหวดับรีุรมัย ์

 

10,000.- 

6 สนับสนุนงบประมาณในการจดัซือ้อุปกรณ์เคร่ืองวัดอุณหภูมิร่างกายและเจลสาํหรับลา้งมือ เพ่ือเป็นการ  

เฝ้าระวงั ป้องกัน และควบคุมการแพรร่ะบาดตามแนวทางมาตรการการป้องกันของกระทรวงสาธารณสุข

เพ่ือมอบใหก้ับทุกสถานีรวม 37 แห่ง 

 

 

110,950.- 

7 สนับสนุนงบประมาณในการจดัซือ้นํา้ยาฉีดพ่นฆ่าเชือ้ไวรสัโคโรน่า (COVID-19)  เพ่ือทําการฉีดพ่นบริเวณ

ตลาดเทศบาล ตลาดไนทบ์าซา่ และตลาดหนา้สถานีรถไฟ 

 

2,000.- 

8 สนับสนุนงบประมาณในการจดัซือ้เคร่ืองมือและอุปกรณท์างการแพทย์เพ่ือเป็นการป้องกันความเส่ียงจาก

โรคติดเชือ้ไวรสัโคโรน่า (COVID-19) เพ่ือมอบใหก้ับโรงพยาบาลในจังหวัดบุรีรัมย์ท่ียังขาดแคลนเคร่ืองมือ

และอุปกรณท์างการแพทยข์องกลุม่สง่เสรมิสหกรณจ์งัหวดั สาํนักงานสหกรณจ์งัหวดับรีุรมัย ์

 

 

2,000.- 

9 บรจิาคเงนิสมทบกองทุนสวสัดิการสาํนักงานกาํลงัพล สาํนักงานตํารวจแห่งชาติ  เพ่ือช่วยเหลือขา้ราชการ

ตาํรวจท่ีไดร้บับาดเจบ็ ทุพพลภาพ และเสียชีวติจากการปฏบิตัิหนา้ท่ี 

 

200,000.- 

10 บรจิาครว่มทาํบญุถวายผา้พระกฐินพระราชทานของกรมสง่เสรมิสหกรณป์ระจาํปี 2563 ณ วัดกะพังสุรินทร ์

ต.ทับเท่ียง อ.เมืองตรงั จ.ตรงั ของกรมสง่เสรมิสหกรณ ์

 

2,000.- 

11 สนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลชุมชนต่างๆ ของสหกรณ ์    

ออมทรพัยส์าธารณสขุกระบ่ี 

 

1,000.- 

12 บริจาคร่วมทอดผ ้าป่าสามัคคี เ พ่ือสมทบทุนสร ้างอาคารผู ้ป่วยนอก โรงพยาบาลพล อําเภอพ ล             

จงัหวดัขอนแก่น 

500.- 

13 บรจิาครว่มทาํบญุถวายผา้พระกฐินสามัคคี ปี 2563 ณ วดับา้นหนองแสง ตําบลลุมพุก อําเภอคําเข่ือนแก้ว 

จงัหวดัยโสธร ของสหกรณอ์อมทรพัยค์รูยโสธร 

 

1,000.- 

14 บริจาคร่วมทําบุญถวายผ ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดเขมาภิตารามราชวรวิหารตําบลสวนใหญ่         

อาํเภอเมืองนนทบรีุ จงัหวดันนทบรีุ ของชมุนุมสหกรณอ์อมทรพัยแ์ห่งประเทศไทย จาํกัด 

 

1,000.- 

15 บรจิาครว่มทาํบญุถวายผา้พระกฐินพระราชทาน ณ วดัป่าทรพัยท์วีธรรมาราม ตาํบลวงัหมี อําเภอวังนํ้าเขียว 

จงัหวดันครราชสีมา เพ่ือนาํปัจจยัไปสมทบทุนสรา้งศูนย์อุบัติเหตุและฉกุเฉิน และจัดซื้ออุปกรณ์เคร่ืองมือ

แพทยใ์หแ้ก่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ของสหกรณอ์อมทรพัยจ์ฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั 

 

 

500.- 
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ลาํดับท่ี รายการ จาํนวนเงนิ(บาท) 

16 บรจิาครว่มทาํบุญถวายผา้พระกฐินพระราชทาน ณ วัดบา้นโนนเค็ง ต ําบลคําขวาง อําเภอวารินชาํราบ 

จงัหวดัอุบลราชธานี เพ่ือสมทบทุนสรา้งศาลาการเปรียญของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

จาํกัด 

 

500.- 

17 บริจาคร่วมทําบุญถวายผ ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดตันตยาภิรม ตําบลทับเท่ียง อําเภอเมืองตรัง     

จงัหวดัตรงั ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหส์หกรณส์มาชกิของชมุนุมสหกรณอ์อมทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

 

500.- 
 

3. รายงานเงินทุนสวสัดิการสมาชิกผูค้ ํา้ประกนัเงินกู ้

สหกรณฯ์ จ่ายเงินทุนสวสัดิการสมาชิกผู้คํ้าประกันเงินกู ้ รวม 154 ราย เป็นจํานวนเงินทั้งสิน้  63,699,946.44 บาท     

(หกสิบสามลา้นหกแสนเกา้หม่ืนเกา้พนัเกา้รอ้ยส่ีสิบหกบาทส่ีสิบส่ีสตางค)์ จ่ายกรณีสมาชิกเสียชีวิตจํานวน  145 ราย และกรณี

สมาชิกโดนไล่ออกจากราชการจาํนวน  9 ราย  มีเงินคงเหลือจากการจดัสรร  กาํไรสุทธิและงบประมาณรายจ่ายประจําปีจํานวน  

26,700,053.56 บาท (ยี่สิบหกลา้นเจ็ดแสนหา้สิบสามบาทหา้สิบหกสตางค)์ 

สุดท้ายนี ้ในนามคณะกรรมการดําเนินการ ขอขอบคุณฝ่ายส่งเสริมและฝ่ายตรวจสอบทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือ         

เป็นที่ปรึกษาในงานทุกดา้นและเข้าร่วมประชุมชีแ้จง ให้คําแนะนํา และให้ข้อคิดท่ีเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานตลอดมา      

และขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านท่ีเขา้ร่วมประชุมใหญ่วนันี ้

จึงเสนอที่ประชุมใหญ่เพ่ือทราบ 

มติที่ประชุม รับทราบผลการดําเนินงาน 
 

เลขานุการ 3.2  เรื่องรายงานการตรวจสอบกจิการ 

เรียน ท่ีประชุมใหญ่สหกรณอ์อมทรพัยต์าํรวจภธูรจงัหวดับรุีรมัย ์จาํกดั 

ตามที่ท่ีประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 2562 เม่ือวนัที่  16 ตุลาคม 2562 ได้เลือกตั้งข้าพเจ้าเป็นผู้ตรวจสอบกิจการของ

สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีร ัมย์จํากัด ประจําปีทางบัญชีสิน้สุดวันที่  30 กันยายน 2563 ซึ่งข้าพเจ้าได้ทําการ

ตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการดาํเนินการเป็นประจาํทุกเดือนท่ีเขา้ตรวจสอบ นั้น ข้าพเจ้าขอเสนอผล

การตรวจสอบประจาํปีโดยสรุป ดงัต่อไปนี ้

1. วตัถุประสงคข์องการตรวจสอบ 

     1.1 เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดาํเนินการ 

     1.2  เพ่ือตรวจสอบการปฏบิตัิงานเกี่ยวกบัการบญัชีและการควบคุมการเงิน 

     1.3 เพ่ือตรวจสอบการดาํเนินงานอื่นๆ ของสหกรณ ์

     1.4 เพ่ือใหข้อ้เสนอแนะในการปรบัปรุงแกไ้ขการปฏบิตัิงานดา้นบญัชี การเงิน และการดาํเนินงานอื่น  ๆ
 

2. ขอบเขตการตรวจสอบ 

     2.1 ตรวจสอบความถูกตอ้งของการบนัทึกบญัชีตามเอกสารหลกัฐาน 

     2.2 ตรวจสอบการควบคุมการเงินตามระเบียบและขอ้กาํหนดของสหกรณ ์

     2.3 ตรวจสอบการดาํเนินงานตามวตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบั ระเบียบ และมติของที่ประชุม 

     2.4 ตรวจสอบการบริหารของคณะกรรมการดาํเนินการตามแผนงานและงบประมาณที่กาํหนดไว ้
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3. ผลการตรวจสอบและขอ้เสนอแนะที่สหกรณค์วรแกไ้ข 

     3.1 ผลดา้นการดาํเนินงาน 

ผลการดาํเนินงานในรอบปี มีดงันี ้   

   รายได ้ 272,663,151.34 บาท 

   ค่าใชจ่้าย 81,316,790.17 บาท 

   กาํไรสุทธิ 191,346,361.17 บาท 

   กาํไรสุทธิเพ่ิมขึน้จากปีก่อน (คิดเป็นรอ้ยละ 4.03) 7,410,606.42 บาท 
 

     3.2 ดา้นการเงิน 

ณ วนัสิน้ปีมีเงินสดคงเหลือในมือจาํนวน  25,000.00  บาท มีเงินฝากธนาคาร 5 บญัชี รวมจาํนวนเงิน  74,427,945.34 

บาท มีเงินฝากชุมนุมสหกรณอ์อมทรพัยต์าํรวจแห่งชาติจาํนวน  75,029.99 บาท 

เงินสดและเงินฝากถูกตอ้งตามบญัชีและสมดุคู่ฝาก การควบคุมการใชจ่้ายของสหกรณเ์ป็นไปตามระเบียบว่าดว้ยการรับ

จ่ายและเก็บรกัษาเงินสดในมือไม่เกิน  30,000.00 บาท การใช้จ่ายเงินของสหกรณ์ได้จ่ายไปเพ่ือกิจการของสหกรณ์ฯ ควรแก่

เหตุผลตามระเบียบ มติที่ประชุม และอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ไดร้บัอนุมตัิจากที่ประชุมใหญ่โดยวิธีถวัจ่ายไดทุ้กรายการ 
 

     3.3  ดา้นการบริหารงานของสหกรณ ์

คณะกรรมการไดก้าํหนดระเบียบว่าดว้ยการแบ่งแยกหนา้ที่ของเจา้หนา้ที่สหกรณ์ไว้อย่างชัดเจน โดยเหมาะสม รัดกุม     

และบริหารงานตามนโยบาย แผนงาน กฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบ มติท่ีประชุมใหญ่ และมติที่ประชุมคณะกรรมการ 
 

     3.4 ดา้นบญัชี 

สหกรณจ์ดัทาํบญัชีเรียบรอ้ยเป็นปัจจุบนั มีเอกสารหลกัฐานประกอบการบนัทึกบญัชีครบถว้นสมบูรณ ์มีการใชโ้ปรแกรม

คอมพิวเตอรม์าประมวลผลทัง้ระบบ จึงไดข้อ้มลูที่ถูกตอ้ง สามารถเปรียบเทียบบญัชีย่อยและบญัชีคุมยอดไดอ้ย่างถูกตอ้ง รวดเร็ว   

เป็นปัจจุบนั 
 

     3.5 ดา้นการใหกู้แ้ก่สมาชิก 

      จาํนวนเงนิ  

3.5.1 ยอดยกมา ณ วนัตน้ปี   3,421,679,236.00 บาท 

3.5.2 เงนิใหกู้ร้ะหวา่งปี     

     - เงนิกูเ้พ่ือเหตุฉกุเฉิน จาํนวน      2,331 สญัญา 46,460,400.00 บาท 

     - เงนิกูส้ามัญ จาํนวน        661 สญัญา 1,054,927,600.00 บาท 

     - เงนิกูพ้ิเศษ จาํนวน          28 สญัญา 5,800,000.00 บาท 

     - เงนิกูโ้ครงการ จาํนวน        470 สญัญา 14,703,910.00 บาท 

3.5.3 รบัชาํระระหวา่งปี   1,157,775,681.00 บาท 

3.5.4 ยอดคงเหลือ ณ วนัสิน้ปี   3,385,795,465.00 บาท 

เงนิใหกู้แ้ก่สมาชกิ ลดลงจากปีก่อน  35,883,771.00 บาท  คิดเป็นรอ้ยละ 1.05  

ณ วนัท่ี  30 กันยายน 2563 สหกรณฯ์ มีบญัชีลกูหนี้ขาดสมาชกิภาพคงเหลือจาํนวน  4,770,799.00 บาท 
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     3.6 ดา้นเงินลงทุน 

สหกรณมี์เงินลงทุนที่ไม่อยู่ในความตอ้งการของตลาด ดงันี ้

 ยอดยกมาตน้ปี เพิ่มขึน้ ลดลง คงเหลือ  

หุน้ ชสอ.แห่งประเทศไทย 11,753,000.00 2,145,000.00 0.00 13,898,000.00 บาท 

หุน้สามัญ บมจ.สหประกันชีวติ 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 บาท 

หุน้ ชสอ.ตาํรวจแห่งชาติ 603,000.00 0.00 0.00 603,000.00 บาท 

รวมทั้งสิน้ 12,376,000.00 2,145,000.00 0.00 14,521,000.00 บาท 

เงนิลงทุน เพิ่มขึน้จากปีก่อน  2,145,000.00 บาท  คิดเป็นรอ้ยละ 17.33 
 

     3.7 ดา้นเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้ืม 

 ยอดยกมาตน้ปี กูเ้พิ่ม ชาํระคืน คงเหลือ  

เงนิเบกิเกินบญัชี ธ.กรุงไทย 0.00 0.00 0.00 0.00 บาท 

ตั๋วสญัญาใชเ้งนิ ธ.ก.ส. 550,000,000.00 2,087,500,000.00 2,500,000,000.00 137,500,000.00 บาท 

ตั๋วสญัญาใชเ้งนิ ธ.ออมสนิ 0.00 250,000,000.00 0.00 250,000,000.00 บาท 

เงนิกู ้ชสอ.ระยะยาว1 453,965,965.54 0.00 453,965,965.54 0.00 บาท 

เงนิกู ้ชสอ.ระยะยาว1 0.00 500,000,000.00 4,000,000.00 496,000,000.00 บาท 

เงนิกู ้ชสอ.ระยะยาว3 0.00 145,000,000.00 1,450,000.00 143,550,000.00 บาท 

เงนิกู ้ชสอ.ระยะปานกลาง 564,000,000.00 0.00 235,435,112.45 328,564,887.55 บาท 

เงนิกู ้ชสอ.ตาํรวจแห่งชาต ิ 0.00 424,000,000.00 424,000,000.00 0.00 บาท 

เงนิกู ้สอ.วชริพยาบาล 115,000,000.00 0.00 115,000,000.00 0.00 บาท 

เงนิกู ้สอ.กระทรวงมหาดไทย 0.00 140,000,000.00 10,867,539.00 129,132,461.00 บาท 

รวมทั้งสิน้ 1,682,965,965.54 3,546,500,000.00 3,744,718,616.99 1,484,747,348.55 บาท 

     เงนิเบกิเกินบัญชีธนาคารและเงนิกูยื้ม ลดลงจากปีก่อน  198,218,616.99 บาท  คิดเป็นรอ้ยละ 11.78 
 

     3.8 ดา้นการรบัฝากเงิน 

ประเภทเงนิรบัฝาก ยอดยกมาตน้ปี รบัฝากเพิ่ม ถอน คงเหลือ  

เงนิรบัฝากออมทรพัย  ์ 179,397,210.19 25,423,973.81 23,859,298.89 180,961,885.11 บาท 

เงินรบัฝากออมทรพัย(์กู้พิเศษ) 0.00 5,806,737.40 5,806,737.40 0.00 บาท 

เงนิรบัฝากสะสมทรพัย  ์ 4,203,900.00 7,439,500.00 2,865,800.00 8,777,600.00 บาท 

เงินรบัฝากออมทรพัย(์เพ่ือความมัน่คง) 0.00 145,243,031.65 2,120,857.08 143,122,174.57 บาท 

รวมทั้งสิน้ 183,601,110.19 183,913,242.86 34,652,693.37 332,861,659.68 บาท 

        เงนิรบัฝากจากสมาชกิ เพิ่มขึน้จากปีก่อน  149,260,549.49 บาท  คิดเป็นรอ้ยละ 81.30 
 

     3.9 ดา้นทุนเรือนหุน้ 

 ยอดยกมาตน้ปี ซือ้หุน้เพิ่ม ถอนหุน้ คงเหลือ  

ทุนเรือนหุน้ 1,066,783,910.00 100,813,920.00 17,328,140.00 1,150,269,690.00 บาท 

     ทุนเรือนหุน้ เพิ่มขึน้จากปีก่อน  83,485,780.00 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 7.83 
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     3.10 ทุนสาํรองและทุนสะสมต่างๆ ตามขอ้บงัคบั 

 ยอดยกมาตน้ปี เพิ่มขึน้ ลดลง คงเหลือ  

ทุนสาํรอง 249,335,538.20 30,048,839.75 0.00 279,384,377.95 บาท 

ทุนรกัษาระดับเงนิปันผล 1,810,000.00 100,000.00 0.00 1,910,000.00 บาท 

ทุนสาธารณประโยชน์ 3,309,556.89 4,000,000.00 2,552,611.00 4,756,945.89 บาท 

ทุนสวสัดิการสมาชกิฯ(ผูค้ ํา้) 27,671,217.00 9,500,000.00 37,171,217.00 0.00  

เงินทุนสวสัดิการสมาชิกผู้ค ํา้ประกนัเงินกู้ 0.00 30,912,668.00 4,212,614.44 26,700,053.56 บาท 

รวมทั้งสิน้ 282,126,312.09 74,561,507.75 43,936,442.44 312,751,377.40 บาท 

     ทุนสาํรองและทุนสะสมต่างๆ ตามขอ้บังคับ เพิ่มขึน้จากปีก่อน  30,625,065.31 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 10.86 
 

     3.11 การใหข้อ้สงัเกตและคาํแนะนาํ 

จากการตรวจสอบ ไม่ปรากฏขอ้บกพร่องอนัจะเป็นผลกระทบใหเ้กิดความเสียหายแก่สหกรณ์แต่อย่างใด  ขอขอบคุณ

คณะกรรมการดาํเนินการ,เจา้หนา้ที่สหกรณ ์และสมาชิกทุกท่านที่ใหค้วามร่วมมือในการตรวจสอบ เพ่ือให้การตรวจสอบสําเร็จ

ลุล่วง ไปดว้ยดี 

 

(ลงช่ือ)           อารีรตัน ์ สมานดุษณี 

           (นางสาวอารีรตัน ์ สมานดุษณี) 

              ผูต้รวจสอบกิจการ 

 

 

ที่อยู่  188/50 หมู่บา้นนีโอแลนด ์ซอย 9 หมู่ที่ 16 

ตาํบลนอกเมือง  อาํเภอเมือง  จงัหวดัสุรินทร ์

โทร. 062-3519445,089-2803629 
 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการตรวจสอบของผูต้รวจสอบกจิการประจําปี 2563 
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ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเพือ่พจิารณา 

เลขานุการ 4.1  เรื่องพจิารณาอนุมัติงบการเงินประจําปีสิน้สุดวันที ่ 30 กนัยายน 2563 

 ประธานฯ เสนอว่า นายทะเบียนสหกรณ์ได้มอบหมายให้ คุณประเทือง  กล่ินคล้ายกัน เป็นผู้สอบบัญชีประจําปี              

งบการเงิน 2562 ตามบญัชีกาํไรขาดทุนและงบดุลที่ผูส้อบบญัชีไดท้าํการตรวจสอบแลว้ (รายละเอียดอยู่ในหนา้ 11 - 31 ) 
 

หนงัสือรับรองของสหกรณ์ 

 

ที่ สอ.4120/2563                                         สหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจภูธรจงัหวดับุรีรมัย ์ จาํกดั 
 

         วนัที่   9  ตุลาคม  2563 
 

เรียน นายประเทอืง  กลิ่นคลา้ยกนั 
 

หนงัสือรับรองฉบบัน้ีให้ไวเ้พื่อประโยชน์ของท่านในการตรวจสอบงบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์

ตาํรวจภูธรจงัหวดับุรีรัมย ์ จาํกดั  สําหรับปีส้ินสุดวนัที่  30 กนัยายน 2563  เพื่อแสดงความเห็นวา่งบการเงินดงักล่าว

แสดงฐานะการเงิน ณ วนัที่  30 กนัยายน 2563 ผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสด สําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของ

สหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจภูธรจงัหวดับุรีรมัย ์จาํกดั  โดยถูกตอ้งตามที่ควรในสาระสําคญัตามระเบียบที่นายทะเบียน

สหกรณ์กาํหนดหรือไม่   

ขา้พเจา้เป็นผูร้ับผิดชอบในการจดัให้มีการจดัการที่มีประสิทธิผล เพื่อให้การดาํเนินงานของสหกรณ์เป็นไป

ตามกฎหมายสหกรณ์ ระเบียบ ขอ้บงัคบัที่เกีย่วขอ้ง 

ขา้พเจา้ขอรับรองรายละเอียดเกี่ยวกบังบการเงินที่ท่านตรวจสอบตามที่ข้าพเจ้าทราบ และคิดว่าควรจะ

เป็นไป ดงัต่อไปน้ี 

1. งบการเงิน 

     1.1 ตามขอ้ตกลงในการรับงานตรวจสอบวนัท่ี  8  พฤศจิกายน  2562  ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการ

จดัทาํงบการเงิน โดยถูกตอ้งตามที่ควรในสาระสําคญัตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กาํหนด 

     1.2 งบการเงินไม่มีการแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสําคญั ซ่ึงรวมถึงการละเวน้การแสดง

รายการและขอ้มูลต่าง ๆ  

     1.3 ขอ้สมมติที่สําคญัที่สหกรณ์ใชใ้นการประมาณการทางบญัชีมีความสมเหตุสมผล 

     1.4 รายการหรือขอ้มูลดงัต่อไปน้ีมีการบนัทึกหรือเปิดเผยไวอ้ย่างเพียงพอและเหมาะสมในงบการเงิน 

เช่น รายการธุรกจิที่มีกบัสาขาของสหกรณ์หรือบุคคลอื่น ขอ้ตกลงกบัสถาบนัการเงินเกี่ยวกบัภาระผูกพนัเงินฝาก 

หรือขอ้จาํกดัการใชเ้งินกู ้ สินทรัพยท์ี่ใชเ้ป็นหลกัประกนั 

     1.5 เหตุการณ์ภายหลงัวนัที่ในงบการเงินที่ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์กาํหนดให้ปรับปรุงหรือเปิดเผย

ไดป้รับปรุงหรือเปิดเผยแลว้ 

 

/1.6 ผลการ... 
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     1.6 ผลของการไม่แกไ้ขข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจริงไม่มีสาระสําคญั ข้อสังเกต ทั้งต่อเฉพาะรายการ      

หรือโดยรวมต่องบการเงิน รายการของขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เทจ็จริงที่ไม่แกไ้ขได้จดัทาํเป็นเอกสารแนบของหนงัสือ

รับรองน้ี 

     1.7 ไม่มีรายการผิดปกติที่ เกี่ยวข้องกบัการกระทําของคณะกรรมการดาํเนินการหรือเจ้าหน้าที ่           

ของสหกรณ์ ผูซ่ึ้งมีหนา้ที่สําคญัเกีย่วกบัระบบบญัชีและระบบการควบคุมภายใน หรือรายการผิดปกติที่มีผลกระทบ

อย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงิน 

     1.8 สหกรณ์มีกรรมสิทธ์ิในสินทรัพย์ท ั้งหมดอย่างถูกต้องตามกฎหมายและไม่มีภาระผูกพนัหรือ        

ขอ้ผูกมดัใดๆ ในสินทรัพยข์องสหกรณ์ เวน้แต่ที่ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

     1.9 สหกรณ์ไดบ้นัทึกหรือเปิดเผยรายการหน้ีสินทั้งหมดของสหกรณ์ ทั้งที่เกิดขึ้นแล้วและอาจเกิดขึ้น 

ในภายหนา้ไวอ้ย่างเหมาะสม รวมทั้งได้มีการเปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินเกี่ยวกบัหลกัประกนั

ทั้งหมดที่สหกรณ์ให้แกบุ่คคลที่สาม นอกจากน้ีสหกรณ์ไม่มีคดีฟ้องร้องอื่นและไม่มีคดีที่คาดวา่จะเกดิขึ้น 

     1.10 นอกจากเร่ืองที่อธิบายไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว ไม่มีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นหรือไม่

ปรากฏขอ้เทจ็จริงใดที่มีผลกระทบต่องบการเงินอย่างมีสาระสําคญั ซ่ึงต้องนาํมาปรับปรุงงบการเงินหรือเปิดเผย          

ในหมายเหตุประกอบงบการเงินอีก 

2. การให้ขอ้มูล 

    ขา้พเจา้ไดจ้ดัเอกสารหลกัฐานและขอ้มูลดงัต่อไปน้ีให้ท่านตรวจสอบครบถว้นแลว้ คือ 

     2.1 บนัทกึรายการทุกรายการในบญัชี เอกสารหลกัฐานประกอบรายการบญัชี และขอ้มูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

ทั้งหมด 

     2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการดาํเนินการและรายงานการประชุมใหญ่ 

     2.3 ขอ้มูลอื่นที่ท่านขอจากขา้พเจา้เพื่อวตัถุประสงคข์องการตรวจสอบ 

     2.4 เขา้ถึงบุคคลในสหกรณ์ที่ท่านระบุวา่จาํเป็นในการไดม้าซ่ึงหลกัฐานการสอบบญัชีอย่างไม่จาํกดั 

     2.5 สหกรณ์ได้ปฏิบติัตามเง่ือนไขของสัญญาทั้งหมดซ่ึงหากไม่ปฏิบติัตามอาจมีผลกระทบอย่างมี

สาระสําคญัต่องบการเงิน นอกจากน้ีสหกรณ์ได้ปฏิบติัตามระเบียบและข้อกาํหนดของหน่วยงานราชการหรือ

หน่วยงานที่กาํกบัดูแล ซ่ึงหากไม่ปฏิบติัตามอาจมีผลกระทบอย่างมีสาระสําคญัต่องบการเงิน 

     2.6 สหกรณ์ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลทั้งหมดที่เป็นผลจากการประเมินความเส่ียงเร่ืองการทุจริตที่มีผลต่อการ

แสดงงบการเงินที่ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสําคญั 

 

 

 

 

 

/2.7 สหกรณ์… 
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     2.7 สหกรณ์ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลทุกอย่าง ซ่ึงเกีย่วขอ้งกบัการทุจริตหรือสงสัยว่าจะทุจริตที่สหกรณ์ทราบ

และที่มีผลกระทบต่อสหกรณ์ โดยเกีย่วข้องกบัคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ที่มีบทบาท

สําคญัเกีย่วกบัการควบคุมภายใน หรือบุคคลอื่น ซ่ึงการทุจริตมีผลกระทบอย่างมีสาระสําคญัต่องบการเงิน 

   2.8 สหกรณ์ไม่ไดร้ับหนงัสือแจง้จากหน่วยราชการอนัมีผลต่องบการเงิน เพราะมิไดป้ฏิบติัตามกฎหมาย

หรือข้อบงัคบั ซ่ึงรวมถึงการถูกเรียกชดเชย หรือถูกประเมินภาษีอากร หรือมีหน้ีสินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า         

ซ่ึงควรจะได้นาํมาพิจารณาเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หรือใช้เป็นหลกัเกณฑ  ์ในการตั้งสํารอง

ค่าเสียหายที่อาจเกดิขึ้น 

 

   ขอแสดงความนบัถือ 

 

      พลตาํรวจตรี 

                            (รุทธพล   เนาวรัตน ์) 

                                                   รองประธานกรรมการ ทาํหนา้ที่แทนประธานกรรมการ 

 

 

                                         (นางจิรพร   ตนัตาปกุล) 

                      ผูจ้ดัการ 
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รายงานของผู้สอบบัญชี 

 

เสนอ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจงัหวดับุรีรัมย์  จาํกัด 
 

ความเหน็ 

 ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจภูธรจงัหวดับุรีรัมย์ จาํกดั ซ่ึงประกอบด้วย     

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที่  30 กนัยายน 2563 งบกาํไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด สําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั 

และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีที่สําคญั 

 ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ตาํรวจภูธรจงัหวดับุรีรัมย ์

จาํกดั ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2563 ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสด สําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกต้อง 

ตามที่ควร ในสาระสําคญัตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ 
 

เกณฑ์ในการแสดงความเหน็ 

 ข้าพเจ้าได้ปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีและตามระเบียบกรมตรวจบญัชีสหกรณ์     

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน        

ในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากสหกรณ์และไดป้ฏิบติัตามจรรยาบรรณของผูส้อบบญัชีสหกรณ์ 

ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีที่ขา้พเจา้ไดร้ับเพียงพอและเหมาะสม เพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็น

ของขา้พเจา้ 
 

เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ 

 เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ คือ เ ร่ืองต่างๆ ท่ีมีนยัสําคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู ้ประกอบวิชาชีพ          

ของขา้พเจา้ในการตรวจสอบงบการเงินสําหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้าํเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการ

ตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ท ั้งน้ีขา้พเจา้ไมไ่ดแ้สดงความเห็นแยกต่างหาก

สําหรับเร่ืองเหล่าน้ี  

 เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ พร้อมวธีิการตรวจสอบแต่ละเร่ืองมีดงัต่อไปน้ี 

1. ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 เงินให้กู ้ยืม-สุทธิ ณ วนัที่   30 กนัยายน 2563      

สหกรณ์มีเงินให้กูย้ืม จาํนวนเงิน  3,385,795,465.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 97.29 ของสินทรัพย์ท ั้งส้ิน ซ่ึงไม่ได้ต ั้งค่าเผื่อ

หน้ีสงสัยจะสูญ ซ่ึงเป็นเร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ เน่ืองจากการประมาณการค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญต้องเป็นไปตามที่ 

นายทะเบียนสหกรณ์กาํหนด ประกอบกบัจาํนวนเงินมีสาระสําค ัญจากการสอบทาน การประมาณการตั้ งค่าเผื่อ         

หน้ีสงสัยจะสูญวา่ มีความเพียงพอและเหมาะสมเป็นไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ 

ขา้พเจา้ไดสุ่้มสอบทานการรับชาํระหน้ีในแผ่นบญัชีย่อยลูกหน้ีเงินให้กูเ้ปรียบเทียบกบัรายละเอียด ณ วนัส้ินปี 

สอบทานการประมาณการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญว่า มีความเพียงพอและเหมาะสมเป็นไปตามระเบียบนายทะเบียน

สหกรณ์โดยขา้พเจา้ปฏิบติังานอย่างเป็นอิสระ 
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ความรับผิดชอบของคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ต่องบการเงนิ 

 คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์มีหน้าที่รับผิดชอบในการจดัทาํและการนาํเสนองบการเงินเหล่าน้ี          

โดยถูกตอ้งตามที่ควร ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ และรับผิดชอบเกีย่วกบัการควบคุมภายในที่คณะกรรมการ

ดาํเนินการสหกรณ์พิจารณาวา่จาํเป็นเพื่อให้สามารถจดัทาํงบการเงิน ที่ปราศจากการแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจริง

อนัเป็นสาระสําคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดในการจดัทาํงบการเงินคณะกรรมการดาํเนินการ

สหกรณ์รับผิดชอบในการประเมินความสามารถของสหกรณ์ในการดาํเนินงานต่อเน่ือง การเปิดเผยเร่ืองที่เกี่ยวกบั

การดาํเนินงานต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ืองดงักลา่ว และการใชเ้กณฑ์การบญัชีสําหรับการดาํเนินงานต่อเน่ือง เวน้แต่

คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์มีความตั้งใจที่จะเลิกสหกรณ์หรือหยุดดาํเนินงานหรือไม่สามารถดาํเนินงาน

ต่อเน่ืองไปได ้
 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิ 

 การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ไดค้วามเช่ือม ัน่อย่างสมเหตุสมผล ว่างบการเงินโดยรวม

ปราศจากการแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกดิจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด 

และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชี ซ่ึงรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วยความเช่ือม ั่นอย่างสมเหตุสมผล                  

คือความเช่ือม ัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรบัประกนัวา่การปฏบิติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีและ

ระเบียบกรมตรวจบญัชีสหกรณ์จะสามารถตรวจพบขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสําคญัที่มีอยู่ได้เสมอไป 

ข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคญัเมื่อคาดการณ์ได้อย่าง

สมเหตุสมผลว่า รายการที่ขดัต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทาง

เศรษฐกจิของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินเหล่าน้ี 

 ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชีและระเบียบกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ ข้าพเจ้าได้

ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู ้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของข้าพเจ้า    

รวมถึง 

*ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัในงบการเงิน       

ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อ      

ความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ของขา้พเจา้ ความเส่ียงที่ไม่พบขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสําคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่า

ความเส่ียงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเกี่ยวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมเอกสารหลกัฐาน        

การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

*ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในที่เกีย่วขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่

เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุม

ภายในของสหกรณ์ 
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*ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ใช้และความ

สมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลที่เกีย่วขอ้งซ่ึงจดัทาํขึ้นโดยคณะกรรมการดาํเนินการ

สหกรณ์ 

*สรุปเกีย่วกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสําหรับการดาํเนินงานต่อเน่ืองของคณะกรรมการ

ดาํเนินการสหกรณ์ และจากหลกัฐานการสอบบญัชีที่ไดร้ับวา่ มีความไม่แน่นอนที่มีสาระสําคญัที่เกีย่วกบัเหตุการณ์

หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนยัสําคญัต่อความสามารถของสหกรณ์ในการดาํเนินงาน

ต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนที่มีสาระสําคญั ข้าพเจ้าต้องให้ข้อสังเกตไวใ้นรายงาน

ของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยขอ้มูลที่เกีย่วขอ้ง ในงบการเงิน หรือถ้าการเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ 

ความเห็นของขา้พเจา้จะเปลี่ยนแปลงไป ขอ้สรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชีที่ได้รับจนถึงวนัที่   

ในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อย่างไรกต็ามเหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้สหกรณ์

ตอ้งหยุดการดาํเนินงานต่อเน่ืองได ้

          *ประเมินการนาํเสนอโครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง 

ตลอดจนประเมินวา่งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกดิขึ้นโดยถูกตอ้งตามที่ควรหรือไม่ ขา้พเจา้ไดส่ื้อสาร

กบัคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์เกี่ยวกบัขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ไดว้างแผนไว ้   

ประเดน็ที่มีนยัสําคญัที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงขอ้บกพร่องที่มีนยัสําคญัในระบบการควบคุมภายในซ่ึงขา้พเจา้

ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

 จากเร่ืองทั้งหลายที่ส่ือสารกบัคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่างๆ ที่มีนยัสําคญั

ที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ือง

เหล่าน้ีไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัห้ามไม่ให้เปิดเผยเร่ืองดงักล่าวต่อสาธารณะหรือ

ในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกดิขึ้น ขา้พเจา้พจิารณาวา่ไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงาน  ของข้าพเจ้า เพราะการ

กระทําด ังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน ์              

ที่ผูม้ีส่วนไดเ้สียสาธารณะจะไดจ้ากการส่ือสารดงักล่าว 

 

 

                 (นายประเทือง   กลิ่นคลา้ยกนั) 

            ผูส้อบบญัชีสหกรณ์ 

 

19/10  หมู่ 1   ตาํบลนาด ี

อาํเภอเมอืงอุดรธานี จงัหวดัอุดรธานี  41000 

โทรศพัท ์ 087 690 0953 

วนัที่    9   ตุลาคม   2563 

 



- 19 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 20 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 21 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 22 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 23 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 24 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 25 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 26 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 27 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 28 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 29 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 30 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 31 - 

 

รายงานผลการตรวจสอบบัญชี 

สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจงัหวดับุรีรัมย์  จาํกัด 

จงัหวดับุรีรัมย์ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่  30  กนัยายน 2562 

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

 

เสนอ อธิบดกีรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

 ตามที่อธิบดีกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ได้แต่งตั้งให้ข้าพเจ้าเป็นผู้สอบบญัชีสหกรณ์ออมทรัพย์ตาํรวจภูธร

จงัหวดับุรีรัมย ์ จาํกดั  สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 30  กนัยายน 2563   นั้น ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินประจาํปีและแสดง

ความเห็นในรายงานของผูส้อบบญัชีอย่างไม่มีเง่ือนไข ลงวนัท่ี  9  ตุลาคม  2563  นั้น 

 ขา้พเจา้ขอรายงานผลการตรวจสอบบญัชี ดงัน้ี 

1.  ขอ้สังเกตที่พบจากการตรวจสอบ เกีย่วกบัจุดอ่อนของการควบคุมภายใน 

     1.1 ดา้นการบริหารจดัการทัว่ไป 

     - ณ วนัส้ินปี  สหกรณ์มีสมาชิกคงเหลือ 2,974 คน เพิ่มขึ้นจากปีก ่อน 65 คน หรือร้อยละ 2.23     

มีทุนดาํเนินงานทั้ง ส้ิน  3,480,257,089.08 บาท ลดลงจากปีก่อนจาํนวน  70,047,677.47 บาท หรือลดลง      

ร้อยละ 1.97 มีกาํไรสุทธิจาํนวน 191,346,361.17 บาท เพิ่มขึ้นจากปีกอ่นจาํนวน  7,410,606.42 บท หรือเพิ่มขึ้น

ร้อยละ 4.03  เน่ืองจากสหกรณ์ไดห้าแหล่งเงินกูท้ี่มีอตัราดอกเบี้ยที่ต ํ่าหรือต่อรองให้ต ํ่าสุด และนาํเงินทุนดาํเนินงาน

ที่เหลือไปชาํระหน้ีต่อเจา้หน้ีเงินกู ้ 

      - สหกรณ์มีการกาํหนดระบบการควบคุมภายในเหมาะสมกบัการดาํเนินงานและลกัษณะการดาํเนิน

ธุรกจิ มีการใชง้บประมาณซ่ึงที่ประชุมใหญ่อนุมติัไว ้ การปฏิบติังานของบุคลากรส่วนใหญ่เป็นไปตามที่กาํหนด 

คณะกรรมการดาํเนินการมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบติัตามระบบอย่างสมํ่าเสมอ การใชจ่้ายเงินระหว่างปี

โดยรวมอยู่ในวงเงินงบประมาณที่กาํหนดไว ้

     - ผลการประเมินคุณภาพสหกรณ์  จากการประเมินคุณภาพสหกรณ์ตามหลกัเกณฑ์ท่ีกรมตรวจบญัชี

สหกรณ์กาํหนด ปรากฏวา่สหกรณ์มีช ั้นคุณภาพการควบคุมภายในอยู่ใน ระดบั “ดีมาก” ซ่ึงแสดงให้เห็นศักยภาพ

ของคณะกรรมการดาํเนินการในการสร้างกระบวนการปฏบิติังาน การควบคุมและติดตามการปฏิบติังานที่เหมาะสม

ตามระบบการควบคุมภายในที่ดี  รวมทั้งบุคลากรของสหกรณ์ไดม้ีการนาํกระบวนการดงักล่าวไปปฏิบติัให้บรรลุ

วตัถุประสงคท์ี่กาํหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

 2. ผลการวเิคราะห์ความเส่ียงทางการเงิน 

     2.1  ความเพียงพอของเงินทุน สหกรณ์มีทุนดาํเนินงานทั้งส้ินจาํนวน  3,480,257,089.08 บาท ลดลง 

จากปีกอ่นจาํนวน  70,047,677.47 บาท หรือร้อยละ 1.97  ทุนดาํเนินงานดงักล่าว ส่วนใหญ่มาจากแหล่งเงินทุน

ภายในร้อยละ 57.10 ซ่ึงไดม้าจากเงินรับฝากจากสมาชิกร้อยละ 9.56  และทุนของสหกรณ์ร้อยละ 47.54  
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ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 42.90 มาจากแหล่งเงินทุนภายนอก ประกอบด้วย การกูย้ืมร้อยละ 42.66  และหน้ีสินอื่นๆ 

ร้อยละ 0.24 หากพิจารณาถึงความเข้มแข็งและเพียงพอของเงินทุนต่อความเส่ียงแล้วเจ้าหน้ีมีความเส่ียงลดลง

เน่ืองจากสหกรณ์มีอตัราส่วนหน้ีสินทั้งส้ินต่อทุน 1.10 เท่า ปีก่อน 1.32  เท่า แต่อย่างไรกต็ามสหกรณ์กย็งัมี

ผลตอบแทนต่อส่วนทุนอีกร้อยละ 12.01 

     2.2 คุณภาพของสินทรัพย  ์ สหกรณ์มีสินทรัพย์ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 1.97 สินทรัพยข์องสหกรณ์        

ที่มีอยู่นาํไปลงทุนในลูกหน้ีเงินให้กูย้ืมเป็นส่วนใหญ่ถึงร้อยละ 97.29 ปีก่อนร้อยละ 96.37 ของสินทรัพย์ท ั้งส้ิน 

สินทรัพยข์องสหกรณ์ที่มีอยู่ไดน้าํไปใช้ในการดาํเนินงานเพื่อก่อให้เกิดรายได้ 0.08 รอบ เท่ากบัปีก่อน และใน

ขณะเดียวกนัสินทรัพยท์ี่มีอยู่ไดน้าํไปสร้างผลตอบแทนให้กบัสหกรณ์ไดใ้นอตัราร้อยละ 5.44 ปีกอ่นร้อยละ 5.13   

     2.3 ขีดความสามารถในการบริหาร   

             สหกรณ์ดําเนินธุรกิจ  2 ด้าน มีมูลค่ารวมทั้ง ส้ินจํานวน  1 ,305 ,805 ,152. 86 บาท มีอ ัตรา             

การปรับตวัเพิ่มขึ้นจากปีกอ่นร้อยละ 12.08 มีรายละเอยีดผลการดาํเนินธุรกจิ ดงัน้ี 

             - ธุรกิจสินเช่ือ ระหว่างปีสหกรณ์ให้เงินกูแ้ก่สมาชิกจาํนวน  1,121,891,910.00 บาท เพิ่มขึ้ น          

จากปีกอ่นจาํนวน  8,827,444.00 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.79 ณ วนัส้ินปี สหกรณ์มีลูกหน้ีเงินให้กูแ้กส่มาชิกทั้งส้ิน

จาํนวน  3,385,795,465.00 บาท แยกเป็นลกูหน้ีเงินกูฉุ้กเฉินจาํนวน  10,534,800.00 บาท ลูกหน้ีเงินกูส้ามญัจาํนวน  

3,329,551,890.00 บาท ลูกหน้ีเงินกูพ้เิศษจาํนวน  45,708,775.00 บาท  

             สหกรณ์ได้จดัทาํโครงการพ ักชาํระหน้ีเงินต้นให้กบัสมาชิก จากสถานการณ์การระบาดของ       

โรคไวรัสโควดิ 19 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ ครั้ งท่ี 6/2563 เมื่อวนัท่ี 1 เมษายน 2563 โดยพกั  

ชาํระหน้ีเงินต้น  2 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2563 - มิถุนายน 2563 มีสมาชิกเข้าร่วมโครงการ  818 ราย          

เป็นเงินตน้รวม  2 เดือน เป็นเงิน  12,840,810.00 บาท 

             - ธุรกิจเงินรับฝาก   สหกรณ์รับฝากเงินในระหว่างปีจํานวน  183,913,242.86 บาท เพิ่มขึ้ น           

จากปีกอ่นจาํนวน  131,902,192.33 บาท หรือเพิ่มขึ้น 2.54 เท่า  ณ วนัส้ินปีสหกรณ์มีเงินรับฝากจากสมาชิกทั้งส้ิน

จาํนวน  332,861,659.68 บาท แยกเป็นเงินรับฝากออมทรัพยจ์าํนวน  180,961,885.11 บาท  เงินรับฝากสะสมทรัพย์

จาํนวน  8,777,600.00 บาท และเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษจํานวน  143,122,174.57 บาท โดยรับฝากเงิน            

จากสมาชิกทั้งจาํนวน 

     2.4 การทาํกาํไร  ระหวา่งปีสหกรณ์ดาํเนินธุรกจิมีรายได้ท ั้งส้ิน 272,663,151.34 บาท และมีค่าใช้จ่าย

ทั้งส้ิน  81,316,790.17 บาท  ทาํให้มีกาํไรสุทธิ  191,346,361.17 บาท คิดเป็นร้อยละ 70.18 ของรายได้ท ั้งส้ิน  

สหกรณ์มีก ําไรเฉลี่ย ต่อสมาชิก  64,339.73 บาท ต่อคน  ถึงแม้สหกรณ์มีความสามารถในการทํากาํไร                  

หากเปรียบเทียบสัดส่วนเงินออมเฉลี่ยต่อสมาชิกจาํนวน  498,699.18 บาท กบัหน้ีสินเฉลี่ยต่อสมาชิกจาํนวน  

1,138,465.19 บาท สะทอ้นใหเ้ห็นถึงกาํลงัความสามารถในการชาํระหน้ีของสมาชิกในอนาคต สหกรณ์ควรส่งเสริม

และสร้างให้สมาชิกมีวนิยัในการใชจ่้ายเงินเพื่อป้องกนัปัญหาที่อาจเกดิขึ้นในภายหนา้ 
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      2.5 สภาพคล่อง สหกรณ์มีสัดส่วนของสินทรัพยห์มุนเวยีนต่อหน้ีสินหมุนเวยีน 0.39 เท่า ปีกอ่น 0.40 เท่า 

แสดงว่าสหกรณ์มีสภาพคล่องทางการเงินลดลงเพราะในหน้ีสินหมุนเวียน  1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียน             

เป็นประกนัการชาํระหน้ีไดเ้พียง  0.39 บาท  เน่ืองจากแหล่งเงินทุนที่สหกรณ์นาํมาให้สินเช่ือกบัสมาชิก ส่วนใหญ่

มาจากการกูย้ืมจากภายนอก ซ่ึงเป็นหน้ีสินที่ถึงกาํหนดชาํระระยะสั้ นจาํนวนมาก หากแต่เงินที่สหกรณ์ให้กูก้บั

สมาชิกมีงวดชาํระหน้ีระยะยาว  ส่งผลให้เกิดความไม่สัมพนัธ์กนัระหว่างการได้มาและการใช้ไปของเงินทุน  

ดงันั้นการบริหารสภาพคล่องของสหกรณ์นอกจากขึ้นอยู่กบัการบริหารลูกหน้ี เงินให้กูแ้ลว้ยงัขึ้นอยู่กบัการแสวงหา

แหล่งเงินทุนเพื่อเสริมสภาพคล่องในอนาคตดว้ย 

     2.6 ผลกระทบของธุรกิจ  ผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโควิด 19 ซ่ึงรัฐบาล       

ไดป้ระกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตทอ้งที่ท ัว่ราชอาณาจกัร ยงัไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะยุติลงได้เมื่อไร 

อาจส่งผลกระทบต่อสมาชิกเพราะคนในครอบครัวอาจไดร้ับผลกระทบจากสถานการณ์ดงักล่าวทาํให้มีรายไดล้ดลง

หรือไม่มีรายได ้จะส่งผลต่อสมาชิกของสหกรณ์ทาํให้ต้องมีรายจ่ายเพิ่มขึ้น ดงันั้นสหกรณ์ควรจดัทาํโครงการ

ส่งเสริมอาชีพให้แกส่มาชิกและครอบครัวสมาชิก เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกและครอบครัวมีรายได้เพิ่มขึ้น จะทาํให้

สมาชิกและครอบครัวมีชีวติความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ส่งผลให้สหกรณ์มีความมัน่คงตลอดไป 

3. การติดตามแกไ้ขขอ้สังเกต 

     3.1 ตามที่สหกรณ์ได้ถือใช้ระเบียบว่าด้วยเงินทุนสวสัดิการสมาชิก(ผู ้ค ํ้าปร ะกนั)  พ . ศ . 2554 

โดยมีเ งินส่วนของสมาชิกและของสหกรณ์ ซ่ึงอาจเข้าล ักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติประกนัชีวิต  

หรือพระราชบัญญัติประกนัวินาศภัย  พ . ศ . 2535 ส ห กร ณ์ได้ดาํ เนินการ ยกเลิกร ะเบียบว่าด ้วย เงินทุน

ส วสั ดิการ ส มาชิก (ผู ้ค ํ้ าปร ะกนั)  แล ้วตาม มติที ่ปร ะชุมคณ ะกร ร มกา ร ดาํ เ นินก าร ชุด ที่  4 7  ครั้ ง ที ่  5        

เมื่อวนัที่   27 กุมภาพ ันธ์ 2563 

 

 

                 (นายประเทือง  กลิ่นคลา้ยกนั) 

                           ผูส้อบบญัชีสหกรณ์ 

 

 

 

19/10  หมู่ 1   ตาํบลนาด ี

อาํเภอเมืองอุดรธานี จงัหวดัอุดรธานี  41000 

โทรศพัท ์ 087 690 0953 

วนัที่    9   ตุลาคม   2563 
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                                                                                                                                         แบบ RQ 2 

                                                                                                                        รายงาน-ระดบัสหกรณ ์

รายงานผลการประเมนิช ัน้คณุภาพการควบคุมภายใน 

สหกรณอ์อมทรพัยต์ํารวจภูธรจงัหวดับุรรีมัย ์จํากดั 

สําหรบัปีส ิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 2563 

 

  ระดบัช ัน้คณุภาพ 

ส่วนที ่1 สภาพแวดลอ้มการควบคุม ดมีาก 

ส่วนที ่2 ความเสีย่งและกจิกรรมควบคุม ดมีาก 

  ดา้นการเงนิการบญัช ี ดมีาก 

  ธรุกจิสนิเชือ่ ดมีาก 

  ธรุกจิเงนิรับฝาก ดมีาก 

  เงนิลงทนุในหลักทรัพย ์ ดมีาก 

  ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ ์ ดมีาก 

  เจา้หนีเ้งนิกู ้ ดมีาก 

  สมาชกิและทนุเรอืนหุน้ ดมีาก 

ส่วนที ่3 ระบบขอ้มลูสารสนเทศ และการสือ่สาร ดมีาก 

ส่วนที ่4 ระบบการตดิตามและประเมนิผล ดมีาก 

          สรุปการประเมนิจดัช ัน้คณุภาพ ดมีาก 

  

                                               โดย นายประเทอืง   กลิน่คลา้ยกนั    ผูส้อบบญัช ีภาคเอกชน 

                                                                                                                                   6 ตุลาคม 2563 

 

 

 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมมีติเป็นเอกฉันทอ์นุมัติงบแสดงฐานะการเงนิ งบกาํไรขาดทุน งบกระแสเงินสด และหมาย

เหตุประกอบงบการเงินประจําปี 2563 
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เลขานุการ 4.2 เรื่องพจิารณาจัดสรรกาํไรสุทธิประจําปี 2563 

สหกรณอ์อมทรพัยต์าํรวจภธูรจงัหวดับุรีรมัย ์จาํกดั มีกาํไรสุทธิประจาํปี 2563 จาํนวน  191,346,361.17 บาท (หน่ึงรอ้ย- 

เกา้สิบเอ็ดล้านสามแสนส่ีหม่ืนหกพันสามร้อยหกสิบเอ็ดบาทสิบเจ็ดสตางค์) จึงขอเสนอท่ีประชุมพิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิ 

ประจาํปี 2563  ซึง่ไดจ้ดัทาํรายละเอียดการจดัสรรโดยหลกัการแลว้ดงัต่อไปนี ้

การจดัสรรกาํไรสทุธิประจาํปี  2563 

ปี 2563 ปี 2562 

ปันผล  7.75% 

เฉล่ียคืน  21% 

ปันผล  8% 

 เฉล่ียคืน  19.50% 

1. เป็นเงนิสาํรองไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของกาํไรสทุธิ 30,460,177.17 15.92% 30,048,839.75 16.34% 

2. เป็นค่าบาํรุงสนันิบาตสหกรณ ์รอ้ยละ 1 ของกําไรสทุธิ แต่ไม่เกิน  30,000.00 บาท 30,000.00 0.02% 30,000.00 0.02% 

3. เป็นเงนิปันผลตามหุน้ท่ีชาํระแลว้ให้จา่ยไดไ้ม่เกินอัตรารอ้ยละ 10 ต่อปี โดยคิด 

   ตามส่วนระยะเวลา สหกรณฯ์ คิดใหร้อ้ยละ 7.75 

 

85,055,367.00 

 

44.45% 

 

81,394,817.00 

 

44.25% 

4. เป็นเงนิเฉล่ียคืนใหแ้ก่สมาชกิตามสว่นจาํนวนรวมแห่งดอกเบีย้เงนิกู ้ สหกรณฯ์  

    คิดใหร้อ้ยละ 21 

 

56,340,817.00 

 

29.44% 

 

53,362,098.00 

 

29.01% 

5. เป็นเงนิโบนัสไม่เกินรอ้ยละ 10 ของกาํไรสทุธิ 6,360,000.00 3.32% 6,000,000.00 3.26% 

6. เป็นทุนรกัษาระดับอัตราเงนิปันผลไม่เกินรอ้ยละ  2  ของทุนเรือนหุน้ 100,000.00 0.05% 100,000.00 0.05% 

7. เป็นเงนิทุนสาธารณประโยชนไ์ม่เกินรอ้ยละ 10 ของกาํไรสทุธิ 4,000,000.00 2.09% 4,000,000.00 2.18% 

8. เป็นเงนิทุนสวสัดิการสมาชกิ ( ผูค้ ํา้ประกัน ) ไม่เกินรอ้ยละ 10 ของกาํไรสทุธิ 9,000,000.00 4.71% 9,000,000.00 4.89% 

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

การจัดสรรกาํไรสุทธิประจําปี 2563 ตามที่เสนอมาจะมีผลดังนี ้

1. เป็นของสมาชกิ ( ขอ้ 3,4 ) 73.89% จาํนวน 141,396,184.00  บาท 

2. เป็นผลประโยชน์ของสมาชกิ ( ขอ้ 1,6,7,8 ) 22.77% จาํนวน 43,560,177.17  บาท 

3. เป็นของคณะกรรมการและเจา้หนา้ท่ี ( ขอ้ 5 ) 3.32% จาํนวน 6,360,000.00  บาท 

4. เป็นของสนันิบาตสหกรณ์ ( ขอ้ 2 ) 0.02% จาํนวน 30,000.00  บาท 
 

จากการจดัสรรขา้งตน้ 

ไดพิ้จารณาดว้ยเหตุผล กล่าวคือ 

1.ใหเ้งินปันผลรอ้ยละ 7.75  ดว้ยเหตุผลว่า เงินปันผลเป็นการใหก้าํลงัใจใหก้บัสมาชิกที่พยายามเก็บออมเงินรายเดือนไว ้

และเป็นเงินที่สมาชิกไดป้ระโยชนก์นัทุกคน (สมาชิกมีหุน้ 100.- บาท ไดผ้ลตอบแทน 7.75 บาท)   

2.ใหเ้งินเฉล่ียคืนรอ้ยละ 21 ดว้ยเหตุผลว่ารายได้ส่วนใหญ่ได้มาจากการปล่อยสินเช่ือเงินกู ้ให้กับสมาชิก จึงเห็นควร        

ใหผ้ลตอบแทนในรูปของเงินเฉล่ียคืนรอ้ยละ 21  (สมาชิกเสียดอกเบีย้  100.- บาท จะได้คืน 21.- บาท) เท่ากับว่าสมาชิกเสีย

ดอกเบีย้เงินกูใ้หก้บัสหกรณฯ์ ในอตัรารอ้ยละ 7.75 ตลอดทัง้ปี สมาชิกจะเสียดอกเบีย้เงินกูใ้หก้บัสหกรณฯ์ ลดลงเหลือเพียงรอ้ยละ         

6.122 บาทต่อปี หรือรอ้ยละ 0.51 สตางคต์่อเดือน ซึง่เงินเฉล่ียคืนนีกู้จ้ากสถาบนัการเงินอื่นจะไม่มีให ้

3.นอกจากจาํนวนเงินท่ีสมาชิกไดแ้ลว้ เงินที่เหลือไดปั้ดเขา้เป็นทุนสํารอง,ทุนสาธารณประโยชน์และเงินทุนสวัสดิการ   

ซึง่เป็นผลประโยชนส่์วนรวมต่อไป 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 

มติที่ประชุม อนุมัติตามที่คณะกรรมการเสนอ 
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เลขานุการ 4.3  เรื่องพจิารณากาํหนดวงเงินกูยื้มหรือคํ้าประกนัประจําปี 2564 

อาศยัความตามขอ้ 17 แห่งขอ้บงัคบัสหกรณอ์อมทรพัยต์าํรวจภธูรจงัหวดับุรีรมัย ์จาํกดั 

“วงเงินกูย้ืมหรือคํา้ประกนั ที่ประชุมใหญ่อาจกาํหนดวงเงินกูย้ืมหรือการคํา้ประกันสําหรับปีหน่ึงๆ ไว้ตามที่จําเป็นและ

สมควรแก่การดาํเนินงาน วงเงินซึง่กาํหนดดังว่านี ้ต้องได้ร ับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ ถ้าท่ีประชุมใหญ่ยังมิได้

กาํหนด หรือนายทะเบียนสหกรณย์งัมิไดใ้หค้วามเห็นชอบวงเงินกู ้ยืมหรือการคํ้าประกันสําหรับปีใด ก็ให้ใช้วงเงินกู ้ยืมหรือการ    

คํา้ประกนัสาํหรบัปีก่อนไปพลาง” 

สาํหรบัปีบญัชี 2563 สหกรณอ์อมทรพัยต์าํรวจภธูรจงัหวดับุรีรมัย ์จาํกดั ไดร้บัอนุมตัิจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 

2562 กาํหนดวงเงินซึง่อาจกูย้ืมหรือคํา้ประกนัในปี 2563 จาํนวน  1,974 ลา้นบาท และนายทะเบียนสหกรณ์เห็นชอบให้สหกรณ ์   

ถือใชว้งเงินซึง่อาจกูย้ืมหรือคํา้ประกนัประจาํปีสิน้สุดวนัที่  30 กนัยายน 2563 ภายในวงเงินไม่เกิน  1,974 ล้านบาท (หนึ่งพัน-       

เกา้รอ้ยเจ็ดสิบส่ีลา้นบาทถว้น) 

ในปีบญัชี 2564  คณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 47 เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2563 พิจารณา

กาํหนดวงเงินซึง่อาจกูย้ืมหรือคํา้ประกนัประจาํปี 2564 จาํนวน  2,100 ลา้นบาท (สองพันหนึ่งร ้อยล้านบาทถ้วน) เพ่ือใช้เป็นทุน

หมนุเวียนใหส้มาชิกกูย้ืมและใชใ้นการบริหารจดัการใหส้ามารถบริการสมาชิกไดอ้ย่างทั่วถึง และรกัษาสภาพคล่อง 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 

มติที่ประชุม พจิารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันทใ์ห้สหกรณฯ์ กาํหนดวงเงินกูยื้มหรอืคํ้าประกนัประจําปีสิน้สุดวันที่  30 

กนัยายน 2564 ไว้ไม่เกนิ  2,100,000,000.- บาท (สองพนัหนึง่ร้อยล้านบาทถว้น) 
 

เลขานุการ 4.4  เรื่องพจิารณาเลอืกต้ังผูต้รวจสอบกจิการประจําปี 2564 

ในที่ประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 2562  ไดเ้ลือกนางสาวอารีร ัตน์  สมานดุษณี เป็นผู้ตรวจสอบกิจการประจําปี 2563         

ซึง่มีวาระการทาํงาน 1 ปี สหกรณฯ์ ตอ้งเลือกตัง้ผูต้รวจสอบกิจการประจาํปี 2564 จาํนวน 1 ท่าน แทนคนเดิมที่ครบวาระ แต่ผู้ที่

ครบวาระอาจไดร้บัเลือกตัง้ซ ํา้อีกได ้ ทัง้นี ้คณะกรรมการดาํเนินการได้มีมติเห็นชอบเสนอนางสาวอารีร ัตน์  สมานดุษณี เป็นผู้

ตรวจสอบกิจการต่อมีประวตัิโดยย่อดงันี ้

การปฏบิตัิงานตรวจสอบบญัชี 

1. เขา้ปฏบิตัิงานเป็นประจาํทุกเดือน อย่างนอ้ยเดือนละ 2 ครัง้ โดยมีผูช่้วยผูต้รวจสอบกิจการจาํนวน  2 - 4 คน 

2. เสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการดาํเนินการเป็นประจาํทุกเดือน 

3. ขอบเขตการปฏบิตัิงานตรวจสอบมีดงันี ้

     - ตรวจสอบความถูกตอ้งของการบนัทึกบญัชีตามเอกสารหลกัฐาน 

     - ตรวจสอบการปฏบิตัิงานดา้นการเงินตามระเบียบและขอ้กาํหนดของสหกรณ ์

     - ตรวจสอบการดาํเนินงานตามวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั ระเบียบ และมติทีป่ระชุม 

     - ตรวจสอบการบริหารของคณะกรรมการดาํเนินการตามแผนงานและงบประมาณที่กาํหนดไว ้

การศึกษา 

ระดบัปริญญาตร ี

- บริหารธุรกิจบณัฑติ (การบญัชี) จากสถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล 

- นิติศาสตรบ์ณัฑิต จากมหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

ระดบัปริญญาโท 

- บญัชีมหาบณัฑิต จากจุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

- นิติศาสตรม์หาบณัฑติ จากมหาวิทยาลยัรามคาํแหง 
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ประสบการณก์ารทาํงาน 

 - อาจารยป์ระจาํสาขาวิชาการบญัชี มหาวิทยาลยัราชภฎัสุรินทร ์

 - ผูส้อบบญัชีภาษีอากร 

 - ผูต้รวจสอบกิจการ สหกรณอ์อมทรพัยโ์รงพยาบาลสุรินทร ์จาํกดั (พ.ศ.2551-ปัจจุบนั) 

 - ผูต้รวจสอบกิจการ สหกรณอ์อมทรพัยข์า้ราชการตาํรวจนครราชสีมา จาํกดั (พ.ศ.2554-2556) 

 - ผูต้รวจสอบกิจการ สหกรณอ์อมทรพัยข์า้ราชการตาํรวจสุรินทร ์จาํกดั (พ.ศ.2556-ปัจจุบนั) 

เสนอค่าตรวจสอบกิจการ  ปีละ  102,000.- บาท (หนึ่งแสนสองพนับาทถว้น) 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 

มติที่ประชุม อนุมัติเลือก นางสาวอารีรัตน ์ สมานดุษณี เป็นผูต้รวจสอบกจิการประจําปี 2564 
 

เลขานุการ 4.5  เรื่องพจิารณาคัดเลือกผูส้อบบัญชีและกาํหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีประจําปี 2564 

 มีผูส้อบบญัชีภาคเอกชนที่ขึน้ทะเบียนกบักรมตรวจบญัชีสหกรณ ์เสนอบริการตรวจสอบบัญชีมายังสหกรณ์ออมทรัพย์

ตาํรวจภธูรจงัหวดับุรีรมัย ์จาํกดั จาํนวน  2 ราย คณะกรรมการดาํเนินการพิจารณาเบือ้งต้นแล้วเห็นควรนําเสนอที่ประชุมใหญ่

พิจารณาทัง้  2 ราย 

จึงเสนอที่ประชุมใหญ่พิจารณาคดัเลือก  1 ราย เพ่ือเป็นผูส้อบบญัชีสาํหรบัปีสิน้สุดทางบญัชี 30 กันยายน 2563 โดยมี

ขอ้มลูประกอบการพิจารณา ดงันี ้

รายการเปรียบเทียบข้อมูล 

รายละเอียดการเสนอบรกิารสอบบญัชี นายเอ่ียม  จนัทเ์ทวนุมาส นายดาํรง  ทองบญุ 

1. การเขา้ปฏบิตัิงานตรวจสอบบัญชี 

    - จาํนวนครัง้ท่ีเขา้ตรวจสอบ 

 

 

- เขา้ตรวจสอบบญัชีดว้ยตนเองพรอ้มผูช้่วย

อย่างนอ้ยปีละ 5 ครัง้ ครัง้ละไม่นอ้ยกวา่ 

2 – 3 วนัทาํการ 

 

- เขา้ตรวจสอบบญัชีดว้ยตนเองพรอ้มผูช้่วย

อย่างนอ้ยปีละ  5 ครัง้ 

ครัง้ละไม่นอ้ยกวา่ 3 – 5 วนัทาํการ 

    - จาํนวนผูช้่วย - มีผูช้ว่ยเขา้รว่มทาํการตรวจสอบ 

ไม่นอ้ยกวา่  4 คน 

- มีผูช้ว่ยเขา้รว่มทาํการตรวจสอบ 

ไม่นอ้ยกวา่  3 - 4 คน 

2.การจดัทาํรายงานผลการตรวจสอบ 

    - รายงานระหวา่งปี 

 

- รายงานผลการตรวจสอบบญัชี  ระหว่างปี

ใหส้หกรณท์ราบ 

 

- รายงานผลการตรวจสอบบัญชีระหว่างปี

ใหส้หกรณท์ราบ 

    - รายงานประจาํปี - รายงานการตรวจสอบบัญชีประจาํปีตาม

ระเบียบท่ีนายทะเบียนสหกรณก์าํหนด 

- รายงานการตรวจสอบบัญชีประจาํปีตาม

ระเบียบท่ีนายทะเบียนสหกรณก์าํหนด 

3. บรกิารการอ่ืนๆ - ยินดีให้ค ําแนะนําในการบริหารการเงิน 

การบญัชีตามท่ีเห็นสมควร โดยไม่ถือเป็น

ค่าบรกิารพิเศษ        แต่อย่างใด 

- ยินดีจะเขา้ร่วมประชมุใหญ่หรือประชุม

คณะกรรมการดําเนินการ  ทุกครั้ง ตามท่ี

สหกรณร์อ้งขอ 

- ยินดีให้ค ําแนะนําในการบริหารการเงิน 

การบญัชีตามท่ีเห็นสมควร โดยไม่ถือเป็น

ค่าบรกิารพิเศษ        แต่อย่างใด 

- ยินดีจะเขา้ร่วมประชุมใหญ่หรือประชุม

คณะกรรมการดําเนินการ  ทุกครั้ง ตามท่ี

สหกรณร์อ้งขอ 

5. ค่าธรรมเนียมการสอบบญัชี 

    - จาํนวนเงนิ 

 

- 90,000.- บาท 

 

- 100,000.- บาท 

    - การเบกิค่าธรรมเนียม - ขอเบกิจา่ยจาํนวน  4 งวด - ขอเบกิจา่ยจาํนวน  2 งวด 
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 จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันทเ์ลือก นายเอี่ยม  จันทเ์ทวนุมาส ผู้ชํานาญงานสอบบัญชีสหกรณ ์

ให้เป็นผูส้อบบัญชีสหกรณส์ําหรับปีสิน้สุดวันที่  30 กนัยายน 2564 ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีจํานวน  90,000.- บาท 

(เกา้หมื่นบาทถว้น) โดยมี นายดํารง  ทองบุญ เป็นผูส้อบบัญชีสํารอง 
 

เลขานุการ 4.6  เรื่องพจิารณาอนุมัติแผนงานโครงการและงบประมาณรายจ่าย - รายรับ ประจําปี 2564 

คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณอ์อมทรพัยต์าํรวจภธูรจงัหวดับุรีรมัย ์จาํกดั ขอเสนอแผนงานและงบประมาณรายรับ - 

รายจ่าย ประจาํปี 2564 เพ่ือใหเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัแผนกลยุทธ์ ซึง่ใชเ้ป็นเครื่องมือการบริหารจดัการในการนาํแผนกลยทุธ์ 

มาใชใ้นการจดัทาํแผนงานประจาํปี 2564 สรุปไดเ้ป็นดงันี ้

1. วิสัยทัศน ์

 “เป็นองค์กรการเงินท่ีมั่นคง บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาคุณภาพชีวิต แก่สมาชิกและสังคมยึดหลัก           

ธรรมาภบิาล มุ่งมั่นพฒันาสู่ยุค 4.0” 
 

2. พนัธกจิ 

 สหกรณอ์อมทรพัยต์าํรวจภธูรจงัหวดับุรีรมัย ์จาํกดั ไดก้าํหนดพนัธกิจเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่กําหนดไว้ เพ่ือประโยชน ์ 

แก่สมาชิกและขบวนการสหกรณ ์ดงันี ้

      พนัธกิจที่ 1. พัฒนาองคก์รใหมี้ความมั่นคงทางการเงิน 

      พนัธกิจที่ 2. พัฒนาองคก์ร บุคลากร ใหมี้ความเขม้แข็ง ภายใตก้ารบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ 

      พนัธกิจที่ 3. พัฒนาระบบการเงิน และสวสัดิการ ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของสมาชิก 

      พนัธกิจที่ 4. พัฒนาปรบัปรุง อาคารสาํนกังาน อุปกรณ ์และระบบเทคโนโลยี ใหมี้ความทนัสมยัและเหมาะสม 

      พนัธกิจที่ 5.พฒันาคุณภาพชีวิตของสมาชิกใหด้ีขึน้ และสนบัสนุนช่วยเหลือสงัคม 

จากวิสยัทศัน ์พนัธกิจ และแผนกลยุทธ์จึงไดจ้ดัทาํแผนงานประจาํปี 2564 ดา้นต่างๆ ไวด้งันี ้(รายละเอียดปรากฏในหนา้ 39 - 46) 
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แผนงานโครงการประจาํปี 2564 

ลาํดบั แผนงานโครงการ ตวัช้ีวดั กิจกรรม รายละเอียดคา่ใช้จ่าย งบประมาณ (บาท 

1. โครงการพฒันาระบบส่ือสารข้อมูล/ข่าวสาร/

วารสาร/SMS 

   (1) ระดบัความสาํเรจ็ในการพฒันา

โปรแกรมระบบงานสารสนเทศของ

สหกรณ ์

   (1) เพ่ิมช่องทางการติดต่อส่ือสารกบัสมาชิก 

   (2) พฒันาระบบส่ือสารเพ่ือความสะดวก

และรวดเรว็ 

   (3) สรา้งความพงึพอใจ 

   (4) กิจกรรมอ่ืน  ๆ

   (1) คา่บริการผู้ดแูลระบบ 

   (2) คา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ 

อยู่ในงบประมาณหมวดคา่ใช้สอย 

    - คา่โปรแกรมสหกรณฯ์  

คา่บาํรุงรกัษาโปรแกรมและ 

คา่ดแูลพฒันาระบบ  300,000.- 

2. โครงการอบรมสมัมนาใหค้วามรูแ้กก่รรมการ

เจ้าหนา้ท่ี และสมาชิก 

 

      

   (1) ระดบัความสาํเรจ็ในการ 

ส่งเสรมิให ้กรรมการ,เจ้าหนา้ท่ี และ

สมาขิก เข้ารบัการอบรมหลักสูตร

ตา่งๆ 

 

   (1) สาํรวจความตอ้งการของสมาชิก 

   (2) จัดฝึกอบรมใหค้วามรูเ้พ่ิมพนูทกัษะของ

บุคลากรใหมี้ศกัยภาพย่ิงขึน้ 

   (3) ส่งเสริมใหค้วามรูด้า้นวิชาการแก่

สมาชิก 

   (4) กิจกรรมอ่ืน  ๆ

   (1) คา่วิทยากร 

   (2) คา่อาหาร เครื่องด่ืม 

   (3) คา่เอกสาร 

   (4) คา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ 

 

อยู่ในงบประมาณหมวดคา่ใช้สอย 

    - คา่จัดอบรมสัมมนาใหค้วามรู ้

แก่กรรมการ, เจ้าหนา้ท่ี และ

สมาชิก  200,000.- 

 

3. โครงการใหส้วสัดิการแกส่มาชิก 

 

   (1) ระดบัความสาํเรจ็ในการจัด 

สวสัดิการใหก้ับสมาชิก 

 

   (1) แจกของท่ีระลึกสาํหรบัสมาชิกท่ี

เกษียณอายรุาชการ 

   (2) กิจกรรมอ่ืน  ๆ

 

   (1) คา่สนบัสนนุส่งเสริมกิจกรรมตา่งๆ 

ของสมาชิก 

   (2) คา่ของท่ีระลึก 

   (3) คา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ 

200,000.- 

 

4. โครงการส่งเสริมกีฬาสานสัมพนัธ ์    (1) ระดบัความสาํเรจ็ในการจัด 

กิจกรรมกีฬาสานสัมพนัธร์ะหวา่ง

หนว่ยงานและสมาชิก 

 

   (1) จัดกิจกรรมกีฬาเพ่ือสรา้งความสัมพนัธ์

อนัดีระหวา่งสมาชิก 

   (2) จัดกิจกรรมกีฬาเพ่ือสรา้งความสัมพนัธ์

อนัดีกับหนว่ยงานอ่ืน 

   (3) สนบัสนนุกิจกรรมของหนว่ยงานอ่ืน 

   (4) กิจกรรมอ่ืน  ๆ

   (1) คา่บริจาคสมทบทนุส่งเสริม

สนบัสนนุกิจกรรมของชุมชน และ

หนว่ยงานอ่ืนๆ 

   (2) คา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ 

 

210,000.- 

 

5. โครงการส่งเสริมอาชีพแก่สมาชิกและ

ครอบครวัสมาชิก 

 

   (1) ระดบัความสาํเรจ็ในการส่งเสริม

อาชีพแก่สมาชิกและครอบครวัสมาชิก 

 

   (1) ใหค้วามรูด้า้นอาชีพเสริมแก่สมาชิก

และครอบคลุมถึงครอบครวัสมาชิก 

   (2) กิจกรรมอ่ืน  ๆ

   (1) คา่วิทยากร 

   (2) คา่อาหารเครื่องด่ืม 

   (3) คา่เอกสาร 

   (4) คา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ 

100,000.- 
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ลาํดบั แผนงานโครงการ ตวัช้ีวดั กิจกรรม รายละเอียดคา่ใช้จ่าย งบประมาณ (บาท 

6. โครงการสนบัสนนุทนุการศกึษาแก่เยาวชน    (1) ระดบัความสาํเรจ็ในการส่งเสรมิ

ดา้นการศกึษาใหก้ับเยาวชน 

 

   (1) เข้ารว่มกิจกรรมในหนว่ยงานและชุมชน

ในพืน้ท่ีใกล้เคียง 

   (2) สนบัสนนุกิจกรรมของหนว่ยงานตา่ง  ๆ

   (3) สรา้งความสัมพนัธอ์นัดีระหวา่งสหกรณ์

กับหนว่ยงานในชุมชน 

   (4) กิจกรรมอ่ืน  ๆ

   (1) คา่บริจาค สมทบทนุส่งเสริม

สนบัสนนุกิจกรรม 

 

50,000.- 

 

7. โครงการอนรุกัษ์ทรพัยากร 

ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 

   (1) ระดบัความสาํเรจ็ในการเข้ารว่ม 

กิจกรรมในสังคมและชุมชน 

 

   (1) เข้ารว่มกิจกรรมในหนว่ยงานและชุมชน

ในพืน้ท่ีใกล้เคียง 

   (2) สนบัสนนุรว่มมืออนรุกัษ์ทรพัยากร 

ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของชุมชน 

   (3) กิจกรรมอ่ืน  ๆ

   (1) คา่บริจาค สมทบทนุส่งเสริม

สนบัสนนุกิจกรรม 

   (2) คา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ 

50,000.- 

 

8. โครงการสนบัสนนุส่งเสรมิ 

ใหค้วามรว่มมือกับสังคมและชุมชน 

   (1) ระดบัความสาํเรจ็ในการเข้ารว่ม

กิจกรรมในสังคมและชุมชน 

   (1) เข้ารว่มกิจกรรมในหนว่ยงานและชุมชน

ในพืน้ท่ีใกล้เคียง 

   (2) สนบัสนนุกิจกรรมของหนว่ยงานของ

หนว่ยงานตา่งๆ 

   (3) สรา้งความสัมพนัธอ์นัดี ระหวา่ง

สหกรณ ์กับหนว่ยงานในชุมชน 

   (4) กิจกรรมอ่ืน  ๆ

   (1) คา่บริจาค สมทบทนุส่งเสริม

สนบัสนนุกิจกรรมของชุมชน 

   (2) คา่รบัรองหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 

   (3) คา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ 

50,000.- 

      

 รวมแผนงาน  8 โครงการ  แยกเป็นรายละเอียดดงันี ้   

1. โครงการท่ี 1 - 2 อยู่ในงบประมาณหมวดคา่ใช้สอย รวมเป็นเงิน 500,000.- บาท 

2. โครงการท่ี 3 - 8 อยู่ในงบประมาณคา่ใช้จ่ายในการดาํเนินงานตามแผนกลยุทธ ์   --- ” --- 660,000.- บาท 

 รวมแผนงาน  8 โครงการ  เป็นเงินทัง้สิ้น  1,160,000.- บาท 
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งบประมาณรายจ่ายประจําปี 2564 (ต้ังแต่  1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) 

ประเภทรายจ่าย ปี 2564 ปี 2565 คาํประกอบคาํชีแ้จง 

ตั้งไว ้ จา่ยจริง ขอตั้ง 
     

1.หมวดเงนิเดือน     
     

- เงนิเดือน 3,100,000 2,375,790 3,100,000 - จ่ายเป็นเงินเดือนเจา้หน้าท่ีจาํนวน 8 คน 

เป็นเงนิ 2,564,520.- บาท โดยถือจ่ายตาม

บญัชีอัตราเงนิเดือน  ตามระเบียบและตั้งไว ้

เพ่ือจา่ยกรณี 

   1.รบัเจา้หนา้ท่ีเพิ่ม  3 คน  

   2 . ป รั บ บั ญ ชี เ งิ น เ ดื อ น ร ะ ห ว่ า ง ปี             

ตามโครงสร ้างการเปล่ียนแปลงของทาง

ราชการหรือตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการ

เห็นสมควร 
     

- ค่าจา้ง 108,000 108,000 108,000 - จา่ยเป็นค่าแม่บา้นสาํหรับทําความสะอาด 

1 คน เดือนละ 9,000.- บาท รวมเป็นเงิน  

108,000.- บาท 
     

2.หมวดค่าตอบแทน     
     

- ค่าตอบแทนเจา้หนา้ท่ี 

  การเงนิและเจา้หนา้ท่ี 

  ปฏบิตัิงานเก่ียวกับ 

  สหกรณ ์

333,400 333,372 340,400 - จา่ยสมนาคุณแก่เจา้หนา้ท่ีการเงิน  ทุก สภ. 

เจา้หนา้ท่ีโอนขอ้มูลเงินเดือนเจา้หน้าท่ีดูแล

ในด้านเว็บไซต์ของสหกรณ์ และเจา้หน้าท่ี    

ท่ีประสานงานเ ก่ียวกับงานขอ งสหกร ณ ์     

ในดา้นต่างๆ 
     

- ค่าตรวจสอบกิจการ 102,000 102,000 102,000 - จา่ยเป็นค่าตรวจสอบกิจการของผูต้รวจสอบ

กิจการตามท่ีประชุมใหญ่เลือกตั้งเดือนละ 

8,500.- บาท ประมาณ  12 ครัง้ 
     

- ค่าเบีย้ประชมุ 

 

 

570,000 444,200 570,000 - จ่าย เป็นค่ าเบี้ย ประ ชุมคณ ะกรร มการ

ดําเนินการ 15 คน ท่ีปรึกษาและท่ีปรึกษา

กิตติมศักดิ์ ไม่เกิน 35 คน ผูเ้ขา้ร่วมประชุม

ประจําเดือน และจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุม

ค ณ ะ อ นุ ก ร ร ม ก า ร ชุ ด ต่ า ง ๆ  ต า ม ท่ี

คณะกรรมการดาํเนินการมอบหมาย 
     

- คาตอบแทนที่ปรกึษา  

  คณะกรรมการ 

900,000 900,000 1,000,000 - จายคาตอบแทนที่ปรึกษาและที่ปรึกษา

กิตติมศักดิ์ ผูทรงคุณวุฒิที่สหกรณแตงตั้งตาม

ระเบียบสหกรณเมื่อส้ินปงบประมาณ 
     

- คาตอบแทนผูสอบบัญชี 

  ภาคเอกชน 

90,000 90,000 100,000 - จ าย เ ป น ค าส อ บบั ญ ชี ใ ห ผู ส อ บบั ญ ชี

ภาคเอกชน ซึ่งเปนบุคคลที่ที่ประชุมใหญอนุมัติ 
     

- คาตอบแทนคาครองชีพ --- --- 50,000 - ตั้ ง ไว เ ผ่ื อจ าย เป น เ งิน คาตอ บแทน เพ่ือ

ชวยเหลือคาครองชีพแกเจาหนาที่สหกรณฯ 

ตามสภาวะเศรษฐกิจปจจุบัน 
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ประเภทรายจ่าย ปี 2564 ปี 2565 คาํประกอบคาํชีแ้จง 

ตั้งไว ้ จา่ยจริง ขอตั้ง 
     

3.หมวดคาวัสด ุ     
     

- เครื่องเขียนแบบพิมพ 250,000 219,980.10 300,000 - จายเปนคาเครื่องเขียนแบบพิมพในกิจการ

สหกรณ เชน ใบเสร็จรับเงิน กระดาษตอเนื่อง 

ทะเบียนตางๆ กระดาษถายเอกสาร สมุดคูฝาก       

ทุกประเภทใบฝาก ใบถอนแบบพิเศษตอเนื่อง

และอื่นๆ เปนตน 
     

- คาวัสดุอื่นๆ 50,000 15,353 50,000 - จายเปนคาจัดซื้อของใชสํานักงาน เชน น้ํายา

สุขภัณฑ/ตรายาง/ยากําจัดปลวก/ธงชาติ/

กระดาษชําระ/เครื่องเย็บกระดาษ/ไมกวาด 

เปนตน 
     

4.หมวดครุภัณฑ     
     

- เครื่องใชสํานักงาน 400,000 272,900 400,000 - เ พ่ื อ ให ก าร ดํ า เ นิ น ง าน ขอ งสหก ร ณ มี

ประสิทธิภาพสูง สุดและทดแทนอุปกรณที่

เส่ือมสภาพ จึงขอจัดซื้ออุปกรณคอมพิวเตอร

และครุภัณฑเพ่ือใชในสํานักงานดังนี้ 

   1. เครื่อ งคอมพิวเตอร จํานวน 2 เครื่อ ง 

ทดแทนเครื่องเดิม 

   2.จอคอมพิวเตอร จํานวน 1 จอ ทดแทน   

จอเดิม 

   3.เครื่องปริ้นเตอรหัวเข็มแครยาวจํานวน    

1 เครื่อง ทดแทนเครื่องเดิม 

   4.เครื่องปริ้นเตอรอิงคเจ็ทจํานวน 1 เครื่อง 

ทดแทนเครื่องเดิม 

   5.เครื่องนับธนบัตรจํานวน 1 เครื่อง ทดแทน

เครื่องเดิม 

   6.เครื่องพับเอกสารจํานวน 1 เครื่อง 

   7.เครื่องปรับอากาศจํานวน 1 เครื่อง 

   8.เกาอี้เหล็กแบบมีพนักพิงจํานวน  6 ตัว 

   9.เครื่องสํารองไฟ 

   10.เครื่องใชสํานักงานอื่นๆ ที่มีความจําเปน 

แตจะตองขออนุมัติจากคณะกรรมการกอน 
     

5.หมวดคาใชสอย     
     

- คาเบี้ยเล้ียงพาหนะ 200,000 12,900 200,000 - จายเปนคาเบี้ยเล้ียงพาหนะสําหรับกรรมการ 

เจ าหน าที่  สม า ชิก  หรื อ บุค คลภ ายน อ ก         

ที่สหกรณมีความจําเปนขอให เดินทางไป

ปฏิบัติงานของสหกรณ 
     

- คาเบี้ยเล้ียงพาหนะ    

  เลขานุการและเหรัญญิก 

168,000 168,000 168,000 - จายเปนคาเบี้ยเล้ียงพาหนะสําหรับกรรมการ

ผูทําหนาที่เลขานุการและเหรัญญิกรวมเดือน

ละ 14,000. - บาท       12 เดือน เปนเงิน  

168,000.- บาท 
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ประเภทรายจ่าย ปี 2564 ปี 2565 คาํประกอบคาํชีแ้จง 

ตั้งไว ้ จา่ยจริง ขอตั้ง 
     

- คารับรอง 150,000 115,780.47 150,000 - จายสําหรับเปนคาเล้ียงรับรองคณะกรรมการ

และที่ปรึกษาที่มาประชุมสหกรณ  รวมทั้ ง       

ผูตรวจสอบกิจการ ผูสอบบัญชี สมาชิกสหกรณ

เขารวมกิจกรรมในโอกาสตางๆ ของตํารวจภูธร

จังหวัดบุรีรัมย และรับรองแขกที่มาเย่ียมชม

กิจการของสหกรณ 
     

- คาลวงเวลา 

 

100,000 85,300 100,000 - จ า ย เ ป น ค า ล ว ง เ ว ล าข อ ง เ จ า ห น า ที่            

ในการปฏิบัติงานนอกเวลาปฏิบัติหนาที่ปกติ 

กรณีมีงานเรงดวน 
     

- คาจัดอบรมสัมมนาใหความรู 

  แกกรรมการ เจาหนาที่ และสมาชิก 

200,000 200,000 200,000 - จายสําหรับการจัดโครงการอบรมสัมมนาให

ความรูกับสมาชิก(ตามแผนงานโครงการที่ 2) 
     

- คาพัฒนาบุคลากร 50,000 --- 50,000 - สําหรับเจาหนาที่ในการศึกษาอบรม 
     

- คาใชจายในการดําเนินงาน 

  ตามแผนกลยุทธ 

500,000 200,850 660,000 - จายสําหรับการจัดทําโครงการตามแผนกล

ยุทธ (ตามแผนงานโครงการที่ 3 - 8) 
     

- คาโปรแกรมสหกรณฯ, 

  คาบํารุงรักษาโปรแกรม 

  และคาดูแลพัฒนาระบบ 

300,000 183,560 300,000 - คาดูแลบํารุงรักษาโปรแกรมระบบสหกรณ   

ปละ  20,000.- บาท 

- คาเชาพ้ืนที่เก็บขอมูลเว็บไซต (Hosting) และ

ช่ือ เ ว็ บ ไซ ต  ( Domain name)  เ ดื อ น ละ  

1,500.- บาท 

- ค า ดู แ ล ร ะ บ บ ส ม า ชิ ก อ อ น ไ ล น ป ล ะ     

8,000.- บาท 

- ค า บ ริ ก า ร ส ง ข อ ค ว า ม  ( SMS)  ป ล ะ     

5,000.- บาท (คาบริการดังกลาว 

ยังไม รวมภาษีมูลค าเ พ่ิม)  (ตามแผนงาน

โครงการที่ 1) 

- ค าต ออ า ยุ โป ร แก รมแอ นตี้ ไ ว รัส  ป ละ  

3,000.- บาท 

- ใชจ ายในก ารพัฒนาปรับปรุง โปรแกร ม

สหกรณ คาเบี้ยเล้ียง และคาพัฒนาเว็บไซตของ

สหกรณ 
     

- คาซอมแซมบํารุงและ 

  รักษาทรัพยสิน  

100,000 37,815 100,000 - จายเปนคาซอมแซมบํารุงเครื่องคอมพิวเตอร 

เครื่องปรับอากาศ  คาน้ํามันหลอล่ืน คาใชจาย

ในการซอมบํารุงยานพาหนะและทรัพยสินอื่น

ของสหกรณ 
     

- คาใชจายวันประชุมใหญ 500,000 145,450 500,000 - จายเปนคาใชจายตางๆ ในวันประชุมใหญ

สามัญประจําป และการประชุมใหญวิสามัญ 
     

- คาของสมนาคุณ 800,000 660,000 1,000,000 จัดทําของที่ระลึกสําหรับสมนาคุณแกสมาชิก

ตามที่คณะกรรมการดําเนินการพิจารณา 
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ประเภทรายจ่าย ปี 2564 ปี 2565 คาํประกอบคาํชีแ้จง 

ตั้งไว ้ จา่ยจริง ขอตั้ง 
     

- คาอากรและคาธรรมเนียม 50,000 27,669 50,000 - คาธรรมเนียมในการโอนเงินชําระหนี้สถาบัน

การเงินตางๆ 

- คาธรรมเนียมการโอนเงินกูสามัญระบบ   

บาทเนต 

- คาสมุดเช็คและคาธรรมเนียมอื่น 
     

- คาใชจายอื่นๆ 100,000 --- 100,000 - เ ผ่ือ สํ าห รั บเป นก าร สํารอ ง ใน ก รณีที่ มี

คาใชจายที่ไมไดคาดการณไวกอนแตจะตองขอ

อนุมัติจากคณะกรรมการกอน 
     

- คาใชจายเบ็ดเตล็ด 35,000 12,935.30 35,000 - จายสําหรับเปนคาใชจายไมสามารถจัดเปน

คาใชจายหมวดอื่นได 
     

- คาน้ํามันรถ 15,000 12,000 15,000 - จายสําหรับเปนคาน้ํามันรถที่ใชในการติดตอ

งานเกี่ยวกับสหกรณ 
     

- คาใชจายในการดําเนินคด ี 300,000 33,000 300,000 - จายสําหรับเปนคาใชจายในการดําเนินคดี

ตางๆ ของสหกรณ 
     

- คาหนังสือพิมพและวารสาร 5,000 4,820 5,000 - จายเปนคาหนังสือพิมพรายวันและวารสารไว

ที่สํานักงานสหกรณ 
     

- คาเครื่องดื่ม 30,000 10,105.50 30,000 - จ าย เป น ค าน้ํ าดื่ ม , ก าแฟและ ขอ ง ว า ง 

คณะกรรมการ/ที่ปรึกษา/สมาชิก/ผูที่เขามา

ติดตองานสหกรณ 
     

- คาพวงหรีด 30,000 21,000 30,000 - เพ่ือเปนการแสดงการไวอาลัยใหกับสมาชิก  

ที่เสียชีวิต 
     

- คาประกันภัยอาคาร 5,000 --- 5,000 - สําหรับจายคาเบี้ยประกันภัยอาคารสํานักงาน

และเครื่องใชสํานักงาน 
     

6.ที่ดินและส่ิงปลูกสราง     
     

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

บริเวณอาคารสํานักงานสหกรณ 
     

7.หมวดสวัสดิการ     
     

- คาสวัสดิการ 60,000 26,360 60,000 - คารักษาพยาบาลเจาหนาที่สหกรณ คาตรวจ

สุขภาพประจําป  คาเครื่อ งแบบเจาหนาที่ 

คาอาหารเย็นในระหวางทํางานลวงเวลา 
     

- เงินสมทบทุนประกันสังคม 

  และกองทุนทดแทน 

150,000 64,374 150,000 - จายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและ

เงินทดแทนประจําปสวนของนายจางตาม

กฎหมาย และตั้งเผ่ือรับเจาหนาที่ใหม 
     

8.หมวดสาธารณูปโภค     
     

- คากระแสไฟฟา 100,000 90,875.34 100,000 - จายเปนคากระแสไฟฟาสหกรณ และคาไฟ

หองประชุมจายตามใบเสร็จรับเงิน 
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ประเภทรายจ่าย ปี 2564 ปี 2565 คาํประกอบคาํชีแ้จง 

ตั้งไว ้ จา่ยจริง ขอตั้ง 
     

- คาโทรศัพท 35,000 16,545.64 35,000 - จ า ย เ ป น ค า โ ท ร ศั พ ท  2  ห ม า ย เ ล ข                   

คาอินเตอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือใชกับเว็บไซต

ของสหกรณ และเปนคาโทรศัพทรายเดือนที่ใช

สําหรับติดตองานเกี่ยวกับสหกรณ 
     

- คาน้ําประปา 10,000 4,835.87 10,000 - จ า ย เ ป น ค า น้ํ า ป ร ะ ป าต า มห ลั ก ฐ า น

ใบเสร็จรับเงิน 
     

- คาไปรษณีย 50,000 37,337.60 50,000 - จายเปนคาสงไปรษณีย  คาฝากสงธนาณัติ 

และคาดวงตราไปรษณีย เพ่ือสงหนังสือการ

สอบทานหุน /หนี้ /เงินฝาก และจัดสงของที่

ระลึกใหกับสมาชิกตางจังหวัดและขาราชการ

บํานาญ ตามหลักฐานใบเสร็จรับเงินตามที่จาย

จริง 
     

9.สมทบทุนสวัสดิการเพ่ือชวยเหลือ 

   สมาชิก (ผูค้ําประกัน) 

500,000 500,000 200,000 - ตั้งไวตามระเบียบวาดวยเงินทุนสวัสดิการเพ่ือ

ชวยเหลือสมาชิก(ผูค้ําประกัน) โดยโอนเงินเขา

หลังวันประชุมใหญสามัญประจําป 30 วัน 

รวมทั้งส้ิน 10,546,400 7,533,108.82 10,823,400  
 

สําหรับคาใชจายในการบริหารถัวเฉล่ียทุกรายการ แยกตามหมวดไดดังนี ้

  1. หมวดเงินเดือนและคาจาง จํานวนเงิน  3,208,000.00 บาท 

  2. หมวดคาตอบแทน -- ” --  2,162,400.00 บาท 

  3. หมวดวัสด ุ -- ” --  350,000.00 บาท 

  4. หมวดครุภัณฑ -- ” --  400,000.00 บาท 

  5. หมวดคาใชสอย -- ” --  3,998,000.00 บาท 

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

  7. หมวดสวัสดิการ -- ” --  210,000.00 บาท 

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

  9. สมทบทุนสวัสดิการเพือ่ชวยเหลือสมาชิก(ผูค้ําประกัน) -- ” --  200,000.00 บาท 

 รวมท้ังส้ิน  10,823,400.00 บาท 

 

ประมาณการรายได และคาใชจายประจําป 2564 

ประมาณการรายได 

ดอกเบี้ยรับจากเงินใหสมาชิกกูยืม ( 1 ) 267,177,264.67 บาท 

ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคารและลงทุนอื่นๆ 1,300,000.00 บาท 

คาธรรมเนียมแรกเขาเปนสมาชิก 3,000.00 บาท 

ดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณอืน่ 1,700.00 บาท 

รายไดอื่น ๆ 1,000.00 บาท 

รวมรายได 268,482,964.67 บาท 
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ประมาณการคาใชจาย 

ดอกเบี้ยจาย ( 2 ) 61,773,610.15 บาท 

คาใชจายในการดําเนินการ 10,823,400.00 บาท 

รวมคาใชจาย 72,597,010.15 บาท 

ประมาณการรายรับสูงกวารายจาย 195,885,954.52 บาท 
 

 

รายการ ป 2563 ป 2564 

 ทําได ตั้งไว 

การรับสมาชิกระหวางป (คน) 128 100 

การรับฝากเงินระหวางป (ลานบาท) 40 40 

เงินใหกูแกสมาชิกระหวางป (ลานบาท) 1,157 1,215 

ทุนเรือนหุนระหวางป (ลานบาท) 100 150 

ประมาณกําไรสุทธิ (ลานบาท) 191.34 195 
 

 จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 

มติที่ประชุม อนุมัติตามเสนอ 
 

เลขานุการ 4.7  เรื่องพจิารณาเลอืกต้ังคณะกรรมการดําเนินการประจําปี 2564 

 ตาม พ.ร.บ.สหกรณ ์พ.ศ.2542 และขอ้บงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีร ัมย์ จํากัด หมวด 8 ข้อ 71 

คณะกรรมการดาํเนินการ ใหส้หกรณมี์คณะกรรมการดาํเนินการประกอบดว้ย ประธานกรรมการหน่ึงคนและกรรมการอื่นไม่เกิน 

14 คน ซึง่ท่ีประชุมใหญ่เลือกตัง้จากสมาชิก ดงันี ้

คณะกรรมการดาํเนินการชุดที่ 47 ประกอบดว้ยกรรมการจาํนวน  15 คน คือ 

ที ่ ยศ  นาม นามสกุล ตาํแหน่ง วาระ / ปี 

1. พล.ต.ต.ชาญชยั พงษ์พิชิตกุล ประธานกรรมการ 2/1 

2. พล.ต.ต.รุทธพล เนาวรตัน ์ รองประธานกรรมการ 2/2 

3. พ.ต.อ.ภมิูพฒัน์ ภทัรศรีวงษ์ชยั รองประธานกรรมการ 2/1 

4. พ.ต.อ.ณรงคฤ์ทธ์ิ ด่านสุวรรณ ์ รองประธานกรรมการ 1/1 

5. พ.ต.อ.อดุลย ์ ชยัประสิทธิกุล รองประธานกรรมการ 1/2 

6. พ.ต.อ.กอ้งชาติ เลีย้งสมทรพัย ์ รองประธานกรรมการ 1/1 

7. พ.ต.อ.ชวาล อุทยัพนัธุ ์ เลขานุการ 1/2 

8. พ.ต.อ.ต่อศกัดิ ์ ศรีเสริม เหรญัญิก 2/1 

9. พ.ต.อ.สมัภาษณ์ ศรีจนัทึก กรรมการ 2/2 

10. พ.ต.อ.สุทธิ ภูห่ริยว์งศสุ์ข กรรมการ 2/1 

11. พ.ต.อ.ธีรพล ยมนา กรรมการ 1/2 

12. พ.ต.อ.เจตนส์ฤษฎิ์ แพ่งศรีสาร กรรมการ 1/2 

13. พ.ต.อ.สนอง วรรณโคตร กรรมการ 1/2 

14. พ.ต.อ.สมศกัดิ ์ นิเต็ม กรรมการ 2/1 

15. พ.ต.อ.ประยูร ศาลาทอง กรรมการ 1/2 
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ในปีบญัชี  30 กนัยายน 2563  มีกรรมการที่ครบ  1 วาระ จาํนวน  6 คน  กรรมการท่ีครบ  2 วาระ จํานวน  2 คน และ

กรรมการที่ออกก่อนครบวาระ จาํนวน  5 คน มีรายละเอียดดงันี ้
 

1. กรรมการท่ีครบ  1 วาระ จาํนวน  6 คน ดงันี  ้

ที ่ ยศ  นาม นามสกุล ตาํแหน่ง วาระ / ปี 

1. พ.ต.อ.อดุลย ์ ชยัประสิทธิกุล รองประธานกรรมการ 1/2 

2. พ.ต.อ.ชวาล อุทยัพนัธุ ์ เลขานุการ 1/2 

3. พ.ต.อ.ธีรพล ยมนา กรรมการ 1/2 

4. พ.ต.อ.เจตนส์ฤษฎิ์ แพ่งศรีสาร กรรมการ 1/2 

5. พ.ต.อ.สนอง วรรณโคตร กรรมการ 1/2 

6. พ.ต.อ.ประยูร ศาลาทอง กรรมการ 1/2 
 

 2. กรรมการที่ครบ  2 วาระ จาํนวน  2 คน ดงันี  ้

ที ่ ยศ  นาม นามสกุล ตาํแหน่ง วาระ / ปี 

1. พล.ต.ต.รุทธพล เนาวรตัน ์ รองประธานกรรมการ 2/2 

2. พ.ต.อ.สมัภาษณ์ ศรีจนัทึก กรรมการ 2/2 
 

 3. กรรมการที่ออกก่อนครบวาระ จาํนวน  4 คน ดงันี ้

ที ่ ยศ  นาม นามสกุล ตาํแหน่ง วาระ / ปี หมายเหต ุ

1. พล.ต.ต.ชาญชยั พงษ์พิชิตกุล ประธานกรรมการ 2/1 ยา้ย 

2. พ.ต.อ.ภมิูพฒัน์ ภทัรศรีวงษ์ชยั รองประธานกรรมการ 2/1 ยา้ย 

3. พ.ต.อ.สมศกัดิ ์ นิเต็ม กรรมการ 2/1 ยา้ย 

4. พ.ต.อ.สุทธิ ภูห่ริยว์งศสุ์ข กรรมการ 2/1 เกษียณ 
 

 กรรมการซึง่พน้จากตาํแหน่งอาจไดร้บัเลือกตัง้ซ ํา้ไดอ้ีก ยกเวน้กรรมการที่ออกตามขอ้บงัคบัฯ ข้อ 75 (9) แต่ต้องไม่เกิน

สองวาระติดต่อกนั ในกรณีที่มีการเลือกตัง้กรรมการสหกรณแ์ทนตาํแหน่งที่ว่าง ใหก้รรมการที่ไดร้บัเลือกตัง้อยู่ในตําแหน่งเท่ากับ

วาระที่เหลืออยู่ของผูท้ี่ทาํหนา้ที่แทน 

 ดงันัน้ เพ่ือใหมี้กรรมการดาํเนินการครบจาํนวน  15 คน จึงเสนอที่ประชุมใหญ่พิจารณาเลือกตั้งประธานกรรมการและ

กรรมการดาํเนินการ รวม  12 คน ดงันี ้

  1. เลือกประธานกรรมการ จาํนวน  1 คน 

      ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉนัทเ์ลือก 

  (1) พ.ต.อ.นิธิศ      ปิติธีรโชต ิ เป็นประธานกรรมการ 
 

  2. เลือกกรรมการดาํเนินการ จาํนวน  11 คน 

      ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉนัทเ์ลือก 

(1) พ.ต.อ.อดุลย ์      ชยัประสิทธิกุล 

(2) พ.ต.อ.ปริญญา      พรเดชาพิพัฒ 

(3) พ.ต.อ.ชวาล      อุทยัพนัธุ์ 

(4) พ.ต.อ.ธีรพล      ยมนา 
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(5) พ.ต.อ.เจตนส์ฤษฎิ ์แพ่งศรีสาร 

(6) พ.ต.อ.บญัชา      ศรีอนนัต ์

(7) พ.ต.อ.วิศิษฎ ์      บวัสง่าวงศ์ 

(8) พ.ต.อ.สมยศ      พืน้ชยัภมิู 

(9) พ.ต.อ.วชิรวิทย ์     วรรณธานี  แทน พ.ต.อ.ภูมิพฒัน์   ภทัรศรีวงษ์ชยั  (อยู่ในวาระท่ีตนแทน  1 ปี) 

(10) พ.ต.อ.กมัพล      วงษ์สงวน  แทน พ.ต.อ.สุทธิ    ภูห่ริยว์งศสุ์ข     (อยู่ในวาระที่ตนแทน  1 ปี) 

(11) พ.ต.อ.สาธิต      สถิตถาวร  แทน พ.ต.อ.สมศกัดิ์   นิเต็ม                (อยู่ในวาระท่ีตนแทน  1 ปี) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

*** ขอ้บงัคบัฯ ขอ้ 75 การพน้จากตาํแหน่ง “กรรมการดาํเนินการตอ้งพน้จากตาํแหน่งเพราะเหตุอย่างหน่ึงอย่างใดดงัต่อไปนี ้

(1) ถึงคราวออกตามวาระ 

(9) โอนหรือยา้ยหรือออกจากราชการหรือหน่วยงานประจาํโดยไม่มีความผิด” 
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คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณอ์อมทรพัยต์าํรวจภธูรจงัหวดับุรรีมัย ์จาํกดั ประจาํปี 2564 จาํนวน  15 คน ดงันี ้

ที ่ ยศ  นาม นามสกุล ตาํแหน่ง วาระ / ปี 

1. พ.ต.อ.นิธิศ ปิติธีรโชต ิ ประธานกรรมการ 1/2 

2. พ.ต.อ.ณรงคฤ์ทธ์ิ ด่านสุวรรณ ์ กรรมการ 1/2 

3. พ.ต.อ.กอ้งชาติ เลีย้งสมทรพัย ์ กรรมการ 1/2 

4. พ.ต.อ.อดุลย ์ ชยัประสิทธิกุล กรรมการ 2/1 

5. พ.ต.อ.ปริญญา พรเดชาพิพฒั กรรมการ 1/1 

6. พ.ต.อ.ชวาล อุทยัพนัธุ ์ กรรมการ 2/1 

7. พ.ต.อ.ต่อศกัดิ ์ ศรีเสริม กรรมการ 2/2 

8. พ.ต.อ.ธีรพล ยมนา กรรมการ 2/1 

9. พ.ต.อ.เจตนส์ฤษฎิ์ แพ่งศรีสาร กรรมการ 2/1 

10. พ.ต.อ.บญัชา ศรีอนนัต ์ กรรมการ 1/1 

11. พ.ต.อ.วิชรวิทย์ วรรณธานี กรรมการ 1/2 

12. พ.ต.อ.กมัพล วงษส์งวน กรรมการ 1/2 

13. พ.ต.อ.สมยศ พืน้ชยัภมิู กรรมการ 1/1 

14. พ.ต.อ.วิศิษฎ ์ บวัสง่าวงศ ์ กรรมการ 1/1 

15. พ.ต.อ.สาธิต สถิตถาวร กรรมการ 1/2 
 

เลขานุการ 4.8  เรื่องพจิารณาบริจาคเงินสมทบกองทุนสวัสดิการสํานักงานตํารวจแห่งชาติ 

 ดว้ยกองสวสัดิการ สาํนกังานกาํลงัพล สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ ขอรบับริจาคเงินสมทบ “กองทุนสวัสดิการสํานักงาน

ตาํรวจแห่งชาต”ิ เพ่ือช่วยเหลือขา้ราชการตํารวจที่ได้ร ับบาดเจ็บ ทุพพลภาพ และเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าท่ี โดยขอความ

ร่วมมือใหส้หกรณอ์อมทรพัยข์องทุกหน่วยงานร่วมบริจาคเงินเป็นประจาํต่อเนื่องทุกปี มีรายละเอียดการร่วมบริจาคเงินดงันี ้

  1. สหกรณอ์อมทรพัยข์องหน่วยงานที่มีผลกาํไรสุทธิของปีบญัชีล่าสุด ตัง้แต่ 10 ลา้นบาทขึน้ไป ร่วมบริจาคเงิน

รอ้ยละ 0.30 ของผลกาํไรสุทธิ 

  2. สหกรณอ์อมทรพัยข์องหน่วยงานท่ีมีผลกําไรสุทธิของปีบัญชีล่าสุด ตํ่ากว่า 10 ล้านบาท ร่วมบริจาคเงิน   

รอ้ยละ 0.20 ของผลกาํไรสุทธิ 

  3. เงินที่ร่วมบริจาคใหใ้ชจ้ากทุนสาธารณประโยชน ์

 จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมมีติเป็นเอกฉันทอ์นุมัติให้สหกรณฯ์ บริจาคเงินจากบัญชีทุนสาธารณประโยชนจ์ํานวน  

200,000.- บาท (สองแสนบาทถว้น) เท่ากบัปีที่ผา่นมา 
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอืน่ๆ 

เลขานุการ 5.1  เรื่องความเหน็และข้อเสนอแนะของหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 

สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ ์

นายเจริญศิลป์  ทุมมาลา นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชํานาญการพิเศษ กล่าวว่า กราบเรยีน ท่านประธานฯ ท่านคณะกรรมการ 

ท่านตัวแทนสมาชิก และผูเ้ขา้รว่มประชุมทุกท่าน ดว้ยภารกิจของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก็คือว่าเป็นผู ้ ตรวจสอบบัญชีของสหกรณ ์ 

ตาม พรบ.สหกรณฯ์ มาตรา 69 ซึ่งกฎหมายไดบั้ญญัติไวว้่า ใหก้รมตรวจบัญชีสหกรณเ์ป็นผูต้รวจสอบบัญชีสหกรณ ์ในการนีก้รมตรวจ

บัญชีอาจแต่งต้ังผูส้อบบัญชีสหกรณร์บัอนุญาตหรอืบุคคลอืน่เป็นผูส้อบบัญชีของสหกรณ ์ตามขนาดของสหกรณก์็ได ้ซึ่งวรรคสองที่ว่า 

ซึ่งหากว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจรอให้ข้าราชการจากสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์มาตรวจสอบท่าน ก็อาจจะไม่ได ้     

ประชุมใหญ่เรว็ขนาดนี ้ฉะนั้น จึงใชว้รรคสองนีใ้หแ้ต่งต้ังผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตเป็นผูส้อบบัญชีของท่าน เพื่อที่จะได้ตรวจสอบบัญชี   

ไดเ้รว็และเพื่อให้ประชุมใหญ่ได้เร็ว ส่วนสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ก็เป็นเพียงผู ้ตรวจสอบมาตรฐานของสหกรณ์ออมทรัพย ์         

การตรวจสอบมาตรฐานสหกรณก์็คือว่าตรวจสอบว่าสหกรณป์ฏิบัติงานต่างๆ เป็นไปตาม ระเบียบ ขอ้บังคับและเป็นไปตามกฎหมาย  

ที่เกี่ยวขอ้งหรอืไม่ และจากการตรวจสอบ สหกรณ์ฯ เป็นสหกรณ์ที่ดําเนินงานปกติ ก็คือไม่มีข้อสังเกต ที่ผ่านมาไม่มีข้อสังเกต           

การดาํเนินงานเป็นปกตินั้นก็คือ การตรวจสอบมาตรฐานก็คือเขา้ตรวจสอบปีละ  1 ครั้ง ปีที่ผ่านมาก็เข้าตรวจสอบเพียง 1 ครั้ง          

เข้าตรวจสอบแล้วก็ เห็นว่าสหกรณ์มีผู ้ตรวจสอบกิจการ และมีผู ้ตรวจสอบบัญชี ซึ่งผู ้ตรวจสอบกิจการเข้าตรวจสอบทุกเดือน             

แลว้รายงานในที่ประชุมทุกเดือน ไม่พบข้อสังเกตที่เป็นสาระสําคัญ การตรวจสอบมาตรฐานของสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ ์            

ก็ตรวจสอบแลว้เชื่อว่าและเห็นว่าการปฏิบัติงานของสหกรณป์ฏิบัติไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตาม

มาตรฐานที่นายทะเบียนสหกรณก์าํหนด ขอบคุณครบั 
 

สํานักงานสหกรณจ์ังหวัดบุรีรัมย ์

นายประกาศ  กล่าวกระโทก ผู้อาํนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ ์1 กล่าวว่า เรยีนท่านประธานฯ ท่านคณะกรรมการ และผูเ้ขา้รว่ม

ประชุมทุกท่าน วันนีก้็มีความยินดีที่ไดม้ีโอกาสมารว่มประชุมใหญ่สามัญประจําปีของสหกรณ์ กระผมเป็นตัวแทนของสํานักงาน

สหกรณจ์ังหวัดบุรรีมัย ์ซึ่งมีหนา้ที่ที่เกี่ยวข้องก็คือเป็นสํานักงานนายทะเบียนสหกรณ์ ซึ่งมีหน้าที่ก ํากับดูแลสหกรณ์ทุกประเภท           

ในจังหวัดบุรรีมัยก์็คอยช่วยเหลือ ใหค้าํแนะนาํเรือ่งระเบียบ ขอ้บังคับของสหกรณ์ ในช่วงการดําเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาหลายๆ 

หน่วยงานทีเ่ขา้มา พี่นอ้งสมาชิกคงจะทราบจากรายงานหลายๆ ส่วน จากผลประกอบการการดาํเนินงานของสหกรณเ์รารูส้ึกว่าจะเป็น

ผลการดาํเนินงานที่ดี เพราะว่าการดาํเนินงานของสหกรณส์่วนใหญ่ก็ปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบและขอ้บังคับของสหกรณ์ ก็ส่งผลให้

การดาํเนินงานของสหกรณเ์ป็นการประกอบการทีดี่ ซึ่งในรอบปีที่ผ่านมาก็มโีรคระบาดโควิด ซึ่งสหกรณก์็ไดม้ีการปรบัลดอตัราดอกเบีย้

เงินกูใ้หก้ับสมาชิก แต่ผลประกอบการก็ยังมผีลกาํไรเพิ่มขึน้ ซึ่งการบรหิารจัดการของฝ่ายจัดการก็มีการบรหิารจัดการเรือ่งค่าใชจ้่ายไดดี้ 

ซึ่งพี่นอ้งสมาชิก ก็สังเกตดูนะครบัว่า ส่วนใหญ่จะมีค่าใชจ้่ายนอ้ยและลดลง มันก็ส่งผลใหก้ารดาํเนินงานมีกาํไรตัวเลขที่ดีขึน้ จากการ

เขา้มาดูแลมาช่วยเหลอื แนะนาํในเรือ่งต่างๆ ของสหกรณ ์ก็เป็นสิ่งที่ดีหลายอย่าง อย่างเรือ่งมาตรฐานของสหกรณ ์เราจะมีการประเมิน

มาตรฐานของสหกรณด์้วย ในรอบปีที่ผ่านมาสหกรณ์เราก็จะมีการประเมินเรื่องการมีส่วนร่วม ข้อสังเกตต่างๆ การดําเนินงาน         

ตามระเบียบ ขอ้บังคับต่างๆ สหกรณเ์ราอยู่ในระดับดีเลิศ อันนีเ้ป็นสิ่งที่ดี อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องธรรมาภิบาลของสหกรณ์ ทุกวันนี ้ 

องคก์รต่างๆ เคา้ก็จะใหค้วามสําคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลสหกรณ์สีขาว เพราะว่าจะเป็นเรื่องการบริหารจัดการ เป็นที่น่าเชื่อถือ          

แก่บุคคลภายนอก อนันี ้เราประเมินหลักธรรมาภิบาลสหกรณส์ีขาว สหกรณก์็ผา่นหลักเกณฑน์ีก้็ไดร้บัใบประกาศไปเมื่อเดือนที่ผ่านมา

อนันีก้็เป็นสิ่งที่ดี ส่วนทุนการดาํเนินงานของสหกรณ ์ตอนนีส้หกรณเ์ราก็มีทุนดาํเนินงานเพิ่มขึน้เรือ่ยๆ ซึ่งก็จะลดการพึ่งพาจากแหล่ง

เงินทุนภายนอก ตอนนีทุ้นดาํเนินงานกูล้ดลงทุกปี ก็สืบเนื่องจากคณะกรรมการมีนโยบายในการเพิ่มทุนของตนเองเพิ่มขึน้ จะมองเห็น

ไดจ้ากเงินทุนต่างๆ แลว้ก็กาํไรสุทธิที่เราจัดสรรนีก้็เป็นส่วนหนึ่งเป็นทุนสํารองเพิ่มขึน้ตามกฎหมายให้จัดสรรแค่ไม่เกินรอ้ยละ 10       

แต่คณะกรรมการจัดสรรถึง 16% อนันีก้็เป็นทุนสาํรองเพิ่มขึน้ ทาํใหเ้รามีทุนตัวเองเพิ่มขึน้ ลดการพึ่งพาจากทุนภายนอก มันก็จะเป็น 

 



                                       รบัรอง 
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ความเสี่ยงของสหกรณ ์อนันีก้็เป็นสิง่ที่ดี ต่อไปในอนาคตน่าจะ ไม่ไกล เราก็อาจจะลดการพึ่งพาจากแหล่งเงินทุนภายนอก มันก็จะสรา้ง

ความเขม้แข็งใหก้ับองคก์รของเรา ที่ตอนนีเ้รายังกูจ้ากแหล่งเงินทุนภายนอกอยู่แต่ก็ลดลง อนันีต่้อไปก็คงจะมีความเข้มแข็งเพิ่มขึน้      

ก็จากการดาํเนินงานก็หวังวา่ จะเป็นที่พึ่งแกม่วลสมาชิกเรา  มีองคก์รเป็นของเราเอง มีแหล่งเงินทุนของตนเองนะครบั อนันีก้็เป็นสิ่งที่ดี 

ผมมีเพียงเท่านี ้ขอบคุณครบั 
 

เลขานุการ 5.2  เรื่องอื่นๆ 

- พ.ต.อ.ชวาล  อุทยัพนัธุ์ เลขานุการ สอบถามว่ามีสมาชิกท่านใดมีขอ้สงสยัหรือขอ้เสนอแนะอื่นใดหรือไม่ 

- มีสมาชิก เสนอว่า ตามที่สหกรณมี์การใหสิ้นเช่ือเงินกูเ้พ่ือเหตุฉุกเฉินวงเงินกู ้ไม่เกิน  30,000.- บาท ส่งชําระหนีไ้ม่เกิน  6 งวด      

อยากจะขอใหส้หกรณ ์แกไ้ขเป็นส่งชาํระหนีไ้ปแลว้  3 งวด สามารถยื่นกูฉุ้กเฉินใหม่ไดโ้ดยไม่ตอ้งนาํเงินมาตดัชาํระหนีเ้ดิม โดยให้

หกักลบลบหนีเ้หมือนกบัสญัญาเงินกูส้ามญั 

- พล.ต.ต.รุทธพล  เนาวรตัน ์รองประธานฯ ทาํหนา้ที่แทนประธานฯ กล่าวว่า ก็เห็นดว้ยเป็นอย่างยิ่ง และเป็นเรื่องที่แกไ้ขได ้

ไม่ยาก ก็ฝากใหท้างฝ่ายจดัการนาํไปดาํเนินการแกไ้ขโดยเร่งด่วน แล้วก็ในส่วนแนวทาง เดี๋ยวทางเจ้าหน้าท่ีจะประสานไปทาง

หวัหนา้หน่วยของแต่ละสภ. ว่าจะดาํเนินการอย่างไร 

- พ.ต.อ.ชวาลฯ กล่าวว่า มีสมาชิกท่านใดมีขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 

- ไม่มี 

- พล.ต.ต.รุทธพลฯ กล่าวว่า ขอขอบคุณทุกท่านท่ีมาเขา้ร่วมประชุมใหญ่ในวันนี ้เอกสารท่ีอยู่ในมือของทุกท่านรายงานกิจการ

ประจาํปี  ก็อยากใหท้่านนาํไปศึกษา การประชุมใหญ่ประจาํปีครัง้ต่อไปก็อาจจะกระชบัลงกว่านี ้ก็จะนําเสนอให้น้อยลงแล้วก็จะ

เปิดโอกาส เปิดเวลาใหส้มาชิกไดซ้กัถามมากว่านี ้ใหก้ารเงินไปศึกษาประเด็นไหนก็เอามาสอบถามในท่ีประชุมครัง้หนา้     ถ้าไม่มี

สมาชิกท่านใดจะสอบถาม ผมขอปิดการประชุม ขอบคุณครบั 

 

เลิกประชุมเวลา   12.30  น. 

 

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

                     ( นิธิศ   ปิติธีรโชติ) 

 

(ลงช่ือ) พ.ต.อ.ชวาล   อุทยัพนัธุ์ เลขานุการ / ผูจ้ดบนัทึก 

                 (ชวาล   อุทยัพนัธุ์) 

 

จึงเสนอท่ีประชมุเพ่ือรบัรองรายงานการประชมุใหญ่สามญัประจาํปี 2563 

มติท่ีประชมุ………………………………………………………………………..………………………… 

………………………………………………………………………………………….…………………………….. 

………………………………………………………………………………………….…………………………….. 

 

 

 

 



ระเบียบวาระที่  
เรื่องเพ่ือทราบ 

3.1 เร่ืองรับทราบผลการดาํเนินงานประจําป 2564 

3.2 เร่ืองรายการตรวจสอบกิจการ 
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ระเบยีบวาระที ่3 
 เร ือ่งเพือ่ทราบ 

 
 

3.1  เร ือ่งรายงานผลการดําเนนิงานประจาํปี 2564 
  

 คณะกรรมการด ําเนินการชุดท่ี 48 ขอสรุปผลการด ําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ต ํารวจภูธร        

จงัหวดับรีุรมัย ์จาํกดั เปรียบเทียบระหว่างปี 2563 และปี 2564 ดงันี ้
 

ตารางผลการดําเนนิงานเปรยีบเทยีบกบัปีกอ่น 
หน่วย : บาท 

ท่ี รายการ รอบปีทางบญัชี เพ่ิม (ลด) รอ้ยละ 

  ปี 2564 ปี 2563   

1 จาํนวนสมาชิก (ราย) 2,976 2,974 2 0.07 

2 สินทรพัยร์วม 3,473,295,716.50 3,480,257,089.08 (6,961,386.66) (0.20) 

3 ทนุเรือนหุน้ 1,229,755,380.00 1,150,269,690.00 79,485,690 6.91 

4 ทนุสาํรอง 309,844,555.12 279,384,377.95 30,460,177.17 10.90 

5 ทนุสะสมตามขอ้บงัคบั 33,202,373.45 33,366,999.45 (164,626) (0.49) 

6 เงินฝากออมทรพัย ์ 193,369,135.57 180,961,885.11 12,407,250.46 6.86 

7 เงินฝากออมทรพัยพิ์เศษ(เพ่ือความมั่นคง) 142,363,146.69 143,122,174.57 (759,027.88) (0.53) 

8 เงินฝากสะสมทรพัย ์ 6,139,700.00 8,777,600.00 (2,637,900) (30.05) 

9 เงินใหส้มาชิกกูเ้พ่ิมระหว่างปี 1,096,085,015.20 1,121,891,910.00 (25,806,894.80) (2.30) 

10 สมาชิกชาํระคืนเงินกูร้ะหว่างปี 1,159,558,204.20 1,152,200,580.00 7,357,624.20 0.64 

11 ลูกหนีเ้งินกูส้มาชิกคงเหลือสิน้ปี 3,329,385,683.00 3,385,795,465.00 (56,409,782) (1.67) 

12 เงินกู้ยืมสถาบันการเงินอ่ืนคงเหลือสิ้นปี 1,351,814,048.20 1,484,747,348.55 (132,933,300.35) (8.95) 

13 รายได ้ 262,560,938.86 272,663,151.34 (10,102,212.48) (3.71) 

14 ค่าใชจ่้าย 63,638,264.08 81,316,790.17 (17,678,526.09) 21.74 

15 กาํไรสทุธิ 198,922,674.78 191,346,361.17 7,576,313.61 3.95 

16 อตัราดอกเบีย้เงินกู ้ 7.75% 7.75%   

 

 

 



ขา้ราชการประจํา 
73.39% 

ขา้ราชการบํานาญ 
17.14% สมาชกิตา่งจังหวัด 

9.47% 

จาํนวนสมาชิก 

ขา้ราชการประจาํ 

ขา้ราชการบาํนาญ 

สมาชิกต่างจังหวดั 
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สมาชกิภาพ 
 

จาํนวนสมาชิก เม่ือวนัท่ี  1 ตลุาคม 2563 2,974 ราย 

     บวก     รบัสมาชิกเขา้ใหม่ระหว่างปี 67 ราย 

     หกั       สมาชิกลาออก 39 ราย 

                 สมาชิกเสียชีวิต 22 ราย 

                 สมาชิกโอนสมาชิกภาพระหว่างสหกรณ ์ 3 ราย 

                 สมาชิกพ้นสมาชิกภาพตามขอ้บงัคบั 1 ราย 
   

คงเหลือจาํนวนสมาชิก  ณ วันที ่ 30 กันยายน 2564 2,976 ราย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมาชิกสหกรณฯ์  จาํนวนคน รอ้ยละ 

ขา้ราชการประจาํ 2,184 73.39 

ขา้ราชการบาํนาญ 510 17.14 

สมาชิกต่างจงัหวดั 282 9.47 

รวม 2,976 100.00 
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ทนุเรอืนหุน้ 
 

ยอดยกมา ณ วนัท่ี  1 ตลุาคม 2563 1,150,269,690 บาท 

     บวก     สมาชิกเพ่ิมหุน้ระหว่างปี 102,702,000 บาท 

     หกั       จ่ายคืนเงินค่าหุน้ระหว่างปี 23,216,310 บาท 

คงเหลือทนุเรือนหุน้  ณ วันที ่ 30 กันยายน 2564 1,229,755,380 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปี 2560   ปี 2561  ปี 2562 ปี 2563  ปี 2564 
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เงนิรบัฝาก 
หน่วย : บาท 

รายละเอียด 

เงินฝาก 

ออมทรัพย ์

เงินฝาก 

ออมทรัพย ์

จากเงินกูพ้ิเศษ 

เงินฝาก 

สะสมทรพัย ์

เงินฝาก 

ออมทรัพยพ์ิเศษ 
(เพือ่ความมั่นคง) 

ยอดยกมา ณ วนัที่  1 ตุลาคม 2563 180,961,885.11 --- 8,777,600.00 143,122,174.57 

บวก เงินฝากเพิ่มระหวา่งปี 24,724,824.77 7,656,856.08 7,548,600 4,471,501.36 

หกั สมาชิกถอนเงินฝากระหวา่งปี 12,317,574.31 7,656,856.08 10,186,500 5,230,529.24 

เงนิฝากคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2564 193,369,135.57 --- 6,139,700 142,363,146.69 
 

     * ปัจจุบนัอตัราดอกเบีย้  - เงินฝากออมทรพัย ์    รอ้ยละ  3.75 ตอ่ปี 

- เงินฝากออมทรพัยจ์ากเงินกูพ้ิเศษ   รอ้ยละ  3.75 ตอ่ปี 

    - เงินฝากออมทรพัยพ์เิศษ (เพื่อความมั่นคง)  รอ้ยละ  0.25 ตอ่ปี 

    - เงินฝากสะสมทรพัย ์    รอ้ยละ  4.00 ตอ่ปี 
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เงนิใหกู้แ้กส่มาชกิ 
 

 ในระหว่างปีสหกรณ์ฯ ใหเ้งินกู้แก่สมาชิกรวม  3,073 สญัญา เป็นจาํนวนเงินทัง้สิน้  1,096,085,015.20 บาท 

(หนึ่งพนัเก้าสิบหกลา้นแปดหมื่นหา้พนัสิบหา้บาทยี่สิบสตางค)์ รายละเอียดปรากฏตามตาราง 
หน่วย : บาท 

ลาํดบั รายการ จาํนวนสญัญา จาํนวนเงิน 

1 เงินกูเ้พ่ือเหตฉุกุเฉิน 2,395 52,313,900.00 

2 เงินกูส้ามญั 641 1,027,609,800.00 

3 เงินกูส้ามญัเพ่ือซือ้รถจกัรยานยนต ์ 1 50,000.00 

4 เงินกูส้ามญัเพ่ือซือ้คอมฯ และเทคโนโลยีฯ 3 94,890.00 

5 เงินกูส้ามญัเพ่ือซือ้อาวธุปืน -- 0.00 

6 เงินกูส้ามญัเพ่ือพัฒนาคณุภาพชีวิต 3 8,366,425.20 

7 เงินกูพิ้เศษเพ่ือประกอบอาชีพ 30 7,650,000.00 

 รวม 3,073 1,096,085,015.20 
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เงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิอืน่ 
 

 ณ วัน ท่ี   30  กันยายน 2564  มีหนี ้คงเหลือจากการกู้ยืมเ งินจากสถาบันการเ งินอื่น จํานวน  

1,351,814,048.20 บาท (หน่ึงพันสามรอ้ยห้าสิบเอ็ดล้านแปดแสนหน่ึงหม่ืนส่ีพันส่ีสิบแปดบาทยี่สิบสตางค)์

รายละเอียดปรากฏตามตาราง 

หน่วย : บาท 

ท่ี ช่ือสถาบนัการเงิน ประเภทเงินกู ้ วงเงินกู ้ เงินกูค้งเหลือ 

1 ชุมนมุสหกรณอ์อมทรพัยแ์หง่ประเทศไทย จาํกดั ระยะยาว 500,000,000 472,000,000.00 

2 ธนาคารกรุงไทย จาํกดั เบิกเกินบญัชี 30,000,000 --- 

  ตั๋วสญัญาใชเ้งิน 555,000,000 --- 

3 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร เครดิตเงินสด 100,000,000 --- 

  ตั๋วสญัญาใชเ้งิน 550,000,000 524,500,000.00 

4 สหกรณ์ออมทรพัยก์ระทรวงมหาดไทย จาํกัด ระยะยาว 140,000,000 102,386,620.00 

5 ธนาคารออมสิน จาํกดั ระยะยาว 200,000,000 2,927,428.20 

  ตั๋วสญัญาใชเ้งิน 250,000,000 --- 

6 ธนาคารแลนดแ์อนดเ์ฮา้ส ์จาํกดั ตั๋วสญัญาใชเ้งิน 250,000,000 250,000,000.00 

 รวม  6 สถาบนั เป็นจาํนวนเงนิทัง้สิน้  2,575,000,000 1,351,814,048.20 

 

 

สทิธปิระโยชนส์ําหรบัสมาชกิ 
 

ทนุสง่เสรมิการศกึษาบุตรสมาชกิ 
 

 คณะกรรมการดาํเนินการชุดท่ี 48 ได้จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนทุนส่งเสริมการศึกษาให้กับ        

บตุรสมาชิกเป็นเงินจาํนวน  1,800,000.- บาท (หน่ึงล้านแปดแสนบาทถ้วน) แยกตามประเภทของทุนแต่ละ

ประเภทไดด้งันี ้

ทนุระดบั จ่ายทนุละ (บาท) จาํนวนทนุ (ทนุ) เป็นเงิน (บาท) 

ประถมศึกษา 2,000 163 326,000.00  บาท 

มธัยมศึกษา 3,000 278 834,000.00  บาท 

อดุมศึกษา 4,000 160 640,000.00  บาท 

รวม   601 1,800,000.00  บาท 
 

หมายเหต ุ: สมาชิกสามารถตรวจสอบรายช่ือไดใ้นภาคผนวก 
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เงนิสงเคราะหเ์กีย่วกบัการศพของสมาชกิ 
 

 ในระหว่างปีสหกรณ์ฯ จ่ายเงินสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพจํานวน  23  ราย เป็นจํานวนเงินทั้ง สิ ้น  

690,000.- บาท (หกแสนเกา้หม่ืนบาทถว้น) รายละเอียดปรากฏตามตาราง 

ลาํดับท่ี ยศ - นาม นามสกลุ สงักดั จาํนวนเงิน(บาท) 

1 ด.ต.ภาณเุดช มาตวงษ ์ สภ.เมืองบรีุรมัย ์ 30,000.- 

2 ด.ต.ธีระชยั ดอกเข็ม สภ.นางรอง 30,000.- 

3 ร.ต.ต.ประยรู จนัทรคาต สภ.นางรอง 30,000.- 

4 ด.ต.สาํราญ แกว้หาวงศ ์ สภ.ลาํปลายมาศ 30,000.- 

5 ร.ต.ต.สิทธิชยั ไชยศรีรมัย ์ สภ.ละหานทราย 30,000.- 

6 ร.ต.อ.พีระพล สิทธะนะ สภ.สตึก 30,000.- 

7 ด.ต.จาํนงค ์ เฮ่ประโคน สภ.โคกกระชาย 30,000.- 

8 ด.ต.สมศกัดิ ์ เจริญศิริ สภ.ลาํดวน 30,000.- 

9 ร.ต.ต.วิชิต เหมพรมมา สภ.หนองหงส ์ 30,000.- 

10 ร.ต.อ.ณรินทร ์ รงัสงูเนิน สภ.ปะคาํ 30,000.- 

11 ด.ต.ประกิจ ยึนประโคน สภ.พลบัพลาชยั 30,000.- 

12 พ.ต.ท.พิเชษฐ ์ แกว้ไธสง สภ.บา้นใหม่ฯ 30,000.- 

13 ด.ต.ศิราวธุ หลอดทอง สภ.ชาํนิ 30,000.- 

14 ร.ต.อ.ดาํรงคฤ์ทธิ ์ เอี่ยมนอก บาํนาญ 30,000.- 

15 ร.ต.ท.เกรียงไกร ขนุทอง บาํนาญ 30,000.- 

16 ร.ต.อ.ถนอม กอรป์กลุหิรญั บาํนาญ 30,000.- 

17 ด.ต.ธรรมนญู เท่ียงปา บาํนาญ 30,000.- 

18 ร.ต.ท.สมโภชน ์ เท่ียงคณู บาํนาญ 30,000.- 

19 ร.ต.ต.แหลมไทย ศิริธร บาํนาญ 30,000.- 

20 ร.ต.ต.ฐากรู เวชประโคน บาํนาญ 30,000.- 

21 ด.ต.ธวชัชยั ชมุสงค ์ บาํนาญ 30,000.- 

22 ร.ต.ท.วิษณ ุ ปานะโปย บาํนาญ 30,000.- 

23 ร.ต.ท.เด่น ปรกัเอโก ต่างจงัหวดั 30,000.- 
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เงนิชว่ยเหลอืสมาชกิทีไ่ดร้บับาดเจ็บจากการปฏบิตัหินา้ที ่
 

ในระหว่างปีสหกรณฯ์ จ่ายเงินช่วยเหลือสมาชิกกรณีได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าท่ีจาํนวน  9 ราย 

เป็นจาํนวนเงินทัง้สิน้  39,000.- บาท (สามหม่ืนเกา้พันบาทถว้น)รายละเอียดปรากฏตามตาราง 

ลาํดับท่ี ยศ - นาม นามสกลุ สงักดั จาํนวนเงิน(บาท) 

1 ด.ต.สาํเร็จ   กาํประโคน สภ.ประโคนชยั 2,000 

2 ร.ต.อ.นิรุธ   สาระสิทธิ์ สงักดั สภ.เมืองบรีุรมัย ์ 3,000 

3 ด.ต.วิเศษ   ยืนกระมล สงักดั สภ.บา้นกรวด 3,000 

4 ร.ต.อ.เฉลิมพล   สว่างศรี สภ.ลาํปลายมาศ 10,000 

5 ด.ต.สกุิจ   เกียววานิช  สภ.แคนดง 3,000 

6 ส.ต.อ.รชัพงษ ์  สิทธิบรูณานนท ์ สภ.ลาํปลายมาศ 10,000 

7 ด.ต.สน ปินะกาพัง สภ.เมืองบรีุรมัย ์ 3,000 

8 ส.ต.ท.สรุเสกข ์ รอดจากเข็ญ สภ.นางรอง 3,000 

9 ส.ต.ท.ภานมุาส ณรงัศรี สภ.หนองกี่ 2,000 

 

เงนิชว่ยเหลอืสมาชกิประสบอคัคภียั 
 

 ในระหว่างปีสหกรณฯ์ จ่ายเงินช่วยเหลือสมาชิกกรณีประสบอคัคีภัยจาํนวน  2 ราย เป็นจาํนวนเงินทั้งสิน้  

10,000.- บาท (หน่ึงหม่ืนบาทถว้น) รายละเอียดปรากฏตามตาราง 

ลาํดับท่ี ยศ - นาม นามสกลุ สงักดั จาํนวนเงิน(บาท) 

1 ส.ต.ท.ณฐันนัท ์  บญุวงษเ์จริญศิล  สภ.นางรอง 5,000 

2 ส.ต.อ.ปราโมทย ์  เสกขา  สภ.โนนดินแดง 5,000 

 

เงนิชว่ยเหลอืสมาชกิประสบเหตวุาตภยั  
 

ในระหว่างปีสหกรณฯ์ จ่ายเงินช่วยเหลือสมาชิกกรณีประสบเหตุวาตภัย จาํนวน  1 ราย เป็นจาํนวนเงิน

ทัง้สิน้  5,000.- บาท (หา้พันบาทถว้น) รายละเอียดปรากฏตามตาราง 

ลาํดับท่ี ยศ - นาม นามสกลุ สงักดั จาํนวนเงิน(บาท) 

1 ร.ต.อ.บรรจง เพ็งประโคน  ขา้ราชการบาํนาญ  5,000 
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เงนิทนุสวสัดกิารสมาชกิผูค้ํา้ประกนัเงนิกู ้
 

ตัง้แต่เร่ิมดาํเนินการจดัทาํโครงการเงินทุนสวัสดิการสมาชิกผู้ค ํา้ประกันเงินกู้ สหกรณฯ์ ได้จ่ายเงินทุน

สวสัดิการฯ เพ่ือช่วยเหลือสมาชิกรวม  168 ราย เป็นจาํนวนเงินทั้งสิน้  72,753,022.44 บาท (เจ็ดสิบสองลา้น- 

เจ็ดแสนหา้หม่ืนสามพันยี่สิบสองบาทส่ีสิบส่ีสตางค)์  กรณีสมาชิกเสียชีวิต จาํนวน  159 ราย และกรณีสมาชิก 

โดนไล่ออกจากราชการ จาํนวน  9 ราย 

ปัจจุบันมี เ งิน คง เหลื อจา กกา รจัดสร รกํา ไร สุทธิ และงบป ระมาณ ราย จ่าย ปร ะจํา ปีจํา นว น     

26,846,977.56 บาท (ยี่สิบหกลา้นแปดแสนส่ีหม่ืนหกพันเกา้รอ้ยเจ็ดสิบเจ็ดบาทหา้สิบหกสตางค)์ 

 ในระหว่างปีสหกรณจ่์ายเงินทนุสวสัดิการสมาชิกผูค้ ํา้ประกนัเงินกู ้กรณีสมาชิกเสียชีวิต จาํนวน  16 ราย 

เป็นจาํนวนเงินทั้งสิน้  9,053,076.- บาท (เก้าล้านห้าหม่ืนสามพันเจ็ดสิบหกบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏ      

ตามตาราง 

ลาํดับท่ี ยศ - นาม นามสกลุ สงักดั จาํนวนเงิน(บาท) 

1 ด.ต.ภานเุดช มาตวงศ ์ สภ.เมืองบรีุรมัย ์ 170,338 

2 ด.ต.ธีระชยั ดอกเข็ม สภ.นางรอง 540,000 

3 ร.ต.ต.ประยรู จนัทรคาต สภ.นางรอง 630,000 

4 ร.ต.ท.สิทธิชยั ไชยศรีรมัย ์ สภ.ละหานทราย 630,000 

5 ด.ต.สาํราญ แกว้หาวงษ ์ สภ.ละหานทราย 630,000 

6 ร.ต.อ.พีรพล สิทธะนะ สภ.สตึก 630,000 

7 ด.ต.จาํนงค ์ เฮ่ประโคน สภ.โคกกระชาย 630,000 

8 ด.ต.สมศกัดิ ์ เจริญศิริ สภ.ลาํดวน 630,000 

9 ร.ต.ต.วิชิต เหมพรมมา สภ.หนองหงส ์ 630,000 

10 ร.ต.ท.ณรินทร ์ รงัสงูเนิน สภ.ปะคาํ 630,000 

11 ด.ต.ประกิจ ยึนประโคน สภ.พลบัพลาชยั 630,000 

12 พ.ต.ท.พิเชษฐ ์ แกว้ไธสง สภ.บา้นใหม่ไชยพจน ์ 630,000 

13 ด.ต.ศิราวธุ หลอดทอง สภ.ชาํนิ 630,000 

14 ร.ต.อ.ถนอม กอรป์กลุหิรญั บาํนาญ 305,646 

15 ร.ต.ท.ธวชัชยั ชมุสิทธิ์ บาํนาญ 477,092 

16 ร.ต.ท.เด่น ปรกัเอโก ต่างจงัหวดั 630,000 
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จดัทําประกนัภยัคุม้ครองอบุตัเิหตุและการเจ็บป่วยดว้ยโรคตดิเชือ้ 
ไวรสัโคโรนา 2019  (COVID-19) เพือ่เป็นสวสัดกิารใหก้บัสมาชกิ 

 

  คณะกรรมการดาํเนินการชดุท่ี 48 ไดจ้ดัทาํประกนัภัยคุม้ครองอบุตัิเหตแุละการเจ็บป่วยด้วยโรค

ติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) กบั บริษัท อาคเนยป์ระกนัภัย จาํกัด (มหาชน) เพ่ือเป็นสวัสดิการให้กับ

สมาชิกของสหกรณฯ์ จาํนวน  2,964 คน วงเงินทุนเอาประกันรายละ  50,000.- บาท  เร่ิมความคุ้มครองตั้งแต่   

28 มกราคม 2564 ถึง วนัท่ี 27 มกราคม 2565  
 

สนบัสนนุกจิกรรมของหนว่ยงานตํารวจภธูรจงัหวดับรุรีมัย,์สํานกังานตํารวจแหง่ชาต,ิ
หนว่ยงานอืน่ และร่วมการกศุลต่างๆ 

 

ลาํดบัท่ี รายการ จาํนวนเงิน(บาท) 

1 สนบัสนนุงบประมาณการจดัทาํโครงการส่งเสริมและจดัสวสัดิการแก่บตุรธิดา

สมาชิกของตาํรวจภูธรจงัหวดับรีุรมัย ์

 

50,000.- 

2 สนบัสนนุงบประมาณการจดัทาํโครงการอบรมขบัเคล่ือนการดาํเนินงาน 

 ส่ือ-สรา้ง-สาร ของตาํรวจภูธรจงัหวดับรีุรมัย ์

 

50,000.- 

3 สนบัสนนุค่าใชจ่้ายในการจดักิจกรรมวนัสหกรณแ์ห่งชาติ ของสาํนกังานสหกรณ์

จงัหวดับรีุรมัย ์

 

2,000.- 

4 บริจาคเงินสมทบกองทนุสวสัดิการสาํนกังานกาํลงัพล สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ  

เพ่ือช่วยเหลือขา้ราชการตาํรวจท่ีไดร้บับาดเจ็บ ทพุพลภาพ และเสียชีวิตจากการ

ปฏิบตัิหนา้ท่ี 

 

 

200,000.- 

5 จดัซือ้ขา้วสารเพ่ือมอบเป็นสวสัดิการให้กับทุกหน่วยในสังกัดตาํรวจภูธรจังหวัด

บรีุรมัย ์และเป็นการช่วยเหลือพ่ีนอ้งเกษตรกร 

 

100,000.- 

6 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมมอบประกาศนียบัตรและประดับยศ        

ว่าท่ี ร้อยตาํรวจตรี ให้แก่ข้าราชการตาํรวจชั้นประทวนยศดาบตาํรวจท่ีมีอาย ุ   

53 ปีขึน้ไป เป็นนายตํารวจชั้นสัญญาบัตร ประจําปีงบประมาณ 2564 ของ

ตาํรวจภูธรจงัหวดับรีุรมัย ์

 

 

 

50,000.- 

7 สนบัสนนุค่าใชจ่้ายในการจดัทาํโครงการจดังานฉลองวนัเด็กแห่งชาติ     

 ของตาํรวจภูธรจงัหวดับรีุรมัย ์

 

6,000.- 
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ลาํดบัท่ี รายการ จาํนวนเงิน(บาท) 

8 ร่วมสนบัสนนุอาหารและเคร่ืองดื่ม ในการจดัทาํโครงการ “การวางแผนวยัเกษียณ

ใหมี้ความสขุและมั่นคง” ของตาํรวจภูธรจงัหวดับรีุรมัย ์

 

6,570.- 

9 สนบัสนนุงบประมาณใหก้บัตาํรวจภูธรจงัหวดับรีุรมัย ์ในการจดัทาํโครงการจดัหา

เคร่ืองคอมพิวเตอรแ์ละอุปกรณเ์พ่ือมอบให้กับหน่วยงานในสังกัดตาํรวจภูธร

จงัหวดับรีุรมัย ์จาํนวน  38 หน่วย 

 

 

987,620.- 

10 ร่วมบริจาคทาํบญุถวายผา้พระกฐินพระราชทานของกรมส่งเสริมสหกรณป์ระจาํปี 

2564 ณ วดัเจ็ดยอด ตาํบลเวียง อาํเภอเมืองเชียงราย จงัหวดัเชียงราย 

ของกรมส่งเสริมสหกรณ ์

 

 

1,000.- 

11 ร่วมบริจาคทาํบญุถวายผา้พระกฐินพระราชทาน ณ วดับวังาม พระอารามหลวง 

ตาํบลบวังาม อาํเภอดาํเนินสะดวก จงัหวดัราชบรีุ ของชมุนมุสหกรณอ์อมทรพัย์

แห่งประเทศไทย จาํกดั 

 

 

1,000.- 
 

สุดท้ายนี ้ในนามคณะกรรมการด ําเนินการ ขอขอบคุณฝ่ายส่งเสริมและฝ่ายตรวจสอบทุกท่านท่ีให ้       

ความร่วมมือเป็นท่ีปรึกษาในงานทกุดา้นและเขา้ร่วมประชมุชีแ้จง ให้คาํแนะนาํ และให้ข้อคิดท่ีเป็นประโยชนต์่อ

การดาํเนินงานตลอดมา และขอขอบคณุสมาชิกทกุท่านท่ีเขา้ร่วมประชมุใหญ่วนันี ้

จึงเสนอท่ีประชมุใหญ่เพ่ือทราบ 

มติท่ีประชมุ....................................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

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

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

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

..................................................................................................................................................................... 
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3.2  เร ือ่งรายงานการตรวจสอบกจิการ 
 

เรียน ท่ีประชุมใหญ่สหกรณอ์อมทรพัยต์าํรวจภธูรจงัหวดับรุีรมัย ์จาํกดั 

ตามที่ท่ีประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 2563 เม่ือวนัที่  15 ตุลาคม 2563 ได้เลือกตั้งข้าพเจ้าเป็นผู้ตรวจสอบกิจการของ

สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีร ัมย์จํากัด ประจําปีทางบัญชีสิน้สุดวันที่  30 กันยายน 2564 ซึ่งข้าพเจ้าได้ทําการ

ตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการดําเนินการเป็นประจําทุกเดือนที่เข้าตรวจสอบ นั้น ข้าพเจ้าขอเสนอ     

ผลการตรวจสอบประจาํปีโดยสรุป ดงัต่อไปนี ้

1. วตัถุประสงคข์องการตรวจสอบ 

     1.1 เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดาํเนินการ 

     1.2 เพ่ือตรวจสอบการปฏบิตัิงานเกี่ยวกบัการบญัชีและการควบคุมการเงิน 

     1.3 เพ่ือตรวจสอบการดาํเนินงานอื่นๆ ของสหกรณ ์

     1.4 เพ่ือใหข้อ้เสนอแนะในการปรบัปรุงแกไ้ขการปฏบิตัิงานดา้นบญัชี การเงิน และการดาํเนินงานอื่น  ๆ

2. ขอบเขตการตรวจสอบ 

     2.1 ตรวจสอบความถูกตอ้งของการบนัทึกบญัชีตามเอกสารหลกัฐาน 

     2.2 ตรวจสอบการควบคุมการเงินตามระเบียบและขอ้กาํหนดของสหกรณ ์

     2.3 ตรวจสอบการดาํเนินงานตามวตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบั ระเบียบ และมติของที่ประชุม 

     2.4 ตรวจสอบการบริหารของคณะกรรมการดาํเนินการตามแผนงานและงบประมาณที่กาํหนดไว ้

3. ผลการตรวจสอบและขอ้เสนอแนะที่สหกรณค์วรแกไ้ข 

     3.1 ผลดา้นการดาํเนินงาน 

ผลการดาํเนินงานในรอบปี มดีังนี ้   

   รายได ้ 262,560,938.86 บาท 

   ค่าใชจ้่าย 63,638,264.08 บาท 

   กาํไรสทุธ ิ 198,922,674.78 บาท 

   กาํไรสทุธิเพิม่ขึน้จากปีก่อน  7,576,313.61 คิดเป็นรอ้ยละ 3.96   
 

     3.2 ดา้นการเงิน 

ณ วันสิ ้น ปีมีเ งินสดค งเห ลือใ นมือจํานวน   21,394 .12  บ าท มีเงิ นฝากธ นาค าร 8  บัญชี รวมจํานวนเงิน    

129,004,692.03 บาท มีเงินฝากชุมนุมสหกรณอ์อมทรพัยต์าํรวจแห่งชาติจาํนวน  100,224.41 บาท 

เงินสดและเงินฝากถูกต้องตามบัญชีและสมุดคู่ฝาก การควบคุมการใช้จ่ายของสหกรณ์เป็นไปตามระเบียบว่าด้วย      

การรบัจ่ายและเก็บรกัษาเงินสดในมือไม่เกิน  30,000.00 บาท การใช้จ่ายเงินของสหกรณ์ได้จ่ายไปเพ่ือกิจการของสหกรณ์ฯ     

ควรแก่เหตุผล ตามระเบียบ มติที่ประชุม และอยู่ภายในวงเงินงบประมาณท่ีได้ร ับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่โดยวิธีถัวจ่ายได ้        

ทุกรายการ 

     3.3 ดา้นการบริหารงานของสหกรณ ์

คณะกรรมการไดก้าํหนดระเบียบว่าดว้ยการแบ่งแยกหนา้ที่ของเจา้หนา้ที่สหกรณ์ไว้อย่างชัดเจน โดยเหมาะสม รัดกุม     

และบริหารงานตามนโยบาย แผนงาน กฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบ มติที่ประชุมใหญ่ และมติที่ประชุมคณะกรรมการ 
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     3.4 ดา้นบญัชี 

สหกรณจ์ดัทาํบญัชีเรียบรอ้ยเป็นปัจจุบนั มีเอกสารหลกัฐานประกอบการบนัทึกบญัชีครบถว้นสมบูรณ ์มีการใชโ้ปรแกรม

คอมพิวเตอรม์าประมวลผลทัง้ระบบ จึงไดข้อ้มลูที่ถูกตอ้ง สามารถเปรียบเทียบบญัชีย่อยและบญัชีคุมยอดไดอ้ย่างถูกตอ้ง รวดเร็ว   

เป็นปัจจุบนั 
 

     3.5 ดา้นการใหกู้แ้ก่สมาชิก 

      จาํนวนเงนิ  

3.5.1 ยอดยกมา ณ วนัตน้ปี   3,385,795,465.00 บาท 

3.5.2 เงนิใหกู้ร้ะหวา่งปี     

         - เงนิกูเ้พือ่เหตุฉกุเฉิน จาํนวน  2,395       สญัญา 52,313,900.00 บาท 

         - เงนิกูส้ามญั จาํนวน     641       สญัญา 1,027,609,800.00 บาท 

         - เงนิกูส้ามญัเพือ่พฒันาคุณภาพชีวติ จาํนวน         3 สญัญา 8,366,425.20 บาท 

         - เงนิกูโ้ครงการ จาํนวน         4        สญัญา 144,890.00 บาท 

         - เงนิกูพ้เิศษ จาํนวน       30          สญัญา 7,650,000.00 บาท 

3.5.3 รบัชาํระระหวา่งปี   1,159,558,204.20 บาท 

3.5.4 ยอดคงเหลอื ณ วนัสิน้ปี   3,322,322,276.00 บาท 

เงนิใหกู้แ้ก่สมาชิก ลดลงจากปีก่อน  63,473,189.00 บาท  คดิเป็นรอ้ยละ 1.87  

ณ วนัท่ี  30 กันยายน 2564 สหกรณฯ์ มบีัญชลีกูหนีข้าดสมาชิกภาพคงเหลอืจาํนวน  7,063,407.00 บาท  และบัญชคี่าเผือ่ 

หนีส้งสยัจะสญู-ลกูหนีข้าดสมาชิกภาพ จาํนวน  758,688.50 บาท 
 

     3.6 ดา้นเงินลงทุน 

สหกรณมี์เงินลงทุนที่ไม่อยู่ในความตอ้งการของตลาด ดงันี ้

 ยอดยกมาตน้ปี เพิม่ขึน้ ลดลง คงเหลอื  

หุน้ ชสอ.แห่งประเทศไทย 13,898,000.00 0.00 0.00 13,898,000.00 บาท 

หุน้สามัญ บมจ.สหประกันชีวติ 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 บาท 

หุน้ ชสอ.ตาํรวจแห่งชาต ิ 603,000.00 2,000.00 0.00 605,000.00 บาท 

รวมทัง้สิน้ 14,521,000.00 2,000.00 0.00 14,523,000.00 บาท 

เงนิลงทุน เพิม่ขึน้จากปีก่อน  2,000.00 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 0.01 
 

     3.7 ดา้นเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้ืม 

 ยอดยกมาตน้ปี กูเ้พิ่ม ชาํระคืน คงเหลือ  

เงนิเบกิเกินบญัชี ธ.กรุงไทย 0.00 989,094,865.68 989,094,865.68 0.00 บาท 

ตั๋วสญัญาใชเ้งนิ ธ.ก.ส. 137,500,000.00 1,419,000,000.00 1,032,000,000.00 524,500,000.00 บาท 

ตั๋วสญัญาใชเ้งนิ ธ.ออมสนิ 250,000,000.00 200,000,000.00 450,000,000.00 0.00 บาท 

ตั๋วสญัญาใช้เงิน ธ.แลนดแ์อนดเ์ฮ้าส ์ 0.00 500,000,000.00 250,000,000.00 250,000,000.00 บาท 

เงนิกู ้ธ.ออมสนิ 0.00 2,927,428.20 0.00 2,927,428.20 บาท 

เงนิกู ้ชสอ.ระยะปานกลาง 328,564,887.55 0.00 328,564,887.55 0.00 บาท 

เงนิกู ้ชสอ.ระยะยาว2 496,000,000.00 0.00 24,000,000.00 472,000,000.00 บาท 

เงนิกู ้ชสอ.ระยะยาว3 143,550,000.00 0.00 143,550,000.00 0.00 บาท 

เงนิกู ้สอ.กระทรวงมหาดไทย 129,132,461.00 0.00 26,745,841.00 102,386,620.00 บาท 

รวมท้ังสิ้น 1,484,747,348.55 3,111,022,293.88 3,243,955,594.23 1,351,814,048.20 บาท 

     เงนิเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงนิกูยื้ม ลดลงจากปีก่อน  132,933,300.35 บาท  คดิเป็นรอ้ยละ 8.95 



                              รบัทราบรายงานผลการตรวจสอบของผูต้รวจสอบกิจการประจาํปี 2564 
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    3.8 ดา้นการรบัฝากเงิน 

ประเภทเงินรบัฝาก ยอดยกมาตน้ปี รบัฝากเพ่ิม ถอน คงเหลือ  

เงินรบัฝากออมทรพัย ์ 180,961,885.11 24,724,824.77 12,317,574.31 193,369,135.57 บาท 

เงนิรบัฝากออมทรพัย(์กูพ้ิเศษ) 0.00 7,656,856.08 7,656,856.08 0.00 บาท 

เงินรบัฝากสะสมทรพัย ์ 8,777,600.00 7,548,600.00 10,186,500.00 6,139,700.00 บาท 

เงินรบัฝากออมทรพัย์(เพ่ือความมั่นคง) 143,122,174.57 4,471,501.36 5,230,529.24 142,363,146.69 บาท 

รวมทั้งสิน้ 332,861,659.68 44,401,782,21 35,391,459.63 341,871,982.26 บาท 

     เงินรบัฝากจากสมาชิก เพ่ิมขึน้จากปีก่อน  9,010,322.58 บาท  คิดเป็นรอ้ยละ 2.71 
 

     3.9 ดา้นทุนเรือนหุน้ 

 ยอดยกมาตน้ปี ซือ้หุน้เพ่ิม ถอนหุน้ คงเหลือ  

ทุนเรือนหุน้ 1,150,269,690.00 102,702,000.00 23,216,310.00 1,229,755,380.00 บาท 

     ทุนเรือนหุน้ เพ่ิมขึน้จากปีก่อน  79,485,690.00 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 6.91 
 

     3.10 ทุนสาํรองและทุนสะสมต่างๆ ตามขอ้บงัคบั 

 ยอดยกมาตน้ปี เพ่ิมขึน้ ลดลง คงเหลือ  

ทุนสาํรอง 279,384,377.95 30,460,177.17 0.00 309,844,555.12 บาท 

ทุนรกัษาระดบัเงินปันผล 1,910,000.00 100,000.00 0.00 2,010,000.00 บาท 

ทุนสาธารณประโยชน ์ 4,756,945.89 4,002,000.00 4,413,550.00 4,345,395.89 บาท 

เงินทนุสวสัดิการสมาชิกผูค้ํ้าประกนัเงินกู ้ 26,700,053.56 9,200,000.00 9,053,076.00 26,846,977.56 บาท 

รวมทั้งสิน้ 312,751,377.40 43,762,177.17 13,466,626.00 343,046,928.57 บาท 

     ทุนสาํรองและทุนสะสมต่างๆ ตามขอ้บงัคบั เพ่ิมขึน้จากปีก่อน  30,295,551.17 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 9.69  
 

     3.11 การให้ข้อสังเกตและคําแนะนํา 

จากการตรวจสอบ ไม่ปรากฏขอ้บกพร่องอนัจะเป็นผลกระทบใหเ้กิดความเสียหายแก่สหกรณ์แต่อย่างใด  ขอขอบคุณ

คณะกรรมการดาํเนินการ,เจา้หนา้ที่สหกรณ ์และสมาชิกทุกท่านที่ใหค้วามร่วมมือในการตรวจสอบ เพ่ือให้การตรวจสอบสําเร็จ

ลุล่วง ไปดว้ยดี 

 

(ลงช่ือ)            

         (นางสาวอารีรตัน ์ สมานดุษณี) 

              ผูต้รวจสอบกิจการ 

 

ที่อยู่  188/50 หมู่บา้นนีโอแลนด ์ซอย 9 หมู่ที่ 16 

ตาํบลนอกเมือง  อาํเภอเมือง  จงัหวดัสุรินทร ์

โทร. 062-3519445,089-2803629 

มตท่ีิประชมุ................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................ 
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ระเบยีบวาระที ่4 
เร ือ่งเพือ่พจิารณา 

 
 

 

4.1 เร ือ่งพจิารณาอนมุตังิบการเงนิประจาํปี 2564 
 

หนังสือรับรองของสหกรณ 
 

ท่ี สอ.3961/2564                                         สหกรณออมทรัพยตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย จาํกัด                                  
 

   วันท่ี  7  ตุลาคม  2564 
 

เรียน นายเอ่ียม   จนัทเทวนุมาส  ผูสอบบัญชี 
 

หนังสือรับรองฉบับนี้ใหไวเพื่อประโยชนของทานในการตรวจสอบงบการเงินของสหกรณออมทรัพย

ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย  จํากัด  สําหรับปส้ินสุดวันท่ี  30  กันยายน  2564 เพื่อแสดงความเห็นวางบการเงิน

ดังกลาวแสดงฐานะการเงิน  ณ  วันท่ี  30  กันยายน  2564 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปส้ินสุดวัน

เดียวกันของสหกรณออมทรัพยตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย จํากัด โดยถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามระเบียบท่ี

นายทะเบียนสหกรณกําหนดหรือไม   

ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการจัดใหมีการจัดการท่ีมีประสิทธิผล เพื่อใหการดําเนินงานของสหกรณเปนไป

ตามกฎหมายสหกรณ ระเบียบ ขอบังคับท่ีเก่ียวของ 

ขาพเจาขอรับรองรายละเอียดเก่ียวกับงบการเงินท่ีทานตรวจสอบตามท่ีขาพเจาทราบและคิดวาควรจะเปนไป

ดังตอไปนี้ 

1. งบการเงิน 

    1.1 ตามขอตกลงในการรับงานตรวจสอบวันท่ี  5  ตุลาคม  2563  ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการจัดทํา

งบการเงิน โดยถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามระเบียบท่ีนายทะเบียนสหกรณกําหนด 

   1.2 งบการเงินไมมีการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ ซ่ึงรวมถึงการละเวนการแสดง

รายการและขอมูลตาง ๆ  

   1.3 ขอสมมติท่ีสําคัญท่ีสหกรณใชในการประมาณการทางบัญชีมีความสมเหตุสมผล 

   1.4 รายการหรือขอมูลดังตอไปนี้มีการบันทึกหรือเปดเผยไวอยางเพียงพอและเหมาะสมในงบการเงิน   

เชน รายการธุรกิจท่ีมีกับสาขาของสหกรณหรือบุคคลอ่ืน ขอตกลงกับสถาบันการเงินเก่ียวกับภาระผูกพันเงินฝาก หรือ

ขอจํากัดการใชเงินกู  สินทรัพยท่ีใชเปนหลักประกัน 

   1.5 เหตุการณภายหลังวันท่ีในงบการเงินท่ีระเบียบนายทะเบียนสหกรณกําหนดใหปรับปรุงหรือเปดเผยได

ปรับปรุงหรือเปดเผยแลว 
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   1.6 ผลของการไมแกไขขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงไมมีสาระสําคัญ ขอสังเกต ท้ังตอเฉพาะรายการหรือ

โดยรวมตองบการเงิน รายการของขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงท่ีไมแกไขไดจัดทําเปนเอกสารแนบของหนังสือรับรองนี้ 

   1.7 ไมมีรายการผิดปกติท่ีเก่ียวของกับการกระทําของคณะกรรมการดําเนินการหรือเจาหนาท่ีของสหกรณ 

ผูซ่ึงมีหนาท่ีสําคัญเก่ียวกับระบบบัญชีและระบบการควบคุมภายใน หรือรายการผิดปกติท่ีมีผลกระทบอยางเปน

สาระสําคัญตองบการเงิน 

   1.8 สหกรณมีกรรมสิทธ์ิในสินทรัพยท้ังหมดอยางถูกตองตามกฎหมายและไมมีภาระผูกพันหรือขอผูกมัดใด 

ๆ ในสินทรัพยของสหกรณ เวนแตท่ีไดเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

   1.9 สหกรณไดบันทึกหรือเปดเผยรายการหนี้สินท้ังหมดของสหกรณ ท้ังท่ีเกิดข้ึนแลว 

และอาจเกิดข้ึนในภายหนาไวอยางเหมาะสม รวมท้ังไดมีการเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบ 

งบการเงินเก่ียวกับหลักประกันท้ังหมดท่ีสหกรณใหแกบุคคลท่ีสาม นอกจากนี้สหกรณไมมีคดีฟองรองอ่ืนและไมมีคดีท่ี

คาดวาจะเกิดข้ึน 

   1.10 นอกจากเรื่องท่ีอธิบายไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินแลว ไมมีเหตุการณใดเกิดข้ึนหรือไมปรากฏ

ขอเท็จจริงใดท่ีมีผลกระทบตองบการเงินอยางมีสาระสําคัญ ซ่ึงตองนํามาปรับปรุงงบการเงิน หรือเปดเผยในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินอีก 

2. การใหขอมูล 

   ขาพเจาไดจัดเอกสารหลักฐานและขอมูลดังตอไปนี้ใหทานตรวจสอบครบถวนแลว คือ 

   2.1 บันทึกรายการทุกรายการในบัญชี เอกสารหลักฐานประกอบรายการบัญชี และขอมูลอ่ืนท่ีเก่ียวของ

ท้ังหมด 

   2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการและรายงานการประชุมใหญ 

   2.3 ขอมูลอ่ืนท่ีทานขอจากขาพเจาเพื่อวัตถุประสงคของการตรวจสอบ 

   2.4 เขาถึงบุคคลในสหกรณท่ีทานระบุวาจําเปนในการไดมาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชีอยางไมจํากัด 

   2.5 สหกรณไดปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาท้ังหมดซ่ึงหากไมปฏิบัติตามอาจมีผลกระทบอยางมี

สาระสําคัญตองบการเงิน นอกจากนี้สหกรณไดปฏิบัติตามระเบียบและขอกําหนดของหนวยงานราชการหรือ

หนวยงานท่ีกํากับดูแล ซ่ึงหากไมปฏิบัติตามอาจมีผลกระทบอยางมีสาระสําคัญตองบการเงิน 

   2.6 สหกรณไดเปดเผยขอมูลท้ังหมดท่ีเปนผลจากการประเมินความเส่ียงเรื่องการทุจริตท่ีมีผลตอการแสดง

งบการเงินท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ 

   2.7 สหกรณไดเปดเผยขอมูลทุกอยาง ซ่ึงเก่ียวของกับการทุจริตหรือสงสัยวาจะทุจริตท่ีสหกรณทราบและท่ี

มีผลกระทบตอสหกรณ โดยเก่ียวของกับคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ เจาหนาท่ีสหกรณท่ีมีบทบาทสําคัญ

เก่ียวกับการควบคุมภายใน หรือบุคคลอ่ืน ซ่ึงการทุจริตมีผลกระทบอยางมีสาระสําคัญตองบการเงิน 
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   2.8 สหกรณไมไดรับหนังสือแจงจากหนวยราชการอันมีผลตองบการเงิน เพราะมิไดปฏิบัติตามกฎหมาย

หรือขอบังคับ ซ่ึงรวมถึงการถูกเรียกชดเชย หรือถูกประเมินภาษีอากร หรือมีหนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึนในภายหนา ซ่ึงควรจะ

ไดนํามาพิจารณาเปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หรือใชเปนหลักเกณฑในการตั้งสํารองคาเสียหายท่ีอาจ

เกิดข้ึน 

 

                    ขอแสดงความนับถือ 

 

                    พนัตํารวจเอก 

      (ปริญญา   พรเดชาพิพัฒ) 

                                       รองประธานกรรมการ ทําหนาท่ีแทนประธานกรรมการ 

 

 

                 (นางจิรพร   ตนัตาปกุล) 

                                     ผูจดัการ 
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                                  ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นมุตัิงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทนุ งบกระแสเงินสด 

และหมายเหตปุระกอบงบการเงินประจาํปี 2564 
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แบบ RQ 2 

รายงาน-ระดบัสหกรณ ์

รายงานผลการประเมนิช ัน้คณุภาพการควบคุมภายใน 

สหกรณอ์อมทรพัยต์ํารวจภูธรจงัหวดับุรรีมัย ์จํากดั 

สําหรบัปีส ิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 2564 

 

  ระดบัช ัน้คณุภาพ 

ส่วนที ่1 สภาพแวดลอ้มการควบคุม ดมีาก 

ส่วนที ่2 ความเสีย่งและกจิกรรมควบคุม ดมีาก 

  ดา้นการเงนิการบญัช ี ดมีาก 

  ธรุกจิสนิเชือ่ ดมีาก 

  ธรุกจิเงนิรับฝาก ดมีาก 

  เงนิลงทนุในหลักกทรัพย ์ ดมีาก 

  ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ ์ ดมีาก 

  เจา้หนีเ้งนิกู ้ ดมีาก 

  สมาชกิและทนุเรอืนหุน้ ดมีาก 

ส่วนที ่3 ระบบขอ้มลูสารสนเทศ และการสือ่สาร ดมีาก 

ส่วนที ่4 ระบบการตดิตามและประเมนิผล ดมีาก 

          สรุปการประเมนิจดัช ัน้คณุภาพ ดมีาก 

  

โดย นายเอีย่ม   จนัทเ์ทวนุมาส    ผูส้อบบญัช ีภาคเอกชน 

6 ตุลาคม 2564 

 

 

 จึงเสนอท่ีประชมุเพ่ือพิจารณา 

มติท่ีประชมุ....................................................................................................................................... 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



กลบัมาเป็นของสมาชิก

โดยตรง ( ข้อ 3+4 ) 
75.81% 

เป็นผลประโยชน์แกส่มาชิก

โดยสว่นรวม  

( ข้อ 1+6+7+8 ) 
20.65% 

เป็นสว่นของกรรมการและ

เจ้าหน้าท่ี ( ข้อ 5 ) 
3.52% 

เป็นของสนันิบาตสหกรณ์ 

( ข้อ 2 ) 
0.02% 

การจัดสรรกําไรสทุธปิระจําปี 2564 
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4.2  เร ือ่งพจิารณาจดัสรรกําไรสุทธปิระจําปี 2564 
 

สหกรณอ์อมทรพัยต์าํรวจภธูรจังหวดับรุรีมัย ์จาํกดั มีกาํไรสทุธิประจาํปี 2564 จาํนวน  198,922,674.78 บาท 

(หน่ึงรอ้ยเกา้สบิแปดลา้นเกา้แสนสองหม่ืนสองพนัหกรอ้ยเจ็ดสิบสี่บาทเจ็ดสิบแปดสตางค์) คณะกรรมการดาํเนินการ    

จึงขอเสนอท่ีประชุมพิจารณาจัดสรรกาํไรสทุธิประจําปี 2564  ซึ่งได้จัดทาํรายละเอียดการจัดสรรโดยหลกัการแลว้

ดงัต่อไปนี ้

การจัดสรรกาํไรสทุธิประจาํปี  2564 

ปี 2564 ปี 2563 

ปันผล  7.75% 

เฉลีย่คืน  23% 

ปันผล  7.75% 

 เฉลีย่คืน  21% 

1. เป็นเงินสาํรองไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของกาํไรสทุธิ 27,995,545.78 14.07% 30,460,177.17 15.92% 

2. เป็นค่าบาํรุงสนันิบาตสหกรณ ์รอ้ยละ 1 ของกาํไรสทุธิ 

    แต่ไม่เกิน  30,000.00 บาท 

 

30,000.00 

 

0.02% 

 

30,000.00 

 

0.02% 

3. เป็นเงินปันผลตามหุน้ท่ีชาํระแลว้ใหจ่้ายไดไ้ม่เกินอตัรารอ้ยละ 

   10 ต่อปี โดยคิดตามสว่นระยะเวลา สหกรณฯ์ คิดใหร้อ้ยละ 7.75 

 

91,240,025.00 

 

45.87% 

 

85,055,367.00 

 

44.45% 

4. เป็นเงินเฉลีย่คืนใหแ้ก่สมาชิกตามสว่นจาํนวนรวมแห่งดอกเบีย้ 

    เงินกู ้สหกรณฯ์ คดิใหร้อ้ยละ 23 

 

59,557,104.00 

 

29.94% 

 

56,340,817.00 

 

29.44% 

5. เป็นเงินโบนสัไม่เกินรอ้ยละ 10 ของกาํไรสทุธิ 7,000,000.00 3.52% 6,360,000.00 3.32% 

6. เป็นทนุรกัษาระดบัอตัราเงินปันผลไม่เกินรอ้ยละ  2   

    ของทนุเรอืนหุน้ 

 

100,000.00 

 

0.05% 

 

100,000.00 

 

0.05% 

7. เป็นเงินทนุสาธารณประโยชนไ์ม่เกินรอ้ยละ 10 ของกาํไรสทุธิ 4,000,000.00 2.01% 4,000,000.00 2.09% 

8. เป็นเงินทนุสวสัดิการสมาชิก ( ผูค้ ํา้ประกนั ) ไม่เกินรอ้ยละ 

    10 ของกาํไรสทุธิ 

 

9,000,000.00 

 

4.52% 

 

9,000,000.00 

 

4.71% 

 198,922,674.78 100% 191,346,361.17 100% 
 

การจัดสรรกาํไรสทุธปิระจาํปี 2564 ตามทีเ่สนอมาจะมีผลดงันี ้

1. เป็นของสมาชิก ( ขอ้ 3,4 ) 75.81% จาํนวน 150,797,129.00  บาท 

2. เป็นผลประโยชนข์องสมาชิก ( ขอ้ 1,6,7,8 ) 20.65% จาํนวน 41,095,545.78  บาท 

3. เป็นของคณะกรรมการและเจ้าหนา้ท่ี ( ขอ้ 5 ) 3.52% จาํนวน 7,000,000.00  บาท 

4. เป็นของสนันิบาตสหกรณ ์( ขอ้ 2 ) 0.02% จาํนวน 30,000.00  บาท 

 

 

 

 

 

 



                               อนมุตัิตามท่ีคณะกรรมการเสนอ 

                                    พิจารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉนัทใ์หส้หกรณฯ์ กาํหนดวงเงินกูยื้มหรอืค ํา้ประกนัประจาํปีสิน้สดุ

วนัท่ี  30 กนัยายน 2565 ไวไ้ม่เกิน  2,300,000,000.- บาท (สองพนัสามรอ้ยลา้นบาทถว้น) 
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จากการจัดสรรขา้งตน้ 

ไดพ้ิจารณาดว้ยเหตผุล กลา่วคือ 

1.ใหเ้งินปันผลรอ้ยละ 7.75  ดว้ยเหตผุลว่า  เงินปันผลเป็นการใหก้าํลงัใจใหก้ับสมาชิกท่ีพยายามเก็บออมเงิน    

รายเดือนไว ้และเป็นเงินท่ีสมาชิกไดป้ระโยชนก์นัทกุคน (สมาชิกมีหุน้  100 บาท ไดผ้ลตอบแทน  7.75 บาท) 

2.ใหเ้งินเฉลีย่คืนรอ้ยละ 23 ดว้ยเหตผุลว่า รายไดข้องสหกรณ ์99.50% ไดม้าจากดอกเบีย้รบัเงินใหกู้ข้องสมาชิก 

จึงเห็นควรใหผ้ลตอบแทนในรูปแบบของเงินเฉลี่ยคืนรอ้ยละ 23 (สมาชิกเสียดอกเบีย้  100 บาท จะได้คืน  23 บาท) 

เท่ากบัสมาชิกเสยีดอกเบีย้เงินกูใ้หก้บัสหกรณ์ในอัตรารอ้ยละ  7.75 ตลอดทั้งปี เม่ือนาํเงินเฉลี่ยคืน 23% มาหักแลว้ 

สมาชิกจะเสยีดอกเบีย้คงเหลอื  5.97 บาท ต่อปี หรอืรอ้ยละ 0.50 สตางค ์ต่อเดือน ซึ่งเงินเฉลีย่คืนนีกู้จ้ากสถาบนัการเงิน

อื่นจะไม่มีให ้

3.นอกจากจาํนวนเงินท่ีสมาชิกได้แลว้ เงินท่ีเหลือได้ปัดเข้าเป็นทุนสาํรอง,ทุนสาธารณประโยชน์และเงินทุน

สวสัดิการ ซึ่งเป็นผลประโยชนส์ว่นรวมต่อไป 

จึงเสนอท่ีประชมุเพื่อพจิารณา 

มติท่ีประชมุ................................................................................................................................................. 

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

 

4.3  เร ือ่งพจิารณากําหนดวงเงนิกูย้มืหรอืคํา้ประกนัประจาํปี 2565 
 

อาศยัความตามขอ้ 17 แห่งขอ้บงัคบัสหกรณอ์อมทรพัยต์าํรวจภธูรจังหวดับรุรีมัย ์จาํกดั 

“วงเงินกู้ยืมหรือค ํา้ประกัน ท่ีประชุมใหญ่อาจกาํหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค ํา้ประกันสาํหรบัปีหน่ึงๆ ไว้ตาม          

ท่ีจําเป็นและสมควรแก่การด ําเนินงาน วงเงินซึ่งกาํหนดดังว่านี ้ต้องได้รบัความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ ์         

ถ้าท่ีประชุมใหญ่ยังมิได้กาํหนด หรือนายทะเบียนสหกรณ์ยังมิได้ให้ความเห็นชอบวงเงินกู้ยืมหรือการค ํา้ประกัน       

สาํหรบัปีใด ก็ใหใ้ช้วงเงินกูยื้มหรอืการค ํา้ประกนัสาํหรบัปีก่อนไปพลาง” 

สหกรณอ์อมทรพัยต์าํรวจภธูรจังหวดับรุรีมัย ์จาํกดั ไดร้บัอนมุัตจิากท่ีประชุมใหญ่สามัญประจาํปี 2563 กาํหนด

วงเงินซึ่งอาจกูยื้มหรอืค ํา้ประกนัในปี 2564 จาํนวน  2,100 ลา้นบาท และนายทะเบียนสหกรณเ์ห็นชอบให้สหกรณ์ถือใช้

วงเงินซึ่งอาจกูยื้มหรอืค ํา้ประกนัประจาํปีสิน้สดุวนัท่ี  30 กนัยายน 2564 ภายในวงเงินไม่เกิน  2,100 ลา้นบาท (สองพัน

หน่ึงรอ้ยลา้นบาทถว้น) 

ในปีบญัชี 2565  คณะกรรมการดาํเนินการชุดท่ี 48 เห็นชอบให้เสนอท่ีประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2564 

พิจารณากาํหนดวงเงินซึ่งอาจกูยื้มหรอืค ํา้ประกนัประจาํปี 2565 จาํนวน  2,300 ลา้นบาท (สองพนัสามรอ้ยลา้นบาทถว้น) 

เพื่อใช้เป็นทนุหมนุเวียนใหส้มาชิกกูยื้มและใช้ในการบริหารจัดการให้สามารถบริการสมาชิกได้อย่างทั่วถึง และรกัษา

สภาพคลอ่ง 

จึงเสนอท่ีประชมุเพื่อพจิารณา 

มติท่ีประชมุ................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................ 
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4.4  เร ือ่งพจิารณาเลอืกต ัง้ผูต้รวจสอบกจิการประจาํปี 2565 
 

ในท่ีประชุมใหญ่สามัญประจาํปี 2563 ไดเ้ลอืกนางสาวอารรีตัน ์ สมานดุษณี เป็นผู้ตรวจสอบกิจการประจําปี 

2564 ซึ่งมีวาระการทาํงาน  1 ปี และในการประชุมครัง้นีมี้ผูข้อเสนอตวัเป็นผูต้รวจกิจการประจาํปี 2565 จํานวน  2 ราย 

คณะกรรมการดาํเนินการพิจารณาเบือ้งตน้แลว้เห็นควรนาํเสนอท่ีประชุมใหญ่พิจารณาทัง้  2 ราย ดงันี ้

 
 

รายการเปรียบเทยีบข้อมลู 

รายละเอียด น.ส.อารีรัตน ์ สมานดุษณี น.ส.พัชราวรรณ  อาจหาญ 

1. การปฏิบตัิงานตรวจสอบ

บญัชี 

   1. เข้าปฏิบัติ งานเป็นประจําทุก

เดือน อย่างนอ้ยเดือนละ 2 ครัง้ โดยมี

ผูช่้วยผูต้รวจสอบกิจการจาํนวน 2 - 5 

คน  ซ่ึ งผ่านการอบรมหลักสูตร ท่ี

เกี่ยวขอ้งกบัการตรวจสอบกิจการ 

   2. เสนอรายงานผลการตรวจสอบ

ต่อท่ีประชมุคณะกรรมการดาํเนินการ

เป็นประจาํทกุเดือน 

   3. ขอบเขตการปฏิบตัิงานตรวจสอบ

มีดงันี ้

     - ตรวจสอบความถูกต้องของการ

บนัทึกบญัชีตามเอกสารหลกัฐาน 

     - ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้าน

การเงินตามระเบียบและข้อกาํหนด

ของสหกรณ ์ 

   1. เข้าปฏิบัติ งานเป็นประจําทุก

เดือน โดยมีผู้ช่วยผู้ตรวจสอบกิจการ

อย่างน้อย  2 คน       ซ่ึงผ่านการ

อบรมหลักสูตรท่ี เ กี่ยวข้องกับการ

ตรวจสอบกิจการ 

2. เสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อท่ี

ประชมุคณะกรรมการดาํเนินการเป็น

ประจาํทกุเดือน 

   3. ขอบเขตการปฏิบตัิงานตรวจสอบ

มีดงันี ้

     - ตรวจสอบความถูกต้องของการ

บนัทึกบญัชีตามเอกสารหลกัฐาน 

     - ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้าน

การเงินตามระเบียบและข้อกาํหนด

ของสหกรณ ์

      - ตรวจสอบการด ําเนินงานตาม

วตัถปุระสงค ์ข้อบังคับ ระเบียบ และ

มติท่ีประชมุ 

     - ต ร ว จ ส อ บ ก า ร บ ริ ห า ร ข อ ง

ค ณ ะ ก ร ร มก า ร ด ํา เ นิ น ก า ร ต า ม

แผนงานและงบประมาณท่ีกาํหนดไว ้

     - ตรวจสอบการด ําเนินงานตาม

วตัถปุระสงค ์ข้อบังคับ ระเบียบ และ

มติท่ีประชมุ 

     - ต ร ว จ ส อ บ ก า ร บ ริ ห า ร ข อ ง

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ด ํา เ นิ น ก า ร ต า ม

แผนงานและงบประมาณท่ีกาํหนดไว ้
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รายละเอียด น.ส.อารีรัตน ์ สมานดุษณี น.ส.พัชราวรรณ  อาจหาญ 

2. ประวตัิการศึกษา ระดบัปริญญาตร ี

   - บรหิารธรุกิจบัณฑติ (สาขาการบัญชี)     

จากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

   - นิติศาสตรบ์ัณฑิต จากมหาวทิยาลยั

รามคาํแหง 

ระดบัปริญญาตร ี

   - บรหิารธรุกิจบัณฑติ (สาขาการบัญชี)     

จากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

 

 ระดบัปริญญาโท 

   - บัญชี มหา บัณฑิ ต  จ ากจุ ฬาล งกร ณ์

มหาวทิยาลยั 

   - นิติศาสตรม์หาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัย

รามคาํแหง 

ระดบัปริญญาโท 

   - บัญชีมหาบัณฑิต  จ ากมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม 

3. ประสบการณใ์นการทาํงาน    - อาจ าร ย์ป ร ะ จํา สาขา วิช าก าร บัญ ชี 

มหาวทิยาลยัราชภัฎบุรรีมัย ์(พ.ศ.2543-2552) 

   - อาจ าร ย์ป ร ะ จํา สาขา วิช าก าร บัญ ชี 

มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร ์ (พ.ศ.2552-

ปัจจุบัน) 

   - ผูส้อบบัญชีรับอนุญาต (Certified Public 

Accontant : CPA) 

   - ผูส้อบบัญชีภาษีอากร กรมสรรพากร (Tax 

Audito : TA) 

   - ผูต้รวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์

โรงพยาบาลสุรินทร ์ จ ํากัด (พ.ศ.2551 – 

ปัจจุบัน) 

   - ผูต้รวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์

ตาํรวจภูธรจังหวดับุรรีมัย ์จาํกัด (พ.ศ.2554 – 

ปัจจุบัน) 

   - ผูต้รวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์

ตําร วจ ภูธ รสุรินทร ์ จ ํากัด (พ .ศ .2556 – 

ปัจจุบัน) 

   - ผูต้รวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์

ขา้ราชการตํารวจนครราชสีมา จํากัด (พ.ศ.

2553 – 2556) 

   - ผูต้รวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์

สาธารณสขุจังหวดับุรรีมัย ์จาํกัด (พ.ศ.2549 – 

2560) 

   - อาจ าร ย์ป ร ะ จํา สาขา วิช าก าร บัญ ชี 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยา

เขตสรุนิทร ์(ระยะเวลา  2 ปี) 

   - อาจ าร ย์ป ร ะ จํา สาขา วิช าก าร บัญ ชี 

มหาวทิยาลยัราชภัฎบุรรีมัย ์(ระยะเวลา  1 ปี) 

   - นักวชิาการการเงนิและบัญชี มหาวิทยาลัย

ราชภฎัสรุนิทร ์(ระยะเวลา  5 ปี) 

   - นักวิช าการ ค อมพิว เ ต อร ์ ส ํา นักงาน

ช ล ป ร ะ ท า น ท่ี  8  จั ง หวั ด นค ร ร าช สีม า 

(ระยะเวลา 3 ปี) 

   - ผู้ช่วยผู ้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ออม

ทรพัยโ์รงพยาบาลสรุนิทร ์จํากัด และสหกรณ์

ออมทรพัยต์าํรวจภูธรสรุนิทร ์จาํกัด 

 

 

 

 



                                    ที่ประชุมมีมติอนุมตัิเป็นเอกฉนัทเ์ลือก น.ส.อารีรตัน ์ สมานดุษณี  ใหเ้ป็นผูต้รวจสอบกิจการประจาํปี 2565  

ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบกิจการจาํนวน  120,000.- บาท (หนึ่งแสนสองหม่ืนบาทถว้น) โดยมี น.ส.พชัราวรรณ  อาจหาญ  

เป็นผูต้รวจสอบกิจการสาํรอง 
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รายละเอียด น.ส.อารีรัตน ์ สมานดุษณี น.ส.พัชราวรรณ  อาจหาญ 

     - ผูต้รวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์

องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดับุรรีมัย ์จาํกัด (พ.ศ.

2556 – 2558) 

   - ได้รับรางวัลชนะเลิศผูต้รวจสอบกิจการ

สหกรณด์ีเด่นนอกภาคการเกษตร ระดับภาค 

และระดับประเทศ (พ.ศ.2558) 

 

5. ค่าธรรมเนียม -  120,000 บาท 

- เบิกค่าธรรมเนียมเดือนละ  10,000 บาท 

-  144,000 บาท 

- เบิกค่าธรรมเนียมเดือนละ  12,000 บาท 
 

จึงเสนอที่ประชุมใหญ่พิจารณาคดัเลือก  1 ราย เพ่ือเป็นผูต้รวจสอบกิจการสาํหรบัปีสิน้สุดทางบญัชี 30 กนัยายน 2565  

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

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

 

4.5  เร ือ่งพจิารณาคดัเลอืกผูส้อบบญัชแีละกาํหนดคา่ธรรมเนยีมการสอบบญัช ี
        ประจําปี 2565 
 

 มีผูส้อบบญัชีภาคเอกชนท่ีขึน้ทะเบียนกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เสนอบริการตรวจสอบบัญชีมายังสหกรณ ์ 

ออมทรพัยต์าํรวจภธูรจังหวัดบุรีรมัย์ จํากัด จํานวน  2 ราย คณะกรรมการดาํเนินการพิจารณาเบือ้งต้นแลว้เห็นควร

นาํเสนอท่ีประชุมใหญ่พิจารณาทัง้  2 ราย ดงันี ้

1. นายเอ่ียม  จันทเ์ทวนุมาส 

2. นางนุชนาฏ  ฤทธาคนี 
 

รายการเปรียบเทยีบข้อมลู 
รายละเอียดการเสนอบริการสอบบัญชี นายเอ่ียม  จันทเ์ทวนุมาส นางนุชนาฏ  ฤทธาคนี 

1. การเข้าปฏิบัตงิานตรวจสอบ

บัญชี 

    - จาํนวนครัง้ท่ีเขา้ตรวจสอบ 

 

 

- เข้าตรวจสอบบัญชีด้วยตนเอง

พรอ้มผู้ช่วยอย่างน้อยปีละ 4 ครัง้ 

ครัง้ละไม่นอ้ยกว่า 2 – 3 วนัทาํการ 

 

- เข้าตรวจสอบบัญชีด้วยตนเอง

พรอ้มผูช่้วยอย่างนอ้ยปีละ  3 ครัง้ 

ครัง้ละไม่นอ้ยกว่า 2 - 3 วนัทาํการ 

    - จาํนวนผูช่้วย - มีผูช่้วยเขา้รว่มทาํการตรวจสอบ 

ไม่นอ้ยกว่า  3 คน 

- มีผูช่้วยเขา้รว่มทาํการตรวจสอบ 

ไม่นอ้ยกว่า  3 คน 

2 .  ก าร จั ด ทํา ร าย ง า นผ ลก า ร

ตรวจสอบ 

    - รายงานระหว่างปี 

 

- รายงานผลการตรวจสอบบัญชี  

ระหว่างปีใหส้หกรณท์ราบ 

 

- รายงานผลการตรวจสอบบัญชี

ระหว่างปีใหส้หกรณท์ราบ 

    - รายงานประจาํปี - ร าย ง าน ก าร ตร ว จ ส อ บบัญ ชี

ป ร ะ จํา ปี  ต า ม ร ะ เ บี ย บ ท่ี น า ย

ทะเบียนสหกรณก์าํหนด 

- ร า ยง า นก า รต ร วจ ส อบ บัญ ชี

ประจาํปีตามระเบียบท่ีนายทะเบียน

สหกรณก์าํหนด 



                                       ท่ีประชุมมีมตอินมุตัิเป็นเอกฉนัทเ์ลอืก นายเอี่ยม  จันทเ์ทวนมุาส ผูส้อบบญัชีภาคเอกชน  

ใหเ้ป็นผูส้อบบญัชีสหกรณส์าํหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี  30 กนัยายน 2565  ค่าธรรมเนียมการสอบบญัชีจาํนวน  100,000.- บาท  

(หน่ึงแสนบาทถว้น) โดยมี นางนชุนาฏ  ฤทธาคนี เป็นผูส้อบบญัชีสาํรอง 
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รายละเอียดการเสนอบริการสอบบัญชี นายเอ่ียม  จันทเ์ทวนุมาส นางนุชนาฏ  ฤทธาคนี 

3. บริการการอ่ืนๆ - ยินดีให้ค ําแนะนําในการบริหาร

การเงิน การบญัชีตามท่ีเห็นสมควร 

โดยไ ม่ ถือ เ ป็น ค่าบริการ พิ เศ ษ        

แต่อย่างใด 

- ยินดีจะเข้าร่วมประชุมใหญ่หรือ

ประชุมคณะกรรมการด ําเนินการ  

ทกุครัง้ ตามท่ีสหกรณร์อ้งขอ 

- ยินดีให้ค ําแนะนาํในการบริหาร

การเงินการบัญชีตามท่ีเห็นสมควร 

โดย ไ ม่ ถื อ เ ป็ นค่า บริก ารพิ เศ ษ        

แต่อย่างใด 

- ยินดีจะเข้าร่วมประชุมใหญ่หรือ

ประชุมคณะกรรมการด ําเนินการ  

ทกุครัง้ ตามท่ีสหกรณร์อ้งขอ 

4. ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี 

    - จาํนวนเงิน 

 

- 100,000.- บาท 

 

- 120,000.- บาท 

    - การเบิกค่าธรรมเนียม - ขอเบิกจ่ายจาํนวน  4 งวด - ขอเบิกจ่ายจาํนวน  4 งวด 

 

จึงเสนอท่ีประชุมใหญ่พิจารณาคดัเลอืก  1 ราย เพื่อเป็นผูส้อบบญัชีสาํหรบัปีสิน้สดุทางบญัชี 30 กนัยายน 2565  

มติท่ีประชมุ................................................................................................................................................. 

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

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

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

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

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

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

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

................................................................................................................................................................................ 
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4.6  เร ือ่งพจิารณาอนุมตัแิผนงานโครงการและงบประมาณรายจา่ย – รายรบั  
        ประจําปี 2565 
 

คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณอ์อมทรัพยต์าํรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย ์ จาํกัด ขอเสนอแผนงานและ

งบประมาณรายรบั - รายจ่าย ประจาํปี 2565 เพ่ือใหเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัแผนกลยุทธ ์ซ่ึงใช้เป็นเคร่ืองมือ

การบริหารจดัการในการนาํแผนกลยทุธ ์มาใชใ้นการจดัทาํแผนงานประจาํปี 2565 สรุปไดเ้ป็นดงันี ้

1. วิสัยทศัน ์

 “เป็นองคก์รการเงินท่ีมั่นคง บริหารจดัการอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาคณุภาพชีวิต แก่สมาชิกและสงัคม       

ยึดหลกัธรรมาภิบาล มุ่งมั่นพัฒนาสู่ยคุ 4.0” 
 

2. พันธกิจ 

 สหกรณอ์อมทรพัยต์าํรวจภูธรจงัหวดับรีุรมัย ์จาํกดั ไดก้าํหนดพันธกิจเพ่ือใหบ้รรลวุิสยัทศันท่ี์กาํหนดไว ้       

เพ่ือประโยชนแ์ก่สมาชิกและขบวนการสหกรณ ์ดงันี ้

      พันธกิจท่ี 1. พัฒนาองคก์รใหมี้ความมั่นคงทางการเงิน 

      พันธกิจท่ี 2. พัฒนาองคก์ร บคุลากร ใหมี้ความเขม้แข็ง ภายใตก้ารบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ 

      พันธกิจท่ี 3. พัฒนาระบบการเงิน และสวสัดิการ ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของสมาชิก 

      พันธกิจท่ี 4. พัฒนาปรบัปรุง อาคารสาํนกังาน อปุกรณ ์และระบบเทคโนโลยี ใหมี้ความทนัสมัยและ

เหมาะสม 

      พันธกิจท่ี 5.พัฒนาคณุภาพชีวิตของสมาชิกใหด้ีขึน้ และสนบัสนนุช่วยเหลือสงัคม 

จากวิสยัทศัน ์พันธกิจ และแผนกลยทุธ ์จึงไดจ้ดัทาํแผนงานประจาํปี 2565 ดา้นต่างๆ ไวด้งันี ้(รายละเอียดปรากฏ

ในหนา้ 96 - 105) 
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แผนงานโครงการประจาํปี 2565 

ลาํดบั แผนงานโครงการ ตวัชีว้ดั กิจกรรม รายละเอียดค่าใชจ่้าย ระยะเวลาในการจัดทําโครงการ งบประมาณ (บาท) 

1. โครงการพฒันาระบบส่ือสาร

ขอ้มลู/ข่าวสาร/วารสาร/SMS 

   (1) ระดบัความสาํเร็จใน

การพฒันาโปรแกรม

ระบบงานสารสนเทศของ

สหกรณ ์

   (1) เพ่ิมช่องทางการ

ติดต่อส่ือสารกบัสมาชิก 

   (2) พฒันาระบบส่ือสาร

เพ่ือความสะดวกและ

รวดเร็ว 

   (3) สรา้งความพึงพอใจ 

   (4) กิจกรรมอื่น  ๆ

   (1) ค่าบริการผูดู้แล

ระบบ 

   (2) ค่าใชจ่้ายอื่นๆ 

ภายใน  30 กันยายน 2565 อยู่ในงบประมาณหมวด 

ค่าใชส้อย 

    - ค่าโปรแกรมสหกรณฯ์  

ค่าบาํรุงรกัษาโปรแกรมและ 

ค่าดูแลพฒันาระบบ  

200,000.- 

2. โครงการอบรมสมัมนาใหค้วามรู ้

แก่กรรมการ,เจา้หนา้ที่ และ

สมาชิก 

 

      

   (1) ระดบัความสาํเร็จใน

การส่งเสริมให ้กรรมการ, 

เจา้หนา้ที่ และสมาขิก      

เขา้รบัการอบรมหลกัสูตร

ต่างๆ 

 

   (1) สาํรวจความตอ้งการ

ของสมาชิก 

   (2) จดัฝึกอบรมให้

ความรูเ้พ่ิมพูนทกัษะของ

บุคลากรใหมี้ศกัยภาพ

ยิ่งขึน้ 

   (3) ส่งเสริมใหค้วามรู ้

ดา้นวิชาการแก่สมาชิก 

   (4) กิจกรรมอื่น  ๆ

   (1) ค่าวิทยากร 

   (2) ค่าอาหาร เครื่องดื่ม 

   (3) ค่าเอกสาร 

   (4) ค่าใชจ่้ายอื่นๆ 

 

ภายใน  30 กันยายน 2565 อยู่ในงบประมาณหมวด 

ค่าใชส้อย 

    - ค่าจดัอบรมสมัมนาให้

ความรูแ้ก่กรรมการ, 

เจา้หนา้ที่ และสมาชิก  

300,000.- 

 

3. โครงการใหส้วสัดิการแก่สมาชิก 

 

   (1) ระดบัความสาํเร็จ   

ในการจดัสวสัดิการใหก้บั

สมาชิก 

 

   (1) แจกของท่ีระลึก

สาํหรบัสมาชิกที่

เกษียณอายุราชการ 

   (2) กิจกรรมอื่น  ๆ

   (1) ค่าสนบัสนุนส่งเสริม 

กิจกรรมต่างๆ ของสมาชิก 

   (2) ค่าของที่ระลึก 

   (3) ค่าใชจ่้ายอื่นๆ 

ภายใน  30 กันยายน 2565 400,000.- 
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ลาํดบั แผนงานโครงการ ตวัชีว้ดั กิจกรรม รายละเอียดค่าใชจ่้าย ระยะเวลาในการจัดทําโครงการ งบประมาณ (บาท) 

4. โครงการส่งเสริมกีฬาสานสมัพนัธ ์

      

 

 

 

 

      

   (1) ระดบัความสาํเร็จ   

ในการจดักิจกรรมกีฬา

สานสมัพนัธ์ระหว่าง

หน่วยงานและสมาชิก 

 

   (1) จดักิจกรรมกีฬาเพ่ือ

สรา้งความสมัพนัธ์อนัดี

ระหว่างสมาชิก 

   (2) จดักิจกรรมกีฬาเพ่ือ

สรา้งความสมัพนัธ์อนัดีกบั

หน่วยงานอื่น 

   (3) สนบัสนุนกิจกรรม

ของหน่วยงานอื่น 

   (4) กิจกรรมอื่น  ๆ

   (1) ค่าบริจาคสมทบทุน

ส่งเสริม สนบัสนุนกิจกรรม

ของชุมชน และหน่วยงาน

อื่นๆ 

   (2) ค่าใชจ่้ายอื่นๆ 

ภายใน  30 กันยายน 2565 210,000.- 

 

5. โครงการส่งเสริมอาชีพแก่สมาชิก

และครอบครวัสมาชิก 

 

   (1) ระดบัความสาํเร็จใน

การ ส่งเสริมอาชีพแก่

สมาชิกและ 

ครอบครวัสมาชิก 

 

   (1) ใหค้วามรูด้า้นอาชีพ

เสริมแก่สมาชิกและ

ครอบคลุมถึงครอบครวั

สมาชิก 

   (2) กิจกรรมอื่น  ๆ

   (1) ค่าวิทยากร 

   (2) ค่าอาหารเครื่องดื่ม 

   (3) ค่าเอกสาร 

   (4) ค่าใชจ่้ายอื่นๆ 

ภายใน  30 กันยายน 2565 100,000.- 

 

 

6. โครงการสนบัสนุนทุนการศึกษาแก่

เยาวชน 

   (1) ระดบัความสาํเร็จใน

การ ส่งเสริมดา้น

การศึกษาใหก้บัเยาวชน 

 

   (1) เขา้รว่มกิจกรรมใน

หน่วยงานและชมุชนในพื้นท่ี

ใกลเ้คียง 

   (2) สนับสนุนกิจกรรมของ

หน่วยงานของหน่วยงานต่างๆ 

   (3) สรา้งความสมัพันธอ์ันดี

ระหวา่งสหกรณก์ับหน่วยงาน

ในชมุชน 

   (4) กิจกรรมอ่ืนๆ 

   (1) ค่าบริจาค สมทบทุน

ส่งเสริมสนบัสนุนกิจกรรม 

ภายใน  30 กันยายน 2565 50,000.- 
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ลาํดบั แผนงานโครงการ ตวัชีว้ดั กิจกรรม รายละเอียดค่าใช้จ่าย ระยะเวลาในการจัดทําโครงการ งบประมาณ (บาท) 

7. โครงการอนรุกัษ์ทรพัยากร 

ธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม  

 

   (1) ระดบัความสาํเรจ็

ในการเขา้รว่มกิจกรรม

ในสงัคมและชุมชน 

 

   (1) เขา้รว่มกิจกรรมใน

หน่วยงานและชุมชนในพืน้ท่ี

ใกลเ้คียง 

   (2) สนับสนุนรว่มมอื

อนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอ้มของชุมชน 

   (3) กิจกรรมอื่น  ๆ

   (1) ค่าบรจิาค สมทบ

ทนุสง่เสรมิสนบัสนนุ

กิจกรรม 

   (2) ค่าใชจ่้ายอื่น  ๆ

ภายใน  30 กันยายน 2565 50,000.- 

 

8. โครงการสนบัสนนุสง่เสรมิ 

ใหค้วามรว่มมือกบัสงัคม 

และชมุชน 

   (1) ระดบัความสาํเรจ็

ในการเขา้รว่มกิจกรรม

ในสงัคม 

และชมุชน 

   (1) เขา้รว่มกิจกรรมใน

หน่วยงานและชุมชนในพืน้ท่ี

ใกลเ้คียง 

   (2) สนับสนุนกิจกรรมของ 

หน่วยงานของหน่วยงาน

ต่างๆ 

   (3) สรา้งความสมัพนัธ ์

อันดี ระหวา่งสหกรณ ์ 

กับหน่วยงานในชุมชน 

   (4) กิจกรรมอื่น  ๆ

   (1) ค่าบรจิาค สมทบ

ทนุสง่เสรมิสนบัสนนุ

กิจกรรมของชมุชน 

   (2) ค่ารบัรอง

หน่วยงาน 

ท่ีเก่ียวขอ้ง 

   (3) ค่าใชจ่้ายอื่น  ๆ

ภายใน  30 กันยายน 2565 50,000.- 

 

รวมแผนงาน  8 โครงการ  แยกเป็นรายละเอียดดงันี ้

1. โครงการท่ี 1 - 2 อยู่ในงบประมาณหมวดค่าใช้สอย รวมเป็นเงิน 500,000.- บาท 

2. โครงการท่ี 3 - 8 อยู่ในงบประมาณค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานตามแผนกลยทุธ์    --- ” --- 860,000.- บาท 

 รวมแผนงาน  8 โครงการ  เป็นเงนิทัง้สิน้  1,360,000.- บาท 
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งบประมาณรายจ่าย ปีบัญชี 2565 
ประเภทรายจ่าย ปี 2564 ปี 2565 คาํประกอบคาํชีแ้จง 

ตัง้ไว ้ จ่ายจรงิ ขอตัง้ 
     

1.หมวดเงินเดือน     
     

  1.1 เงินเดือน 3,100,000 2,533,310 3,200,000 - จ่ายเป็นเงินเดือนเจ้าหน้าท่ีจํานวน      

10 คน เป็นเงนิ 2,927,640.- บาท โดยถือ

จ่ า ย ต า ม บั ญ ชี อั ต ร า เ งิ น เ ดื อ น             

ตามระเบียบและตัง้ไวเ้พือ่จ่ายกรณี 

   1.รบัเจา้หนา้ท่ีเพิม่  1 คน  

   2 . ป รับ บั ญชี เ งิน เ ดื อ น ร ะ ห ว่า ง ปี              

ตามโครงสรา้งการเปลี่ยนแปลงของทาง

ร า ช ก าร หรื อต า ม ท่ี ค ณ ะ ก ร ร มก า ร

ดาํเนินการเห็นสมควร 
     

  1.2 ค่าจ้าง 108,000 108,000 108,000 - จ่ายเป็นค่าแม่บ้านสําหรับทําความ

สะอาด 1 คน เดือนละ 9,000.- บาท    

รวมเป็นเงนิ  108,000.- บาท 
     

2.หมวดค่าตอบแทน     
     

  2.1 คา่ตอบแทนเจ้าหนา้ท่ี 

        การเงินและเจ้าหนา้ท่ี 

        ปฏิบตัิงานเก่ียวกบั 

        สหกรณ ์

340,400 340,392 340,400 - จ่ายสมนาคุณแก่เจ้าหน้าท่ีการเงิน     

ทุก สภ. ตามจํานวนสมาชิกแต่ละ สภ. 

และ เ จ้าห น้า ท่ี โอนข้อมูล เ งิน เ ดื อ น

เจา้หนา้ท่ีดูแลในดา้นเวบ็ไซตข์องสหกรณ ์

และเจา้หนา้ท่ีท่ีประสานงานเก่ียวกับงาน

ของสหกรณใ์นดา้นต่างๆ 
     

  2.2 ค่าตรวจสอบกิจการ 102,000 102,000 144,000 - จ่ าย เ ป็ นค่ าต ร วจ สอบ กิจ การ ของ           

ผูต้รวจสอบกิจการตามท่ีประชุมใหญ่

เลอืกตัง้เดือนละ 12,000.- บาท ประมาณ  

12 ครัง้ 
     

  2.3 ค่าเบีย้ประชุม 

 

 

570,000 551,800 800,000 - จ่ายเป็นค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการ

ดําเ นินการ 15 คน , ท่ีปรึกษาไม่เ กิน       

35 คน , ผูเ้ขา้รว่มประชุม และจ่ายเป็นค่า

เบีย้ประชุมคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ 

ต า ม ท่ี ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร

มอบหมาย และตัง้ไวเ้ผือ่กรณีมคีวามเป็น

ในการประชุมเรง่ด่วน 
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ประเภทรายจ่าย ปี 2564 ปี 2565 คาํประกอบคาํชีแ้จง 

ตัง้ไว ้ จ่ายจรงิ ขอตัง้ 
     

  2.4 คา่ตอบแทนท่ีปรกึษา  

        คณะกรรมการ 

1,000,000 1,000,000 1,100,000 - จ่ายค่าตอบแทนท่ีปรกึษา,ผูท้รงคุณวุฒิ

ท่ีสหกรณแ์ต่งตัง้ตามระเบียบสหกรณ์เมื่อ

สิน้ปีงบประมาณ 
     

  2.5 คา่ตอบแทนผูส้อบ 

        บญัชีภาคเอกชน 

100,000 90,000 120,000 - จ่ายเป็นค่าสอบบัญชีให้ผูส้อบบัญชี

ภาคเอกชน ซึ่งเป็นบุคคลท่ีท่ีประชุมใหญ่

อนุมตั ิ
     

  2.6 ค่าตอบแทนค่าครองชีพ 50,000 --- --- --- 
     

3.หมวดค่าวสัด ุ     
     

- เครือ่งเขียนแบบพมิพ ์ 300,000 252,166.70 300,000 - จ่ าย เ ป็ นค่า เ ค รื่อ ง เ ขียนแบ บ พิมพ ์       

ในกิจการสหกรณ์ เช่น ใบเสร็จรับเงิน 

กระดาษต่อเน่ือง ทะเบียนต่างๆ กระดาษ

ถ่ายเอกสาร สมดุคู่ฝากทุกประเภทใบฝาก 

ใบถอนแบบพเิศษต่อเน่ือง จัดทาํระเบียบ

และขอ้บังคับ ขึน้ใหม ่และอื่นๆ เป็นตน้ 
     

- ค่าวสัดอุื่น  ๆ 50,000 16,719 50,000 - จ่ายเป็นค่าจัดซือ้ของใช้สาํนักงาน เช่น 

นํา้ยาสุขภัณฑ์/ตรายาง/ยากําจัดปลวก/ 

ธงชาติ/กระดาษชาํระ/เครือ่งเย็บกระดาษ/

ไมก้วาด เป็นตน้ 
     

4.หมวดครุภณัฑ ์     
     

- เครือ่งใช้สาํนกังาน 400,000 76,900 400,000 - เพื่อให้การดําเ นินงานของสหกร ณ ์        

มปีระสทิธิภาพสงูสดุและทดแทนอุปกรณ์

ท่ี เ สื่อมส ภ าพ จึ งขอจั ด ซื ้อ อุ ป กร ณ์

คอมพิวเ ตอร ์และค รุภัณฑ์เ พื่อ ใช้ใน

สาํนักงานดังนี ้

   1.เ ครื่อ งปริ ้นเต อร ์อิ งค์เ จ็ทจํานวน          

1 เครือ่ง ทดแทนเครือ่งเดิม 

   2.เต็นทส์าํหรบัจอดรถ 

   3.เครือ่งปรบัอากาศตดิตัง้ในสาํนักงาน

จาํนวน 1 เครือ่ง 

   4.เครื่องนับธนบัตรจํานวน 1 เครื่อง 

ทดแทนเครือ่งเดิม 
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ประเภทรายจ่าย ปี 2564 ปี 2565 คาํประกอบคาํชีแ้จง 

ตัง้ไว ้ จ่ายจรงิ ขอตัง้ 
     

- เครือ่งใช้สาํนกังาน (ต่อ)       5. เครือ่งคิดเลขจาํนวน 3 เครือ่ง 

   6. เครือ่งถ่ายเอกสารจํานวน 1 เครื่อง 

ทดแทนเครือ่งเดิมท่ีจัดซือ้เมือ่ปี 52 (12ปี) 

     7.เครื่องใช้ส ํานักงานอื่นๆ ท่ีมีความ

จํ า เ ป็ น  แ ต่ จ ะ ต้ อ ง ข อ อ นุ มั ติ จ า ก

คณะกรรมการก่อน 
     

5.หมวดค่าใช้สอย     
     

- ค่าเบีย้เลีย้งพาหนะ 200,000 15,656 370,000 - จ่ายเป็นค่าเบีย้เลีย้งพาหนะสําหรับ

กร ร ม การ  เ จ้า หน้า ท่ี  สม าชิ ก  หรื อ

บุคคลภายนอกท่ีสหกรณ์มีความจําเป็น

ขอใหเ้ดินทางไปปฏิบัติงานของสหกรณ ์

และจ่ายค่าเบี ้ยเลีย้งให้กับกรรมการท่ี

เดินทางมาปฏิบัติงานสหกร ณ์ตาม ท่ี

คณะกรรมการดาํเนินการมอบหมาย 
     

- ค่าเบีย้เลีย้งพาหนะ    

  เลขานกุารและเหรญัญิก 

168,000 168,000 --- --- 

     

- ค่ารบัรอง 150,000 126,289.18 150,000 - จ่ า ย สํา ห รับ เ ป็ น ค่ า เ ลี ้ย ง รั บ ร อ ง

คณะกรรมการและท่ีปรึกษาท่ีมาประชุม

สหกรณ ์รวมทัง้ผูต้รวจสอบกิจการ ผูส้อบ

บัญชี สมาชิกสหกรณ ์ เขา้รว่มกิจกรรมใน

โอกาสต่ างๆ  ของตํารวจภูธ รจังหวัด

บุรีร ัมย์ และรับรองแขกท่ีมาเ ย่ียมชม

กิจการของสหกรณ ์
     

- ค่าลว่งเวลา 

 

100,000 76,800 100,000 - จ่าย เป็นค่ าล่วงเวลาของเจ้าหน้า ท่ี            

ในการปฏิบัติงานนอกเวลาปฏิบัติหน้าท่ี

ปกติ กรณีมงีานเรง่ด่วน 
     

- ค่าจัดอบรมสมัมนาให ้

  ความรูแ้ก่กรรมการ 

  เจ้าหนา้ท่ี และสมาชิก 

200,000 --- 300,000 - จ่ ายสําหรับการ จั ดโคร งการ อบ ร ม

สมัมนาใหค้วามรูกั้บสมาชิก(ตามแผนงาน

โครงการท่ี 2) 

     

- ค่าพฒันาบคุลากร 50,000 4,910 50,000 - สาํหรบัเจา้หนา้ท่ีในการศึกษาอบรม 
     

- ค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงาน  

   ตามแผนกลยทุธ์ 

660,000 610,000 860,000 - จ่ายสาํหรบัการจัดทาํโครงการตามแผน

กลยุทธ ์(ตามแผนงานโครงการท่ี  3 - 8) 
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ประเภทรายจ่าย ปี 2564 ปี 2565 คาํประกอบคาํชีแ้จง 

ตัง้ไว ้ จ่ายจรงิ ขอตัง้ 
     

- ค่าโปรแกรมสหกรณฯ์, 

  ค่าบาํรุงรกัษาโปรแกรม 

  และค่าดแูลพฒันาระบบ 

300,000 48,560 300,000 - ค่าดูแลบํารุ งรักษาโปรแกรมระบ บ

สหกรณปี์ละ  20,000.- บาท 

- ค่าเช่าพืน้ท่ีเก็บขอ้มลูเวบ็ไซต ์(Hosting) 

และชื่อเวบ็ไซต ์(Domain name) เดือนละ  

1,500.- บาท 

- ค่าดูแลระบ บสมาชิกออนไลน์ปีละ  

8,000.- บาท 

- ค่าต่ออายุโปรแกรมแอนตีไ้วรสั เครือ่งละ  

800 บาท จํานวน  9 เครื่อง เ ป็นเงิน  

7,200 บาท 

- ใชจ้่ายในการพัฒนาปรับปรุงโปรแกรม

สหกรณ์ ค่าเบีย้เลีย้ง และ    ค่าพัฒนา

เวบ็ไซตข์องสหกรณ ์
     

- ค่าซ่อมแซมบาํรุงและ 

  รกัษาทรพัยส์นิ  

100,000 39,486 100,000 - จ่ าย เ ป็ นค่ าซ่ อม แซ มบํา รุ ง เ ค รื่อ ง

คอมพวิเตอร ์เครือ่งปรบัอากาศ          ค่า

นํา้มนัหลอ่ลืน่ ค่าใชจ้่ายในการซ่อมบํารุง

ยานพาหนะและทรพัยส์นิอ่ืนของสหกรณ ์
     

- ค่าใช้จ่ายวนัประชมุใหญ่ 500,000 137,624.48 500,000 - จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในวันประชุม

ใหญ่สามญัประจาํปี และการประชุมใหญ่

วสิามญั 
     

- คา่ของสมนาคณุ 1,000,000 990,000 1,000,000 จัด ทําของ ท่ี ร ะ ลึกสําหรับ สมนาคุณ         

แก่สมาชิกตามท่ีคณะกรรมการดาํเนินการ

พจิารณา 
     

- ค่าอากรและค่าธรรมเนียม 50,000 37,488 50,000 - ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินชําระหนี ้

สถาบันการเงนิต่างๆ 

- ค่าธรรมเนียมการโอนเงนิกูส้ามัญระบบ

บาทเนต 

- ค่าสมดุเช็คและค่าธรรมเนียมอื่น 
     

- ค่าใช้จ่ายอื่น  ๆ 100,000 --- 100,000 - เผื่อสาํหรับเป็นการสาํรองในกรณีท่ีมี

ค่าใช้จ่ายท่ีไม่ได้คาดการณ์ไวก่้อนแต่

จะตอ้งขออนุมตัิจากคณะกรรมการก่อน 
     

- ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตลด็ 35,000 25,075.18 35,000 - จ่ายสาํหรับเป็นค่าใช้จ่ายไม่สามารถ

จัดเป็นค่าใชจ้่ายหมวดอื่นได ้
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ประเภทรายจ่าย ปี 2564 ปี 2565 คาํประกอบคาํชีแ้จง 

ตัง้ไว ้ จ่ายจรงิ ขอตัง้ 
     

- ค่านํา้มันรถ 15,000 12,000 15,000 - จ่ายสาํหรบัเป็นค่านํ้ามันรถท่ีใช้ในการ

ติดต่องานเก่ียวกับสหกรณ ์
     

- ค่าใช้จ่ายในการดาํเนินคด ี 300,000 30,280 300,000 - จ่ ายสํา หรับ เ ป็ น ค่ าใช้จ่ า ยในกา ร

ดาํเนินคดีต่างๆ ของสหกรณ ์
     

- ค่าหนงัสอืพมิพแ์ละวารสาร 5,000 4,520 5,000 - จ่ายเป็นค่าหนังสือพิมพ์รายวันและ

วารสารไวท่ี้สาํนักงานสหกรณ ์
     

- ค่าเครือ่งดื่ม 30,000 21,017 30,000 - จ่ายเป็นค่านํ้าดื่ม,กาแฟและของว่าง 

คณะกรรมการ/ท่ีปรึกษา/สมาชิก/ผูท่ี้เขา้

มาติดต่องานสหกรณ ์
     

- ค่าพวงหรดี 30,000 21,000 30,000 - เพื่อเป็นการแสดงการไวอ้าลัยให้กับ

สมาชิกท่ีเสยีชีวติ 
     

- ค่าประกนัภยัอาคาร 5,000 --- 5,000 - สําหรับจ่ายค่าเบี ้ยประกันภัยอาคาร

สาํนักงานและเครือ่งใชส้าํนักงาน 
     

6.ท่ีดินและสิง่ปลกูสรา้ง     
     

- ค่าปรบัปรุงภมิูทศัน ์ 100,000 --- 100,000 - เพือ่ปรบัปรุงภูมทัิศนภ์ายในอาคารและ

รอบบรเิวณอาคารสาํนักงานสหกรณ ์
     

7.หมวดสวสัดิการ     
     

- ค่าสวสัดิการ 60,000 24,240 60,000 - ค่ารักษาพยาบาลเจ้าหน้าท่ีสหกรณ ์     

ค่าตรวจสขุภาพประจําปี ค่าเครื่องแบบ

เจา้หนา้ท่ี ค่าอาหารเย็นในระหวา่งทาํงาน

ลว่งเวลา 
     

- เงินสมทบทนุประกนัสงัคม 

  และกองทนุทดแทน 

150,000 47,610 100,000 - จ่ายเป็นเงนิสมทบกองทุนประกันสังคม

และเงนิทดแทนประจาํปีสว่นของนายจ้าง

ตามกฎหมาย และตัง้เผือ่รบัเจา้หนา้ท่ีใหม ่
     

8.หมวดสาธารณปูโภค     
     

- ค่ากระแสไฟฟ้า 100,000 85,198.83 100,000 - จ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟา้สหกรณ ์และค่า

ไฟหอ้งประชุมจ่ายตามใบเสรจ็รบัเงนิ 
     

- ค่าโทรศพัท ์ 35,000 16,467.23 35,000 - จ่ าย เ ป็ นค่ าโทร ศัพท์  2 หมายเ ลข                   

ค่าอินเตอร ์เน็ตความเร็วสูงเพื่อใช้กับ

เวบ็ไซตข์องสหกรณ ์และเป็นค่าโทรศัพท์

รายเดือนท่ีใช้สาํหรับติดต่องานเก่ียวกับ

สหกรณ ์
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ประเภทรายจ่าย ปี 2564 ปี 2565 คาํประกอบคาํชีแ้จง 

ตัง้ไว ้ จ่ายจรงิ ขอตัง้ 
     

- ค่านํา้ประปา 10,000 5,032.21 10,000 - จ่ายเป็นค่านํ้าประปาตามหลักฐาน

ใบเสรจ็รบัเงนิ 
     

- ค่าไปรษณีย ์ 50,000 39,061 50,000 - จ่าย เป็นค่าส่ง ไปร ษณีย์ ค่าฝากส่ง

ธนาณัติ และค่าดวงตราไปรษณีย์ เพื่อส่ง

หนังสอืการสอบทานหุน้/หนี/้เงนิฝาก และ

จัดสง่ของท่ีระลกึใหกั้บสมาชิกต่างจังหวัด

และข้าราชการบํานาญ ตามหลักฐาน

ใบเสรจ็รบัเงนิตามท่ีจ่ายจรงิ 
     

9.สมทบทนุสวสัดิการ  

  เพือ่ช่วยเหลอืสมาชิก 

  (ผูค้ ํา้ประกนั) 

200,000 200,000 200,000 - ตั้ง ไ ว ้ต า มร ะ เ บี ยบ ว่าด้ วย เ งิน ทุ น

สวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิก(ผู ้ค ํ้า

ประกัน) โดยโอนเงินเขา้หลังวันประชุม

ใหญ่สามญัประจาํปี 30 วนั 

รวมทัง้สิน้ 10,546,400 7,857,602.81 11,517,400  

 

สาํหรบัค่าใชจ่้ายในการบรหิารถวัเฉลีย่ทกุรายการ แยกตามหมวดไดด้งันี ้

  1. หมวดเงินเดอืนและค่าจ้าง จาํนวนเงิน  3,308,000.00 บาท 

  2. หมวดค่าตอบแทน -- ” --  2,504,400.00 บาท 

  3. หมวดวสัด ุ -- ” --  350,000.00 บาท 

  4. หมวดครุภณัฑ ์ -- ” --  400,000.00 บาท 

  5. หมวดค่าใช้สอย -- ” --  4,300,000.00 บาท 

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

  7. หมวดสวสัดิการ -- ” --  160,000.00 บาท 

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

  9. สมทบทนุสวสัดิการเพือ่ช่วยเหลอืสมาชิก(ผูค้ ํา้ประกนั) -- ” --  200,000.00 บาท 

 รวมทัง้สิน้  11,517,400.00 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                  อนมุตัิตามเสนอ                 
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ประมาณการรายได ้และค่าใชจ่้ายประจาํปี 2565 

ประมาณการรายได ้

ดอกเบีย้รบัจากเงินใหส้มาชิกกูยื้ม ( 1 ) 262,450,775.72 บาท 

ดอกเบีย้รบัจากเงินฝากธนาคารและลงทนุอื่น  ๆ 760,000.00 บาท 

ค่าธรรมเนียมแรกเขา้เป็นสมาชิก 1,500.00 บาท 

ดอกเบีย้เงินฝากสหกรณอ์ื่น 90,000.00 บาท 

รายไดอ้ื่น  ๆ 4,000.00 บาท 

รวมรายได ้ 263,306,275.72 บาท 

 

ประมาณการค่าใช้จ่าย 

ดอกเบีย้จ่าย ( 2 ) 48,568,485.29 บาท 

ค่าใช้จ่ายในการดาํเนินการ 11,214,400.00 บาท 

รวมค่าใชจ่้าย 59,782,885.29 บาท 

ประมาณการรายรบัสงูกว่ารายจ่าย 203,523,390.42 บาท 

 

รายการ ปี 2564 ปี 2565 

 ตัง้ไว ้ ทาํได ้ ตัง้ไว ้

การรบัสมาชิกระหว่างปี (คน) 100 67 75 

การรบัฝากเงินระหว่างปี (ลา้นบาท) 40 44 48 

เงินใหกู้แ้ก่สมาชิกระหว่างปี (ลา้นบาท) 1,215 1,096 1,150 

ทนุเรอืนหุน้ระหว่างปี (ลา้นบาท) 100 102 105 

ประมาณกาํไรสทุธิ (ลา้นบาท) 195 198 203 

 

 

 จึงเสนอท่ีประชมุเพ่ือพิจารณา 

มติท่ีประชมุ………………………………………………………………………………………………….. 

..................................................................................................................................................................... 
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4.7  เร ือ่งพจิารณาเลอืกต ัง้คณะกรรมการดําเนนิการประจาํปี 2565 
ตาม พ.ร.บ.สหกรณ ์พ.ศ.2542 และข้อบังคับของสหกรณอ์อมทรัพยต์าํรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย ์จาํกัด 

หมวด 8 ขอ้ 71 คณะกรรมการดาํเนินการ ใหส้หกรณมี์คณะกรรมการดาํเนินการประกอบด้วย ประธานกรรมการ

หน่ึงคนและกรรมการอื่นไม่เกิน 14 คน ซ่ึงท่ีประชมุใหญ่เลือกตัง้จากสมาชิก ดงันี ้

คณะกรรมการดาํเนินการชดุท่ี 48 ประกอบดว้ยกรรมการจาํนวน  15 คน คือ 

ท่ี ยศ  นาม นามสกลุ ตาํแหน่ง วาระ / ปี 

1. พ.ต.อ.นิธิศ ปิติธีรโชต ิ ประธานกรรมการ 1/2 

2. พ.ต.อ.ณรงคฤ์ทธิ ์ ด่านสวุรรณ ์ รองประธานกรรมการ 1/2 

3. พ.ต.อ.กอ้งชาต ิ เลีย้งสมทรพัย ์ รองประธานกรรมการ  1/2 

4. พ.ต.อ.อดลุย ์ ชยัประสิทธิกลุ รองประธานกรรมการ 2/1 

5. พ.ต.อ.ปริญญา พรเดชาพิพฒั รองประธานกรรมการ 1/1 

6. พ.ต.อ.บญัชา ศรีอนนัต ์ เลขานกุาร 1/1 

7. พ.ต.อ.ต่อศกัดิ ์ ศรีเสริม เหรญัญิก 2/2 

8. พ.ต.อ.ชวาล อทุยัพันธุ ์ กรรมการ 2/1 

9. พ.ต.อ.ธีรพล ยมนา กรรมการ 2/1 

10 พ.ต.อ.เจตนส์ฤษฎิ์ แพ่งศรีสาร กรรมการ 2/1 

11. พ.ต.อ.วชิรวิทย ์ วรรณธานี กรรมการ 1/2 

12. พ.ต.อ.กมัพล วงษส์งวน กรรมการ 1/2 

13. พ.ต.อ.สมยศ พืน้ชยัภูมิ กรรมการ 1/1 

14. พ.ต.อ.วิศิษฎ ์ บวัสง่าวงศ ์ กรรมการ 1/1 

15. พ.ต.อ.สาธิต สถิตถาวร กรรมการ 1/2 
 

ในปีบญัชี  30 กนัยายน 2564  มีกรรมการท่ีครบ  1 วาระ จาํนวน  6 คน  กรรมการท่ีครบ  2 วาระ จาํนวน  

1 คน และกรรมการท่ีออกก่อนครบวาระ จาํนวน  1 คน มีรายละเอียดดงันี ้

1. กรรมการท่ีครบ  1 วาระ จาํนวน  6 คน ดงันี ้

ท่ี ยศ  นาม นามสกลุ ตาํแหน่ง วาระ / ปี 

1. พ.ต.อ.นิธิศ ปิติธีรโชต ิ ประธานกรรมการ (เกษียณ) 1/2 

2. พ.ต.อ.ณรงคฤ์ทธิ ์ ด่านสวุรรณ ์ รองประธานกรรมการ (ยา้ย) 1/2 

3. พ.ต.อ.กอ้งชาต ิ เลีย้งสมทรพัย ์ รองประธานกรรมการ  1/2 

4. พ.ต.อ.วชิรวิทย ์ วรรณธานี กรรมการ 1/2 

5. พ.ต.อ.กมัพล วงษส์งวน กรรมการ 1/2 

6. พ.ต.อ.สาธิต สถิตถาวร กรรมการ 1/2 



พ.ต.อ.กอ้งชาต ิ      เลีย้งสมทรพัย ์

พ.ต.อ.วชิรวิทย ์      วรรณธานี 

พ.ต.อ.กมัพล        วงษส์งวน 

พ.ต.อ.สาธิต        สถิตถาวร 

พ.ต.อ.นิรนัดร ์       แกว้อิน 

พ.ต.อ.ศิริวฒัน ์       สมกิจศิริ 

พ.ต.อ.อนนัต ์       ทองบรรเทิง 

พล.ต.ต.รุทธพล       เนาวรตัน ์
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 2. กรรมการท่ีครบ  2 วาระ จาํนวน  1 คน ดงันี ้

ท่ี ยศ  นาม นามสกลุ ตาํแหน่ง วาระ / ปี 

1. พ.ต.อ.ต่อศกัดิ ์ ศรีเสริม เหรญัญิก 2/2 
 

 3. กรรมการท่ีออกก่อนครบวาระ จาํนวน  1 คน ดงันี ้

ท่ี ยศ  นาม นามสกลุ ตาํแหน่ง วาระ / ปี หมายเหต ุ

1. พ.ต.อ.ชวาล อทุยัพันธุ ์ กรรมการ 2/1 ยา้ย 
 

 กรรมการซ่ึงพ้นจากตาํแหน่งอาจไดร้บัเลือกตัง้ซ ํา้ไดอ้ีก ยกเวน้กรรมการท่ีออกตามข้อบังคับฯ ข้อ 75 (9) 

แต่ตอ้งไม่เกินสองวาระติดต่อกนั ในกรณีท่ีมีการเลือกตัง้กรรมการสหกรณแ์ทนตาํแหน่งท่ีว่าง ให้กรรมการท่ีได้รับ

เลือกตัง้อยู่ในตาํแหน่งเท่ากบัวาระท่ีเหลืออยู่ของผูท่ี้ทาํหนา้ท่ีแทน 

 ดงันัน้ เพ่ือใหมี้กรรมการดาํเนินการครบจาํนวน  15 คน จึงเสนอท่ีประชุมใหญ่พิจารณาเลือกตั้งประธาน

กรรมการและกรรมการดาํเนินการ รวม  8 คน ดงันี ้

  1. เลือกประธานกรรมการ จาํนวน  1 คน 

      ท่ีประชมุมีมติเป็นเอกฉนัทเ์ลือก 

  (1)........................................................................................................เป็นประธานกรรมการ 

 

  2. เลือกกรรมการดาํเนินการ จาํนวน  7 คน 

      ท่ีประชมุมีมติเป็นเอกฉนัทเ์ลือก 

  (1) ................................................................................................................ 

  (2) ................................................................................................................  

  (3) ................................................................................................................ 

  (4) ................................................................................................................ 

  (5) ................................................................................................................ 

  (6) ................................................................................................................ 

  (7) ......................................................แทน พ.ต.อ.ชวาล  อทุยัพันธุ(์อยู่ในวาระท่ีตนแทน  1 ปี) 

 

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

*** ขอ้บงัคบัฯ ขอ้ 75 การพ้นจากตาํแหน่ง “กรรมการดาํเนินการตอ้งพ้นจากตาํแหน่งเพราะเหตอุย่างหน่ึงอย่างใด

ดงัต่อไปนี ้

(1) ถึงคราวออกตามวาระ 

(9) โอนหรือยา้ยหรือออกจากราชการหรือหน่วยงานประจาํโดยไม่มีความผิด” 
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คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณอ์อมทรพัยต์าํรวจภูธรจงัหวดับรีุรมัย ์จาํกดั ประจาํปี 2565 จาํนวน  15 คน ดงันี ้

ท่ี ยศ  นาม นามสกลุ ตาํแหน่ง วาระ / ปี 

1. พล.ต.ต.รุทธพล เนาวรตัน ์ ประธานกรรมการ 1/1 

2. พ.ต.อ.กอ้งชาต ิ เลีย้งสมทรพัย ์ กรรมการ 2/1 

3. พ.ต.อ.อดลุย ์ ชยัประสิทธิกลุ กรรมการ 2/2 

4. พ.ต.อ.ปริญญา พรเดชาพิพฒั กรรมการ 1/2 

5. พ.ต.อ.นิรนัดร ์ แกว้อิน กรรมการ 1/1 

6. พ.ต.อ.บญัชา ศรีอนนัต ์ กรรมการ 1/2 

7. พ.ต.อ.ธีรพล ยมนา กรรมการ 2/2 

8. พ.ต.อ.เจตนส์ฤษฎิ์ แพ่งศรีสาร กรรมการ 2/2 

9. พ.ต.อ.วชิรวิทย ์ วรรณธานี กรรมการ 2/1 

10. พ.ต.อ.กมัพล วงษส์งวน กรรมการ 2/1 

11. พ.ต.อ.สมยศ พืน้ชยัภูมิ กรรมการ 1/2 

12. พ.ต.อ.วิศิษฏ ์ บวัสง่าวงศ ์ กรรมการ 1/2 

13. พ.ต.อ.สาธิต สถิตถาวร กรรมการ 2/1 

14. พ.ต.อ.ศิริวฒัน ์ สมกิจศิริ กรรมการ 1/1 

15. พ.ต.อ.อนนัต ์ ทองบรรเทิง กรรมการ 1/2 
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4.8  เร ือ่งพจิารณาแกไ้ขขอ้บงัคบัของสหกรณ์ หมวด 11 ผูต้รวจสอบกจิการ 
 

           คณะกรรมการดาํเนินการขอเสนอท่ีประชมุใหญ่สามญัประจาํปี 2564 พิจารณาแกไ้ขขอ้บงัคับของสหกรณ ์

หมวด 11 ผูต้รวจสอบกิจการ เพ่ือใหส้อดคลอ้งตามประกาศระเบียบนายทะเบียนสหกรณ ์ดงันี ้
 

ข้อความเดิม ข้อความทีข่อแก้ไขเพิ่มเติม เหตุผล 

 

 

 

 

 

     ข้อ 101. ผู้ตรวจสอบกิจการ  ให้ ท่ี

ป ร ะ ชุ ม ใ ห ญ่ เ ลื อ ก ตั้ ง ส ม า ชิ ก ห รื อ

บุ ค ค ล ภ า ย น อ ก ผู้ มี คุ ณ วุ ฒิ ค ว า ม รู ้

ความสามารถในด้านธุรกิจ การเงิน การ

บญัชี การเศรษฐกิจ หรือการสหกรณ ์เป็นผู้

ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์เ ป็นการ

ประจาํปีจาํนวน  1  คน หรือหลายคน 

     ท่ีประชุมให ญ่จะเ ลือกตั้ งกรร มกา ร

ดาํเนินการ หรือผู้ซ่ึงด ํารงต ําแหน่งหน้าท่ี

ประจําในสหกรณ์เป็นผู้ตรวจสอบกิจการ

ไม่ได ้

     ใหย้กเลิกความตามท่ีกาํหนดในข้อ 101  

แห่งขอ้บงัคบัสหกรณอ์อมทรัพยต์าํรวจภูธร

จงัหวดับรีุรมัย ์จาํกดั เลขทะเบียนข้อบังคับ

ท่ี 3100001725539 เสียทั้งหมดและใช้

ความต่อไปนีแ้ทน 

    ข้อ 101 ผู้ตรวจสอบกิจการ  ให้ ท่ี

ประ ชุมใ หญ่ เ ลือ กตั้ง สม าชิก หรือ บุค ล

ภายนอก ซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติ

บุค ค ล  แ ล ะ เ ป็ น ผู้ ท่ี มี คุณ วุ ฒิ  ค ว า ม รู้

ความสามารถในดา้นการเงิน การบัญชี การ

บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การสหกรณ ์

หรือกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับสหกรณ ์และมี

คุณ ส ม บัติ  เ ป็ น ผู้ ผ่ า น ก า ร อ บ ร ม ก า ร

ตรว จส อบ กิจ กา รจา กก รมตร วจ บัญ ชี

สหกรณ ์หรือหน่วยงานอื่นท่ีไดร้บัการรบัรอง

หลกัสตูรจากกรมตรวจบญัชีสหกรณ ์รวมทั้ง

ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบนาย

ทะเบียนสหกรณ ์เป็นผูต้รวจสอบกิจการของ

สหกรณจ์าํนวน 1 คน หรือหน่ึงนิติบคุคล 

     กรณีเลือกคณะผู้ตรวจสอบกิจการ ให้มี

ประธานคณะหน่ึงคน มีหน้าท่ีควบคุมดูแล

การปฏิบตังิาน ใหบ้รรลวุตัถุประสงคใ์นการ

ตรว จส อบ กิจก าร  แ ละ ให้ป ระ กา ศ ช่ื อ

ประธานคณะผูต้รวจสอบกิจการให้ท่ีประชุม

ใหญ่ทราบดว้ย 

เพื่อให้

สอดคลอ้ง

กบัระเบียบ

นายทะเบียน

สหกรณว่์า

ดว้ยการ

ตรวจสอบ

กิจการของ

สหกรณ ์
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ข้อความเดิม ข้อความทีข่อแก้ไขเพิ่มเติม เหตุผล 

      ผู้ตรวจสอบกิจการต้อง ไม่มีลักษณะ

ตอ้งหา้ม ดงัต่อไปนี ้ 

     (1) เ ป็นคนไร้ความสามารถ หรือคน

เสมือนไรค้วามสามารถ 

     (2)  เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็น

บคุคลลม้ละลายทจุริต 

     (3) เคยไดร้บัโทษจาํคุกโดยคาํพิพากษา

ถึง ท่ีสุดให้จ ําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับ

ความผิด ท่ีได้กระทํา โดยประมาทหรื อ

ความผิดลหโุทษ 

     (4) เคยถกูไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก

จากราชการ องคก์ารหรือหน่วยงานของรัฐ

หรือเอกชนฐานทจุริตต่อหนา้ท่ี 

     (5) เคยถูกให้ออกจากการเป็นสมาชิก

สหกรณน์ัน้ หรือสหกรณอ์ื่น 

     (6) เคยถกูให้พ้นจากตาํแหน่งกรรมการ

หรือขาดจากการเป็นผูต้รวจสอบกิจการหรือ

มีค ําวินิจฉัยเป็นท่ีสุดให้พ้นจากตําแหน่ง

กรรมการ หรือขาดจากการเป็นผู้ตรวจสอบ

กิจการของสหกรณน์ัน้หรือสหกรณอ์ื่น 

     (7) เคยถูกท่ีประชุมใหญ่มีมติให้ถอด

ถอนจากตาํแหน่งกรรมการหรือผู้ตรวจสอบ

กิจก ารเ พรา ะเห ตุทุจ ริต ต่อห น้า ท่ี ขอ ง

สหกรณน์ัน้ หรือสหกรณอ์ื่น 

     (8 )  เ ป็นผู้จัดการหรือเจ้าหน้า ท่ีของ

สหกรณน์ั้น หรือสหกรณอ์ื่น หรือเคยถูกให้

ออกจากตาํแหน่งผูจ้ดัการหรือเจา้หนา้ท่ีของ

สหกรณน์ั้น หรือสหกรณอ์ื่นฐานทุจริตต่อ

หนา้ท่ี 
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ข้อความเดิม ข้อความทีข่อแก้ไขเพิ่มเติม เหตุผล 

      (9) เป็นคู่สมรส บุตร บิดา มารดาของ

กรรมการ หรือผู้จัดการ หรือเจ้าหน้าท่ีของ

สหกรณน์ัน้ 

     (10) เป็นกรรมการของสหกรณน์ั้น เว้น

แต่ได้พ้นจากตําแหน่งกรรมการมาแล้วไม่

นอ้ยกว่าสองปีบญัชีของสหกรณ ์

     (11) เป็นผู้สอบบัญชี หรือผู้ช่วยสอบ

บญัชี หรือบคุคลท่ีอยู่ในสงักดันิติบคุคลท่ีรับ

งานสอบบญัชีของสหกรณใ์นปีบญัชีนั้น เว้น

แต่ไดพ้้นจากการเป็นผูส้อบบญัชี หรือผู้ช่วย

ผู้สอบบญัชีหรือลาออกจากนิติบุคคลท่ีรับ

งานสอบบญัชีสหกรณน์ัน้มาแลว้ไม่นอ้ยกว่า

หน่ึงปี    

     (12) เป็นผูอ้ยู่ระหว่างการถูกสั่งพัก หรือ

เพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับ

อนญุาต 

     (13) เป็นผูอ้ยู่ระหว่างการถูกสั่งพัก หรือ

ขีดช่ือออกจากทะเบียนรายช่ือผู้สอบบัญชี

รบัอนญุาตหรือบคุคลอื่นของกรมตรวจบญัชี

สหกรณ ์

 

      ข้อ 101/1 ข้ันตอนวิธีการรับสมัคร

และการเลือกต้ังผู้ตรวจสอบกิจการ ให้

คณะกรรมการดาํเนินการประกาศขั้นตอน

และวิธีการเลือกตัง้เป็นลายลักษณอ์ักษรให้

สมาชิกทราบก่อนวันประชุมใหญ่และให้

ประกาศรบัสมัครบุคคลเข้ารับการเลือกตั้ง

เป็นผูต้รวจสอบกิจการก่อนวันประชุมใหญ่ 

และพิจารณาคดัเลือกผูต้รวจสอบกิจการท่ีมี

คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม

ระเบียบนายทะเบียนสหกรณก์าํหนดเพ่ือ

นาํเสนอช่ือผูท่ี้ผ่านการคดัเลือก 

เพื่อให้

สอดคลอ้ง

กบัระเบียบ

นายทะเบียน

สหกรณว่์า

ดว้ยการ

ตรวจสอบ

กิจการของ

สหกรณ ์
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ข้อความเดิม ข้อความทีข่อแก้ไขเพิ่มเติม เหตุผล 

      เสนอให้ ท่ีประชุมใหญ่เ ลือกตั้งตา ม

ประกาศ  โดยผูส้มคัรเขา้รบัการเลือกตั้งเป็น 

ผูต้รวจสอบกิจการตอ้งแสดงตนต่อท่ีประชุม

ใหญ่ด้วย และให้ผู้ท่ีได้รับเลือกตั้งคะแนน

สงูสดุเป็นผูต้รวจสอบกิจการ หากมีคะแนน

เท่ากนัใหป้ระธานออกเสียงเพ่ิมอีกหน่ึงเสียง

เป็นเสียงชีข้าด ทั้งนี ้ ให้ผู้ท่ีได้รับเลือกตั้ง

ลําดับคะแนนรองลงมาเป็นผู้ตรวจสอบ

กิจการสาํรองจาํนวน  1  คน 

     กรณีมีผูต้รวจสอบกิจการคนใดต้องขาด

จากการเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ตามข้อ 

102/1 (2) (3) (4) หรือ (5) ให้ผู้ตรวจสอบ

กิจการสาํรองเข้าปฏิบัติหน้าท่ีได้ทันทีเท่า

ระยะเวลาท่ีเหลืออยู่ของผู้ซ่ึงตนแทน หรือ

จนกว่าจะมีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ

ใหม่ 

 

 

 

 

 

      

     ข้อ  1 0 2 . ก าร ดํ า ร ง ตํา แ หน่ ง ผู้

ตรวจสอบกิจการ  ผูต้รวจสอบกิจการอยู่ใน

ตาํแหน่งได้ มีกาํหนดเวลาหน่ึงปีทางบัญชี

สหกรณ ์ถา้เม่ือครบกาํหนดเวลาแล้วยังไม่มี

การเลือกตัง้ผูต้รวจสอบกิจการคนใหม่ ก็ให้

ผู้ตรวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบัติหน้าท่ีไป

พลางก่อน 

     ผูต้รวจสอบกิจการซ่ึงออกไปนัน้ อาจ

ไดร้บัเลือกตัง้ซ ํา้ 

ให้ยกเลิกความตามท่ีกําหนดในข้อ 102  

แห่งขอ้บงัคบัสหกรณอ์อมทรัพยต์าํรวจภูธร

จงัหวดับรีุรมัย ์จาํกดั เลขทะเบียนข้อบังคับ

ท่ี 3100001725539 เสียทั้งหมดและใช้

ความต่อไปนีแ้ทน 

     ข้ อ  1 0 2  ก า ร ดํ า ร ง ตํ า แ ห น่ ง ผู้

ตรวจสอบกิจการ ผูต้รวจสอบกิจการอยู่ใน

ต ําแหน่ง ได้  มีก ําหนดเวลา  2  ปีบัญชี

สหกรณ ์เม่ือครบกาํหนดเวลาแล้วยังไม่มี

การเลือกตัง้ผูต้รวจสอบกิจการคนใหม่ ก็ให้

ผูต้รวจสอบกิจการ คนเดิมปฏิบัติหน้าท่ีอยู่

ต่อไปจนกว่าท่ีประชมุใหญ่มีมติเลือกตั้ง

ผูต้รวจสอบกิจการคนใหม่ 

 

เพื่อให้

สอดคลอ้ง

กบัระเบียบ

นายทะเบียน

สหกรณว่์า

ดว้ยการ

ตรวจสอบ

กิจการของ

สหกรณ ์
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     ผู้ตรวจสอบกิจการท่ีพ้นจากตําแหน่ง

ตามวาระอาจจะไดร้บัเลือกตั้งจากท่ีประชุม

ใหญ่อีกไดแ้ต่ตอ้งไม่เกินสองวาระติดต่อกนั 

     กรณีผูต้รวจสอบกิจการขาดจากการเป็น        

ผูต้รวจสอบกิจการก่อนครบวาระให้กาํหนด

ระเบียบวาระการประชมุใหญ่เพ่ือเลือกตั้งผู้

ตรวจสอบกิจการคนใหม่ ในคราวประชุม

ใหญ่ครัง้แรกหลงัจากผูต้รวจสอบกิจการคน

นัน้ขาดจากการเป็น ผูต้รวจสอบกิจการ และ

นับวาร ะการด ํารงต ํา แหน่งข องผู้แท น

ต่อเน่ืองจากผูท่ี้ตนมาดาํรงตาํแหน่ง 

 

 

 

 

 

 

 

     ข้อ 102 /1  การขาดจากตําแหน่ง     

ผู้ตรวจสอบกิจการ ผูต้รวจสอบกิจการตอ้ง

ข า ด จ า ก ก า ร เ ป็ น ผู้ต ร ว จ ส อ บ กิ จ ก า ร     

เพราะเหตอุย่างใดอย่างหน่ึงดงัต่อไปนี ้

     (1) พ้นจากตาํแหน่งตามวาระ 

     (2) ตาย 

     (3) ลาออก โดยแสดงเหตผุลเป็นหนังสือ

ยื่นต่อประธานคณะกรรมการด ําเนินการ

และให้มีผลวัน ท่ีประชุมคณะกรรมการ

ดาํเนินการสหกรณมี์มติรบัทราบ 

     (4) ท่ีประชมุใหญ่ของสหกรณล์งมติถอด

ถอน  ผู้ตรวจสอบกิจการ ซ่ึงเ ป็นบุคคล

ธรรมดา หรือนิติบคุคลออกจากตาํแหน่งทั้ง

คณะหรือรายบคุคล 

    (5) อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณว์ินิจฉัย

ว่าขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้าม

ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณก์าํหนด 

เพื่อให้

สอดคลอ้ง

กบัระเบียบ

นายทะเบียน

สหกรณว่์า

ดว้ยการ

ตรวจสอบ

กิจการของ

สหกรณ ์
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     ข้อ 103.อาํนาจหน้าที่ของผู้ตรวจสอบ

กิจการผู้ตรวจสอบกิจการมีอาํนาจหน้าที่

ตรวจสอบการดาํเนินงานทัง้ปวงของสหกรณ์ 

ซึ่งรวมทัง้ในขอ้ต่อไปนี ้คือ 

     (1) ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมุด บัญชี 

ทะเบียนและการเงิน ตลอดจนทรพัยสิ์นและ

หนีสิ้นทั้งปวงของสหกรณ ์เพ่ือทราบฐานะ

และขอ้เท็จจริงของสหกรณท่ี์เป็นอยู่จริง 

     (2) ตรวจสอบหลกัฐานและความถูกต้อง

ของการด ําเ นินธุรกิจแต่ละประเภทของ

ส ห ก ร ณ์เ พ่ื อ ป ร ะ เ มิ น ผ ล แ ล ะอ า จ ใ ห้

ข้อแนะนําแก่คณะกรรมการด ํา เนินการ 

ผูจ้ดัการและเจ้าหน้าท่ีของสหกรณ ์ทั้งทาง

วิชาการและทางปฏิบตัิในกิจการนัน้ๆ  

     (3) ตรวจสอบการจัดจ้างและแต่งตั้ง

เจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์ ตลอดจนหนังสือ

สญัญาจา้งและหลกัประกนั 

     (4 )  ตร วจ สอ บก าร ปฏิ บัติ ง า นต า ม

แผนงาน  และการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

รายจ่ายประจาํปีของสหกรณ ์

     (5 )  ติ ดตามผ ลการด ํา เ นินง านขอ ง

คณะกรรมการด ําเนินการ เพ่ือพิจารณา

หาทางปรบัปรุง แผนงาน ขอ้บงัคบั ระเบียบ 

มติ  ตลอดจนคาํสั่งต่างๆ ของสหกรณ ์

     ใหย้กเลิกความตามท่ีกาํหนดในข้อ 103  

แห่งขอ้บงัคบัสหกรณอ์อมทรัพยต์าํรวจภูธร

จงัหวดับรีุรมัย ์จาํกดั เลขทะเบียนข้อบังคับ

ท่ี 3100001725539 เสียทั้งหมดและใช้

ความต่อไปนีแ้ทน 

     ข้อ103 อาํนาจหน้าทีข่องผู้ตรวจสอบ

กิจการ ผู้ตรวจสอบกิจการมีอาํนาจหน้าท่ี

ตรวจสอบการดาํเนินงานทัง้ปวงของสหกรณ ์

ทั้งด้านการปฏิบัติ ง านเกี่ ยวกับการเ งิน    

การบญัชี และดา้นปฏิบตัิการในการดาํเนิน

ธุรกิจตามท่ีก ําหนดไว้ในข้อบังคับของ

สหกรณ ์รวมทัง้การประเมินผลการควบคุม

ภายใน การรกัษาความปลอดภัยของข้อมูล

สารสนเทศของสหกรณ ์และการตรวจสอบ

ในเร่ืองต่างๆ ดงันี ้

      (1) ตรวจสอบความถูกต้องของการ

บันทึกบัญชีเพ่ือให้เ ป็นไปตามแบบและ

รายการท่ีนายทะเบียนสหกรณก์าํหนด 

     (2) ประเมินความมีประสิทธิภาพและ

ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล ก า ร ด ํ า เ นิ น ก า ร ข อ ง

คณะกรรมการดาํเนินการเพ่ือให้ข้อสังเกต

และข้อ เส นอ แน ะใ นก าร ปรับป รุง กา ร

บริหารงานของคณะกรรมการดาํเนินการให้

เป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และระเบียบ

ของสหกรณ ์

     (3) สอบทานระบบการปฏิบัติงานของ

สห ก รณ์ เ พ่ื อ ใ ห้เ ป็ นไป ต ามก ฎห มา ย 

ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ข้อบังคับ    

และระเบียบของสหกรณ ์รวมทัง้คาํสั่ง 

เพื่อให้

สอดคลอ้ง

กบัระเบียบ

นายทะเบียน

สหกรณว่์า

ดว้ยการ

ตรวจสอบ

กิจการของ

สหกรณ ์
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     (6) ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย  

ข้อบังคับ  ระเบียบ มติ  และค ําสั่ ง ของ

สหกรณ ์ หรือกิจการอื่นๆ เพ่ือให้เกิดผลดี

แก่การดาํเนินกิจการของสหกรณ ์

นายทะเบียนสหกรณ ์สํานักงานสหกรณ์

จังหวัด  สํานักง านต รวจบัญชีส หกร ณ ์

กาํหนดใหต้อ้งปฏิบตัิ 

   (4) ตรวจสอบและสอบทานระบบการ

ควบคุม ดูแลรักษาทรัพยสิ์นของสหกรณ ์

วิเคราะหแ์ละประเมินความมีประสิทธิภาพ

การใช้ทรัพยสิ์นของสหกรณ ์เพ่ือให้การใช้

ทรพัยสิ์นเป็นไปอยา่งเหมาะสมและคุม้ค่า 

     (5) ตรวจสอบและติดตามการดาํเนินงาน

ของสหกรณใ์นการพิจารณาแกไ้ข ข้อสังเกต

หรือข้อบกพร่องเกี่ยวกับการดาํเนินงานท่ี

ได้รับแจ้งจากสํานักงานสหกรณ์จังหวัด 

สาํนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ หรือผู้สอบ

บญัชี 

 

      ข้อ  10 3 /1  ก ารร ายงานผลการ

ตรวจสอบ ให้ผู้ตรวจสอบกิจการมีหน้าท่ี

รายงานผลการตรวจสอบเป็นลายลักษณ์

อกัษรประจาํเดือนและประจาํปี เพ่ือสรุปผล

การตรวจสอบ รวมทัง้ขอ้สงัเกตขอ้เสนอแนะ

ท่ี เ ป็ น ป ร ะ โ ย ช น์ แ ล ะ เ ข้า ร่ ว มป ร ะ ชุม

คณะกรรมการดาํเนินการเพ่ือแจ้งผลการ

ตรวจสอบประจาํเดือนท่ีผ่านมา เข้าร่วม

ประชุมใหญ่เพ่ือรายงานผลการตรวจสอบ

ป ร ะจํา ปี เ ส น อ ต่ อ ท่ี ป ร ะชุ ม ใ ห ญ่ ข อ ง  

สหกรณด์ว้ย 

     กรณีพบว่ามีเหตุการณท่ี์อาจก่อให้เกิด

ความเสียหายแก่สหกรณห์รือสมาชิก หรือ

สหกรณมี์การปฏิบตัิไม่เป็นไปตามกฎหมาย 

ระเบียบ คาํสั่ง ประกาศหรือคาํแนะนาํของ

ทางราชการ รวมทั้งข้อบังคับระเบียบ มติท่ี

ประชมุหรือคาํสั่งของสหกรณท่ี์อาจจะ 

เพื่อให้

สอดคลอ้ง

กบัระเบียบ

นายทะเบียน

สหกรณว่์า

ดว้ยการ

ตรวจสอบ

กิจการของ

สหกรณ ์
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 ก่อให้เกิดความเสียหายแก่สมาชิกหรือ

สห กร ณ์อย่ า งร้ า ยแ รง  ให้แ จ้ง ผ ลก า ร

ต ร ว จ ส อ บ กิ จ ก า ร ต่ อ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร

ดาํเนินการทนัทีเพ่ือดาํเนินการแก้ไข และให้

จดัส่งสาํเนารายงานดังกล่าวต่อสาํนักงาน

ตรวจบัญชีสหกรณ ์และสาํนักงานสหกรณ์

จงัหวดัโดยเร็ว 

     ให้ผู้ตรวจสอบกิจการติดตามผลการ

ดาํเนินการแกไ้ขขอ้บกพร่อง ข้อสังเกต และ

ใ ห้ ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ติ ด ต า ม ก า ร แ ก้ ไ ข

ข้อบกพร่อง ข้อสังเกตของสหกรณ์ไว้ใน

รายงานผลการตรวจสอบกิจการดว้ย 

 

 

 

 

 

 

    ข้อ 104. ความรับผิดของผู้ตรวจสอบ

กิจการ หากผู้ตรวจสอบกิจการตรวจพบ

ข้อ บก พ ร่อ ง ขอ งส ห กร ณ์ ต้อง แ จ้ง ใ ห้

คณะกรรมการด ําเนินการทราบเพ่ือแก้ไข

โดยเร็ว ผู้ตรวจสอบกิจการต้องรับผิดชอบ

ชดใชค้่าเสียหาย อนัจะเกิดแก่สหกรณด์้วย

เหตอุนัไม่แจง้นัน้ 

     ใหย้กเลิกความตามท่ีกาํหนดในข้อ 104  

แห่งขอ้บงัคบัสหกรณอ์อมทรัพยต์าํรวจภูธร

จงัหวดับรีุรมัย ์จาํกดั เลขทะเบียนข้อบังคับ

ท่ี 3100001725539 เสียทั้งหมดและใช้

ความต่อไปนีแ้ทน 

   ข้อ 104 ความรับผิดของผู้ตรวจสอบ

กิจการ กรณีผูต้รวจสอบกิจการปฏิบัติหรือ

ละเว้นการปฏิบัติตามอํานาจหน้าท่ี หรือ

ประพฤติผิดจริยธรรมในการปฏิบัติงานจน

เป็นเหตุให้สหกรณ์ได้รับความเสียหาย        

ผู้ตรวจสอบกิจการต้องรับผิดชอบชดใช้

ค่าเสียหายใหแ้ก่สหกรณ ์หรือหากตรวจพบ

ข้อ บ ก พ ร่ อ ง ข อ ง ส ห ก ร ณ์ต้อ ง แ จ้ ง ใ ห้

คณะกรรมการดาํเนินการทราบโดยเร็ว และ

ผูต้รวจสอบกิจการตอ้งรบัผิดชอบชดใช ้

เพื่อให้

สอดคลอ้ง

กบัระเบียบ

นายทะเบียน

สหกรณว่์า

ดว้ยการ

ตรวจสอบ

กิจการของ

สหกรณ ์

 



                                 ท่ีประชมุมีมติดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท ์ใหส้หกรณแ์ก้ไขและเพ่ิมเติมข้อบงัคบัของ

สหกรณต์ามท่ีคณะกรรมการดาํเนินการเสนอ            
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ข้อความเดิม ข้อความทีข่อแก้ไขเพิ่มเติม เหตุผล 

 ค่าเสียหายอนัจะเกิดแก่สหกรณด์้วยเหตุไม่

แจง้นัน้ 

     การพิจารณาความรบัผิดของผูต้รวจสอบ

กิจการใหเ้ป็นไปตามมติของท่ีประชมุใหญ่ 

 

      ข้อ 104 /1  สหกรณ์มีหน้าที่ ต่อ ผู้

ตรวจสอบกิจการ ดงันี ้

     (1) อาํนวยความสะดวก ใหค้วามร่วมมือ

แก่ผู้ตรวจสอบกิจการ ในการให้ค ําชี ้แจง 

ตอบข้อชักถามต่าง ๆ พร้อมทั้งจัดเตรียม

ขอ้มลู เอกสารหลกัฐานประกอบการบันทึก

บัญชีของสหกรณ์เ พ่ือประโยชน์ในการ

ตรวจสอบกิจการ 

     (2) กาํหนดระเบียบวาระการประชุมให้

ผูต้รวจสอบกิจการรายงานผลการตรวจสอบ

กิจการประจาํเดือนและจดัทาํหนงัสือเชิญให้

ผู้ ต ร ว จ ส อ บ กิ จ ก า ร เ ข้ า ร่ ว ม ป ร ะ ชุ ม

คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณท์กุครัง้ 

     (3) พิจารณาปฏิบัติตามข้อสังเกตและ

ขอ้เสนอแนะของผูต้รวจสอบกิจการ เพ่ือให้

การดาํเนินกิจการของสหกรณเ์ป็นไปโดย

ถกูตอ้งตามกฎหมาย ระเบียบ และขอ้บงัคับ

ของสหกรณ ์

เพื่อให้

สอดคลอ้ง

กบัระเบียบ

นายทะเบียน

สหกรณว่์า

ดว้ยการ

ตรวจสอบ

กิจการของ

สหกรณ ์

 

จึงเสนอท่ีประชมุเพ่ือพิจารณา 

มติท่ีประชมุ....................................................................................................................................... 

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

 

 

 

 



                                 ท่ีประชมุมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมตัิใหส้หกรณฯ์ บริจาคเงินจากบญัชีทนุสาธารณประโยชน์

จาํนวน  200,000.- บาท (สองแสนบาทถว้น) เท่ากบัปีท่ีผ่านมา 
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4.9  เร ือ่งพจิารณาบรจิาคเงนิสมทบกองทนุสวสัดกิารสํานกังาน 
        ตํารวจแหง่ชาต ิ
 ด้วยกองสวัสดิการ สาํนักงานกาํลังพล สาํนักงานตาํรวจแห่งชาติ ขอรับบริจาคเงินสมทบ “กองทุน

สวสัดิการสาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ” เพ่ือช่วยเหลือขา้ราชการตาํรวจท่ีไดร้บับาดเจ็บ ทพุพลภาพ และเสียชีวิตจาก

การปฏิบตัิหนา้ท่ี  โดยขอความร่วมมือใหส้หกรณอ์อมทรพัยข์องทกุหน่วยงานร่วมบริจาคเงินเป็นประจาํต่อเน่ือง

ทกุปี มีรายละเอียดการร่วมบริจาคเงินดงันี ้

  1. สหกรณอ์อมทรพัยข์องหน่วยงานท่ีมีผลกาํไรสทุธิของปีบัญชีล่าสุด ตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึน้ไป   

ร่วมบริจาคเงินรอ้ยละ 0.30 ของผลกาํไรสทุธิ 

  2. สหกรณอ์อมทรัพยข์องหน่วยงานท่ีมีผลกาํไรสุทธิของปีบัญชีล่าสุด ต ํ่ากว่า 10 ล้านบาท        

ร่วมบริจาคเงินรอ้ยละ 0.20 ของผลกาํไรสทุธิ 

  3. เงินท่ีร่วมบริจาคใหใ้ชจ้ากทนุสาธารณประโยชน ์

 จึงเสนอท่ีประชมุเพ่ือพิจารณา 

มติท่ีประชมุ....................................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ระเบียบวาระที่  
เรื่องอ่ืนๆ 

5.1 เรื่องความเห็นและขอเสนอแนะของหนวยงานที่เก่ียวของ 

5.2 เรื่องอ่ืนๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



นางจิรชัติกานต ์  ทั่วประโคน หวัหนา้สาํนกังานตรวจบญัชี  กล่าวว่า เรียนท่านประธาน ท่านสหกรณ์จังหวัดและสมาชิกทุกท่าน 

ดิฉนั นางจิรชัติกานต ์ ทั่วประโคน หวัหนา้สาํนกังานตรวจบญัชีบุรีรมัย ์มีความยินดีท่ีไดม้าร่วมประชุมใหญ่ของสหกรณอ์อมทรพัย์

ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรมัย์ ในวันนี ้ก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความยินดีที่ได้กําไรเพ่ิมขึ ้น  7 ล้านกว่าบาท จากเดิม 191 ล้าน          

เพ่ิมเป็น 198 ล้าน น่ีเป็นศักยภาพหรือความสามารถของคณะกรรมการและเจ้าหน้าท่ี รวมทั้งความมีวินัยองสมาชิกเอง             

จึงส่งผลใหป้ระสบผลสาํเร็จในเรื่องของการทาํกาํไรเพ่ิมขึน้ ซึง่ถา้หากสมาชิกไม่มีวินัย การบริหารงานทุกอย่างก็ยาก อันนีก้็คือ

ความสามารถอีกอย่างหนึ่งที่ทําให้องค์กรขับเคล่ือนไปได้ด้วยดี ณ 30 ก.ย.64 สหกรณ์ฯ มีทุนดําเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา    

3,473 ลา้นบาท  ถามว่าสามพนักว่าลา้นบาทนีม้าจากไหน ก็มาจากการกูย้ืมและเป็นทุนของเราเอง มาจากการมีหนีสิ้นประมาณ  

1,700 กว่าลา้นบาท กบัทุนของตนเอง 1,700 กว่าลา้นบาท เอาสองอย่างมารวมกนัทาํใหท้่านมีทุนดาํเนินงาน แล้วทุนดําเนินงาน

เอาไปไหน จากสภาพของงบแสดงฐานะทางการเงินท่ีเห็น เงินส่วนใหญ่ไปอยู่ ท่ีลูกหนี ้คือท่านปล่อยให้สมาชิกกู ้ยืมถึง           

3,328 ล้านบาท จะเห็นได้ว่าเงิน 100% ไปอยู่ท่ีลูกหนี ้95% ด้วยศักยภาพของลูกหนีแ้ละความมีวินัย จะเห็นได้ว่าการตั้ง            

ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสูญมีนอ้ย นี่ก็แสดงใหเ้ห็นว่าคุณภาพของลูกหนีเ้ราอยู่ในเกณฑท์ี่ดีมาก น่ีคือเรื่องของทุนดําเนินงานของท่าน

และมลูค่าของสินทรพัยส์หกรณ ์อนันีต้อ้งบอกว่าหายากที่จะเจอสภาพแบบนี ้ในเรื่องของสหกรณ์ต่างๆ ในจังหวัดบุรีร ัมย์เอง      

ในการตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสูญเป็นประเด็นมาก สําหรับสํานักงานตรวจบัญชีก็เป็นเรื่องที่เป็นประเด็นกันเยอะ ของท่านเอง        

ในส่วนของหนี ้สงสัยจะสูญมีน้อย ท่ีน้อยเน่ืองจากคุณภาพของลูกหนีน้ั่ นคือนิมิตรหมายท่ีดี ซึ่งจากผลกําไร  198 ล้าน               

เฉล่ียต่อสมาชิก  1 คน ตกกาํไรเฉล่ียต่อคน  6,600 กว่าบาท แต่ดูที่กรอบการออมเกิดจากการนาํเงินมาฝากการถือหุน้กบัสหกรณ ์

เฉล่ียเงินออมต่อสมาชิก 1 คน อยู่ท่ีประมาณ  582,000 กว่าบาท แต่ส่ิงท่ีเราต้องเป็นห่วงก็คือท่านมีหนีสิ้นต่อสมาชิก 1 คน      

ลา้นกว่าบาท ท่านมีเงินออม 50% ของหนี ้ก็ต้องพยายามใหส้มาชิกเป็นหนีน้้อยลง เงินฝากมากขึน้เพ่ือให้มันเท่ากนัระหว่าง     

เงินออมกบัหนีสิ้น ส่ิงที่เราเห็นอีกอย่างหน่ึงก็คือ ผูส้อบบญัชีไดป้ระเมินเรื่องการควบคุมภายใน โดยใช้โปรแกรมของกรมตรวจ   

เราก็จะเห็นภาพว่าการประเมินสหกรณมี์การควบคุมภายในท่ีดีมากในทุกๆ ดา้น ก็ตอ้งขอขอบคุณทั้งคณะกรรมการดําเนินการ

และเจา้หนา้ที่ที่ช่วยกนัดูแลสหกรณเ์ป็นอย่างดี ในส่วนของสาํนกังานตรวจบญัชีสหกรณ์เองหน้าที่ของเราไม่ได้เป็นผู้ตรวจสอบ

บญัชีแต่เราทาํหนา้ที่เป็นผูก้าํกบัผูส้อบบญัชีภาคเอกชน กาํกบัสหกรณท์ี่เราไม่ไดเ้ป็นผูส้อบบัญชี กํากับมาตรฐานการบัญชีและ

คุณภาพงานบญัชี น่ีคือหนา้ที่ท่ีเราตอ้งทาํอยู่ สาํหรบัวนันีต้อ้งขอขอบคุณที่ช่วยกับขับเคล่ือนสหกรณ์ ขอบคุณเจ้าหน้าที่ หากมี

ปัญหาติดขดัเรื่องใดก็เขา้ไปขอคาํปรึกษาได ้เราพรอ้มที่จะใหค้าํปรึกษา แนะแนว สาํนกังานเปิดรบัขอ้ปรึกษาตลอดเวลาผ่านทาง

เจา้หนา้ที่ อีกอย่างคือที่ผูส้อบบญัชีบอกว่าไดมี้การสอบทานหนีไ้ปทางตัวสมาชิกทุกท่าน ในเรื่องนีท้างผู้ตรวจสอบบัญชีก็เน้น    

ในเรื่องนีว่้าเม่ือไหร่ที่ผูส้อบบญัชีสอบทานหนีไ้ปแลว้ไม่ไดร้บัผลตอบกลบัจากทางสมาชิกหรือปริมาณตอบกลบันีท้างเราเองก็ต้อง

คอมเมน้ตไ์ปทางผูส้อบบญัชีว่าการสอบทานหนีย้งัเป็นปริมาณท่ีตํ่า อนันีฝ้ากว่าถา้มีขอ้แตกต่างระหว่างข้อมูลที่ท่านและข้อมูล

ของผูส้อบบญัชี ฝากใหท้่านตอบกลบัดว้ย เพ่ือเป็นการสอบยนัขอ้มูลที่มีอยู่ในมือของท่านและข้อมูลท่ีอยู่ในสหกรณ์ว่าตรงกัน

หรือไม่ อนันีก้็ฝากสมาชิกทุกท่านว่าใหเ้ห็นเป็นเรื่องสาํคญั และขอแสดงความยินดีอีกครัง้กบัผลกาํไรที่ไดร้บัในปีนี ้ขอบคุณค่ะ 
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ระเบยีบวาระที ่5 

เร่ืองอ่ืนๆ 

 

5.1  เร่ืองความเหน็และข้อเสนอแนะของหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 

 

สาํนักงานตรวจบญัชีสหกรณ ์

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 



นายสุภาพ  เกิดบุญ สหกรณจ์งัหวดับุรีรมัย ์กล่าวว่า เรียนท่านประธาน  คณะกรรมการ  ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  และพ่ีน้อง

สมาชิกสหกรณท์ุกท่านที่เขา้ร่วมประชุมในครัง้นี ้  ผมรูสึ้กยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ไดเ้ขา้ร่วมประชุมในครัง้นี ้เน่ืองจากผมเพ่ิงเดินทาง

มารบัตาํแหน่งใหม่ไดเ้พียง 2 เดือน นี่ก็เป็นสหกรณป์ระเภทออมทรพัยแ์ห่งแรกที่ผมไดเ้ขา้ร่วมประชุมใหญ่ด้วย ส่วนใหญ่ก็จะไป

เข้าร่วมประชุมกับสหกรณ์ภาคเกษตรอยู่หลายสหกรณ์  ดังนั้น วันนีจึ้งรู ้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุม            

กบัทุกท่านเป็นครัง้แรก ซึง่ก่อนที่จะเขา้ร่วมประชุมในวันนีผ้มก็ได้ขอรายงานการประชุมจากทางสหกรณ์ของท่าน เพราะผม       

ไม่เคยเห็นภาพของสหกรณข์องพวกท่านว่าผลการดาํเนินงานเป็นอย่างไรในรอบปีที่ผ่านมาหรือในรอบปีปัจจุบันเป็นอย่างไร     

ซึง่ผมก็ไดเ้อาไปอ่านก็ตอ้งขอช่ืนชมพวกเราที่ท่านสามารถดาํเนินงาน ดาํเนินธุรกิจของท่านในรอบปีที่ผ่านมาประสบผลสําเร็จ 

หากเปรียบเทียบกับสหกรณ์อื่นก็ต้องใช้คําว่าดีเยี่ยม แต่ว่าในผลการดาํเนินงานท่ีหัวหนา้สํานักงานตรวจบัญชีไดพู้ดและ     

ผูส้อบบญัชีไดใ้หค้วามเห็นเกี่ยวกบังานการเงิน ท่านมีการควบคุมภายในอยู่ในระดบัดีมาก ถา้จดัระดบัมาตรฐานของกรมส่งเสรมิ

ก็อยู่ในระดบัดี อนันีก้็เป็นส่ิงท่ีช่วยยืนยนัว่าในการบริหารงานของพวกท่านสามารถบริหารงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ อนันีค้ือส่ิง

ที่ผมไปดูมาแลว้ ก็ขอช่ืนชมจริงๆ ว่าท่านสามารถบริหารจดัการธุรกิจของพวกท่านไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ส่ิงหนึ่งที่ผมอยากจะ

บอกพวกเราในฐานะท่ีผมเป็นนกัส่งเสริมสหกรณ ์และในฐานะที่มาดํารงตําแหน่งสหกรณ์จังหวัด ซึ่งมีหน้าที่ในการท่ีต้องดูแล  

และรบัผิดชอบเป็นพ่ีเลีย้งใหก้บัสหกรณอ์อมทรพัยแ์ละกลุ่มเกษตรกรในจงัหวดับุรีรมัยท์ุกแห่ง รวมทั้งหมวกอีกใบก็คือในฐานะ

รองนายทะเบียนสหกรณ ์อนันีก้็ตอ้งดูในเรื่องของการกาํกบั การปฏบิตัิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ซึ่งส่ิงที่ผมได้ร ับ

ข้อมูลจากการที่มาดํารงตําแหน่งใหม่ สําหรับสหกรณ์นี ้ในด้านการกํากับก็ถือว่าท่านอยู่ ในเกณฑ์ท่ีไม่ได้ทําอะไรที่มัน

นอกเหนือไปจากกฎหมายท่ีกาํหนด หรือระเบียบ ขอ้บงัคบัที่กาํหนด และท่านก็ปฏบิตัิตามคาํแนะนาํของสหกรณจ์งัหวดัไม่ว่าจะ

เป็นเรื่องของขอ้กฎหมายต่างๆ ท่ีมนัอาจจะมีการปรบัเปล่ียน เพราะช่วงนีท้่านจะเห็นว่าถา้ท่านกู้จะเห็นได้ว่าโดยเฉพาะในส่วน

ของสหกรณอ์อมทรพัยเ์ราอาจจะตอ้งมีในเรื่องของกรอบของกฎหมายใหม่ที่จะตอ้งถือปฏบิตัิ ท่านก็ตอ้งถือปฏบิตัิตามมาตรฐาน

ที่กาํหนด ผมก็ขอช่ืนชมพวกเราในการปฏบิตัิ อีกส่ิงหน่ึงที่อยากจะฝากก็คือ ระบบสหกรณเ์ป็นระบบที่ดีที่สุด ถ้าท่านดูจะเห็นว่า

รอ้ยกว่าปีท่ีใชร้ะบบสหกรณม์าแกไ้ขปัญหา ท่านจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นในหลวงรัชกาลท่ี 9 หรือรัชกาลท่ี 10 ท่านทรงต่อยอด  

ท่านให้ความสําคัญกับระบบสหกรณ์ ซึ่งพระองค์ท่านจะมีพระบรมราโชวาทที่เกี่ยวกับสหกรณ์ แนะนําให้เราเอาสหกรณ ์       

เป็นเครื่องมือในการบริหารจดัการ นาํมาเป็นเครื่องมือในการแกไ้ขปัญหา ไม่ว่าท่านจะเป็นพ่ีน้องเกษตรกรหรือว่าพวกเราที่มี

รายไดป้ระจาํ ท่านจะเห็นว่าระบบสหกรณเ์ราเอาเขา้ไปใชใ้นการแกปั้ญหา แต่เราก็อดที่จะพูดไม่ไดว่้าถา้เราดูสหกรณใ์นประเภท

ต่างๆ โดยดูย้อนหลังไปเม่ือ 5 ปี ที่ผ่านมาสหกรณ์บางแห่งจะเริ่มมีปัญหาดังนั้นส่ิงที่ผมตั้งใจในการทํางานในฐานะที่เป็น         

นกัส่งเสริมสหกรณ ์ในฐานะท่ีเป็นสหกรณจ์งัหวดัคือท่านตอ้งใหค้วามร่วมมือเพราะว่าเราจะเป็นระบบสหกรณ์ที่ดีมันไม่ได้อยู่ที่

สาํนกังานส่งเสริมสหกรณ ์ไม่ไดอ้ยู่ที่สาํนกังานบญัชี ไม่ไดอ้ยู่ท่ีผูส้อบบญัชี แต่มนัอยู่ที่พวกเราทุกคนในฐานะที่ท่านเป็นเจ้าของ

สหกรณร์่วมกัน ในที่นีท่้านก็มีบทบาทภารกิจของแต่ละฝ่ายอย่างชัดเจน ไม่ว่าท่านคณะกรรมการท่ีพวกเราเลือกตั้งเข้าไป       

เพ่ือบริหารงาน ไปกําหนดนโยบายในการบริหารงานของสหกรณ์เพ่ือแก้ปัญหาให้กับสมาชิกหรือฝ่ายจัดการก็ต้องไป     

ขบัเคล่ือนงานที่ทางคณะกรรมการไดม้อบหมายงานให้สหกรณ์นําไปดําเนินการ ที่สําคัญพ่ีน้องสมาชิกทุกท่านต้องทําหน้าท่ี    

ของท่าน และผมขอช่ืนชมอย่างที่ท่านหวัหนา้สาํนกังานตรวจบญัชีสหกรณบ์อกคือผลประกอบการส่วนหนึ่งมาจากความมีวินัย

ของท่าน อนันีค้ือท่านกาํลงัทาํหนา้ที่สมาชิกท่ีดีของสหกรณท่ี์ท่านสามารถใหค้วามร่วมมือกับสหกรณ์ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ

การดาํเนินธุรกิจต่างๆ ส่ิงหนึ่งที่อยากฝากไวใ้นฐานะที่เราเป็นสมาชิก เรื่องของการมีส่วนร่วมกบัสหกรณ ์ท่านเป็นเจา้ของสหกรณ์

ท่านตอ้งดูแลสหกรณข์องท่าน ในรอบปีท่านก็ตอ้งดูว่าในผลการดาํเนินงาน ผลประกอบการเป็นอย่างไร อันนีก้็ขอช่ืนชมจริงๆ 

และอีกเรื่องหนึ่งท่ีผมอยากจะบอกกบัพวกเราคือการเขา้ดูขอ้มลูของท่านผ่านระบบสมาชิกออนไลน์อันนีเ้ป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ต ้อง 

ช่ืนชม เพราะว่าการท่ีท่านมีระบบสมาชิกออนไลน ์สมาชิกสามารถเขา้มาดูผลการดาํเนินงานของสหกรณไ์ดเ้ป็นปัจจุบนั 
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อันนีถ้ือว่าเป็นผลการดําเนินงานหรือถ้าเรียกภาษาท่ีเราคุ ้นเคยก็คือธรรมาภิบาล ท่านกําลงัทําให้สหกรณ์ของท่านให้มี            

ธรรมาภบิาล อนันีก้็ตอ้งช่ืนชมพวกเรา และผมก็อยากใหส้หกรณน์าํเรื่องนีเ้ป็นเรื่องสาํคญัในการสืบสานระหว่างสหกรณก์บัพ่ีนอ้ง

สมาชิกในการดาํเนินธุรกิจร่วมกัน อีกอย่างหนึ่งคือตามที่ท่านหัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีบอกว่า ท่านมีทุนดําเนินงานอยู ่   

3,000 กว่าลา้นบาท เป็นทุนของท่านเองอยู่ประมาณ  1,700 กว่าลา้นบาท  ครึ่งหน่ึงเป็นทุนดําเนินงานของท่านเองอีกครึ่งหนึ่ง

เป็นทุนมาจากข้างนอกท่ีท่านหามาจากทุกแห่งทุกประเภท ส่ิงหน่ึงท่ีท่านต้องให้ความสําคัญคือในเรื่องของการสะสมทุน           

ซึง่เป็นทุนของท่านเอง ทุนที่อยู่ในกระเป๋าของท่านเองท่านก็จะมีความเส่ียงนอ้ยลง ท่านจะสรา้งภมิูคุม้กนัใหก้บัสหกรณ์ของท่าน

เพราะว่าสหกรณไ์ม่ไดอ้ยู่แค่ปี หรือ 2 ปี แลว้จะเลิกไป มันจะอยู่เป็นรุ่นๆ ไปเรื่อยๆ  ดังนั้น ส่ิงหนึ่งที่ผมมองในเรื่องของความ

มั่นคงในเรื่องของการสรา้งภมิูคุม้กนัตามแนวพระราชดาํรบัของในหลวงรชักาลท่ี 9 ในเรื่องของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ท่านไดพ้ระราชทานไวเ้ม่ือ 40 กว่าปีก่อน ในองคก์ร ในธุรกิจ พวกเราทุกคนจะต้องสร้างภูมิคุ ้มกันนอกจากความพอประมาณ 

ความมีเหตุผลต่างๆ ผมก็อยากใหส้หกรณข์องท่านนอ้มนาํเอาหลกัต่างๆ มาบริหารจดัการสหกรณ์ในเรื่องของทิศทาง เรื่องของ

การสะสมทุน เพ่ือสรา้งความเขม้แข็งใหก้บัองคก์รของท่าน เป็นส่ิงที่ท่านควรจะเอามาไวด้าํเนินงานอาจจะอยู่เป็นแผน 5 ปี  10 ปี  

15 ปี หรือ 20 ปี ว่าท่านจะมีทุนดําเนินงานที่เป็นทุนของท่านเองอย่างไร อย่างน้อยในการบริหารทุนท่ีเป็นของท่านเองก็มี     

ความเส่ียงน้อยลง แต่ถ้าท่านเอาทุนจากภายนอก ท่านก็จะมีความเส่ียงภายใตข้้อจํากัดต่างๆ ซึ่งถ้าช่วงปี 2 ปี ท่ีผ่านมา        

ท่านจะเห็นไดว่้าเราฝ่าฟันในเรื่องของโควิด ถามว่าทุกคนกระทบไหม กระทบ สหกรณ์กระทบไหม กระทบ ซึ่งในเรื่องนีผ้มขอ    

ช่ืนชมสหกรณท่ี์มีมาตรการเพ่ือช่วยเหลือสมาชิกในการท่ีจะให้มันผ่านพ้นวิกฤตนั้นไปให้ได้ อันนีก้็สหกรณ์จะช่วยพวกเราได ้    

อนันีก้็อยากฝากไว ้อีกเรื่องก็คือเรื่องที่ท่านหวัหนา้สาํนกังานตรวจบญัชีได้เกริ่นๆ เอาไว้ในเรื่องของหนีสิ้น ถ้าท่านไม่ดูสัดส่วน   

ไม่ดูอตัราส่วน อตัราเฉล่ีย เราก็มีหนีค้่อนขา้งสูง ไม่ใช่เฉพาะสหกรณเ์ราถา้ท่านไปดูขอ้มลูสหกรณท์ัง้ประเทศ จะเห็นได้ว่าพ่ีน้อง

เรามีสดัส่วนการเป็นหนีสู้งขึน้มากทุกวัน สูงขึน้ทุกปี ส่ิงหน่ึงท่ีน่าเป็นห่วงในฐานะท่ีเราต้องส่งเสริมสหกรณ์ ส่งเสริมพ่ีน้อง   

สมาชิกเราก็คือทาํอย่างไร โดยเฉพาะพวกเราเป็นสมาชิกที่มีรายได้ประจํา ส่ิงหน่ึงท่ีกรมส่งเสริมเราคาดหวังนั้น เราอยากให้

สหกรณใ์ชเ้ครื่องมือในการแกไ้ขปัญหา เม่ือพวกเราท่ีเป็นสมาชิกสหกรณเ์ราเกษียณอย่างมีความสุข คือเม่ือเราเกษียณไปแล้ว 

เราสามารถบริหารจดัการหนีสิ้นของเราไดอ้ย่างเรียบรอ้ยในส่วนใดบา้ง 1.เงินออม 2. ท่านต้องวางแผนหลังจากท่ีท่านเกษียณ

เงินเดือนท่านลดลง เราจะบริหารจัดการหนีข้องเราอย่างไร อันนีก้็อยากจะฝากไว้ ซึ่งปัจจุบันนีถ้้าผมได้มีโอกาสพูดคุยกับ  

สหกรณทุ์กแห่ง ผมจะพูดเสมอว่าเรื่องหนีสิ้นเป็นเรื่องหัวใจสําคัญทําอย่างไรเราจึงจะเอาสหกรณ์เราไปแก้ไขปัญหาให้กับ  

สมาชิกได ้ที่ผมพูดแบบนีเ้พราะผมก็เป็นสมาชิกสหกรณเ์หมือนกัน ผมก็ต้องวางแผนเหมือนกัน ว่าหลังเกษียณไปแล้วต้องทํา

อย่างไร ผมจะตอ้งเกษียณไปอย่างมีความสุข อีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะฝากไว้ในฐานะที่เป็นสหกรณ์จังหวัดก็ต้องขอขอบคุณ     

ทางสหกรณใ์นรอบปีที่ผ่านมา สามารถบริหารงานไดอ้ย่างดีไม่มีปัญหา จากข้อมูลท่ีผมดูกับทีมงาน ท่านสามารถบริหารงาน     

ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างดียิ่ง ก็ขออวยพรให้สหกรณ์ของท่านมีความเจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึน้ไป มีอะไรสหกรณ์จังหวัด     

พรอ้มใหค้วามร่วมมือ พรอ้มเป็นท่ีปรึกษา พรอ้มชวนพวกท่านช่วยกันทํางานแก้ไขปัญหาระบบสหกรณ์ ผมบอกกับกรรมการ

สหกรณว่์าที่ผมมาไม่ไดจ้ะมาจดัผิดใครแต่ผมมาเพ่ือท่ีจะมาชวนพวกท่านทาํงาน สหกรณท์ี่มีปัญหาผมมาช่วยท่านแก้ไขปัญหา 

สหกรณท่ี์เจริญอยู่แลว้ผมก็จะมาเป็นพ่ีเลีย้งให้ท่านเจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึน้ไป ขอให้สหกรณ์ของท่านประสบความสําเร็จยิ่งๆ     

ขึน้ไป ขอบคุณครบั 
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- พ.ต.อ.บญัชา  ศรีอนนัต ์เลขานุการ สอบถามว่ามีสมาชิกท่านใดมีขอ้สงสยัหรือขอ้เสนอแนะอื่นใดหรือไม่ 

- มีสมาชิก เสนอว่า ตามท่ีสหกรณมี์การใหสิ้นเช่ือเงินกูส้ามญัในส่วนของขา้ราชการบาํนาญกูไ้ด ้ 55 เท่าของเงินเดือนแต่ไม่เกิน  

800,000 บาท อยากจะขอใหส้หกรณข์ยายวงเงินกูเ้ป็น  1,200,000 บาท 

- พล.ต.ต.รุทธพล  เนาวรตัน ์ประธานฯ กล่าวว่า จะนาํเรื่องเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการดาํเนินการเพ่ือพิจาณา น่าจะเป็นเรื่อง      

ที่แกไ้ขไดไ้ม่ยาก  

- พ.ต.อ.บญัชาฯ กล่าวว่า มีสมาชิกท่านใดมีขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 

- ไม่มี 

- พ.ต.อ.ปริญญา  พรเดชาพิพัฒ รองประธานฯ กล่าวว่า ในฐานะกรรมการดําเนินการชุดท่ี 48 ขอขอบคุณทุกท่านท่ีมา           

ร่วมประชุมใหญ่สามญัประจาํปีในครัง้นี ้และขอให้ทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ  หากไม่มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม   

หรือเสนอแนะเพ่ิมเติม ผมขอปิดการประชุม ขอบคุณครบั 
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5.2  เร่ืองอ่ืนๆ 
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เลิกประชมุเวลา   12.30  น. 

 

(ลงช่ือ) พล.ต.ต.รุทธพล   เนาวรตัน ์ ประธานกรรมการ 

                            (รุทธพล   เนาวรตัน)์ 

 

(ลงช่ือ) พ.ต.อ.บญัชา   ศรีอนนัต ์  เลขานกุาร / ผูจ้ดบนัทึก 

                     (บญัชา   ศรีอนนัต)์ 
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รายชื่อบุตรสมาชิก 

ที่ไดรับทุนการศึกษาประจําป 2564 
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รายช่ือบตุรสมาชิกท่ีไดร้บัทนุการศึกษาประจาํปี 2564 

สรุป ระดบัประถมศึกษา ( ทนุละ  2,000 บาท ) 163 ราย 
 

เป็นเงิน 
 

326,000  บาท 

 ระดบัมธัยมศึกษา  ( ทนุละ  3,000 บาท )  278 ราย 
 

” 
 

834,000  บาท 

 ระดบัอดุมศึกษา    ( ทนุละ  4,000 บาท ) 160 ราย 
 

” 
 

640,000  บาท 

 รวมทัง้สิน้ 601 ราย 
 

” 
 

1,800,000  บาท 
 

รายช่ือบตุรสมาชิกท่ีไดร้บัทนุการศึกษาประจาํปี 2564 

1. สหกรณ ์ วงเงินทนุ  6,000.- บาท   

     ระดบัมธัยมศึกษา   1. น.ส.ปาณิสรา เกียรติบรรจง   2. ด.ญ.ฝนหลวง ย่ิงงาม 

2. ภ.จว.บุรีรมัย ์     

2.1 ฝอ.สง.ผบก.และพลขับ,ฝอ.งาน 

1 - 7, สือ่สาร,กลุ่มงานสอบสวน

,ศอ.ปส.,ศอ.จร. 
วงเงินทนุ  29,000.- บาท 

  

     ระดบัประถมศึกษา   1. ด.ช.ณฐัพฒัน ์ กรมิรมัย ์   2. ธราธิป ตูส้าํราญ 

     ระดบัมธัยมศึกษา   1. นายณฐัสทิธิ ์ ดีราชรมัย ์   2. น.ส.ปกิตตา สหีาวะบตุร 

   3. น.ส.ปรายฝน พลวนั   

     ระดบัอดุมศึกษา   1. นายอติรุจ ช่างผสั   2. น.ส.นรศิรา มอญศิลา 

   3. น.ส.อรสิรา นาคะพงษ์   4. น.ส.ชฎาพร พละศกัดิ ์

2.2 อาํนวยการสืบสวน,ชุด

ปฏบัิตกิารสืบสวน,191,นปพ.,EOD 
วงเงินทนุ  68,000.- บาท 

  

     ระดบัประถมศึกษา   1. ด.ญ.ปาณิสรา ปินะการงั   2. ด.ช.พงศภคั บตัรประโคน 

   3. ด.ช.พิรชชั ถือฉลาด   4. ด.ญ.อภิชญา แสนเพียร 

   5. ด.ญ.ประกายฟ้า สายพนัธ ์   6. ด.ช.ปองคณุ ฤทธิ์สยาม 

   7. ด.ช.ภทัรธร จูประโคนสขุ   8. ด.ญ.จิรภิญญา โสรเนตร 

   9. ด.ญ.ณชัชา ศิรเิวชกลุ 10. ด.ญ.ณชัฎาภรณ ์ บวันิล 

 11. ด.ช.ชชัรณั ไทยารมัย ์   

     ระดบัมธัยมศึกษา   1. น.ส.เอือ้มฟ้า จ่าภา   2. น.ส.มสฤณา ชูแกว้ 

   3. นายปัณณรุจน ์ ปิติประวตัิพงษ์   4. น.ส.ณพชัรส์ริ ิ วงคศ์ร ี

   5. น.ส.วรนิทร ใจกลา้   6. นายปวีร ์ อดุหนองเลา 

   7. นายอนนต ์ พลหลา้   8. นายฤทธิเดช ศรชัยเลศิสกลุ 

   9. ด.ญ.กนกพร เสยีงด ี 10. น.ส.ชนิชา ปิติภทัรชนากร 

     ระดบัอดุมศึกษา   1. น.ส.นงนภสั พึ่งประดิษฐ   2. น.ส.นนัทชัพร ปิตะเสน 

   3. น.ส.อรกานต ์ สรุีง้   4. นายณฐัวตัร รตันโภคภณัฑ ์
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3. สภ.เมืองบุรรีัมย ์ วงเงินทนุ  181,000.- บาท   

     ระดบัประถมศึกษา   1. ด.ญ.กฤตยา คาํนาค   2. ด.ญ.รุง่รวิน อินพิทกัษ์ 

   3. ด.ญ.รวินทนิ์ภา ไปแดน   4. ด.ญ.วีรญา ประคองชีพ 

   5. ด.ญ.กญัญาพชัร ปินะกาพงั   6. ด.ช.พงศกร เจือกรมัย ์

   7. ด.ญ.พรปวีณ ์ ไกรสขุ   8. ด.ช.พจพงษ์ สงัขป์ระเสรฐิ 

   9. ด.ญ.รสติา สงิหชัย 10. ด.ญ.กญัชพร ทวนัเวทย ์

 11. ด.ญ.วรนิษฐา ทมุนานอก 12. ด.ญ.กมลวรรณ คาํดีบญุ 

 13. ด.ญ.กญัญาณฐั ถิรธนาฐานพฒัน ์ 14. ด.ช.ปานิธาร วิเศษชุมพล 

 15. ด.ช.ฐานทั ฉายวิมล 16. ด.ช.ไกรเดช กรดิรมัย ์

 17. ด.ช.ไกรวิชญ ์ นกแกว้   

     ระดบัมธัยมศึกษา   1. ด.ญ.ฉตัรธิดา สอพิมาย   2. น.ส.ธัญชนก ศรหีาคณุ 

   3. ด.ช.ตรีะโชติมณฑล กุลโท   4. ด.ช.ธิปก แซมรมัย ์

   5. ด.ช.อภิวฒัน ์ ครองสทิธิ ์   6. น.ส.รนิรดา การนิทร ์

   7. น.ส.อนญัญา เกียรติธนบด ี   8. นายพสษิฐ์ วรรณโกษิตย ์

   9. น.ส.กมลพชัร พชัรมนตร ี 10. ด.ญ.ทรรณรต เชือ้อาสา 

 11. ด.ญ.จินตรตัน ์ พงพนันา 12. นายศภุกร ผาํชัย 

 13. ด.ช.ภรูณิฐั เย็นมั่น 14. นายธนกฤต เรอืงไพศาล 

 15. น.ส.พิชชาวีร ์ ห่อไธสง 16. ด.ญ.นยันน์ภา รตนประทีป 

 17. ด.ญ.พรนชัชา สธีรณ ์ 18. นายอนชิุต เตรยีมทอง 

 19. น.ส.อกัษราภคั แพงเพ็ง 20. นายธันวา เรอืงคาํไฮ 

 21. ด.ญ.ชนาทิพย ์ ทรายทะเล 22. นายพทัธดนย ์ ราชวิชา 

 23. ด.ญ.บญุญิสา คะเรรมัย ์ 24. น.ส.กฤตญิา แสงสนุานนท์ 

 25. ธีรเมธ แสนสมบตั ิ 26. ไพบลูยวิ์ทย ์ คู่วฒันา 

 27. นายภชิูต โฆษิตอมัพรเสนีย ์ 28. น.ส.ภาณมุาศ ศรคีิรนิทร ์

 29. ด.ช.ธรรมนิตย ์ คงสบืชาต ิ   

     ระดบัอดุมศึกษา   1. นายธนกร ชาญโพธิ ์   2. นายอภิชาต อตุสารมัย ์

   3. น.ส.สภุณิดา จันทรทิ์พย ์   4. นายนรบด ี อปุการ 

   5. น.ส.วิชญาพร โททอง   6. นายกรตพิล ดวงภกัดีรมัย ์

   7. น.ส.จุฑามาศ รกัสมัย   8. นายสหวชัช ์ ชาํรมัย ์

   9. น.ส.ภาวิณี ละสระนอ้ย 10. นายสรุทิน พินิจกิจ 

 11. น.ส.วิมตุตา วารนิทร ์ 12. น.ส.มณฑนิ์ดา แกว้ภมิูแห่ 

 13. นายนนทท์วฒัน ์ เฉลมิรมัย ์ 14. นายพชัรพล คสูนัเทียะ 

 15. นายสพุฒันโชต ิ เพช็รเลศิล ํา้   
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4. สภ.บ้านดา่น วงเงินทนุ 46,000.- บาท   

     ระดบัประถมศึกษา   1. ด.ช.กฤษฎา นนัโช   2. ด.ข.เพชรภมิู ศรยีงค ์

   3. ด.ญ.เขมจิรา ปะวะเน   4. ด.ช.บญุญวฒัน ์ ศนูยด์อน 

   5. ด.ช.พิรชัชัย ปิตายงั   

     ระดบัมธัยมศึกษา   1. ด.ช.นรภทัร ศรคีาํ   2. ด.ญ.ศภุาพชิญ ์ สนิท 

   3. ด.ช.สกุฤษฎิ ์ ลนิทอง   4. น.ส.กมลลกัษณ ์ แสนปัญญา 

   5. ด.ญ.ณฐัธิดา ปราบหนองบวั   6. ด.ญ.ปณุยวีร ์ แสนจันทร ์

   7. ด.ญ.วรศิรา ฤทธิแกว้   8. นายกอ้งภพ วิชัยรมัย ์

     ระดบัอดุมศึกษา   1. น.ส.กญัญาพชัร การสงูเนิน   2. น.ส.ปวิชญา ศิลาแกว้ 

   3. น.ส.ธนาภรณ ์ ทะสนุทร   

5. สภ.หนองสองหอ้ง วงเงินทนุ  33,000.- บาท   

     ระดบัประถมศึกษา   1. ด.ญ.สริวิรา แพงวงษ์   2. ด.ญ.พรรณธร สรงสระ 

   3. ด.ข.ญาณภทัร แผ่นผา   

     ระดบัมธัยมศึกษา   1. ด.ช.ชชัพงศ ์ เวียงจันทึก   2. นายสรวิศ มลูสงิห ์

   3. น.ส.ธนวรรณ จันทะเมนชัย   4. น.ส.จารุวี เหลา่ส ี

   5. นายพีระวฒัน ์ หมวดประโคน   

     ระดบัอดุมศึกษา   1. น.ส.ปณุยนชุ โนประโคน   2. น.ส.ศสญิาภรณ ์ อามาตย ์

   3. น.ส.พิชญา ใจหาญ   

6. สภ.นางรอง วงเงินทนุ  122,000.- บาท   

     ระดบัประถมศึกษา   1. ด.ช. จักรนิ                   จันทรส์ว่าง   2. ด.ช.กนัตพฒัน ์                     อาภรณพ์งษ์ 

    3. ด.ช.พิทวสั                             โพธิ์ละเดา   4. ด.ช.กาญจนพ์สิทิธ ์          เรอืโป๊ะ 

   5. ด.ญ.ศภุาพชิญ ์                     ทองคาํ   6. ด.ญ.วราภรณ ์ เกษมศรวิีทยา 

     ระดบัมธัยมศึกษา   1. นายปัณณทตั ชาํนิกลุ   2. น.ส.วลัลภา                      ทมุปะหิรมัย ์

   3. ด.ช.ธนภมิู                                  เทศสวสัดิว์งศ ์   4. ด.ช. ดรณัภพ ใสสว่าง 

       5. ด.ญ.พบพร  กาญจนะ   6. ด.ช. ณฐัวศั ธัญญศิรนินท ์

   7. ด.ช.กิตตภิณ                พรหมลกัษณ ์   8. น.ส.นิภาวรรณ อินทรพ์ลทนั 

   9. น.ส.กญัญาณฐั   พลประสทิธิ ์ 10. นายภวูกร ธนเมธี 

 11. นายธรรศวฑัฒน ์  ตรากลาง 12. นายกฤตพิงษ์ คาดกระโทก 

 13. นนัทน์ภสั เข็มผะกา 14. ด.ช.ณฐันนท ์ ยวนกลู 

 15. ปัญจพล  หรรษาวงค ์ 16. นายพีรนฐั อบกลาง 

 17. น.ส.หทยัภทัร    กลมวงศ ์ 18. ด.ญ.จุฑารตัน ์ จีนมะโน 

 19. นายกลยทุธ                 อรญัศกัดิ ์              20. น.ส.วราวรรณ ฉิมกลู 

 21. นายณฐันนัทน ์           อินพิทกัษ์ 22. ด.ญ.ชนนัธร บวรชาต ิ
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6. สภ.นางรอง (ตอ่)    

      ระดบัอดุมศึกษา   1. น.ส.ตวงรตัน ์  โสชาต ิ   2. น.ส.ภทัรวดี                    เสงี่ยม 

   3. น.ส.กณัฐ์ทอง ม่านทอง   4. นายธีรพฒัน ์ พิพธิกลุ 

   5. น.ส.ศภุกานต ์ มาระศร ี   6. น.ส.ณิชาภทัร จีนโน 

   7. น.ส.นิตยร์ด ี กลบีอบุล   8. นายรมยกร โลห่น์ารายณ ์

   9. น.ส.ภทัรนิทร ์ สขุไสยาสน ์ 10. น.ส.ภทัชา สชีุมแสง 

 11. ธีรวฒัน ์ เจาประโคน   

7. สภ.หนองไทร วงเงินทนุ  15,000.- บาท   

     ระดบัมธัยมศึกษา   1. ด.ญ.พิชญาวรรณ           จันทรม์ณี   

     ระดบัอดุมศึกษา   1. นายธนกฤษ                  ภิรมยน์าค   2. นายอนชุา                     ปาโมกข ์

   3. นายกิติศกัดิ ์ พรหมพินิจ   

8. สภ.ประโคนชัย วงเงินทนุ  111,000.- บาท   

     ระดบัประถมศึกษา   1. ด.ช.ณกร วฒันราช   2. ด.ญ.ณฐิัฎา คงประโคน 

   3. ด.ญ.ณฏัฐณิชา บตุรวงศ ์   4. ด.ญ.ศรณัยญ์าพร สุพรรณภพ 

   5. ด.ช.ปิต ิ พวงประโคน   6. ด.ญ.อาทิติกานต ์ พูนสบาย 

   7. ด.ญ.ภทัธิรา ท่านมขุ   8. ด.ช.กรณพฒัน ์ ชาญประโคน 

   9. ด.ช.ภมีพฒัน ์ จาํนงประโคน 10. ด.ญ.ศลุพีร อินประโคน 

 11. ด.ญ.ธีรารตัน ์ เงินประโคน 12. ด.ญ.จิลลาภทัร ปาประโคน 

 13. ด.ช.รชต จะนนัท ์ 14. ด.ช.ณกรกลุ สบืประเสรฐิฉาย 

     ระดบัมธัยมศึกษา   1. นายธงไท เจียมรมัย ์   2. ด.ช.นิติธาดา ทาประโคน 

   3. ด.ช.ศรณัย ์ จีนชาต ิ   4. นายภคัพล ขามประโคน 

   5. นายณฐัสทิธิ ์ ธนศูิลป์   6. ด.ญ.ปัณณรตัน ์ วาลปีระโคน 

   7. ด.ช.อภชิาต ิ ชาญประโคน   8. ด.ช.สทิธิศกัดิ ์ ภทัรมณีนิล 

   9. ด.ญ.นิภาพร บตัรประโคน 10. นายศภุวิชญ ์ เนตรประโคน 

 11. น.ส.ปนิตา จุ้ยประโคน 12. ด.ญ.หทยัภทัร ทรพัยส์นิสวสัดิ ์

 13. น.ส.กนกวรรณ ปานะโปย   

      ระดบัอดุมศึกษา   1. นายจรกิตติ ์ แจ่มใส   2. นายศภุณฐั รกัษ์กะเปา 

   3. น.ส.ทศันม์น บตุรประโคน   4. น.ส.ภทัรภร กลมประโคน 

   5. นายธิติพงศ ์ ศิรเิม   6. นายภคันนัท ์ วิเศษนคร 

   7. นายนพวิชญ ์ ไวยารตัน ์   8. น.ส.ปานหทยั คาํภ ู

   9. นายธนภทัร ตรงใจ 10. น.ส.ฤทยัรตัน ์ ผลสขุ 

 11. นายธนชิต เสงี่ยมศกัดิ ์   
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9. สภ.บ้านบัว วงเงินทนุ  33,000.- บาท   

     ระดบัประถมศึกษา   1. ด.ญ.ธิดารตัน ์ เวือนประโคน   2. ด.ญ.สพุชิฌาย ์ ไกรยรตัน ์

   3. ด.ช.ปิติกร บวัชิต   

     ระดบัมธัยมศึกษา   1. น.ส.ภทัรกร สดุประโคน   2. น.ส.ศภุาพิชญ ์ จุตโต 

   3. น.ส.นนัทน์ภสั แสนดงั   4. นายศภุกร ทองจาํรสั 

   5. ด.ช.ธราธิป ดาศร ี   

     ระดบัอดุมศึกษา   1. น.ส.วรษิฐา มะลา   2. นายสรุดิษ หลอ่ประโคน 

   3. นายปวรศิร อปุนิ   

10. สภ.ลาํปลายมาศ วงเงินทนุ  93,000.- บาท   

     ระดบัประถมศึกษา   1. ด.ญ.ลลัลลิล ์ ชนะโม   2. ด.ช.ปัณณธาดลย ์ ทองสขุ 

   3. ด.ญ.ปณุยวีร ์ สว่างศร ี   4. ด.ญ.พิชญาพร คงด ี

   5. ด.ญ.จิรชัญา ศรผีดงุ   6. ด.ญ.ธนญัญา กลอ่มกลุ 

   7. ด.ช.โชคนาํชัย สลบัทอง   8. ด.ช.ปณุรกนัต ์ รกัพรา้ 

     ระดบัมธัยมศึกษา   1. นายกาํโชค ทรงรมัย ์   2. น.ส.จินดามณี อ่อนนวล 

   3. นายสหพล แกว้อรสาร   4. ด.ญ.กชกร ศรพีิรยิะกลุ 

   5. ด.ช.ชยพล อรอินทร ์   6. ด.ญ.ธนวนัต ์ เชิงสะอาด 

   7. นายเขตตโ์สภณ ทานคาํ   8. ด.ช.นิธิศ สะเทิงรมัย ์

   9. นายชชา อุ่นคาํ 10. นายราเชนทร ์ มาบวั 

 11. นายพลบญุ สามารถรมัย ์   

     ระดบัอดุมศึกษา   1. น.ส.ศศินิสา สารศร ี   2. นายรตานนท ์ ดาํพลงาม 

   3. น.ส.ลกัษณารยี ์ วฒันศร ี   4. น.ส.นงนชุ รตันธรรมเมธี 

   5. นายโสภนฐั ศรชีุม   6. นายไกรวฒิุ ดีประเสรฐิ 

   7. น.ส.พณัณิตา นามน ุ   8. นายพทัธนนัท ์ แกว้เจ๊ก 

   9. น.ส.ปรายฟ้า กองทผล 10. นายธนานนัท ์ ถาวร 

 11. น.ส.ชนาภรณ ์ เครอืพมิาย   

11. สภ.ทะเมนชัย วงเงินทนุ  47,000.- บาท   

     ระดบัประถมศึกษา   1. ด.ญ.พชัรพร รอบคอบ   2. ด.ญ.ปารฉิตัร ประเสรฐิรมัย ์

   3. ด.ญ.อภิสรา รวยสงูเนิน   4. ด.ช.ธนวิชญ ์ เกียรตินอก 

     ระดบัมธัยมศึกษา   1. นายวายภุคั โคตรชมภ ู   2. น.ส.กลุปรยิา พวงสวสัดิ ์

   3. นายศภุลกัษณ ์ โขงรมัย ์   4. น.ส.ครองขวญั ชุ่มกระโทก 

   5. ด.ญ.กญัญาภทัร สดุสายเนตร   
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11. สภ.ทะเมนชัย (ตอ่)    

      ระดบัอดุมศึกษา   1. นายณชัภทัร คาํนอ้ย   2. นายจิรายทุธ ชุมรมัย ์

   3. น.ส.จิราธิวฒัน ์ เพช็รสงคราม   4. น.ส.กัญญาณิชมน เนตรวลิา 

   5. นายปฐวี  สทุธิวงศ ์   6. นายพงษ์เพชร คาํไขแกว้ 

12. สภ.ละหานทราย วงเงินทนุ  62,000.- บาท   

     ระดบัประถมศึกษา   1. ด.ช.สวิุจักขณ ์ ชอบสขุ   2. ด.ญ.รวนิทรว์รกานต ์ พัลวลั 

   3. ด.ญ.เขมินทรา จรุงจิตประเสรฐิ   4. ด.ช.เหลก็เพชร พอกสนิท 

   5. ด.ช.วิชยตุม ์ นาคศร ี   

     ระดบัมธัยมศึกษา   1. ด.ช.ณฐัชนน เกาแกกลู   2. ด.ญ.พนารตัน ์ เจนประโคน 

   3. น.ส.ณฐักานต ์ พิมพว์ราภรณ ์   4. นายวิวรรธน ์ สดุาป่ัน 

   5. นายยศสนิทร พินิจกิจ   6. น.ส.นนัทิดา คะเชนทร 

   7. นายอมรเทพ นาร ี   8. น.ส.กญัญาณชั ทองชาย 

   9. น.ส.จิราภรณ ์ มีประเทศ 10. น.ส.รืน่ฤด ี พนูผล 

 11. นายบรรณสรณ ์ บาลโสง 12. น.ส.บณัฑิตา สมสมัย 

     ระดบัอดุมศึกษา   1. น.ส.ขวญัจิรา ดอกไม ้   2. น.ส.ณฐันิชา มาวิเศษ 

   3. น.ส.ธิดาวรรณ เศษสวุรรณ   4. นายธชัพล ใสสดศร ี

13. สภ.ถาวร วงเงินทนุ  18,000.- บาท   

     ระดบัประถมศึกษา   1. ด.ญ.ชนิษฐา นาเมือง   2. ด.ช.สวิุจักขณ ์ จันทรค์ณนาถ 

   3. ด.ญ.สูข่วญั สายสงิห ์   

     ระดบัมธัยมศึกษา   1. น.ส.ฉตัรฑรกิา ไชยช่วย   2. ด.ช.เกียรติศกัดิ ์ เทียนทอง 

   3. นายเมธาวฒัน ์ นิพรรมัย ์   4. น.ส.จิรานนัท ์ ราชนาคา 

14. สภ.หนองกี ่ วงเงินทนุ  66,000.- บาท   

     ระดบัประถมศึกษา   1. ด.ญ.พิมณภทัร ลขิิตพฒันะกลุ   2. ด.ช.ธนธรณ ์ แกว้เกิด 

   3. ด.ญ.ฑิตยา มากชมุแสง   4. ด.ญ.จารุพชิญา เลศิกระโทก 

   5. ด.ญ.พรลภสั เทพเนาวร ์   6. ด.ญ.ภทัราวด ี บรรดาศกัดิ ์

   7. ด.ช.ณฐัดนยั ลอพิจิตร   8. ด.ญ.วรนิทิรา บญุเกิด 

   9. ด.ช.จีรภาส งาหอม 10. ด.ญ.อมรรตัน ์ ปัญญาวทุธิ ์

 11. ด.ช.พภิพภทัร สงิหโ์สดา 12. ด.ช.วินทช์ัย ชาญประโคน 

     ระดบัมธัยมศึกษา   1. นายปรศิร ์ พิทยภวูไนย   2. นายธีรชัย ราชคีร ี

   3. นายธนกฤต โขงรมัย ์   4. นายฐิติวสัส ์ สงัสแีกว้ 

   5. น.ส.ณฐัณิชา รงคท์อง   6. ด.ญ.รชัชุดา ปัญญาสทิธิ ์

   7. ด.ญ.อญัชลฎิา ขอสขุ   8. ด.ญ.กฤตยา กลุบตุร 

   9. ด.ญ.นิภาพร ผา้งาม 10. ด.ญ.ณฐันิชา พนัธ์ศร ี
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14. สภ.หนองกี ่    

     ระดบัอดุมศึกษา   1. น.ส.ณชัชา รุกขสนธิ ์   2. น.ส.สวรส โทสงูเนิน 

15. สภ.พุทไธสง วงเงินทนุ  69,000.- บาท   

     ระดบัประถมศึกษา   1. ด.ญ.ณฐันิชา ทมุาโต   

     ระดบัมธัยมศึกษา   1. น.ส.ณิชมน เอ่นแคน   2. น.ส.รกัษิตา ยอดไธสง 

   3. นายกิตติพทัธ ์ ศรมีหาพรม   4. น.ส.ธมลวรรณ บญุอาจ 

   5. น.ส.นภทัร ยิบไธสง   6. น.ส.เพชรลดา แกว้ลอืนาม 

   7. ด.ญ.ภทัรานิษฐ์ ดวงพทุธา   8. นายธนาวฒัน ์ บรูภกัดิ ์

   9. น.ส.สภุลกัษณ ์ พดัดง 10. ด.ญ.ศศิวรรณ กอไธสง 

 11. นายพงศภคั ตัง้ทรพัย ์ 12. ด.ช.นิติภมิู ห่อไธสง 

 13. ด.ช.ภาณวิุชญ ์ จิตรไธสง   

     ระดบัอดุมศึกษา   1. น.ส.กญัญาพทัธ ์ นิกรรมัย ์   2. นายพงศพ์ล สดุาเดช 

       3. น.ส.พทุธรกัษา เตยสระนอ้ย   4. น.ส.ดารกิา เกษจันทร ์

   5. น.ส.นนัทิชา วิชิต   6. น.ส.จันทิมา สวสัดิ ์

   7. นายปญุญพฒัน ์ ยอดเจรญิ   

16. สภ.สตกึ วงเงินทนุ  71,000.- บาท   

     ระดบัประถมศึกษา   1. ด.ญ.กญัญาวีร ์ เกณฑก์ลางดอน   2. ด.ญ.ปานตะวนั ยืนรมัย ์

   3. ด.ช.ปาติหารย ์ พาพลงาม   4. ด.ช.กฤษฏิ ์ เทียงผง 

   5. ด.ช.ตฤณ จันทรส์ระบวั   

     ระดบัมธัยมศึกษา   1. น.ส.ภทัรนนัท ์ ปาปะขงั   2. นายเมธพนธ ์ หมายงาม 

   3. ด.ญ.ศจีุกรณ ์ ศาลางาม   4. นายอภิชาต ิ ประภวิษณ ์

   5. น.ส.กิตตมิา ลวีงศศ์กัดิ ์   6. น.ส.ปพชิญา หลงภงูา 

   7. ด.ช.ศิรพชัร ชนไพโรจน ์   8. นายปณฐักร แกว้ดก 

   9. นายพทุธิพงศ ์ นนัทะพนัธ ์ 10. น.ส.สูข่วญั สขุสบาย 

 11. นายกญุชร วนัทานี   

     ระดบัอดุมศึกษา   1. น.ส.กนกรดา วงษาสนธิ ์   2. น.ส.กลุณฏัฐา ชัยปัญญา 

   3. น.ส.อาทิตยา กาสงิห ์   4. นายคณาธิป สมบตัศิิร ิ

   5. น.ส.ณฐัรุจา แจ้งรมัย ์   6. น.ส.พรรษชา เตชเจรญิศร ี

   7. นายวิริยะประสิทธ์ิ ราชวงษ ์   

17. สภ.บ้านกรวด วงเงินทนุ  55,000.- บาท   

     ระดบัประถมศึกษา   1. ด.ญ.เบญญาภา หงษ์ทอง   2. ด.ช.ธนธรณ ์ วงคม์าล ี

     ระดบัมธัยมศึกษา   1. น.ส.สพุิชญา แซวประโคน   2. น.ส.พิมพช์นก พิมอกัษร 

   3. ด.ช.เป็นเอก แสนมี   4. น.ส.พีรญา ชัยสทิธิ ์
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17. สภ.บ้านกรวด (ตอ่)    

     ระดบัมธัยมศึกษา (ต่อ)   5. นายภทัรพณ นิลขนัธ ์   6. น.ส.ศศิวิมล ยืนกระมล 

   7. ด.ญ.ฐิตนินัท ์ จาํนงคป์ระโคน   8. น.ส.บวัชมพ ู พนัธุกลู 

   9. นายอดิศกัดิ ์ เพ่งพิศ 10. ด.ญ.ณฐัฐา เจียมรมัย ์

 11. น.ส.พิชชาภา แกว้ยอดยาด ี 12. นายพชัรพล ฉลวยแสง 

 13. นายภมิูรพ ี พลูชนะ   

     ระดบัอดุมศึกษา   1. น.ส.ศศวิรรณ รตันกาญจน ์   2. น.ส.มนฤด ี มีกาํบงั 

   3. น.ส.เขมจิรา เข็มทอง   

18. สภ.โนนเจริญ วงเงินทนุ  24,000.- บาท   

     ระดบัประถมศึกษา   1. ด.ช.ณฐกฤต จันทศิลป์   2. ด.ญ.ณิชา ฉตัรจังหรดี 

   3. ด.ช.อภิวฒัน ์ เอี่ยมประโคน   

     ระดบัมธัยมศึกษา   1. ด.ญ.กฤษณา วิรุณพนัธ ์   2. ด.ญ.ศศิวิมล สขุโสม 

     ระดบัอดุมศึกษา   1. น.ส.มณิสรา ดวงมณี   2. ปัณณพร โพธิจ์ันด ี

   3. นายณฐัวฒิุ กองสกลุ   

19. สภ.โคกกระชาย วงเงินทนุ  24,000.- บาท   

     ระดบัประถมศึกษา   1. ด.ช.พชรวินท ์ ป้องแกว้   

     ระดบัมธัยมศึกษา   1. น.ส.สขุะธิษณ ์ สนัอาษา   2. นายสหสัโชค มดุหิน 

   3. นายเจษพงษ์ ยิบประโคน   4. น.ส.สายสรอ้ย นาสารยี์ 

   5. น.ส.ณฐัณิชา แสงสรุนิทร ์   6. ด.ช.สทิธิโชค สงัคเลศิ 

     ระดบัอดุมศึกษา   1. น.ส.อรยา พรหมบตุร   

20. สภ.หนองไมง้าม วงเงินทนุ  29,000.- บาท   

     ระดบัประถมศึกษา   1. ด.ช.ทินกฤต เข็มรุกขา   2. ด.ช.เดชาธร เสยีมราช 

   3. ด.ญ.ปรชิญา กลิน่หอม   4. ด.ญ.ณฏัฐ์ชยา โอดฉิมพล ี

   5. ด.ญ.สรลัพร ตุง้ประโคน   

     ระดบัมธัยมศึกษา   1. น.ส.ศภุาพิชญ ์ อยู่จงด ี   

     ระดบัอดุมศึกษา   1. น.ส.วิภาดา มีสาน ุ   2. นายลภสั บรุารม 

   3. น.ส.ชุลกีร เย็นกลุ   4. น.ส.ณิชาภทัร ปัทราช 

21. สภ.กระสงั วงเงินทนุ  49,000  บาท   

     ระดบัประถมศึกษา   1. ด.ญ.นนัทิภคัค ์ จักสาน   2. ด.ญ.ณฏัฐณิชา ไชยดาํรงค ์

   3. ด.ช.คณากร มั่งมลู   4. ด.ช.ชองโชค เสรก่ีอแกว้ 

     ระดบัมธัยมศึกษา   1. ด.ช.ชยัมงคล วเิศษสวุรรณวงษา   2. น.ส.ปารษิา ลนุดาพร 

   3. นายภพูงศ ์ ทรงศร ิ   4. น.ส.ปรชัญป์วีร ์ ถาวร 
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21. สภ.กระสงั (ตอ่)    

     ระดบัมธัยมศึกษา (ต่อ)   5. น.ส.ปานรวี วิเศษรมัย ์   6. นายธนิชญ ์ ศรบีญุเรอืง 

   7. น.ส.พชัพร พิสาดรมัย ์   

    ระดบัอดุมศึกษา   1. น.ส.ณารฐิา สดใส   2. นายปรชัญช์า ผนัสนัเทียะ 

   3. น.ส.ธมลรดา                   สหีาราช   4. น.ส.อาภา มะลลิยั 

   5. น.ส.อภิชา ผิวสขุ   

22. สภ.ลาํดวน วงเงินทนุ  20,000.- บาท   

     ระดบัประถมศึกษา   1. ด.ญ.นรนิทรพ์ร บญุชาํนาญ   

     ระดบัมธัยมศึกษา   1. นายธเนศ พรไธสง   2. ด.ญ.ธันวาภา ไกรวงษ์ 

     ระดบัอดุมศึกษา   1. นายอษัฎาวธุ การเรยีน   2. นายศภุกฤต รุง่เรอืง 

   3. นายจักรนิ ป่ินแกว้   

23. สภ.คูเมือง วงเงินทนุ  46,000.- บาท   

     ระดบัประถมศึกษา   1. ด.ญ.จิรประภา หวงัสขุกลาง   2. ด.ญ.นายิกา รว่มพมิาย 

   3. ด.ญ.ชญาดา ครองโสม   

     ระดบัมธัยมศึกษา   1. นายปรญิญา เขียวประเสรฐิ   2. นายวิศวชิต จิตรบญุพิทกัษ์ 

   3. ด.ญ.กานตส์ริ ิ ปะโกติโย   4. นายจิรฐิัต ิ ถนุนอก 

   5. น.ส.เพ็ญพชิชา หนองหาญ   6. ด.ญ.ลลลิ ผลศิร ิ

   7. ด.ช.ทีฆาย ุ โพธิเ์จรญิ   8. ด.ญ.อรญิชยา สดรมัย ์

     ระดบัอดุมศึกษา   1. น.ส.ศตบงกช ตทีอ   2. นายธนพล ปักโคทานงั 

   3. นายไกระวิน ออมไธสง   4. นายสรุเกียรต ิ เพชรเลือ่น 

24. สภ.หนิเหล็กไฟ  วงเงินทนุ  26,000.- บาท   

     ระดบัมธัยมศึกษา   1. นายธีระศกัดิ ์ ไชยโคตร    2. น.ส.พมิลวรรณ สขุวิเศษ 

   3. น.ส.วรญัญา พิสภิรมย ์   4. นายธนโชต ิ สงัฆมณี 

   5. น.ส.ศภุพิชญา เฉลมิวรวงศ ์   6. ด.ช.พรหมฤทยั พรหมมีเดช 

     ระดบัอดุมศึกษา   1. น.ส.สพุิชชา แท่นประยทุธ   2. นายรชัวิน วิทยพงษ์พนัธ ์

25. สภ.นาโพธิ ์ วงเงินทนุ  45,000.- บาท   

     ระดบัประถมศึกษา   1. ด.ญ.ฐิตชิญาน ์ เกลยีววงศ ์   2. ด.ช.วรกานต ์ รนิไธสง 

   3. ด.ช.อธิบด ี ชุมไธสง   4. ด.ญ.จิรชัญา วงัหมวดมนต ์

   5. ด.ญ.ณฐัวด ี แก่นพรม   6. ด.ช.เอือ้องักรู ปาลนิทร 

     ระดบัมธัยมศึกษา   1. ด.ญ.กนกเพชร เพช็รตะกั่ว   2. ด.ช.พีรดนย ์ ปผุาลา 

   3. น.ส.จอมขวญั เคลือ่นไธสง   

     ระดบัอดุมศึกษา   1. น.ส.ณฐัรณีิย ์ โพธิขาํ   2. น.ส.กีรติยา บญุลอืชา 

   3. น.ส.ศศิธร กอ้มมังกร   4. นายวฒิุชัย ขวานอก 

   5. นายไกรวิชญ ์ ตอรบรมัย ์   6. นายวิชยตุม ์ ปยุภงูา 
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26. สภ.หนองหงส ์  วงเงินทนุ  29,000.- บาท   

     ระดบัประถมศึกษา   1. ด.ช.พทัิกษป์ระชา ทองประภา   2. ด.ญ.วรศิรา คุม้เมือง 

   3. ด.ช.จิรภทัร ราชประโคน   

     ระดบัมธัยมศึกษา   1. ด.ญ.ปวรศิา ทองสทุธิ ์   2. ด.ช.ตระกลูพล พลหมั่น 

   3. ด.ช.ณฐักรณ ์ แกว้เกต ุ   4. นายพงษ์พิพฒัน  ์ ปะนาทงั 

        5. นายปฐมพงศ ์ ปัดตาเทสงั   

     ระดบัอดุมศึกษา   1. นายณฐัภทัร แผว้พลสง   2. นายสรุเสกข ์ หนองหาญ 

27. สภ.ปะคาํ วงเงินทนุ  40,000.- บาท   

     ระดบัประถมศึกษา   1. ด.ญ.พิมพกานต ์ ศรีศกัดิ์สูง   2. ด.ช.กฤชนพตั รกัมณี 

   3. ด.ช.ภวูนยั อทุพนัธ ์   4. ด.ช.วชิรวิชญ ์ หรบรรพ ์

   5. ด.ช.กฤช ปราบพยคัฆา   

     ระดบัมธัยมศึกษา   1. ด.ช.สายฟ้า วาปีเก่า   2. น.ส.ชมพู ่ เลอืดกมุภา 

   3. น.ส.เอมวิตรา วิเศษพนัธ ์   4. น.ส.กฤษฎาภรณ ์ ประสงคศ์ร ี

        5. น.ส.ณฐัภทัร นุ่มนวลศร ี   6. น.ส.ปรียนนัทนา กรรโณ 

     ระดบัอดุมศึกษา   1. นายศภุฤกษ์ ชาววงั   2. น.ส.ศิรลิกัษณ ์ ทองทิพย ์

   3. น.ส.ชนากานต ์               ทิพยอ์กัษร   

28.สภ.พลบัพลาชัย วงเงินทนุ  45,000.- บาท   

     ระดบัมธัยมศึกษา   1. น.ส.ปวรศิา ภณัฑะประทีป   2. ด.ญ.ศิรภสัสร เก่งรมัย ์

   3. นายนาธาม อาจสาล ี   4. นายปรญิญา ปาประโคน 

   5. น.ส.จารุวรรณ ทิงสขุ   6. น.ส.อภิสรา ศิรทิวี 

   7. นายณฐัภทัร แจ่มใส   8. น.ส.รชต เข็มมา 

   9. น.ส.วิศรุตา จุนใจ 10. น.ส.ปาณิสรา ชาญประโคน 

 11. น.ส.ทิพานนั คณุวงศ ์   

     ระดบัอดุมศึกษา   1. นายคงภทัร ์ ศิลาชัย   2. น.ส.รตัติยา วิชัย 

   3. น.ส.กญัญาณฐั สรอ้ยสวรรค์   

29. สภ.หว้ยราช วงเงินทนุ  33,000.- บาท   

     ระดบัประถมศึกษา   1. ด.ญ.นวินดา เลไธสง   2. ด.ช.กฤษณพงศ ์ แกว้ศรจีันทร ์

   3. ด.ช.อคัรพล มะโนบาล   4. ด.ช.ทวีโชค โสมะมี 

     ระดบัมธัยมศึกษา   1. ด.ช.กอ้งภพ นอ้ยพล ี   2. ด.ญ.เรณทุา สกีอ้มวงษา 

   3. นายณฐัสทิธิ ์ ปาสาเน   4. น.ส.ปวีณา นามหงษา 

   5. น.ส.เบญญาภา คุม้ภยั   6. ด.ญ.รชัดาพร วงคต์าทาํ 

   7. ด.ญ.รุง่รตัน ์ นพรมัย ์   

     ระดบัอดุมศึกษา   1. นายสริวิชญ ์ วนัท่าคอ้   
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30. สภ.โนนสุวรรณ วงเงินทนุ  35,000.- บาท   

     ระดบัประถมศึกษา   1. ด.ช.ภรูพิฒัน ์ มะธิมา   

     ระดบัมธัยมศึกษา   1. นายอคัรวินท ์ เรอืงบญุ   2. ด.ช.รกัษิต รกัสตัย ์

   3. น.ส.อิสรภีรณ ์ แสงหิรญั   4. ด.ช.ดิลกธร ชนะกลุ 

   5. ด.ช.ปรตัถกร ใจแสน   6. นายศภุกฤต สดี ี

   7. นายภมิูนาถ ศรเีสน่ห ์   

     ระดบัอดุมศึกษา   1. น.ส.สพุชัราภา มะโนการ   2. น.ส.วรรวิษา จีนชาต ิ

   3. นายเดชฤทธิ ์ ดวงด ี   

31. สภ.โนนดนิแดง วงเงินทนุ 48,000.- บาท   

     ระดบัประถมศึกษา   1. ด.ช.กิตตธิร ทะเรรมัย ์   2. ด.ญ.ภคัภิณญา หมั่นกระโทก 

   3. ด.ญ.ณฐัญาดา หาญประเทศ   4. ด.ช.เลปกร สนิเธาว ์

        5. ด.ช.ชิษณพุงศ ์ ดาํรยี ์   6. ด.ช.ภพธร เทวญัรมัย ์

   7. ด.ช.ชยตุ สกุใส   

     ระดบัมธัยมศึกษา   1. น.ส.ญาโนทยั วงษ์ปัญญา   2. ด.ญ.ณภทัร จีนฉายยา 

   3. ด.ช.บญุโท ยบุไธสง   4. ด.ญ.พชัรพร มาสาํโรง 

   5. ด.ช.ภวิูศ แอบศรหีาด   6. น.ส.ภทัรพร บญุบตุร 

     ระดบัอดุมศึกษา   1. นายประณิธาน บญุเข่ือง   2. นายธนพล กรวยสวสัดิ ์

   3. นายธญัธร สดุาจันทร ์   4. นายรฐัธรรมนญู ใสลาํเพาะ 

32. สภ.บ้านใหม่ฯ วงเงินทนุ  37,000.- บาท    

     ระดบัประถมศึกษา   1. ด.ญ.ศิภัทรค์รนิทร ์ พัฒนะแสง   2. ด.ญ.ปรชีญา ปรุโิส 

     ระดบัมธัยมศึกษา   1. นายพนัธกานต ์ อินนอก   2. นายภรูนิทร ์ อินไธสง 

   3. ด.ญ.พชัรภรณ ์ วิชา   4. นายรฐัศาสตร ์ โพธิ์สทิธิพนัธุ ์

   5. ด.ญ.ณฐัณิชา หาญพนม   6. น.ส.มณฤด ี เทียมวงศ ์

   7. นายธนพฒัน ์ ฉายไธสง   

ระดบัอดุมศึกษา   1. น.ส.พรรณพรรค ษร       ทิพยอ์ักษร   2. น.ส.จันทกานต ์ นาบาํรุง 

   3.น.ส.ศศิวิมล                    เทียนจันทึก   

33. สภ.ชํานิ วงเงินทนุ 42,000.- บาท   

     ระดบัประถมศึกษา   1.ด.ญ.ชญัญานชุ จันผกา   2. ด.ญ.ปญุญิสา ขาวสระ 

   3. ด.ช.ธนกฤต ปรานกระโทก   4. ด.ช.ธิติวฒิุ ประนามะเส 

   5. ด.ญ.กรรณวรา สงกลู   

     ระดบัมธัยมศึกษา   1.ด.ญ.ณิชมน ดิลกลาภ   2. ด.ช.อครวินท ์ เข็มทอง 

   3. ด.ช.ชนากรณ ์ คงสบืชาต ิ   4. น.ส.เบญญา สนโสม 
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33. สภ.ชํานิ (ตอ่)    

     ระดบัอดุมศึกษา   1. นายณพวรรษ บญุนาม   2. น.ส.กชพร มีแยม้ภกัดิ ์

   3. นายนิรนัดรช์ นันท์ ชาญชาต ิ   4. นายเกียรตภิมิู ขนัทะม่วง 

   5. น.ส.ณฎัฐิกา กองศร ี   

34. สภ.เฉลมิฯ วงเงินทนุ  49,000.- บาท   

     ระดบัประถมศึกษา   1. ด.ญ.ประวีณา อาภรณพ์งษ์   2. ด.ญ.พรรณภสัร ์ ปยุะต ิ

   3. ด.ญ.จิรารตัน ์ ชัยชนะ   4. ด.ช.ธีรจ์ุฑา มณีดาํ 

   5. ด.ช.พงษ์ฉตัร ประกอบสกลุ   6. นายศิวกร มาตา 

     ระดบัมธัยมศึกษา   1. น.ส.องัคณา พรมโสภิษฐ์   2. นายชินพฒัน ์ จินเจา 

   3. ด.ช.ทินภทัร เกาประโคน   4. นายสริภพ กาญจนะ 

   5. น.ส.อาภากร บตุรไทย   6. น.ส.อาทิตยา ชาตภิธูร 

   7. นายกานตพ์งศ ์ ศรอีินทรอ์่อน   

     ระดบัอดุมศึกษา   1. นายคฑาวธุ บญุช ู   2. น.ส.ณิชาภทัร ชอนหนองบอน 

   3. น.ส.สชุานาถ สม้พลู   4. น.ส.กฤตพร ประสรีะเตสงั 

35. สภ.แคนดง วงเงินทนุ  35,000.- บาท   

     ระดบัประถมศึกษา   1. ด.ญ.ณฐัรชัต ์ ทมุมาลา   2. ด.ญ.ธนพร สงวนรมัย ์

   3. ด.ญ.สกุญัญา เกียววานิช   

     ระดบัมธัยมศึกษา   1. นายธนพงษ์ ชนไพโรจน ์   2. นายยศกร บญุศร ี

   3. ด.ช.นิติปกรณ ์ รตันะวรรณ ์   

     ระดบัอดุมศึกษา   1. นายวราพล บาลไธสง   2. นายภดูิศ อสุารมัย ์

   3. น.ส.ศศิกานต ์ ทองขาว   4. น.ส.ชนนัญา เฉลมิจาน 

   5. น.ส.ณฐัรกิา โพธิขาํ   

36. สภ.ชุมแสง วงเงินทนุ  19,000.- บาท   

     ระดบัประถมศึกษา   1. ด.ญ.ภทัรวด ี                 ทิพยวลัย ์   

     ระดบัมธัยมศึกษา   1. นายคชรกัษ์ เท่ียงคาม   2. ด.ญ.ชรินทรทิ์พย ์ ศรสีรุยิะกลุ 

   3. นายพิรยิวิช                          ดวงแขเพญ็ศิรกิลุ   

     ระดบัอดุมศึกษา   1. น.ส.จิรดา                    แหววกกระโทก   2. ภคราพล แอน้ชัยภมิู 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประมวลภาพกิจกรรม 
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ประชุมคณะกรรมการเงินกู 

โครงการแกไขปญหาหน้ีสินขาราชการตํารวจและลูกจาง 

ใหคําแนะนําสมาชิกท่ีเขารวมโครงการแกไขปญหาหน้ีสิน 

 



- 134 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

โครงการจัดซ้ือขาวสารเพ่ือมอบเปนสวัสดิการใหกับสมาชิกและขาราชการตํารวจในสังกัดตํารวจภูธรจงัหวัดบุรีรัมย 

สนับสนุนการจัดทําโครงการอบรมขับเคลื่อนการดําเนินงาน สื่อ-สราง-สาร ของตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย 
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มอบทุนการศึกษาใหกับบุตรสมาชกิ 

พิธีแสดงมุทิตาจิตแดสมาชิกที่เกษียณอายุราชการ 
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การประชุมประจําเดือน 

มอบเงินชวยเหลือขาราชการตํารวจที่เปนสมาชิกที่ไดรับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหนาที ่ 

ประชุมคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ 
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จัดพวงหรีดเพื่อเปนการแสดงการไวอาลัยใหกับสมาชิกผูเสียชีวิต  

มอบเงินชวยเหลือขาราชการตํารวจที่ประสบเหตุอัคคีภัยและประสบเหตุวาตภัย 

 

รับมอบเกียรติบัตรสหกรณสขีาวดวยธรรมาภิบาล 

 

มอบเงินชวยเหลือขาราชการตํารวจที่เปนสมาชิกที่ไดรับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหนาที ่ 


