“...คําวาสหกรณเปนเพียงคํา ถาเราปฏิบัติก็เปนวิถีชีวิตอยางหนึ่ง
แตถาเราถือวาสหกรณเปนคําศักดิ์สิทธิ์เฉยๆ ก็จะไมเปนประโยชนอะไร
ฉะนั้น ก็ขอใหทุกคนตั้งใจที่จะดําเนินชีวิตอยางมีความขยันหมั่นเพียร
ความอดทน ความบริสุทธิ์ใจ และรักษาความสามัคคีโดยดี
เอื้อเฟอซึ่งกันและกัน ดังนี้ ก็จะทําใหคําวาสหกรณศักดิ์สิทธิ์
และทําใหชีวิตของแตละคนมีความสุข...”

ความตอนหนึ่ง ในพระบรมราโชวาท
พระราชทานแกผูนําสหกรณภาคการเกษตรทั่วประเทศ ณ ศาลาดุสิดาลัย
วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๒๓

สารจาก
พลตํารวจตรี วีรพล เจริญศิริ
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เรียน ทานสมาชิกสหกรณออมทรัพยตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย จํากัด ทุกทาน
การพัฒนาสหกรณออมทรัพยใหมีความเขมแข็ง สามารถสรางประโยชนใหกับสมาชิกและสังคม
ไดอยางยั่งยืน ตองมีการสงเสริมและสนับสนุนในปจจัยและเงื่อนไขตางๆ ที่มีผลตอการทํางานของสหกรณ
ลักษณะแบบมีสวนรวมจากสมาชิก คณะกรรมการ และฝายจัดการ
สหกรณก็จะตองผานเกณฑประเมินตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีกําหนดวิสัยทัศนเชิงกลยุทธ มีการ
บริหารจัดการสหกรณอยางมีประสิทธิภาพ ยึดหลักของความคุมคา มีการนํานวัตกรรมเขามาพัฒนามาตรฐาน
การใหบริการใหดียิ่งขึ้น มีระบบการควบคุมภายในที่ดี มีการบริหารจัดการดานการบริหารความเสี่ยงในสหกรณ
และการจัดใหมีระบบการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน เปดเผยขอมูลขาวสารแกสมาชิก กรรมการ
ฝายจัดการ และผูมีสวนไดสวนเสีย การรับฟงขอคิดเห็นของสมาชิก
พรอมทั้งเปดโอกาสใหสมาชิกมีสวนรวมในการบริหารงานและติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของสหกรณ โดยสมาชิกมีการพัฒนาคุณภาพ กรรมการ และฝายจัดการ เพื่อใหเกิดการพัฒนาดานความรู
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ นอกจากนี้ ยังมีเรื่องหลักความเสมอภาคในการใหบริการและการทํางาน
รวมทั้งการจัดทําฐานขอมูลสารสนเทศ การสงเสริมใหสมาชิกมีคานิยมในการประหยัด การอดออม
รูจักชวยเหลือตนเอง และชวยเหลือซึ่งกันและกัน ที่สําคัญการบริหารงานสหกรณยังเปนแนวทางการเสริมสราง
และสนับสนุนหลักประชาธิปไตย และเปนแหลงสวัสดิการแบบเกื้อกูลกันในการทํางาน กิจการสหกรณ
ออมทรัพยจึงเปนประโยชนอยางยิ่งตอมวลสมาชิก
สหกรณออมทรัพยตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย จํากัด ในรอบปที่ผานมา คณะกรรมการและฝายจัดการ
สามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ สรางความเชื่อมั่นและยกยองจากมวลสมาชิก
ในโอกาสนี้ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก จงดลบันดาลให
คณะกรรมการ ฝายจัดการ สมาชิกทุกทานพรอมครอบครัว ประสบความสุข ความเจริญ โดยทั่วกัน
พลตํารวจตรี
( วีรพล เจริญศิริ )
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ระเบียบวาระที่ 2
เรื่องรับรองรายงานการประชุม
รายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2561
วันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2561
ณ หอประชุมชัยจินดา
******************************

จํานวนผูแทนสมาชิกที่เขารวมประชุมจํานวน 136 คน (จากจํานวนสมาชิกทั้งหมด 2,944 คน)
กรรมการผูเขารวมประชุม
1. พ.ต.อ.วีรพล
เจริญศิริ
รองประธานกรรมการ ทําหนาที่แทนประธานกรรมการ
2. พ.ต.อ.สุรชัย
สังขพัฒน
รองประธานกรรมการ
3. พ.ต.อ.รุทธพล
เนาวรัตน
รองประธานกรรมการ
4. พ.ต.อ.ชาญชัย
พงษพิชิตกุล
รองประธานกรรมการ และเลขานุการ
5. พ.ต.อ.ภูมิพัฒน
ภัทรศรีวงษชัย
รองประธานกรรมการ
6. พ.ต.อ.สัมภาษณ
ศรีจันทึก
กรรมการ
7. พ.ต.อ.ตอศักดิ์
ศรีเสริม
กรรมการ
8. พ.ต.อ.ศักดิ์ชาย
โรจนรัตนางกูร
กรรมการ
9. พ.ต.อ.สุทธิ
ภูหริยวงศสุข
กรรมการ
10. พ.ต.อ.สมดุลย
ลึกประโคน
กรรมการ
กรรมการที่ไมเขารวมประชุม
- ไมมี
ที่ปรึกษาคณะกรรมการที่เขารวมประชุม
1. พ.ต.อ.สุชาติ
ละลี
2. พ.ต.อ.เจตนสฤษฎิ์
แพงศรีสาร
3. พ.ต.อ.สมชัย
โสภณปญญาวงษ
4. พ.ต.อ.สมศักดิ์
นิเต็ม
5. พ.ต.อ.ภควัต
ธรรมดี
6. พ.ต.อ.วิสูตร
คงอวน
7. พ.ต.อ.โสภณ
เครือเชา
8. พ.ต.อ.กรธัช
อูดเจริญ
9. พ.ต.อ.สมนึก
เจียมจังหรีด
10. พ.ต.อ.เสกสรร
บุญยรัชนิกร
11. พ.ต.อ.ชัยพันธุ
ทัพวงษ
12. พ.ต.อ.สนอง
วรรณโคตร
13. พ.ต.อ.ธีรพล
ยมนา
14. พ.ต.อ.วิราช
คํารินทร
15. พ.ต.อ.ชวาล
อุทัยพันธุ
16. พ.ต.ท.พุทธรักษ
อารยะรังษี
17. พ.ต.ท.วิศิษฎ
บัวสงาวงศ
18. พ.ต.อ.อัษฎไณย
ปองกัน

ผกก.สภ.กระสัง
ผกก.สภ.คูเมือง
ผกก.สภ.เฉลิมพระเกียรติ
ผกก.สภ.ชํานิ
ผกก.สภ.นางรอง
ผกก.สภ.นาโพธิ์
ผกก.สภ.โนนดินแดง
ผกก.สภ.บานดาน
ผกก.สภ.พลับพลาชัย
ผกก.สภ.พุทไธสง
ผกก.สภ.ละหานทราย
ผกก.สภ.ลําปลายมาศ
ผกก.สภ.หนองกี่
ผกก.สภ.หนองหงส
ผกก.สภ.หวยราช
สวญ.สภ.โคกกระชาย
สวญ.สภ.ชุมแสง
สวญ.สภ.หินเหล็กไฟ

-419. พ.ต.ท.ทีฆโชติ
20. พ.ต.ท.วิเชียร
21. พ.ต.ท.ภูวดิท
22. พ.ต.ท.จักรพงษ
23. พ.ต.ท.ไกรสิทธิ์

ชัยพชรโชติ
พรหนองแสน
ปติภัทรชนากร
ทาสุวรรณ
หาญยิ่ง

สวญ.สภ.ถาวร
สว.สภ.โนนเจริญ
สว.สภ.หนองไทร
สว.สภ.หนองไมงาม
สวป.สภ.พลับพลาชัย ปรก.สว.นปพ.กก.สืบสวน ภ.จว.บุรีรัมย

ที่ปรึกษาคณะกรรมการที่ไมเขารวมประชุม
1. พ.ต.อ.ประยูร
ศาลาทอง

ผกก.ฝอ.ภ.จว.บุรีรัมย

ผูเขารวมประชุม
1. พล.ต.ต.ชัยยุทธ
2. นายวีระยุทธ
3. นางอมรรัตน
4. นายประกาศ
5. นางดวงจันทร
6. นายดํารง
7. นางสาวอารีรัตน
8. นางศิริวรรณ

สมาชิก
สหกรณจังหวัดบุรีรัมย
หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณบุรีรัมย
ผูอํานวยการกลุมสงเสริมสหกรณ 1
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชํานาญการพิเศษ
ผูสอบบัญชีภาคเอกชน
ผูตรวจสอบกิจการ
นักวิชาการสหกรณชํานาญการ

เจียรศิริกุล
ทุมทอง
เอกอนันตวงศ
กลาวกระโทก
ปาสาเน
ทองบุญ
สมานดุษณี
ศรีนุต

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ประธานฯ กลาวเปดประชุมและแนะนําผูเขารวมประชุมใหญใหที่ประชุมทราบ พรอมกลาวตอนรับ,ผูแทนสํานักงาน
สหกรณจังหวัดบุรีรัมย,ผูแทนสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณบุรีรัมย,ผูสอบบัญชี และผูตรวจสอบกิจการดวยความยินดีเปนอยางยิ่ง
และมอบหมายให พ.ต.อ.ชาญชัย พงษพิชิตกุล เลขานุการ ทําหนาที่ดําเนินการประชุมตามวาระ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
- รับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2560
มติที่ประชุม รับรอง
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมใหญสามัญประจําป 2560
- เรื่องการโอนเงินคาหุนรอจายคืนระหวางปเขาเปนทุนสํารอง
ตามมติที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2560 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 อนุมัติใหสหกรณ ฯ โอนเงิน คาหุนรอจายคืน
คางจายตั้งแตป 2553 - 2534 จํานวน 19 ราย เปนเงินจํานวน 15,521.- บาท และเงินโอนมาจากบัญชีคางจายคาหุนป 2530
เปนเงินจํานวน 40.- บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้นจํานวน 15,561.- บาท (หนึ่งหมื่นหาพันหารอยหกสิบเอ็ดบาทถวน)
เขาเปน
ทุนสํารองของสหกรณ โดยบัญชีรายชื่อดังกลาวใหปดประกาศใหสมาชิกทราบเพื่อตรวจสอบภายในระยะเวลา 90 วัน ตั้งแตวันที่
12 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 9 มกราคม 2561 เมื่อครบกําหนดขออนุมัติโอนเงิน คาหุนรอจายคืน คางจายจํานวนดังกลาวเขาเปน
ทุนสํารองของสหกรณฯ แตเพื่อไมใหเสียสิทธิของสมาชิกที่จะมาขอรับคืน หากมีหลักฐานสหกรณฯ ก็จะดําเนินการคืนเงินคาหุน
ใหกับทายาทหรือสมาชิกตอไป นั้น
สหกรณฯ ไดดําเนินการตามมติที่ประชุมใหญโดยมีประกาศเงินคาหุนรอจายคืนดังกลาวใหสมาชิกหรือทายาทมาติดตอ
ภายในวันที่ 9 มกราคม 2561 ปรากฏวาภายในกําหนดเวลาดังกลาวมีทายาทมาติดตอขอรับเงินคาหุนคืนจํานวน 1 ราย เปนเงิน
3,500.- บาท สวนที่เหลือไมมีผูมาติดตอขอรับเงิน สหกรณฯ จึงไดดําเนินการโอนเงินคาหุนรอจายคืนเขาเปนทุนสํารองของ
สหกรณฯ เปนเงินรวมทั้งสิ้น 12,061.- บาท (หนึ่งหมื่นสองพันหกสิบเอ็ดบาทถวน)
จึงนําเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ

-5ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องรายงานผลการดําเนินงานประจําป 2561
1. รายงานกิจการทั่วไป
ในรอบปทางบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 256
1 คณะกรรมการดําเนินการขอสรุปผลการดําเนินงานของสหกรณฯ
เปรียบเทียบกับปกอน ดังนี้
ที่
รายการ
รอบปทางบัญชี
เพิ่ม (ลด)
รอยละ
ณ 30 ก.ย.2561
ณ 30 ก.ย.2560
1 จํานวนสมาชิก
2,944
2,947
(3)
(0.10)
2 สินทรัพยรวม
3,624,426,035.04 3,463,658,284.16 160,767,750.88 4.64
3 หนี้สินรวม
2,211,570,629.95 2,180,087,506.55
31,483,123.40 1.44
4 ทุนของสหกรณ
1,412,857,405.09 1,283,570,777.61 129,286,627.48 10.07
5 ทุนเรือนหุน
989,215,200.00
910,713,220.00
78,501,980.00 8.62
6 ทุนสํารอง
214,173,699.72
178,557,656.30
35,616,043.42 19.94
7 ทุนสะสมตามขอบังคับ
25,382,929.89
18,231,303.89
7,151,626.00 39.23
8 เงินรับฝาก
166,348,637.74
170,128,054.76
(3,779,417.02) (2.22)
9 เงินใหสมาชิกกูยืมระหวางป
1,279,307,280.00 1,409,915,680.00 (130,608,400.00) (9.26)
10 สมาชิกชําระคืนเงินกูระหวางป
1,234,896,084.00 1,294,696,956.00 (59,800,872.00) (4.62)
11 ลูกหนี้เงินกูสมาชิกคงเหลือสิ้นป
3,431,246,501.00 3,386,835,305.00
44,411,196.00 1.31
12 เงินกูยืมสถาบันการเงินอื่นคงเหลือสิ้นป 1,896,601,965.54 1,866,737,965.54
29,864,000.00 1.60
13 รายได
276,537,317.26
270,699,334.44
5,837,982.82 2.16
14 คาใชจาย
92,451,741.78
94,630,737.02
(2,178,995.24) (2.30)
15 กําไรสุทธิ
184,085,575.48
176,068,597.42
8,016,978.06 4.55
16 อัตราดอกเบี้ยเงินกู
8%
8%
17 เงินปนผล
8%
8%
18 เงินเฉลี่ยคืน
19%
18%
1. ดานการบริหารงานทั่วไป
1.1 ดานสมาชิก
จํานวนสมาชิก ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
บวก
จํานวนสมาชิกที่สมัครเขาใหมระหวางป
หัก
จํานวนสมาชิกที่ลาออกระหวางป
จํานวนสมาชิกเสียชีวิตระหวางป
สมาชิกถูกใหออกจากสหกรณ (ตามขอบังคับ)
จํานวนสมาชิก ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

2,947
54
39
16
2
2,944

คน
คน
คน
คน
คน
คน

-61.2 ดานทุนดําเนินงาน
ทุนดําเนินงานของสหกรณฯ เปนองคประกอบสําคัญอยางยิ่งในการดําเนินงานสหกรณออมทรัพยตํารวจภูธรจังหวัด
บุรีรัมย จํากัด มีที่มาของทุนดําเนินงาน ดังนี้
1.2.1 ทุนดําเนินงาน (หนี้สินและทุน)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 มีทุนดําเนินงาน
3,463,658,284.16 บาท
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 มีทุนดําเนินงาน
3,624,428,035.04 บาท
เพิ่มขึ้น จากปกอนเปนเงิน 160,769,750.88 บาท หรือคิดเปนรอยละ 4.44
1.2.2 ทุนเรือนหุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 มีทุนเรือนหุนรวมทั้งสิ้น
910,713,220.00 บาท
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 มีทุนเรือนหุนรวมทั้งสิ้น
989,215,200.00 บาท
เพิ่มขึ้น จากปกอนเปนเงิน 78,501,980.00 บาท หรือคิดเปนรอยละ 8.62
1.3 ดานการใหบริการเงินรับฝากจากสมาชิก
เปนการระดมทุนใหเขามาหมุนเวียนในระบบของสหกรณฯ ซึ่งสมาชิกจะไดรับอัตราดอกเบี้ยสูงกวาเงินฝากจากสถาบัน
การเงินอื่น
เงินฝากออมทรัพย
เงินฝากออมทรัพยจาก
ฝากสะสมทรัพย
เงินกูพิเศษ
ยอดยกมาจากปกอน
165,968,851.37
340,603.39
3,818,600.00
บวก เงินฝากระหวางป
27,538,880.55
2,671,654.22
6,474,800.00
หัก สมาชิกถอนเงินฝากระหวางป
34,998,994.18
3,012,257.61
2,453,500.00
เงินฝาก ณ 30 ก.ย.2561
158,508,737.74
0.00
7,839,900.00
* ปจจุบันอัตราดอกเบี้ย - เงินฝากออมทรัพย รอยละ 4.25 ตอป
- เงินฝากออมทรัพยจากเงินกูพิเศษ
- เงินฝากสะสมทรัพย รอยละ 4.50 ตอป

รอยละ 4.25 ตอป

1.4 ดานการใหบริการเงินกูแกสมาชิก
ในระหวางป สหกรณฯ ใหเงินกูแกสมาชิกรวม 3,861 สัญญา เปนเงิน 1,279,307,280.- บาท (หนึ่งพันสองรอยเจ็ดสิบเกาลานสามแสนเจ็ดพันสองรอยแปดสิบบาทถวน) มีรายละเอียดดังนี้
จํานวนสัญญาและจํานวนเงินกูทุกประเภท
สมาชิกยื่นกูเงินแตละประเภท
จํานวนสัญญา
จํานวนเงิน(บาท)
เงินกูสามัญ
790
1,218,596,200.00
เงินกูพิเศษ
13
2,668,000.00
เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน
2,551
45,640,200.00
เงินกูเพื่อการศึกษา
2
60,000.00
เงินกูเพื่อซื้อรถจักรยานยนต
7
327,400.00
เงินกูเพื่อซื้อคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีในการสื่อสาร
3
81,900.00
เงินกูเพื่อซื้ออาวุธปน
495
11,933,580.00
รวมสัญญาเงินกูทุกประเภท
3,861
1,279,307,280.00

-72. ผลการดําเนินงานของสหกรณในรอบ 5 ป ที่ผานมา
เปรียบเทียบรายได คาใชจาย และกําไรสุทธิในรอบ 5ป ที่ผานมาตามตาราง ดังนี้
ป
2557
2558
2559
รายได
230,631,691.49 244,658,576.56 258,169,320.04
คาใชจาย 107,327,354.53 111,092,271.07 103,844,792.39
กําไรสุทธิ 123,304,336.96 133,566,305.49 154,324,527.65

2560
270,699,334.44
94,630,737.02
176,068,597.42

2561
276,537,317.26
92,451,741.78
184,085,575.48

3. การกูยืมเงินจากสถาบันการเงินตางๆ
สหกรณออมทรัพยตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย จํากัด ไดกูเงินจากสถาบันการเงินอื่น เพื่อนํามาบริการสมาชิก ซึ่งสหกรณฯ
ตองสงชําระทั้งเงินตนและดอกเบี้ยเปนประจําทุกเดือน สําหรับปบัญชี 2561 ณ วันที่ 30 กันยายน 256 1 สหกรณฯ มีเจาหนี้
เงินกูคงเหลือดังนี้
เงินกูคงเหลือ
ที่
ชื่อสถาบันการเงิน
ประเภทเงินกู
วงเงินกู
(ลานบาท)
(ลานบาท)
1 - ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทยจํากัด
เงินกูระยะยาว
605.29
526.60
- ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด
เงินกูระยะปานกลาง
600
575
2 - ธนาคารกรุงไทย จํากัด
เงินกูเบิกเกินบัญชี
30
--- ธนาคารกรุงไทย จํากัด
ตั๋วสัญญาใชเงิน
555
--3 - ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร
เงินกูเครดิตเงินสด
100
100
- ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร
ตั๋วสัญญาใชเงิน
550
550
4 - สหกรณออมทรัพยวชิรพยาบาล จํากัด
เงินกูระยะยาว
150
145
รวม 4 สถาบัน เปนเงินทั้งสิ้นจํานวน
2,590.29
1,896.60
4. รายงานลูกหนี้คงเหลือที่ไมกอใหเกิดรายได
สหกรณฯ ไดดําเนินการติดตามเรงรัดหนี้สินจากสมาชิกที่เสียชีวิต,ถูกใหออกหรือไลออกจากราชการ และยังมีหนี้สินคาง
ชําระอยูกับสหกรณฯ หนี้สินจํานวนนี้สหกรณฯ ไดดําเนินการจัดชั้นคุณภาพหนี้และตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไวแลวตามระเบียบฯ
ที่กรมตรวจบัญชีสหกรณกําหนดโดยเริ่มตั้งแตป 2558 เปนตนมา ขณะเดียวกันสหกรณฯ ไดดําเนินการเรงรัดติดตามหนี้สินเหลานี้
มาอยางตอเนื่องมาโดยตลอด
ณ วันที่ 30 กันยายน 256
1 สหกรณฯ มีหนี้คางชําระประเภทเงินกูสามัญลดลงเหลือจํานวน 2 รายมีรายละเอียดดังนี้
1. ลูกหนี้จัดชั้นสงสัย
จํานวน1 ราย
เปนเงิน
384,390.50บาท
2. ลูกหนี้จัดชั้นสงสัยจะสูญ
จํานวน 1 ราย
เปนเงิน
413,177.00 บาท
รวม
จํานวน 2ราย
เปนเงิน
797,567.50 บาท
ยอดรวมลูกหนี้ที่นํามาจัดชั้นจํานวน 797,567.50 บาท คิดเปนรอยละ 0.02 ของลูกหนี้ทั้งหมดซึ่งลดลงจากปกอน
530,397.90 บาท
หมายเหตุ
1. ลูกหนี้จัดชั้น สงสัย หมายถึง ลูกหนี้ที่คางชําระตนเงินและ/หรือดอกเบี้ยเปนระยะเวลาติดตอกันเกินกวา
6 เดือน แตไมเกิน 12 เดือน ตองตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 50%
2. ลูกหนี้จัดชั้นสงสัย จะสูญ หมายถึง ลูกหนี้ที่คางชําระตนเงินและ/หรือดอกเบี้ยเปนระยะเวลาติดตอกัน
เกินกวา 12 เดือน ตองตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 100%

-85. สิทธิประโยชนสําหรับสมาชิก
5.1 การจัดทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก
คณะกรรมการดําเนินการไดจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนทุนสงเสริมการศึกษาใหกับบุตรสมาชิกเปนเงินจํานวน
1,500,000.- บาท (หนึ่งลานหาแสนบาทถวน) แยกตามประเภทของทุนแตละประเภทไดดังนี้
ทุนระดับ
จายทุนละ (บาท)
จํานวนทุน (ทุน)
เปนเงิน (บาท)
ประถมศึกษา
2,000
176
352,000.มัธยมศึกษา
3,000
272
816,000.อุดมศึกษา
4,000
83
332,000.รวม
531
1,500,000.หมายเหตุ : สมาชิกสามารถตรวจสอบรายชื่อไดในภาคผนวก
5.2 การมอบเงินสงเคราะหเกี่ยวกับการศพของสมาชิก
ในป 2561 สหกรณฯ จายเงินสงเคราะหเกี่ยวกับการศพจํานวน 1
สี่หมื่นบาทถวน) มีรายละเอียดดังนี้
ลําดับที่ ยศ-ชื่อ
นามสกุล
1 ด.ต.วิชิต
ชมพูราช
2 ด.ต.สุวรรณชัย
ทักษนนท
3 พ.ต.อ.นพรัตน
บัวสาย
4 ร.ต.ต.เทพ
นวลเทา
5 ร.ต.ท.กฤษฎา
ก่ําแหล
6 ด.ต.ประสงค
เขียนสระนอย
7 ร.ต.ต.เรืองชัย
อเนกแสน
8 ร.ต.ต.ประยันต
หงสสิงห
9 ร.ต.ต.สวัสดิ์
หาวจันทึก
10 ร.ต.ท.สําเริงศักดิ์
ภักดี
11 ด.ต.พัชรพันธ
ปญญาธิวุฒิ
12 ร.ต.ต.ประเสริฐ
พรหมเอาะ
13 ด.ต.ณัฐนนท
สิงหวงศ
14 ร.ต.ต.สุริยา
ศรีวงษา
15 ร.ต.ท.สนอง
ขาวผอง
16 ส.ต.อ.สุรพล
มีมุงธรรม
17 พ.ต.อ.ชูเวช
หลอจิตต
18 ร.ต.ต.สุรสิทธิ์
สันเสนาะ

8 ราย เปนเงินจํานวน 540,000.- บาท (หา แสนสังกัด
สภ.ถาวร
บํานาญ
สภ.ละหานทราย
สภ.เมืองบุรีรัมย
สภ.สตึก
สภ.กระสัง
สภ.ประโคนชัย
สภ.สตึก
บํานาญ
บํานาญ
สภ.สตึก
สภ.ประโคนชัย
สภ.ถาวร
สภ.เมืองบุรีรัมย
สภ.สตึก
สมาชิกตางจังหวัด
สมาชิกตางจังหวัด
สภ.พุทไธสง

จํานวนเงิน(บาท)
30,000.30,000.30,000.30,000.30,000.30,000.30,000.30,000.30,000.30,000.30,000.30,000.30,000.30,000.30,000.30,000.30,000.30,000.-

-95.3 เงินชวยเหลือสมาชิกที่ไดรับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหนาที่
สหกรณฯ จายเงินชวยเหลือสมาชิกกรณีไดรับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหนาที่จํานวน
19,000.- บาท (หนึ่งหมื่นเกาพันบาทถวน) มีรายละเอียดดังนี้
ลําดับที่ ยศ-ชื่อ
นามสกุล
สังกัด
1 ด.ต.พิบุญ
บรรดาศักดิ์
สภ.หนองกี่
2 ด.ต.เดชะ
ธัญถนอม
สภ.เมืองบุรีรัมย
3 ส.ต.ท.ทนุพล
อังกาบเพ็ชร
สภ.โนนสุวรรณ
4 ด.ต.พงษกฤต
ทันใจ
สภ.โนนสุวรรณ
5 ส.ต.ต.ธนาคม
แยมกระโทก
สภ.คูเมือง
6 ส.ต.ต.ภานุเดช
ลีประโคน
สภ.บานกรวด

6 ราย เปนเงินจํานวน
จํานวนเงิน(บาท)
4,000.4,000.3,000.3,000.3,000.2,000.-

5.4 การสนับสนุนกิจกรรมของหนวยงานตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย,สํานักงานตํารวจแหงชาติ,หนวยงานอื่นและรวมการกุศลตางๆ
ลําดับที่
รายการ
จํานวนเงิน(บาท)
1
สนับสนุนงบประมาณการจัดงานวันตํารวจ ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย
30,000.2
สนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติรวมกับตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย
5,000.3
บริจาคเงินสมทบ “กองทุนสวัสดิการตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย” เพื่อชวยเหลือขาราชการ
ตํารวจในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมยที่ไดรับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหนาที่,เสียชีวิตจากการ
ปฏิบัติหนาที่ หรือประสบภัย เชน น้ําทวม ไฟไหม เปนตน
200,000.4
สนับสนุนงบประมาณคาใชจายในการจัดการแขงขันกีฬาภายในของตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย
200,000.5
สนับสนุนงบประมาณคาใชจายโครงการเตรียมความพรอมนักกีฬาบาสเกตบอลของตํารวจภูธร
จังหวัดบุรีรัมย เพื่อเปนตัวแทนตํารวจภูธรภาค 3 เขารวมการแขงขันกีฬากองทัพไทยครั้งที่ 51
223,102.6
สนับสนุนงบประมาณคาใชจายโครงการจัดหาเสื้อเหลืองสําหรับขาราชการตํารวจเพื่อสวมใส
เทิดพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจาอยูห ัว 66 พรรษา
470,340.7
สนับสนุนงบประมาณคาใชจายโครงการทําความดี ดวยหัวใจ กําจัดวัชพืช ผักตบชวาเพื่อธาร
น้ําใส ของตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย
43,250.8
สนับสนุนงบประมาณคาใชจายโครงการอบรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จ
พระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาทในรัชกาลที่ 9 ของตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย
52,500.9
สนับสนุนงบประมาณคาใชจายโครงการอบรมเพื่อสงเสริมการออมเงินและสงเสริม
ใหขาราชการตํารวจเตรียมความพรอมในยามเกษียณอายุราชการ ของตํารวจภูธรภาค 3
80,000.10 บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท เพื่อเปนทุนการศึกษาใหกับพระภิกษุ,สามเณร,
นักเรียน,นักศึกษา ที่มีความประพฤติดีแตฐานะยากจน,บุตรของทหาร ตํารวจ ที่เสียชีวิตจาก
การปฏิบัติหนาที่ และนักศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจํานวน 20 จังหวัด
5,000.11 รวมแสดงมุทิตาจิตจัดซื้อของที่ระลึกเพื่อมอบใหแดขาราชการตํารวจในสังกัดตํารวจภูธร
จังหวัดบุรีรัมยที่เกษียณอายุราชการจํานวน 82 คน
79,455.12 สนับสนุนคาใชจายในการจัดกิจกรรมอื่นๆ ของหนวยงานในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย
1,795.13 บริจาคเงินสมทบกองทุนสวัสดิการสํานักงานกําลังพล สํานักงานตํารวจแหงชาติ เพื่อชวยเหลือ
ขาราชการตํารวจที่ไดรับบาดเจ็บ ทุพพลภาพ และเสียชีวิตจากการปฏิบัติหนาที่
200,000.-

- 10 ลําดับที่
รายการ
14 สนับสนุนคาใชจายในการจัดกิจกรรมวันสหกรณแหงชาติจังหวัดบุรีรัมย ประจําป 2561 ของ
สํานักงานสหกรณจังหวัดบุรีรัมย
15 บริจาคเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันสหกรณนักเรียน ของกลุมสงเสริมและพัฒนาธุรกิจ
สหกรณ สํานักงานสหกรณจังหวัดบุรีรัมย
16 บริจาครวมทําบุญถวายผาพระกฐินพระราชทาน ณ วัดโสมมนัสวิหาร เขตปอมปราบศัตรูพาย
กรุงเทพฯ ของกรมสงเสริมสหกรณ

จํานวนเงิน(บาท)
5,000.1,000.1,000.-

6. เงินกองทุนสวัสดิการสมาชิก (ผูค้ําประกัน)
ในป 2561 สหกรณฯ จายเงินกองทุนสวัสดิการสมาชิก (ผูค้ําประกัน) กรณีสมาชิกเสียชีวิตจํานวน 14 ราย โดนไลออก
จํานวน 3 ราย จายเงินกองทุนไปแลวจํานวน 8,436,872.- บาท ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 มีเงินกองทุนฯ จากการจัดสรรกําไร
สุทธิและจากงบประมาณรับ-จาย คงเหลือจํานวน 19,639,573.- บาท
ในปนี้ ไดจัดสรรเงินจากกําไรสุทธิประจําปเพิ่มเปน 13,000,000.- บาท และจากงบประมาณประจําปอีก
2,000,000.- บาท เพื่อสมทบเขากองทุนสวัสดิการเพื่อชวยเหลือสมาชิก (ผูค้ําประกัน)
รายงานการทําประกันชีวิตกลุม
ตามที่สหกรณฯ ไดจัดทําโครงการประกันชีวิตกลุมกับบริษัท กรุงไทย-แอ็กซา ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
ความคุมครองเริ่มตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 25 60 - 31 ตุลาคม 256 1 มีสมาชิกที่เสียชีวิตและไดทําประกันชีวิตกลุมจํานวน
12 ราย มีรายละเอียดดังนี้
ลําดับที่ ยศ
นาม
นามสกุล
สังกัด
วงเงินทุนประกัน
หมายเหตุ
1 พ.ต.อ.นพรัตน
บัวสาย
สภ.ละหานทราย
600,000.2 ร.ต.ต.เทพ
นวลเทา
สภ.เมืองบุรีรัมย
600,000.3 ร.ต.ต.กฤษฎา
ก่ําแหล
สภ.สตึก
300,000.4 ร.ต.ต.เรืองชัย
เอนกแสน
สภ.ประโคนชัย
600,000.5 ร.ต.ต.ประยันต
หงสสิงห
สภ.สตึก
600,000.6 ร.ต.ท.สําเริงศักดิ์ ภักดี
บํานาญ
500,000.7 ร.ต.ต.สวัสดิ์
หาวจันทึก
บํานาญ
400,000.8 ด.ต.ณัฐนนท
สิงหวงศ
บํานาญ
600,000.9 ร.ต.ท.สนอง
ขาวผอง
สภ.สตึก
600,000.10 ร.ต.อ.สุรสิทธิ์
สันเสนาะ
สภ.พุทไธสง
600,000.11 ด.ต.เลิศสมบัติ
วันโท
สภ.เฉลิมพระเกียรติ
300,000.- อยูระหวางดําเนินการ
12 พ.ต.อ.วิรัตน
ถาดทอง
บํานาญ
500,000.- อยูระหวางดําเนินการ
รวม 12 ราย
เปนเงินจํานวน 6,200,000.- บาท

- 11 ในรอบปที่ผานมา คณะกรรมการดําเนินการได มีการเ พิ่มสวัสดิการดานทุนการศึกษาบุตรสมาชิกจากเดิม
1,000,000,000.- บาท เพิ่มเปน 1,500,000,000.- บาท นอกจากนี้ ยังไดกําหนดระเบียบวาดวยโครงการเงินกูพิเศษเพื่อซื้ออาวุธ
ปนพกประจํากายซิกซาวเออรโมเดล พี 320 เอสพี เพื่อใหสมาชิกไดมีโอกาสซื้ออาวุธปนในราคาที่ถูกและสามารถผอนชําระงวด
รายเดือนระยะยาวกับสหกรณได อีกทั้งไดมีการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาปรับใชในการใหบริการ โดยมีการจัดทําสัญญาเงินกูแบบ
ออฟไลน เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับสมาชิกอีกดวย
สุดทายนี้ ในนามคณะกรรมการดําเนินการ ขอขอบคุณฝายสงเสริมและฝายตรวจสอบทุกทานที่ใหความรวมมือเปนที่
ปรึกษาในงานทุกดานและเขารวมประชุมชี้แจง ใหคําแนะนํา และใหขอคิดที่เปนประโยชนตอการดําเนินงานตลอดมา และ
ขอขอบคุณสมาชิกทุกทานที่เขารวมประชุมใหญวันนี้
มติที่ประชุม
รับทราบผลการดําเนินงาน
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องรายงานการตรวจสอบกิจการ
เรียน ที่ประชุมใหญสหกรณออมทรัพยตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย จํากัด
ตามที่ที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2560 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม2560 ไดเลือกตั้งขาพเจาเปนผูตรวจสอบกิจการของ
สหกรณออมทรัพยตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมยจํากัด ประจําปทางบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ซึ่งขาพเจาไดทําการ
ตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบตอคณะกรรมการดําเนินการเปนประจําทุกเดือนที่เขาตรวจสอบนั้น ขาพเจาขอเสนอ
ผลการตรวจสอบประจําปโดยสรุป ดังตอไปนี้
1. วัตถุประสงคของการตรวจสอบ
1.1เพื่อตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดําเนินการ
1.2เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบัญชีและการควบคุมการเงิน
1.3เพื่อตรวจสอบการดําเนินงานอื่นๆของสหกรณ
1.4เพื่อใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงานดานบัญชี การเงินและการดําเนินงานอื่นๆ
2.ขอบเขตการตรวจสอบ
2.1 ตรวจสอบความถูกตองของการบันทึกบัญชีตามเอกสารหลักฐาน
2.2ตรวจสอบการควบคุมการเงินตามระเบียบและขอกําหนดของสหกรณ
2.3 ตรวจสอบการดําเนินงานตามวัตถุประสงค ขอบังคับ ระเบียบ และมติของที่ประชุม
2.4ตรวจสอบการบริหารของคณะกรรมการดําเนินการตามแผนงานและงบประมาณที่กําหนดไว
3.ผลการตรวจสอบและขอเสนอแนะที่สหกรณควรแกไข
3.1 ผลดานการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงานในรอบป มีดังนี้
รายได
คาใชจาย
กําไรสุทธิ
กําไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากปกอน (คิดเปนรอยละ 5.19)

276,537,317.26
92,451,741.78
184,085,575.48
8,016,978.06

บาท
บาท
บาท
บาท
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ณ วัน สิ้นปมีเงินสดคงเหลือในมือจํานวน 25,000.00 บาท มีเงินฝากธนาคาร 5 บัญชี รวมจํานวนเงิน
179,980,373.51 บาท มีเงินฝากชุมนุมสหกรณออมทรัพยตํารวจแหงชาติจํานวน 2,912.33 บาท
เงินสดและเงินฝากถูกตองตามบัญชีและสมุดคูฝากการควบคุมการใชจายของสหกรณเปนไปตามระเบียบวาดวยการ
รับจายและเก็บรักษาเงินสดในมือไมเกิน 30,000.00 บาท การใชจายเงินของสหกรณไดจายไปเพื่อกิจการของสหกรณฯ ควรแก
เหตุผลตามระเบียบ มติที่ประชุม และอยูภายในวงเงินงบประมาณที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญโดยวิธีถัวจายไดทุกรายการ
3.3 ดานการบริหารงานของสหกรณ
คณะกรรมการไดกําหนดระเบียบวาดวยการแบงแยกหนาที่ของเจาหนาที่สหกรณไวอยางชัดเจนโดยเหมาะสมรัดกุมและ
บริหารงานตามนโยบายแผนงานกฎหมายขอบังคับระเบียบมติที่ประชุมใหญและมติที่ประชุมคณะกรรมการ
3.4 ดานบัญชี
สหกรณจัดทําบัญชีเรียบรอยเปนปจจุบันมีเอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีครบถวนสมบูรณมีการใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรมาประมวลผลทั้งระบบจึงไดขอมูลที่ถูกตอง สามารถเปรียบเทียบบัญชียอยและบัญชีคุมยอดไดอยางถูกตอง รวดเร็ว
เปนปจจุบัน
3.5 ดานการใหกูแกสมาชิก
จํานวนเงิน
3.5.1 ยอดยกมา ณ วันตนป
3,386,835,305.00 บาท
3.5.2 เงินใหกูระหวางป
- เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน
จํานวน 2,551 สัญญา
45,640,200.00 บาท
- เงินกูสามัญ
จํานวน
1,218,596,200.00 บาท
790 สัญญา
- เงินกูพิเศษ
จํานวน
2,668,000.00 บาท
13 สัญญา
- เงินกูโครงการ
จํานวน
12,402,880.00 บาท
507 สัญญา
3.5.3 รับชําระระหวางป
1,234,896,084.00 บาท
3.5.4 ยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นป
3,431,246,501.00 บาท
เงินใหกูแกสมาชิก เพิ่มขึ้นจากปกอน 44,411,196.00 บาท คิดเปนรอยละ 1.31
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 สหกรณฯ มีบัญชีคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจํานวน 797,567.50 บาท ลดลงจากปกอน
530,397.90 บาท
3.6 ดานเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืม
ยอดยกมาตนป
กูเพิ่ม
ชําระคืน
คงเหลือ
เงินเบิกเกินบัญชี
--3,036,153,185.78 3,036,153,185.78
--บาท
ตั๋วสัญญาใชเงินกรุงไทย
555,000,000.00 1,859,000,000.00 2,414,000,000.00
--บาท
ตั๋วสัญญาใชเงิน ธกส.
125,500,000.00 1,897,500,000.00 1,473,000,000.00
550,000,000.00 บาท
เงินกู ชสอ.
1,186,237,965.54
--84,636,000.00 1,101,601,965.54 บาท
เงินกู ธกส.
--200,000,000.00
100,000,000.00
100,000,000.00 บาท
เงินกู สอ.วชิรพยาบาล
--150,000,000.00
5,000,000.00
145,000,000.00 บาท
รวมทั้งสิ้น
1,866,737,965.54 7,142,653,185.78 7,112,789,185.78 1,896,601,965.54 บาท
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืม เพิ่มขึ้นจากปกอน 29,864,000.00 บาท คิดเปนรอยละ 1.60

- 13 3.7 ดานการรับฝากเงิน
ประเภทเงินรับฝาก
เงินรับฝากออมทรัพย

ยอดยกมาตนป
รับฝากเพิ่ม
ถอน
165,968,851.37
27,538,880.55
34,998,994.18
340,603.39
2,671,654.22
3,012,257.61
เงินรับฝากออมทรัพย(กูพิเศษ)
เงินรับฝากสะสมทรัพย
3,818,600.00
6,474,800.00
2,453,500.00
รวมทั้งสิ้น
170,128,054.76
36,685,334.77
40,464,751.79
เงินรับฝากจากสมาชิก ลดลงจากปกอน 3,779,417.02 บาท คิดเปนรอยละ 2.22
3.8 ดานทุนเรือนหุน

ยอดยกมาตนป
ซื้อหุนเพิ่ม
ทุนเรือนหุน
910,713,220.00
96,155,030.00
ทุนเรือนหุน เพิ่มขึ้นจากปกอน 78,501,980.00 บาท คิดเปนรอยละ 8.62

ถอนหุน
17,653,050.00

คงเหลือ
158,508,737.74
--7,839,900.00
166,348,637.74

บาท
บาท
บาท
บาท

คงเหลือ
989,215,200.00 บาท

3.9 ทุนสํารองและทุนสะสมตางๆ ตามขอบังคับ
ยอดยกมาตนป
เพิ่มขึ้น
ลดลง
คงเหลือ
ทุนสํารอง
178,557,656.30
35,616,043.42
--214,173,699.72 บาท
ทุนรักษาระดับเงินปนผล
1,510,000.00
200,000.00
--1,710,000.00 บาท
ทุนสาธารณประโยชน
3,644,858.89
4,000,000.00
3,611,502.00
4,033,356.89 บาท
ทุนสวัสดิการสมาชิกฯ(ผูค้ํา)
- สวนที่สหกรณฯ สมทบ
13,076,445.00
13,740,000.00
7,176,872.00
19,639,573.00 บาท
- สวนที่สมาชิกสมทบ
137,080,000.00
6,695,000.00
2,340,000.00
141,435,000.00 บาท
รวมทั้งสิ้น
333,868,960.19
60,251,043.42
13,128,374.00 380,991,629.61 บาท
ทุนสํารองและทุนสะสมตางๆ ตามขอบังคับเพิ่มขึ้นจากปกอน 42,122,699.42 บาท คิดเปนรอยละ 14.11
3.10 การใหขอสังเกตและคําแนะนํา
จากการตรวจสอบไมปรากฏขอบกพรองอันจะเปนผลกระทบใหเกิดความเสียหายแกสหกรณแตอยางใด ขอขอบคุณ
คณะกรรมการดําเนินการ,เจาหนาที่สหกรณ และสมาชิกทุกทานที่ใหความรวมมือในการตรวจสอบ เพื่อใหการตรวจสอบสําเร็จ
ลุลวงไปดวยดี
(ลงชื่อ)

อารีรัตน สมานดุษณี
(นางสาวอารีรัตน สมานดุษณี)

ผูตรวจสอบกิจการ
ที่อยู 188/50 หมูบานนีโอแลนด ซอย 9 หมูที่ 16
ตําบลนอกเมือง อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร
โทร. 062-3519445,089-2803629
มติที่ประชุม
รับทราบรายงานผลการตรวจสอบของผูตรวจสอบกิจการประจําป 2561
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
ประธานฯ เสนอวา นายทะเบียนสหกรณไดมอบหมายให คุณดํารง ทองบุญ เปนผูสอบบัญชี ประจําปงบการเงิน 2561
ตามบัญชีกําไรขาดทุนและงบดุลที่ผูสอบบัญชีไดทําการตรวจสอบแลว (รายละเอียดอยูในหนา 14 - 32 )
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มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุน งบกระแสเงินสด และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินประจําป 2561

- 34 ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องพิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2561
ประธานฯ เสนอใหที่ประชุมพิจารณาการจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2561 จํานวน 184,085,575.48 บาท (หนึ่งรอยแปดสิบสี่ลานแปดหมื่นหาพันหารอยเจ็ดสิบหาบาทสี่สิบแปดสตางค) ซึ่งไดจัดทํารายละเอียดการจัดสรรโดยหลักการแลวดังตอไปนี้
ป 2561
ป 2560
การจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2561
ปนผล 8%
ปนผล 8%
เฉลี่ยคืน 19%
เฉลี่ยคืน 18%
1. เปนเงินสํารองไมนอยกวารอยละ 10 ของกําไรสุทธิ
35,161,838.48 19.10% 35,603,982.42 20.22%
2. เปนคาบํารุงสันนิบาตสหกรณ รอยละ 1 ของกําไรสุทธิ
แตไมเกิน 30,000.00 บาท
30,000.00 0.02%
30,000.00 0.02%
3. เปนเงินปนผลตามหุนที่ชําระแลวใหจายไดไมเกิน
อัตรารอยละ10 ตอปโดยคิดตามสวนระยะเวลา
สหกรณฯคิดใหรอยละ 8
75,122,724.00 40.81% 69,526,125.00 39.49%
4. เปนเงินเฉลี่ยคืนใหแกสมาชิกตามสวนจํานวนรวม
แหงดอกเบี้ยเงินกู สหกรณฯ คิดใหรอยละ 19
51,671,013.00 28.07% 48,208,490.00 27.38%
5. เปนเงินโบนัสไมเกินรอยละ 10 ของกําไรสุทธิ
6,000,000.00 3.26%
5,500,000.00 3.12%
6. เปนทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผลไมเกินรอยละ 2
ของทุนเรือนหุน
100,000.00 0.05%
200,000.00 0.12%
7. เปนเงินทุนสาธารณประโยชนไมเกินรอยละ 10
ของกําไรสุทธิ
3,000,000.00 1.63%
4,000,000.00 2.27%
8. เปนเงินทุนสวัสดิการสมาชิก (ผูค้ําประกัน) ไมเกินรอยละ
10 ของกําไรสุทธิ
13,000,000.00 7.06% 13,000,000.00 7.38%
184,085,575.48 100.00% 176,068,597.42 100.00%
การจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2561 ตามที่เสนอมาจะมีผลดังนี้
1. เปนของสมาชิกรอยละ ( ขอ 3,4 )
68.88 จํานวน
126,793,737.00 บาท
2. เปนผลประโยชนของสมาชิกรอยละ( ขอ 1,6,7,8 )
27.84 จํานวน
51,261,838.48 บาท
3. เปนของคณะกรรมการและเจาหนาที่รอยละ ( ขอ 5 )
3.26 จํานวน
6,000,000.00 บาท
4. เปนของสันนิบาตสหกรณรอยละ ( ขอ 2 )
0.02 จํานวน
30,000.00 บาท
จากการจัดสรรขางตน
ไดพิจารณาดวยเหตุผล กลาวคือ
1. ใหเงินปนผลรอยละ 8 ดวยเหตุผลวา เงินปนผลเปนการใหกําลังใจใหกับสมาชิกที่พยายามเก็บออมเงินรายเดือนไว
และเปนเงินที่สมาชิกไดประโยชนกันทุกคน (สมาชิกมีหุน 100.- บาท ไดผลตอบแทน 8.- บาท)
2. ใหเงินเฉลี่ยคืนรอยละ 19 ดวยเหตุผลวา รายไดสวนใหญไดมาจากการปลอยสินเชื่อเงินกูใหกับสมาชิก จึงเห็นควรให
ผลตอบแทนในรูปของเงินเฉลี่ยคืนรอยละ 19 (สมาชิกเสียดอกเบี้ย 100.- บาท จะไดคืน 19.- บาท) เทากับวาสมาชิกเสียดอกเบี้ย
เงินกูใหกับสหกรณฯ ในอัตรารอยละ 8 ตลอดทั้งป สมาชิกจะเสียดอกเบี้ยเงินกูใหกับสหกรณฯ เหลือเพียงรอยละ 6.48 บาท ตอป
หรือรอยละ 0.54 สตางค ตอเดือน ซึ่งเงินเฉลี่ยคืนนี้กูจากสถาบันการเงินอื่นจะไมมีให
3. นอกจากจํานวนเงินที่สมาชิกไดแลว เงินที่เหลือไดปดเขาเปนทุนสํารอง,ทุนสาธารณประโยชน และเงินทุนสวัสดิการ
ซึ่งเปนผลประโยชนสวนรวมตอไป
มติที่ประชุม
อนุมัติตามที่คณะกรรมการเสนอ

- 35 ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องการเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการประจําป2562
ในที่ประชุมใหญสามัญประจําป 25 60 ไดเลือกนางสาวอารีรัตน สมานดุษณี เปนผูตรวจสอบกิจการประจําป 256 1
ซึ่งมีวาระการทํางาน 1 ป สหกรณฯ ตองเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการประจําป 256 2 จํานวน 1 ทาน แทนคนเดิมที่ครบวาระ
แตผูที่ครบวาระอาจไดรับเลือกตั้งซ้ําอีกได ทั้งนี้คณะกรรมการ ดําเนินการ ไดมีมติเห็นชอบเสนอ นางสาวอารีรัตน สมานดุษณี
เปนผูตรวจสอบกิจการตอมีประวัติโดยยอดังนี้
การปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชี
1. เขาปฏิบัติงานเปนประจําทุกเดือน อยางนอยเดือนละ 2 ครั้ง โดยมีผูชวยผูตรวจสอบกิจการจํานวน 2 - 4 คน
2. เสนอรายงานผลการตรวจสอบตอที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการเปนประจําทุกเดือน
3. ขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบมีดังนี้
- ตรวจสอบความถูกตองของการบันทึกบัญชีตามเอกสารหลักฐาน
- ตรวจสอบการปฏิบัติงานดานการเงินตามระเบียบและขอกําหนดของสหกรณ
- ตรวจสอบการดําเนินงานตามวัตถุประสงค ขอบังคับ ระเบียบ และมติที่ประชุม
- ตรวจสอบการบริหารของคณะกรรมการดําเนินการตามแผนงานและงบประมาณที่กําหนดไว
การศึกษา
ระดับปริญญาตรี
- บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) จากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
- นิติศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยรามคําแหง
ระดับปริญญาโท
- บัญชีมหาบัณฑิต จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- นิติศาสตรมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยรามคําแหง
ประสบการณการทํางาน
- อาจารยระดับ 7 ประจําสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร
- ผูสอบบัญชีภาษีอากร
- ผูตรวจสอบกิจการ สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย จํากัด (พ.ศ.2549-ปจจุบัน)
- ผูตรวจสอบกิจการ สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลสุรินทร จํากัด (พ.ศ.2551-ปจจุบัน)
- ผูตรวจสอบกิจการ สหกรณออมทรัพยขาราชการตํารวจนครราชสีมา จํากัด (พ.ศ.2554-2556)
- ผูตรวจสอบกิจการ สหกรณออมทรัพยขาราชการตํารวจสุรินทร จํากัด (พ.ศ.2556-ปจจุบัน)
จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม
อนุมัติเลือก นางสาวอารีรัตน สมานดุษณี เปนผูตรวจสอบกิจการประจําป 2562
ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องพิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีประจําป 2562
มีผูสอบบัญชีภาคเอกชนที่ขึ้นทะเบียนกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ เสนอบริการตรวจสอบบัญชีมายังสหกรณออมทรัพย
ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย จํากัด จํานวน 2 ราย คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเบื้องตนแลวเห็นควรนําเสนอที่ประชุมใหญ
พิจารณาทั้ง 2 ราย
จึงเสนอที่ประชุมใหญพิจารณาคัดเลือก 1 ราย เพื่อเปนผูสอบบัญชีสําหรับปสิ้นสุดทางบัญชี 30 กันยายน 2562 โดยมี
ขอมูลประกอบการพิจารณา ดังนี้
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รายละเอียดการเสนอบริการสอบบัญชี
1. การเขาปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชี
- จํานวนครั้งที่เขาตรวจสอบ

- จํานวนผูชวย
2. การจัดทํารายงานผลการตรวจสอบ
- รายงานระหวางป
- รายงานประจําป
3. บริการการอื่นๆ

4. ประสบการณดานการสอบบัญชี

5. คาธรรมเนียมการสอบบัญชี
- จํานวนเงิน
- การเบิกคาธรรมเนียม

รายการเปรียบเทียบขอมูล
นายดํารง ทองบุญ

นายประเทือง กลิ่นคลายกัน

- จะดําเนินการเขาตรวจสอบ แนะนํา
การเงิน การบัญชีดวยตนเองพรอม
ผูชวยอยางนอยปละ5 ครั้งๆ ละ
ประมาณ 2 - 5 วันทําการ
- มีผูชวยเขารวมทําการตรวจสอบ
ครั้งละ 3 - 4 คน

- เขาตรวจสอบบัญชีดวยตนเองพรอม
ผูชวยอยางนอยปละ5 ครั้งๆ ละ
2 - 5 วันทําการ

- รายงานผลการตรวจสอบบัญชีระหวาง
ปใหสหกรณทราบ
- รายงานการตรวจสอบบัญชีประจําป
ตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ
กําหนด
- ยินดีใหคําแนะนําในการบริหาร
การเงิน การบัญชีตามที่เห็นสมควร
โดยไมถือเปนคาบริการพิเศษ
แตอยางใด
- ยินดีจะเขารวมประชุมใหญหรือ
ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
ทุกครั้ง ตามที่สหกรณรองขอ
1. สอ.ครูมัธยมฯ นครพนม จํากัด
2. สอ.ตร.ภ.จว.บุรีรัมย จํากัด
3. สอ.ครูมุกดาหาร จํากัด
4. สอ.ขาราชการ ปท.ปทุมธานี จํากัด
5. สอ.ครูนครพนม จํากัด
6. สอ.คุรุฯสุรินทร จํากัด
7. สอ.กก.ตชด.23 จํากัด
8. สอ.ตชด.42 จํากัด
9. สอ.ตชด.43 จํากัด
10. สอ.คายสิรินธร จํากัด
11. สค.บานทุงเลียบ จํากัด
12. สอ.ครูสามัญฯ รอยเอ็ด จํากัด
13. สอ.สธ.พัทลุง จํากัด
14. สอ.สนง.อย. จํากัด
15. สอ.กวางไพศาล จํากัด
16. สอ.กํานันฯ อ.หวยยอด จํากัด
17. สค.ทาแรพัฒนา จํากัด

- รายงานผลการตรวจสอบบัญชีระหวาง
ปใหสหกรณทราบ
- รายงานการตรวจสอบบัญชีประจําป
ตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ
กําหนด
- การเขารวมประชุมใหญหรือประชุม
คณะกรรมการเปนไปตามที่สหกรณ
รองขอ

- 80,000.- บาท
- แบงรับเปน 2 งวด

- 90,000.- บาท
- แบงรับเปน 2 งวด

- มีผูชวยเขารวมทําการตรวจสอบ
ครั้งละ 3 - 4 คน

1. สอ.สาธารณสุขหนองคาย จํากัด
2. สอ.เสมาหนองคาย จํากัด
3. สอ.สาธารณสุขอุดรธานี จํากัด
4. สอ.ตํารวจภูธรมุกดาหาร จํากัด
5. สอ.สาธารณสุขรอยเอ็ด จํากัด
6. สอ.มณฑลทหารบกที่ 24 จํากัด
7. สอ.ครูหนองคาย จํากัด

- 37 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทเลือก นายดํารง ทองบุญ เปนผูสอบบัญชีประจําป 2562
ระเบียบวาระที่ 10 เรื่องพิจารณากําหนดวงเงินกูยืมหรือค้ําประกันประจําป 2562
อาศัยความตามขอ 17 แหงขอบังคับสหกรณออมทรัพยตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย จํากัด
“วงเงินกูยืมหรือค้ําประกัน ที่ประชุมใหญอาจกําหนดวงเงินกูยืมหรือการค้ําประกันสําหรับปหนึ่งๆ ไวตามที่จําเปนและ
สมควรแกการดําเนินงาน วงเงินซึ่งกําหนดดังวานี้ ตองไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ ถาที่ประชุมใหญยังมิได
กําหนด หรือนายทะเบียนสหกรณยังมิไดใหความเห็นชอบวงเงินกูยืมหรือการค้ําประกัน สําหรับปใด ก็ใหใชวงเงินกูยืมหรือการ
ค้ําประกันสําหรับปกอนไปพลาง”
สําหรับปบัญชี 2561 สหกรณออมทรัพยตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย จํากัด ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ สามัญ ประจําป
2560 และไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณใหใชวงเงินกูยืมหรือค้ําประกันประจําปจํานวน 3,000,000,000.- บาท
(สามพันลานบาทถวน)
ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวยหลักเกณฑการพิจารณาใหความเห็นชอบวงเงินการกูยืมหรือการค้ําประกัน
ของสหกรณพ.ศ.2561 กําหนดใหสหกรณประเภทสหกรณออมทรัพย กําหนดวงเงินการกูยืมของสหกรณไดไมเกิน 1.5 เทา
ของทุนเรือนหุนรวมกับทุนสํารองของสหกรณและหากสหกรณไดกอหนี้ภาระผูกพันไวเกินกวาเกณฑไวแลว นายทะเบียนสหกรณ
อาจพิจารณาใหความเห็นชอบใหสหกรณ ถือใชวงเงินกูยืมเกินกวาหลักเกณฑไดเฉพาะสวนที่สหกรณไดกอหนี้ภาระผูกพันไวแลว
ในปบัญชี 2562 คณะกรรมการดําเนินการจึงขออนุมัติกําหนดวงเงินกูยืมหรือค้ําประกันประจําป 2562 เพื่อกูยืมและ
เปนทุนดําเนินการในสหกรณ จํานวน 1,896,700,000.- บาท (หนึ่งพันแปดรอยเกาสิบหกลานเจ็ดแสนบาทถวน) ดังนี้
1. ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด (ระยะยาว)
526,700,000.00 บาท
2. ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด (ระยะปานกลาง)
575,000,000.00 บาท
3. เงินกูเครดิตเงินสดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร(ระยะยาว)
100,000,000.00 บาท
4. ตั๋วสัญญาใชเงินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร
550,000,000.00 บาท
5. เงินกูสหกรณออมทรัพยวิชรพยาบาล จํากัด
145,000,000.00 บาท
รวม 5 รายการ เปนเงิน
1,896,700,000.00 บาท
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม
พิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทใหสหกรณฯ กําหนดวงเงินกูยืมหรือค้ําประกันประจําปสิ้นสุดวันที่
30 กันยายน 2562 ไวไมเกิน 1,896,700,000.- บาท (หนึ่งพันแปดรอยเกาสิบหกลานเจ็ดแสนบาทถวน)
ระเบียบวาระที่ 11 เรื่อง พิจารณาอนุมัติแผนกลยุทธ ฉบับที่ 1
เพื่อใชเปนกรอบและทิศทางการดําเนินงานในอนาคตของสหกรณ จึงไดกําหนดแผนงานโครงการของสหกรณขึ้นในชวง
ระยะเวลาดําเนินการ เพื่อพัฒนาสหกรณ โดยคํานึงถึงสภาพแวดลอมตางๆ ที่มีผลกระทบตอสหกรณมาเปนตัวกําหนดทิศทาง
แลวนํามาวางแผนการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพอันจะสงผลใหสหกรณเกิดความมั่นคง เปนองคกรการเงินที่มั่นคง และเปนที่
พึ่งของสมาชิกและสังคม คณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 45 ประชุมครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 มีมติเห็นชอบ
ตามรางแผนกลยุทธฉบับที่ 1 ระยะเวลา 4 ป พ.ศ.2651-2564
จึงไดนําเสนอที่ประชุมใหญสามัญประจําป ดังนี้

- 38 บทที่ 1
บททั่วไป
หลักการและเหตุผล
แผนกลยุทธ เปนแผนระยะยาวของสหกรณ ซึ่งจัดทําขึ้นเพื่อใชเปนกรอบทิศทางการดําเนินงานในอนาคตของสหกรณ
และเปนการสรางกรอบทิศทางการพัฒนาสหกรณ โดยแผนฯ ที่กําหนดขึ้นจะถูกนําไปพัฒนาเปนแผนงานโครงการของสหกรณ
ในชวงระยะเวลาการดําเนินการตามแผน
การจัดทําแผนกลยุทธของสหกรณออมทรัพยตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย จํากัด เพื่อสรางกรอบทิศทางการพัฒนาสหกรณ
และเปนแนวทางปฏิบัติในระยะยาว โดยคํานึงถึงสภาพแวดลอมตางๆ ที่มีผลกระทบตอสหกรณ มาเปนตัวกําหนดทิศทาง มีการ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ อันสงผลใหสหกรณเกิดความมั่นคงและเปนที่พึ่งของสมาชิกและสังคมตอไป
วัตถุประสงค
1. วิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอมของสหกรณ
2. กําหนดวิสัยทัศน ภารกิจ และกลยุทธ
3. จัดทําแผนกลยุทธของสหกรณ และแผนงานโครงการในการดําเนินงานของสหกรณ เพื่อเปนกรอบและทิศทางในการ
บริหารจัดการสหกรณ ในระยะเวลา 4 ป
4. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานของสหกรณ ใหกาวทันตอการเปลี่ยนแปลง
5. เพื่อพัฒนาสหกรณใหมีความมั่นคงและยั่งยืนและพรอมกาวสูมาตรฐานสากล
6. เพื่อบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ใหเปนไปตามนโยบายของกรมสงเสริมสหกรณ
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. สหกรณมีกรอบและแนวทางในการพัฒนาการดําเนินงานในระยะ 4 ป ซึ่งกรอบและแนวทางการดําเนินงานมีความ
สอดคลองกับปจจัยสภาพแวดลอม และบริหารงานเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค ตามวิสัยทัศนและพันธกิจที่กําหนด
2. กรอบทิศทางการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ จะเปนลักษณะการบริหารงานเชิงรุก ซึ่งจะชวยสนับสนุนใหสหกรณมี
บทบาทในการดําเนินธุรกิจและใหบริการสมาชิกมากขึ้น อันนําไปสูการเสริมสรางภาพลักษณของสหกรณใหเปนที่ยอมรับของ
สมาชิกและสังคม
3. เปนเครื่องมือในการขับเคลื่อนการดําเนินงานของสหกรณ ซึ่งจะชวยพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่
มีระบบงานที่ชัดเจน เอื้ออํานวยตอการปฏิบัติงานในหนาที่ความรับผิดชอบของเจาหนาที่ อันนําไปสูการบริการที่เปนที่พึงพอใจ
ของสมาชิก
4. สรางความเชื่อมั่น ศรัทธา ปรากฏผลเปนที่ยอมรับของสมาชิก และสังคม
5. เปนทิศทางในการพัฒนาสหกรณ อันนําไปสูความเปนเลิศ พรอมกาวสูมาตรฐานสากล
บทที่ 2
สภาพแวดลอมขององคกร
ความสําคัญและประโยชนของการวิเคราะหสภาพแวดลอม
การวิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอม จะชี้ใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่เกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกของสหกรณ ทั้ง
ในสวนที่เกิดขึ้นแลวและมีแนวโนมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ตลอดจนผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่มีตอสหกรณ เพื่อที่จะได
รูวาในปจจุบันสหกรณมีสภาพเปนอยางไรและอยูที่ใด โดยการคนหาคําตอบที่เปนโอกาส (Opportunities), อุปสรรค ( Threats),
จุดแข็ง (Strengths) และจุดออน (Weaknesses) ของสหกรณ เพื่อนําไปสูการกําหนด วิสัยทัศน ภารกิจ วัตถุประสงค และกล
ยุทธ เพื่อใชในการจัดทําแผนกลยุทธตอไป

- 39 การวิเคราะห SWOT (SWOT Analysis)
การวิเคราะห SWOT หรือ การวิเคราะหสภาพแวดลอมและศักยภาพเปนเครื่องมือในการประเมินสถานการณสําหรับ
การประกอบธุรกิจ ซึ่งชวยใหผูบริหารรูถึงจุดแข็งและจุดออนจากสภาพแวดลอมภายใน มองเห็นโอกาสและอุปสรรคจาก
สภาพแวดลอมภายนอก ตลอดจนผลกระทบตอการประกอบธุรกิจทุกประเภท
ความหมาย SWOT
จุดแข็ง (Strengths) : จุดเดนหรือจุดแข็ง (ขอไดเปรียบ) เปนผลมาจากปจจัยภายใน เปนขอดีที่เกิดจากสภาพแวดลอม
ภายในขององคกร
จุดออน (Weaknesses) : จุดดอยหรือจุดออน ขอเสียเปรียบเปนผลมาจากปจจัยภายใน เปนปญหาหรือขอบกพรองที่
เกิดจากสภาพแวดลอมภายในตาง ๆ ขององคกร ซึ่งองคกรจะตองหาวิธีในการปรับปรุงใหดีขึ้นหรือขจัดใหหมดไปอันจะเปน
ประโยชนตอองคกร
โอกาส (Opportunities) : เกิดจากปจจัยภายนอก เปนผลจากการที่สภาพแวดลอมภายนอกขององคกร เอื้อประโยชน
หรือสงเสริมการดําเนินงานขององคกร โอกาสแตกตางจากจุดแข็งตรงที่โอกาสเปนผลมาจากสภาพแวดลอมภายนอก แตจุดแข็ง
เปนผลมาจากสภาพแวดลอมภายใน ผูประกอบการที่ดีจะตองแสวงหาโอกาสอยูเสมอ โดยการวิเคราะหสิ่งแวดลอมภายนอกที่
เปลี่ยนแปลงอยูเสมอ ตลอดเวลา และใชประโยชนจากโอกาสนั้น
อุปสรรค (Threats) : เกิดจากปจจัยภายนอก เปนขอจํากัดที่เกิดจากสภาพแวดลอมภายนอกที่สงผลเสียตอธุรกิจ ซึ่ง
ผูประกอบการจําเปนตองปรับกลยุทธทางการตลาดใหสอดคลอง และพยายามขจัดอุปสรรคตางๆ ที่เกิดขึ้นใหได
ปจจัยสภาพแวดลอมที่ควรพิจารณาในการจัดทําแผนกลยุทธสหกรณ
ปจจัยสภาพแวดลอมที่ควรนํามาพิจารณาจัดทําแผนกลยุทธของสหกรณนั้น แบงออกเปน 2 กลุม ไดแก ปจจัย
สภาพแวดลอมภายใน และปจจัยสภาพแวดลอมภายนอก โดยการคนหาคําตอบที่เปนจุดแข็ง (
Strengths),จุดออน
(Weaknesses),โอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats), ของสหกรณ มีรายละเอียด ดังนี้
องคประกอบของปจจัยสภาพแวดลอมตางๆ ที่นํามาวิเคราะห
ปจจัยสภาพแวดลอมภายนอก
ปจจัยสภาพแวดลอมภายใน
ปจจัยสภาพแวดลอมทั่วไป
ปจจัยสภาพแวดลอมดําเนินการ
- โครงสรางองคกร
- ดานเศรษฐกิจ
- สมาชิก
- ระบบงาน/การควบคุมภายใน
- ดานสังคม
- หนวยสนับสนุน
- ขอบังคับ/ระเบียบ
- นโยบายของรัฐ
- สถาบันทางการเงิน
- การเงิน
- กฎหมาย
- พันธมิตรธุรกิจ
- คณะกรรมการดําเนินงาน
- เทคโนโลยี
- เจาหนาที่
- เทคโนโลยี/อุปกรณสํานักงาน
- บริการ/ธุรกิจสหกรณ
ผลการวิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอมภายใน
การวิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอมภายใน ในการวิเคราะหนี้ ประกอบดวยการวิเคราะหโครงสรางองคกร, ระบบงาน/
การควบคุมภายใน, ขอบังคับ/ระเบียบ, การเงิน, คณะกรรมการดําเนินงาน, เจาหนาที่, เทคโนโลยี/อุปกรณสํานักงาน และบริการ/
ธุรกิจสหกรณ โดยหาคําตอบจากการวิเคราะหจาก จุดแข็ง (Strengths) และจุดออน (Weaknesses)
ผลการวิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอมภายนอก
การวิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอมภายนอกในการวิเคราะหนี้ ประกอบดวยการวิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอมทั่วไป
ไดแก ดานเศรษฐกิจ, ดานสังคม, นโยบายของรัฐ, กฎหมาย,เทคโนโลยี และการวิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอมดําเนินการ ไดแก
สมาชิก, หนวยสนับสนุน, สถาบันทางการเงิน และพันธมิตรธุรกิจ โดยหาคําตอบจากการวิเคราะหจาก โอกาส ( Opportunities)
และอุปสรรค (Threats)

- 40 บทที่ 3
วิสัยทัศน พันธกิจ และกลยุทธ
วิสัยทัศน (Vision) และพันธกิจ (Mission)
จากการวิเคราะหสถานการณการดําเนินงานของสหกรณ ในการวิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอม ที่จะตองพัฒนาจุดแข็งที่
มีอยูใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งมองหาชองทางโอกาสในการพัฒนาใหดียิ่งขึ้น และจะตองแกไขปญหาจากจุดออนและ
อุปสรรคใหหมดไป จึงจะทําใหองคกรสามารถเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ดังนั้นจึงไดกําหนด วิสัยทัศน พันธกิจ
และกลยุทธ ขององคกร เพื่อนําไปพัฒนาองคกร เพื่อเปนไปตามแผนการพัฒนาในอีก 4 ปขางหนา (ป พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564)
ดังนี้
วิสัยทัศน (Vision)
วิสัยทัศน(
Vision) หมายถึง การมองภาพอนาคตของผูนําและสมาชิกในองคกร และกําหนดจุดหมายปลายทางที่เชื่อมโยง
กับภารกิจ คานิยม และความเชื่อเขาดวยกัน แลวมุงสูจุดหมายปลายทางที่ตองการจุดหมายปลายทางที่ตองการ จุดหมาย
ปลายทางดังกลาวตองชัดเจน ทาทาย มีพลังและมีความเปนไปได ซึ่งวิสัยทัศนมีความสําคัญ ดังนี้ ชวยกําหนดทิศทางที่จะดําเนิน
ชีวิตหรือกิจกรรมองคกร โดยมีจุดหมายปลายทางที่ชัดเจน, ชวยใหสมาชิกทุกคนรูวา แตละคนมีความสําคัญตอการมุงไปสู
จุดหมายปลายทาง และรูวาจะทําอะไร ( What) ทําไมตองทํา ( Why) ทําอยางไร ( How) และทําเมื่อใด ( When), ชวยกระตุนให
สมาชิกทุกคนมีความรูสึกนาสนใจ มีความผูกพัน มุงมั่นปฏิบัติตามดวยความเต็มใจ ทาทาย เกิดความหมายในชีวิตการทํางานมีการ
ทํางานและมีชีวิตอยูอยางมีเปาหมายดวยความภูมิใจ และทุมเทเพื่อคุณภาพของผลงานที่ปฏิบัติ, ชวยกําหนดมาตรฐานของชีวิต
องคกร และสังคมที่แสดงถึงการมีชีวิตที่มีคุณภาพ องคกรที่มีคุณภาพ และสังคมที่เจริญกาวหนามีความเปนเลิศในทุกดาน
ดังนั้นจึงไดกําหนด วิสัยทัศน (
Vision) ไวดังนี้
“เปนองคกรการเงินที่มั่นคง บริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ พัฒนาคุณภาพชีวิต แกสมาชิกและสังคม ยึดหลัก
ธรรมาภิบาล มุงมั่นพัฒนาสูยุค 4.0”
“เปนองคกรการเงินที่มั่นคง” หมายถึง มีเสถียรภาพทางการเงินที่มั่นคง มีระบบตรวจสอบคุณภาพ
“บริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ” หมายถึง มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
“พัฒนาคุณภาพชีวิตแกสมาชิกและสังคม” หมายถึง การดําเนินงานควบคูไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตใหแกสมาชิก
รวมทั้งพัฒนาชุมชนและสังคม
“ยึดหลักธรรมาภิบาล” หมายถึง หลักธรรมาภิบาล มีองคประกอบสําคัญ 9 ประการ ไดแก หลักประสิทธิผล,
หลักประสิทธิภาพ,หลักการตอบสนอง,หลักภาระรับผิดชอบ,หลักความโปรงใส,หลักความมีสวนรวม,หลักการมอบอํานาจ,หลักนิติ
ธรรม และหลักความเสมอภาค
“มุงมั่นพัฒนาสูยุค 4.0” หมายถึง การใชความรู เครื่องมือ หลักการ ความคิด ระเบียบวิธีกระบวนการ รวมทั้งเทคโนโลยี
มาประยุกตใชในระบบงาน เพื่อชวยใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในการทํางานใหดียิ่งขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน
ใหมีมากยิ่งขึ้น
พันธกิจ (Mission)
พันธกิจ (
Mission)หมายถึง จุดมุงหมายพื้นฐาน ซึ่งแสดงเหตุผลหรืออธิบายวาองคกรถือกําเนิดขึ้นมาหรือดํารงอยูเปน
หลักการที่ใชเปนแนวทางการตัดสินใจ กําหนดเปาหมาย วัตถุประสงค และยุทธศาสตร ซึ่งการวิเคราะหภารกิจหรือพันธกิจของ
องคกร เพื่อตรวจสอบวางานหลักขององคกร ที่ทําอยูในปจจุบันยังมีความเปนอยูหรือไม พันธกิจใดควรยกเลิก พันธกิจใดควรดํารง
อยู และพันธกิจใดควรปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มขึ้นใหม โดยบุคลากรในองคกรตองตระหนักวาภารกิจใด คือภารกิจหลัก ภารกิจรอง
แลวจะทําใหองคกรนั้นมีปญหาในการดําเนินงาน
ดังนั้นเพื่อใหบรรลุวิสัยทัศน จึงไดกําหนดพันธกิจหลักไว 5 ประการ คือ
1. พัฒนาองคกรใหมีความมั่นคงทางการเงิน
2. พัฒนาองคกร บุคลากร ใหมีความเขมแข็ง ภายใตการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
3. พัฒนาระบบการเงิน และสวัสดิการ ใหสอดคลองกับความตองการของสมาชิก
4. พัฒนาปรับปรุง อาคารสํานักงาน อุปกรณ และระบบเทคโนโลยี ใหมีความทันสมัยและเหมาะสม
5.พัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกใหดีขึ้น และสนับสนุนชวยเหลือสังคม

- 41 วัตถุประสงค (Objective) และกลยุทธ (Strategy)
พันธกิจที่ 1 พัฒนาองคกรใหมีความมั่นคงทางการเงิน
วัตถุประสงค
: เพื่อเสริมสรางความเชื่อมั่นทางการเงิน ตอสมาชิก สังคม และชุมชน
กลยุทธ
1.พัฒนาโครงสรางและระบบงานใหเปนไปในทิศทางที่เอื้อตอการบรรลุวิสัยทัศน และ
มีความโปรงใส
2. เพิ่มทุนสํารองเพื่อเสถียรภาพทางการเงิน,ระดมเงินฝาก,เพิ่มทุนเรือนหุนจัดหา
แหลงเงินทุนเพื่อเสริมสภาพคลองใหเพียงพอในการบริหารทางการเงิน
3. รณรงคสงเสริมการออม เพิ่มรายได ลดคาใชจาย
พันธกิจที่ 2 พัฒนาองคกร บุคลากร ใหมีความเขมแข็ง ภายใตการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
วัตถุประสงค
: เพื่อสรางความเขมแข็งใหองคกร บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล โปรงใสตรวจสอบได
กลยุทธ 1. พัฒนาศักยภาพการบริหารงานของคณะกรรมการและปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตามหลักธรรมาภิบาล
2. เพิ่มการมีสวนรวมของสมาชิกในการบริหารงาน เพื่อนําพาองคกรไปในทิศทางเดียวกัน
3. เพิ่มพูนทักษะความรูใหบุคลากรเพื่อการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
พันธกิจที่ 3 พัฒนาระบบการเงิน และสวัสดิการ ใหสอดคลองกับความตองการของสมาชิก
วัตถุประสงค
: เพื่อจัดสวัสดิการและบริการอื่นที่เปนประโยชนแกสมาชิก
กลยุทธ 1. ปรับปรุงสวัสดิการสมาชิกที่มีอยู และเพิ่มเติมสวัสดิการประเภทใหม
2. จัดกิจกรรมโครงการตางๆ ที่เปนประโยชนตอสมาชิก
พันธกิจที่ 4 พัฒนาปรับปรุง อาคารสํานักงาน อุปกรณ และระบบเทคโนโลยี ใหมีความทันสมัยและเหมาะสม
วัตถุประสงค
: เพื่อพัฒนาระบบการบริการ อันนําไปสูการใหบริการที่เปนที่พึงพอใจของสมาชิก
กลยุทธ 1. จัดระบบกระบวนการใหบริการแกสมาชิก อยางสะดวก รวดเร็ว และถูกตองและพัฒนา
กําหนดเวลามาตรฐาน กับการบริการที่ประทับใจ
2. นําเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาปรับใชในการปฏิบัติงาน เพื่อบริการที่สะดวก รวดเร็ว และประหยัด
3. เพิ่มชองทางในการสื่อสาร เพิ่มเติมขอมูลขาวสาร ไดอยางรวดเร็วและทั่วถึง
พันธกิจที่ 5 พัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกใหดีขึ้น และสนับสนุนชวยเหลือสังคม
วัตถุประสงค
: เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตใหมีความเปนอยูที่ดีขึ้นอยางยั่งยืน และสรางภาพลักษณที่ดีขององคกรใน
การสนับสนุนชวยเหลือสังคม
กลยุทธ 1. พัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกใหมีความเปนอยูดีขึ้น
2. ดูแล แกไขปญหาหนี้สถาบันการเงินอื่นของสมาชิก
3. สงเสริมและสนับสนุนการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
4. การบริการชุมชน

- 42 บทที่ 4
แผนงานโครงการ (Tactic Plan)
โครงการ เปนสวนหนึ่งของการวางแผน เปนฐานหรือเคาโครงที่สําคัญของแผน โครงการที่ดียอมทําใหการปฏิบัติเปนไป
ตามวัตถุประสงค
แผน ประกอบดวยโครงการหลายๆ โครงการ การปฏิบัติตามโครงการแตละโครงการ จะตองเปนไปตามแผน ดังนี้
โครงการ คือ กิจกรรมที่กําหนดขึ้นไวเพื่อใชในการดําเนินการตามแผน
โครงงาน คือ รายละเอียดในการดําเนินงานของกิจกรรมแตละกิจกรรม
ซึ่งจากวิสัยทัศน พันธกิจ และกลยุทธ จึงไดจําแนกการดําเนินการ มีทั้งหมด 26 แผนงานโครงการ ดังนี้
พันธกิจที่ 1 พัฒนาองคกรใหมีความมั่นคงทางการเงิน
วัตถุประสงค
: เพื่อเสริมสรางความเชื่อมั่นทางการเงิน ตอสมาชิก สังคม และชุมชน
กลยุทธ
แผนงานโครงการ
1.พัฒนาโครงสรางและระบบงานใหเปนไปในทิศทางที่เอื้อตอ 1.แผนงานโครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลสมาชิกและระบบ
การบรรลุวิสัยทัศน และมีความโปรงใส
รักษาความปลอดภัยฐานขอมูลสมาชิก
2.แผนงานโครงการพัฒนาระบบสื่อสารขอมูล ขาวสาร/
วารสาร เว็บไซต SMS
2.เพิ่มทุนในการบริหารจัดการ, ระดมเงินฝาก เพิ่มทุนเรือนหุน, 1.แผนงานโครงการระดมเงินฝาก เพิ่มทุน เรือนหุน
จัดหาแหลงเงินทุนเพื่อเสริมสภาพคลองใหเพียงพอในการ
2.แผนงานโครงการเครือขายธุรกิจทางสถาบันการเงิน
บริหารทางการเงิน
3.แผนงานโครงการจัดหาแหลงเงินทุนเพื่อเสริม
สภาพคลองใหเพียงพอในการบริหารทางการเงิน
3.รณรงคสงเสริมการออม เพิ่มรายได ลดคาใชจาย
1.แผนงานโครงการสงเสริมการออมเพิ่มรายไดลดคาใชจาย
พันธกิจที่ 2 พัฒนาองคกร บุคลากร ใหมีความเขมแข็ง ภายใตการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
วัตถุประสงค
: เพื่อสรางความเขมแข็งใหองคกร บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล โปรงใส ตรวจสอบได
กลยุทธ
แผนงานโครงการ
1.พัฒนาศักยภาพการบริหารงานของคณะกรรมการและ
1.แผนงานโครงการสัมมนาคณะกรรมการ เจาหนาที่ ศึกษา
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตามหลักธรรมาภิบาล
ดูงานสหกรณอื่น
2.แผนงานโครงการฝกอบรมใหความรูคณะกรรมการ และ
เจาหนาที่
2.การมีสวนรวมของสมาชิกในการบริหารงาน เพื่อนําพา
1.แผนงานโครงการศึกษาดูงาน
องคกรไปในทิศทางเดียวกัน
2.แผนงานโครงการพัฒนาใหความรูฐานขอมูลระบบ
สารสนเทศ
3.เพิ่มพูนทักษะความรูใหบุคลากรเพื่อการปฏิบัติงานไดอยางมี 1.แผนงานโครงการใหความรูแกคณะกรรมการ เจาหนาที่
ประสิทธิภาพ

- 43 พันธกิจที่ 3 พัฒนาระบบการเงิน และสวัสดิการ ใหสอดคลองกับความตองการของสมาชิก
วัตถุประสงค
: เพื่อจัดสวัสดิการและบริการอื่นที่เปนประโยชนแกสมาชิก
กลยุทธ
แผนงานโครงการ
1.แผนงานโครงการใหสวัสดิการแกสมาชิก
1.ปรับปรุงสวัสดิการสมาชิกที่มีอยู และเพิ่มเติมสวัสดิการ
2.แผนงานโครงการจัดสวัสดิการแกสมาชิกในรูปแบบอื่นๆ
ประเภทใหม
3.แผนงานโครงการสงเสริมกีฬาสานสัมพันธ
4.แผนงานโครงการรับสมัครสมาชิกสมทบ
2.จัดกิจกรรมโครงการตางๆ ที่เปนประโยชนตอสมาชิก
1.แผนงานโครงการสงเสริมอาชีพแกสมาชิกและครอบครัว
สมาชิก
พันธกิจที่ 4 พัฒนาปรับปรุง อาคารสํานักงาน อุปกรณ และระบบเทคโนโลยี ใหมีความทันสมัยและเหมาะสม
วัตถุประสงค
: เพื่อพัฒนาระบบการบริการ อันนําไปสูการใหบริการที่เปนที่พึงพอใจของสมาชิก
กลยุทธ
แผนงานโครงการ
1.จัดระบบกระบวนการใหบริการแกสมาชิก อยางสะดวก
1.แผนงานโครงการ Service Mind
รวดเร็ว และถูกตอง และพัฒนากําหนดเวลามาตรฐาน
กับการบริการที่ประทับใจ
2.นําเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาปรับใชในการปฏิบัติงาน
1.แผนงานโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร
เพื่อบริการที่สะดวก รวดเร็ว และประหยัด
2.แผนงานโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบฐานขอมูล
สวนตัวสมาชิกทางเว็บไซต
3.เพิ่มชองทางในการสื่อสาร เพิ่มเติมขอมูลขาวสาร ไดอยาง 1.แผนงานโครงการเพิ่มชองทางในการสื่อสาร เพิ่มเติมขอมูล
รวดเร็วและทั่วถึง
ขาวสาร
พันธกิจที่ 5 พัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกใหดีขึ้น และสนับสนุนชวยเหลือสังคม
วัตถุประสงค
: เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตใหมีความเปนอยูที่ดีขึ้นอยางยั่งยืน และสรางภาพลักษณที่ดีขององคกรในการ
สนับสนุนชวยเหลือสังคม
กลยุทธ
แผนงานโครงการ
1.พัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกใหมีความเปนอยูดีขึ้น
1.แผนงานโครงการสงเสริมใหความรูแกสมาชิก
2.แผนงานโครงการใหความรูแกสมาชิกใหม
2.ดูแล แกไขปญหาหนี้สินสถาบันการเงินอื่นของสมาชิก
1.แผนงานโครงการแกไขปญหาหนี้สินของสมาชิก
3.สงเสริมและสนับสนุนการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ 1.แผนงานโครงการการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
สิ่งแวดลอม
4.การบริการชุมชน
1.แผนงานโครงการสนับสนุนการศึกษาแกเยาวชน
2.แผนงานโครงการสนับสนุนสงเสริมใหความรวมมือกับสังคม
และชุมชน

- 44 บทที่ 5
บทสรุป
การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของสังคมโลกนั้นสงผลกระทบอยางกวางขวาง โดยมีปญหานานัปการซึ่งองคกรตางๆ ตอง
ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการ ซึ่งสังคมสหกรณในยุคโลกาภิวัฒน จะตองกําหนดบทบาทของสหกรณเปนองคการสงเสริมความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจควบคูกับการเปนศูนยกลางจัดสวัสดิการสังคม เปนศูนยกลางการเรียนรู ที่จะตองเผชิญกับอนาคต อนุรักษ
สงเสริมวัฒนธรรม สิ่งแวดลอมใหยั่งยืนตอไป
ซึ่งการนําแผนกลยุทธ ที่กําหนดทิศทาง ตามวิสัยทัศนที่วา “เปนองคกรการเงินที่มั่นคง บริหารจัดการอยางมี
ประสิทธิภาพ พัฒนาคุณภาพชีวิตแกสมาชิกและสังคม ยึดหลักธรรมาภิบาล มุงมั่นพัฒนาสูยุค 4.0”เพื่อนําไปสูจุดมุงหมายของการ
ดําเนินงานที่ประสบความสําเร็จ คือ
1. ความสําเร็จทางเศรษฐกิจ กลาวคือ การจัดการที่บรรลุเปาหมายในเชิงธุรกิจ ซึ่งไดแก ความสามารถในการทํากําไรมา
แบงปนกันตามสัดสวนทางธุรกิจแลว สภาพคลอง ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ความมีเสถียรภาพ
2. ความสําเร็จทางสังคม กลาวคือ การยกระดับฐานะความเปนอยูของสมาชิก นอกจากสหกรณนํากําไรมาจัดแบงปนกัน
ตามสัดสวนธุรกิจแลว สหกรณยังจัดสรรเงินเพื่อใหสวัสดิการตางๆ เพิ่มมากขึ้นแกสมาชิกโดยเทาเทียมกัน ในอนาคตสหกรณ
สามารถกําหนดนโยบายจัดสวัสดิการแกสมาชิกเพื่อปองกันความยากจนและบรรเทาปญหาตางๆ ของชีวิตตามความจําเปน
สหกรณสนับสนุนใหบุคคลมีอิสระและพึ่งพาตนเอง ตลอดจนสงเสริมความสมานฉันทในสังคมไดอีกดวย
***********************
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติอนุมัติใหสหกรณฯ ถือใชแผนกลยุทธฉบับที่ 1 มีกําหนดระยะเวลา 4 ป โดยเริ่มตั้งแตป 2561 2564 เพื่อเปนกรอบและทิศทางในการบริหารงาน
ระเบียบวาระที่ 12 เรื่องการพิจารณาแผนงานโครงการ,งบประมาณรายจายและประมาณการรายรับประจําป 2562
12.1 เรื่องการพิจารณาแผนงานโครงการ
เพื่อใชเปนกรอบและทิศทางการดําเนินงาน จึงไดกําหนดแผนงานโครงการของสหกรณขึ้นในชวงระยะเวลาดําเนินการ
เพื่อพัฒนาสหกรณ โดยคํานึงถึงสภาพแวดลอมตางๆที่มีผลกระทบตอสหกรณมาเปนตัวกําหนดทิศทาง แลวนํามาวางแผนการ
บริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ อันจะสงผลใหสหกรณเปนองคกรการเงินที่มั่นคง เปนสหกรณชั้นนํา เปนที่พึ่งของสมาชิก พัฒนา
คุณภาพชีวิตแกสมาชิก และสังคมตอไป
แผนงานโครงการประจําป 2561 - 2564
ลําดับ
แผนงานโครงการ
กิจกรรม
รายละเอียดคาใชจาย
1
โครงการปรับปรุงและพัฒนา 1.พัฒนาปรับปรุง
- คาบริการผูดูแลระบบ
ระบบฐานขอมูลสมาชิก และ ฐานขอมูลเดิม
ฐานขอมูล
ระบบรักษาความปลอดภัย
- คาบริการดูแลรักษาโปรแกรม
2.พัฒนาดูแลรักษา
ฐานขอมูลสมาชิก
โปรแกรมเครื่องคอมพิวเตอร - คาใชจายอื่นๆ
3.พัฒนาโปรแกรมระบบ
สหกรณจากระบบปฏิบัติการ
วินโดวเอกซพีเปนระบบ
ปฏิบัติการวินโดว 10

งบประมาณ(บาท)
อยูในงบประมาณหมวด
คาใชสอย
- คาโปรแกรมสหกรณฯ,
คาบํารุงรักษาโปรแกรม
และคาดูแลพัฒนาระบบ
300,000.-

- 45 ลําดับ
แผนงานโครงการ
กิจกรรม
2
โครงการพัฒนาระบบสื่อสาร 1.เพิ่มชองทางการ
ขอมูล/ขาวสาร/วารสาร/
ติดตอสื่อสารกับสมาชิก
SMS
2.พัฒนาระบบสื่อสารเพื่อ
ความสะดวกและรวดเร็ว
3.สรางความพึงพอใจ
ใหกับสมาชิก
3
โครงการอบรมสัมมนา
1.สํารวจความตองการของ
ใหความรูแกกรรมการ
สมาชิก
เจาหนาที่ และสมาชิก
2.จัดฝกอบรมใหความรู
เพิ่มพูนทักษะของบุคลากร
ใหมีศักยภาพยิ่งขึ้น
3.สงเสริมใหความรูดาน
วิชาการแกสมาชิก
4
โครงการปรับปรุงอาคาร
1.ปรับปรุงอาคาร
สํานักงาน
สํานักงานเปนหองเก็บ
เอกสารและเครื่องใช
สํานักงาน
5
โครงการระดมเงินฝาก
1.ประชาสัมพันธ รณรงค
เพิ่มทุนเรือนหุน
เปดรับสมาชิกใหม
6
โครงการสงเสริมการออม
1.รณรงคใหสมาชิกมีการ
เพิ่มรายไดลดคาใชจาย
ออมเงินเพิ่มทุนเรือนหุน
2.จัดทําแผนผับ
ประชาสัมพันธ
7
โครงการใหสวัสดิการ
1.แจกของที่ระลึกสําหรับ
แกสมาชิก
สมาชิกที่เกษียณอายุราชการ
8

โครงการสงเสริมกีฬา
สานสัมพันธ

9

โครงการสงเสริมอาชีพ
แกสมาชิกและครอบครัว
สมาชิก

รายละเอียดคาใชจาย
- คาบริการผูดูแลระบบ
- คาใชจายอื่นๆ

งบประมาณ(บาท)

- คาวิทยากร
- คาอาหาร เครื่องดื่ม
- คาเอกสาร
- คาใชจายอื่นๆ

อยูในงบประมาณ
ประมาณคาใชสอย
- คาจัดอบรมสัมมนา
ใหความรูแกกรรมการ
เจาหนาที่และสมาชิก
200,000.-

- คาใชจายในการปรับปรุง
อาคารสํานักงาน

อยูในงบประมาณ
คาปรับปรุงอาคาร
สํานักงานที่ตั้งไว
620,000.10,000.-

- คาเอกสารประชาสัมพันธ
- คาใชจายอื่นๆ
- คาเอกสาร แผนพับ
ประชาสัมพันธ
- คาใชจายตางๆ
- คาสนับสนุนสงเสริมกิจกรรม
ตางๆ ของสมาชิก
- คาของที่ระลึก
- คาใชจายอื่นๆ
- คาบริจาค สมทบทุนสงเสริม
สนับสนุนกิจกรรมของชุมชน
- คาใชจายอื่นๆ

1.จัดกิจกรรมกีฬาเพื่อ
สรางความสัมพันธอันดี
ระหวางสมาชิก
2.เขารวมกิจกรรมกับ
สํานักงานสหกรณจังหวัด
3.สนับสนุนกิจกรรมของ
หนวยงานอื่น
4.รวมกิจกรรมของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
1.ใหความรูดานอาชีพเสริม - คาวิทยากร
แกสมาชิก และ ครอบคลุม - คาอาหารเครื่องดื่ม
ถึงครอบครัวสมาชิก
- คาเอกสาร
- คาใชจายอื่นๆ

10,000.-

100,000.-

210,000.-

60,000.-

- 46 ลําดับ
แผนงานโครงการ
10 โครงการสนับสนุน
ทุนการศึกษาแกเยาวชน

11

12

กิจกรรม
1.เขารวมกิจกรรมใน
หนวยงานและชุมชนในพื้นที่
ใกลเคียง
2.สนับสนุนกิจกรรมของ
หนวยงานของหนวยงาน
ตางๆ
3.สรางความสัมพันธอันดี
ระหวางสหกรณ กับ
หนวยงานในชุมชน
โครงการอนุรักษ
1.เขารวมกิจกรรมใน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
หนวยงานและชุมชนในพื้นที่
สิ่งแวดลอม
ใกลเคียง
2.สนับสนุนรวมมืออนุรักษ
ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ของชุมชน
โครงการสนับสนุนสงเสริมให 1.เขารวมกิจกรรมใน
ความรวมมือกับสังคมและ หนวยงานและชุมชนในพื้นที่
ชุมชน
ใกลเคียง
2.สนับสนุนกิจกรรมของ
หนวยงานของหนวยงาน
ตางๆ
3.สรางความสัมพันธอันดี
ระหวางสหกรณ กับ
หนวยงานในชุมชน

1. โครงการที่ 1 - 3
2. โครงการที่ 4
3. โครงการที่ 5 -12

รายละเอียดคาใชจาย
- คาบริจาค สมทบทุนสงเสริม
สนับสนุนกิจกรรม

งบประมาณ(บาท)
10,000.-

- คาบริจาค สมทบทุนสงเสริม
สนับสนุนกิจกรรม
- คาใชจายอื่นๆ

50,000.-

- คาบริจาค สมทบทุนสงเสริม
สนับสนุนกิจกรรมของชุมชน
- คาของที่ระลึก
- คารับรองหนวยงานที่
เกี่ยวของ
- คาใชจายอื่นๆ

50,000.-

รวมแผนงาน 12 โครงการ แยกเปนรายละเอียดดังนี้
อยูในงบประมาณหมวดคาใชสอย
รวมเปนเงิน
อยูในงบประมาณคาปรับปรุงอาคารสํานักงาน
--- ” --อยูในงบประมาณคาใชจายในการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ
--- ” --รวมแผนงาน 12 โครงการ เปนเงินทั้งสิ้น

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม
อนุมัติแผนงานตามเสนอ

500,000.- บาท
620,000.- บาท
500,000.- บาท
1,620,000.- บาท

- 47 12.2 เรื่องการพิจารณางบประมาณรายจายและประมาณการรายรับประจําป 2562
งบประมาณรายจายประจําป 2562 (ตั้งแต 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)
ประเภทรายจาย
ป 2561
ป 2562
คําประกอบคําชี้แจง
ตั้งไว
จายจริง
ขอตั้ง
1.หมวดเงินเดือน
- เงินเดือน
2,600,000
2,226,720
3,100,000 - จายเปนเงินเดือนเจาหนาที่จํานวน
9 คน เปนเงิน 2,427,480.- บาท
โดยถือจายตามบัญชีอัตราเงินเดือน ตาม
ระเบียบและตั้งไวเพื่อจายกรณี
1.รับเจาหนาที่เพิ่ม 2 คน
2.ปรับบัญชีเงินเดือนระหวางป
ตามโครงสรางการเปลี่ยนแปลงของทาง
ราชการหรือตามที่คณะกรรมการ
ดําเนินการเห็นสมควร
- จายเปนคาตอบแทนใหกับเจาหนาที่
- คาตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษ
10,000
9,360
--สหกรณกรณีเงินเดือนเต็มขั้น
- คาจาง
108,000
108,000
108,000 - จายเปนคาแมบานสําหรับทําความ
สะอาด 1 คน เดือนละ 9,000.- บาท
รวมเปนเงิน 108,000.- บาท
2.หมวดคาตอบแทน
- คาตอบแทนเจาหนาที่
332,000
330,276
332,000 - จายสมนาคุณแกเจาหนาที่การเงิน
ทุกสภ. ,เจาหนาที่โอนขอมูลเงินเดือน
การเงินและเจาหนาที่
เจาหนาที่ดูแลในดานเว็บไซตของ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสหกรณ
สหกรณและเจาหนาที่ที่ประสานงาน
เกี่ยวกับงานของสหกรณในดานตางๆ
- คาตรวจสอบกิจการ
102,000
102,000
102,000 - จายเปนคาตรวจสอบกิจการของ
ผูตรวจสอบกิจการตามที่ประชุมใหญ
เลือกตั้ง เดือนละ 8,500.- บาท
ประมาณ12 ครั้ง
- คาเบี้ยประชุม
570,000
492,000
570,000 - จายเปนคาเบี้ยประชุมคณะกรรมการ
อํานวยการ,คณะกรรมการดําเนินการ
15 คน,ที่ปรึกษาไมเกิน 35 คน และ
ผูเขารวมประชุม ประมาณ 15 ครั้ง
- จายเปนคาเบี้ยประชุม
คณะอนุกรรมการชุดตางๆ ตามที่
คณะกรรมการดําเนินการมอบหมาย
- คาตอบแทนที่ปรึกษา
700,000
700,000
900,000 - จายคาตอบแทนที่ปรึกษา
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิที่สหกรณ
คณะกรรมการ
แตงตั้งตามระเบียบสหกรณเมื่อสิ้น
ปงบประมาณ
- จายเปนคาสอบบัญชีใหผูสอบบัญชี
- คาตอบแทนผูสอบบัญชี
90,000
80,000
90,000
ภาคเอกชน ซึ่งเปนบุคคลที่ที่ประชุม
ภาคเอกชน
ใหญอนุมัติ

- 48 ประเภทรายจาย

ป 2561

- คาตอบแทนคาครองชีพ

ตั้งไว
50,000

จายจริง
8,060

ป 2562
ขอตั้ง
---

3.หมวดคาวัสดุ
- เครื่องเขียนแบบพิมพ

250,000

163,584

250,000

- คาวัสดุอื่นๆ

50,000

15,987

50,000

4.หมวดครุภัณฑ
- เครื่องใชสํานักงาน

300,000

59,100

300,000

- คาของสมนาคุณ

750,000

750,000

800,000

5.หมวดคาใชสอย
- คาเบี้ยเลี้ยงพาหนะ

200,000

43,358

200,000

คําประกอบคําชี้แจง
- จายเปนเงินชวยเหลือคาครองชีพ
แกเจาหนาที่สหกรณ ตามสภาวะ
เศรษฐกิจปจจุบัน
- จายเปนคาเครื่องเขียนแบบพิมพ
ในกิจการสหกรณเชนใบเสร็จรับเงิน
กระดาษตอเนื่อง,ทะเบียนตางๆ,
กระดาษถายเอกสาร,สมุดคูฝากทุก
ประเภท,ใบฝาก,ใบถอนแบบพิเศษ
ตอเนื่อง และอื่นๆ เปนตน
- จายเปนคาจัดซื้อของใชสํานักงาน เชน
น้ํายาสุขภัณฑ/ตรายาง/ยากําจัดปลวก/
ธงชาติ/กระดาษชําระ/เครื่องเย็บ
กระดาษ/ไมกวาด เปนตน
สหกรณมีความจําเปนตองจัดซื้อ
ครุภัณฑเพื่อใชในสํานักงานดังนี้
1.เครื่องคอมพิวเตอรจํานวน
8 เครื่อง เพื่อรองรับระบบปฏิบัติการ
วินโดว10 ราคาเครื่องละ 19,000.- บาท
รวมเปนเงิน 152,000.- บาท
2.เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย
จํานวน 1 เครื่อง ราคา 29,000.- บาท
3.เครื่องปริ้นเตอรหัวเข็มแครยาว
จํานวน 3 เครื่อง ทดแทนเครื่องเดิม
ราคาเครื่องละ 23,000.- บาท
รวมเปนเงิน 69,000.- บาท
4.กลองวงจรปดพรอมเดินสาย และ
อุปกรณควบคุมจํานวน 1 ชุด ราคาชุด
ละ 30,600.- บาท
5.ตูเก็บเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย
จํานวน 1 ตู ราคา 10,700.- บาท
6.ตูเก็บเอกสารและครุภัณฑอื่นๆ
ของสํานักงาน
จัดทําของที่ระลึกสําหรับสมนาคุณ
แกสมาชิกตามที่คณะกรรมการ
ดําเนินการพิจารณา
- จายเปนคาเบี้ยเลี้ยงพาหนะสําหรับ
กรรมการ,เจาหนาที่,สมาชิก หรือ
บุคคลภายนอกที่สหกรณมีความจําเปน
ขอใหเดินทางไปปฏิบัติงานของสหกรณ

- 49 ประเภทรายจาย
ตั้งไว
168,000

จายจริง
168,000

ป 2562
ขอตั้ง
168,000

- คารับรอง

150,000

102,085.43

150,000

- คาลวงเวลา

100,000

66,600

100,000

- คาจัดอบรมสัมมนาใหความรู
แกกรรมการ เจาหนาที่ และ
สมาชิก
- คาพัฒนาบุคลากร

200,000

48,500

200,000

50,000

6,300

50,000

- สําหรับเจาหนาที่ในการศึกษาอบรม

- คาใชจายในการดําเนินงาน
ตามแผนกลยุทธ
- คาโปรแกรมสหกรณฯ,
คาบํารุงรักษาโปรแกรม
และคาดูแลพัฒนาระบบ

---

---

500,000

200,000

44,110

300,000

- จายสําหรับการจัดโครงการ
ตามแผนกลยุทธของสหกรณ
- คาพัฒนาโปรแกรมระบบสหกรณ
จากระบบปฏิบัติการวินโดวเอ็กซพี
เปนระบบปฏิบัติการวินโดว10
- คาบํารุงรักษาโปรแกรมระบบสหกรณ
รายปจํานวน 15,000.- บาท
- คาเชาพื้นที่เก็บขอมูลเว็บไซต
(Hosting) และชื่อเว็บไซต ( Domain
name) ปละ 1,500.- บาท
- คาดูแลระบบสมาชิกออนไลนปละ
8,000.- บาท
- คาบริการสงขอความ ( SMS) ปละ
5,000.- บาท(ยังไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม)
- ใชจายในการพัฒนาปรับปรุงโปรแกรม
สหกรณ,คาเบี้ยเลี้ยง,และคาพัฒนา
เว็บไซตของสหกรณ
- คาตออายุโปรแกรมแอนตี้ไวรัส
3,000.- บาท

- คาเบี้ยเลี้ยงพาหนะ
เลขานุการและเหรัญญิก

ป 2561

คําประกอบคําชี้แจง
- จายคาเบี้ยเลี้ยงพาหนะสําหรับ
กรรมการผูทําหนาที่เลขานุการและ
เหรัญญิกรวมเดือนละ 14,000.- บาท
12 เดือน เปนเงิน 168,000.- บาท
- จายสําหรับเปนคารับรอง
คณะกรรมการและที่ปรึกษา
ที่มาประชุมสหกรณ และเขารวม
กิจกรรมในโอกาสตางๆ ของสหกรณ
ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย,รับรองแขก
ที่มาเยี่ยมชมกิจการ รวมทั้งผูตรวจสอบ,
ผูสอบบัญชี และสมาชิกสหกรณ
- จายเปนคาลวงเวลาของเจาหนาที่
ในวันหยุด หรือนอกเวลาราชการ กรณี
มีงานเรงดวน,การตรวจสอบยอดหุน-หนี้
เงินฝาก,รวบรวมขอมูล เพื่อนําเสนอ
ที่ประชุมใหญสามัญและวิสามัญ เปนตน
- จายสําหรับการจัดโครงการอบรม
สัมมนาใหความรูกับสมาชิก

- 50 ประเภทรายจาย
ตั้งไว
100,000

จายจริง
43,880.50

ป 2562
ขอตั้ง
100,000

- คาใชจายวันประชุมใหญ

300,000

120,824

300,000

- คาอากรและคาธรรมเนียม

100,000

36,082

100,000

- คาใชจายอื่นๆ

100,000

---

100,000

- คาใชจายเบ็ดเตล็ด

30,000

27,295.68

35,000

- คาน้ํามันรถ

15,000

12,000

15,000

- คาใชจายในการดําเนินคดี

100,000

---

100,000

- คาหนังสือพิมพและวารสาร

5,000

2,420

5,000

- คาเครื่องดื่ม

30,000

14,632

30,000

- คาพวงหรีด

30,000

18,000

30,000

- คาประกันภัยอาคาร

---

---

5,000

6.ที่ดินและสิ่งปลูกสราง
- คาปรับปรุงภูมิทัศน

100,000

6,680.49

100,000

7.หมวดสวัสดิการ
- คาสวัสดิการ

- เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนภายในอาคาร
และรอบบริเวณอาคารสํานักงาน
สหกรณ

60,000

19,980

60,000

- คารักษาพยาบาลเจาหนาที่สหกรณ
และสําหรับเปนคาตรวจสุขภาพประจําป
คารักษาพยาบาล ,คาเครื่องแบบ
เจาหนาที่,คาอาหารเย็นในระหวาง
ทํางานลวงเวลา

- คาซอมแซมบํารุงและ
รักษาทรัพยสิน

ป 2561

คําประกอบคําชี้แจง
- จายเปนคาซอมแซมบํารุง
เครื่องคอมพิวเตอร,เครื่องปรับอากาศ,
คาน้ํามันหลอลื่น,คาใชจายในการซอม
บํารุงยานพาหนะ และทรัพยสินอื่นของ
สหกรณ
- จายเปนคาใชจายตางๆ ในวันประชุม
ใหญสามัญประจําป และการประชุม
ใหญวิสามัญ
- คาธรรมเนียมในการโอนเงินชําระหนี้
สถาบันการเงินตางๆ
- คาธรรมเนียมการโอนเงินกูสามัญ
ระบบบาทเนต
- คาสมุดเช็คและคาธรรมเนียมอื่น
- เผื่อสําหรับเปนการสํารองในกรณีที่มี
คาใชจายที่ไมไดคาดการณไวกอน
แตจะตองขออนุมัติจากคณะกรรมการ
กอน
- จายสําหรับเปนคาใชจายไมสามารถ
จัดเปนคาใชจายหมวดอื่นได
- จายสําหรับเปนคาน้ํามันรถที่ใช
ในการติดตองานเกี่ยวกับสหกรณ
- จายสําหรับเปนคาใชจายในการ
ดําเนินคดีตางๆ ของสหกรณ
- จายเปนคาหนังสือพิมพรายวันและ
วารสารไวที่สํานักงานสหกรณ
- จายเปนคาน้ําดื่ม,กาแฟและของวาง
คณะกรรมการ/ที่ปรึกษา/สมาชิก/
ผูที่เขามาติดตองานสหกรณ
- เพื่อเปนการแสดงการไวอาลัยใหกับ
สมาชิกที่เสียชีวิต
- สําหรับจายคาเบี้ยประกันภัยอาคาร
สํานักงานและเครื่องใชสํานักงาน

- 51 ประเภทรายจาย
ตั้งไว
82,000

จายจริง
76,852

ป 2562
ขอตั้ง
90,000

8.หมวดสาธารณูปโภค
- คากระแสไฟฟา

100,000

75,193.37

100,000

- คาโทรศัพท

35,000

17,714.49

35,000

- คาน้ําประปา

10,000

9,418.71

10,000

- คาไปรษณีย

30,000

22,201

50,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

- เงินสมทบทุนประกันสังคม
และกองทุนทดแทน

9.สมทบทุนสวัสดิการ
เพื่อชวยเหลือสมาชิก
(ผูค้ําประกัน)

ป 2561

คําประกอบคําชี้แจง
-จายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
และเงินทดแทนประจําปสวนของ
นายจางตามกฎหมาย
- จายเปนคากระแสไฟฟาสหกรณ และ
คาไฟหองประชุมจายตามใบเสร็จรับเงิน
- จายเปนคาโทรศัพท 2 หมายเลข,
คาอินเตอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อใชกับ
เว็บไซตของสหกรณ และเปนคา
โทรศัพทรายเดือนที่ใชสําหรับติดตองาน
เกี่ยวกับสหกรณ
- จายเปนคาน้ําประปาตามหลักฐาน
ใบเสร็จรับเงิน
- จายเปนคาสงไปรษณีย คาฝากสง
ธนาณัติ และคาดวงตราไปรษณีย
เพื่อสงหนังสือการสอบทานหุน/หนี้/เงิน
ฝาก และจัดสงของที่ระลึกใหกับสมาชิก
ตางจังหวัดและขาราชการบํานาญ ตาม
หลักฐานใบเสร็จรับเงินตามที่จายจริง
- ตั้งไวตามระเบียบวาดวยเงินทุน
สวัสดิการเพื่อชวยเหลือสมาชิก(ผูค้ํา
ประกัน) โดยโอนเงินเขาหลังวันประชุม
ใหญสามัญประจําป 30 วัน
ปรับปรุงอาคารสํานักงานเปนหองเก็บ
เอกสารและเครื่องใชสํานักงาน

10. คาปรับปรุงอาคาร
----620,000
สํานักงาน
รวมทั้งสิ้น
10,207,000 8,027,214.67 12,155,000
สําหรับคาใชจายในการบริหารถัวเฉลี่ยทุกรายการ แยกตามหมวดไดดังนี้
1. หมวดเงินเดือนและคาจาง
จํานวนเงิน
2. หมวดคาตอบแทน
-- ” -3. หมวดวัสดุ
-- ” -4. หมวดครุภัณฑ
-- ” -5. หมวดคาใชสอย
-- ” -6. หมวดที่ดิน และสิ่งปลูกสราง
-- ” -7. หมวดสวัสดิการ
-- ” -8. หมวดสาธารณูปโภค
-- ” -9. สมทบทุนสวัสดิการเพื่อชวยเหลือสมาชิก(ผูค้ําประกัน)
-- ” -10. คาปรับปรุงอาคารสํานักงาน
-- ” -รวมทั้งสิ้น

3,208,000.00
1,994,000.00
300,000.00
1,100,000.00
2,488,000.00
100,000.00
150,000.00
195,000.00
2,000,000.00
620,000.00
12,155,000.00

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

- 52 ประมาณการรายได และคาใชจายประจําป 2562
ประมาณการรายได
ดอกเบี้ยรับจากเงินใหสมาชิกกูยืม ( 1 )
278,655,336.52 บาท
ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคารและลงทุนอื่น ๆ
2,400,000.00 บาท
คาธรรมเนียมแรกเขาเปนสมาชิก
2,000.00 บาท
ดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณอื่น
250.00 บาท
รายไดอื่น ๆ
100.00 บาท
รวมรายได
281,057,686.52 บาท
ดอกเบี้ยจาย ( 2 )
คาใชจายในการดําเนินการ
รวมคาใชจาย
ประมาณการรายรับสูงกวารายจาย

ประมาณการคาใชจาย

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

79,932,904.85
12,673,105.57
92,606,010.42
188,451,676.10

บาท
บาท
บาท
บาท

2562
ตั้งไว
60
5
45
80
35
188.45

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม
อนุมัติตามเสนอ
ระเบียบวาระที่ 13 เรื่องการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการป 2562
ผูดําเนินการประชุม ไดชี้แจงเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการดําเนินการเพื่อใหเปนไปตาม พ.ร.บ.สหกรณ พ.ศ.2542 และ
ขอบังคับของสหกรณออมทรัพยตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย จํากัด หมวด 8 ขอ 71
ใหสหกรณมีคณะกรรมการดําเนินการ
ประกอบดวย ประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการอื่นไมเกิน 14 คน ซึ่งที่ประชุมใหญเลือกจากสมาชิก ดังนี้
คณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 45 ประกอบดวยกรรมการจํานวน 15 คน คือ
ที่ ยศ นาม
นามสกุล
ตําแหนง
วาระ / ป
1. พล.ต.ต.ชัยยุทธ
เจียรศิริกุล
ประธานกรรมการ
1/2
2. พ.ต.อ.สุรชัย
สังขพัฒน
รองประธานฯ
2/2
3. พ.ต.อ.ประยุทธ
โพธิ์แกวกุล
รองประธานฯ
1/2
4. พ.ต.อ.รุทธพล
เนาวรัตน
รองประธานฯ
1/2
5. พ.ต.อ.วีรพล
เจริญศิริ
รองประธานฯ
1/1
6. พ.ต.อ.ชาญชัย
พงษพิชิตกุล
รองประธานฯ
1/1
7. พ.ต.อ.ภูมิพัฒน
ภัทรศรีวงษชัย
รองประธานฯ
1/1

- 53 ที่
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

ยศ นาม
นามสกุล
ตําแหนง
วาระ / ป
พ.ต.อ.สัมภาษณ
ศรีจันทึก
กรรมการ
1/2
พ.ต.อ.ตอศักดิ์
ศรีเสริม
กรรมการ
1/1
พ.ต.อ.พิศิษฎ
ศรีสุพล
กรรมการ
1/2
พ.ต.อ.ศักดิ์ชาย
โรจนรัตนางกูร
กรรมการ
1/1
พ.ต.อ.โรมรัน
จินดานุภาพ
กรรมการ
1/1
พ.ต.อ.สุทธิ
ภูหริยวงศสุข
กรรมการ
1/1
พ.ต.อ.พัฒนกุล
บุญหลาย
กรรมการ
1/2
พ.ต.อ.สมดุลย
ลึกประโคน
กรรมการ
2/2
ในปบัญชี 30 กันยายน 2561 กรรมการออกตามวาระจํานวน 8 คน ดังนี้
ที่ ยศ นาม
นามสกุล
ตําแหนง
วาระ / ป
หมายเหตุ
1. พล.ต.ต.ชัยยุทธ
เจียรศิริกุล
ประธานกรรมการ
1/2
ยาย
2. พ.ต.อ.ประยุทธ
โพธิ์แกวกุล
รองประธานฯ
1/2
เกษียณ
3. พ.ต.อ.รุทธพล
เนาวรัตน
รองประธานฯ
1/2
4. พ.ต.อ.สัมภาษณ
ศรีจันทึก
กรรมการ
1/2
5. พ.ต.อ.พิศิษฎ
ศรีสุพล
กรรมการ
1/2
เกษียณ
6. พ.ต.อ.พัฒนกุล
บุญหลาย
กรรมการ
1/2
เกษียณ
7. พ.ต.อ.สุรชัย
สังขพัฒน
รองประธานฯ
2/2
ครบ 2 วาระ
8. พ.ต.อ.สมดุลย
ลึกประโคน
กรรมการ
2/2
ครบ 2 วาระ
กรรมการออกกอนครบวาระจํานวน 1 คน คือ
ที่ ยศ นาม
นามสกุล
ตําแหนง
วาระ / ป
หมายเหตุ
1. พ.ต.อ.โรมรัน
จินดานุภาพ
กรรมการ
1/1
เกษียณ
ดังนั้น กรรมการดําเนินการสหกรณฯ ซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับเลือกตั้งซ้ําไดอีก แตตองไมเกินสองวาระติดตอกัน
ในกรณีที่มีการเลือกตั้งกรรมการสหกรณแทนตําแหนงที่วาง ใหกรรมการดําเนินการสหกรณฯ ที่ไดรับเลือกตั้งอยูในตําแหนงเทากับ
วาระที่เหลืออยูของผูที่ทําหนาที่แทน
จากนั้นใหที่ประชุมใหญพิจารณาเลือกตั้งกรรมการดําเนินการ ตามขอบังคับของสหกรณออมทรัพยตํารวจภูธรจังหวัด
บุรีรัมย จํากัด
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการ ดังนี้
1. ประธานกรรมการ
ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทเลือกตั้ง
(1)
พ.ต.อ.วีรพล เจริญศิริ
เปนประธานกรรมการ
2. กรรมการดําเนินการ (เลือกตั้งตามที่ออกตามวาระ)
ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทเลือกตั้ง ดังนี้
(1)
พ.ต.อ.รุทธพล เนาวรัตน
(2) พ.ต.อ.สัมภาษณ ศรีจันทึก
(3) พ.ต.อ.กรธัช อูดเจริญ
(4) พ.ต.อ.ธีรพล ยมนา
(5) พ.ต.อ.ชวาล อุทัยพันธุ
(6) พ.ต.อ.วิสูตร คงอวน
(7) พ.ต.อ.เจตนสฤษฎิ์ แพงศรีสาร
(8) พ.ต.อ.สนอง วรรณโคตร
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(1)
พ.ต.อ.สมศักดิ์ นิเต็ม
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย จํากัด ประจําป 2562 จํานวน 15 คน ดังนี้
ที่ ยศ นาม
นามสกุล
ตําแหนง
วาระ / ป
1. พ.ต.อ.วีรพล
เจริญศิริ
ประธานกรรมการ
1/2
2. พ.ต.อ.ชาญชัย
พงษพิชิตกุล
กรรมการ
1/2
3. พ.ต.อ.รุทธพล
เนาวรัตน
กรรมการ
2/1
4. พ.ต.อ.ภูมิพัฒน
ภัทรศรีวงษชัย
กรรมการ
1/2
5. พ.ต.อ.สัมภาษณ
ศรีจันทึก
กรรมการ
2/1
6. พ.ต.อ.ตอศักดิ์
ศรีเสริม
กรรมการ
1/2
7. พ.ต.อ.ศักดิ์ชาย
โรจนรัตนางกูร
กรรมการ
1/2
8. พ.ต.อ.สุทธิ
ภูหริยวงศสุข
กรรมการ
1/2
9. พ.ต.อ.กรธัช
อูดเจริญ
กรรมการ
1/1
10. พ.ต.อ.ธีรพล
ยมนา
กรรมการ
1/1
11. พ.ต.อ.ชวาล
อุทัยพันธุ
กรรมการ
1/1
12. พ.ต.อ.วิสูตร
คงอวน
กรรมการ
1/1
13. พ.ต.อ.เจตนสฤษฎิ์
แพงศรีสาร
กรรมการ
1/1
14. พ.ต.อ.สนอง
วรรณโคตร
กรรมการ
1/1
15. พ.ต.อ.สมศักดิ์
นิเต็ม
กรรมการ
1/2
ระเบียบวาระที่ 14 เรื่องความเห็นและขอเสนอแนะของหนวยงานที่เกี่ยวของ
สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ
นางอมรรัตน เอกอนันตวงศ หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณบุรีรัมย กลาว
เรียนทานประธานฯ,คณะกรรมการ,สมาชิกสหกรณฯ และแขกผูมีเกียรติทุกทาน ดิฉันนางอมรรัตน เอกอนันตวงศ
หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณบุรีรัมย ภารกิจหนาที่ของสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณในสวนนี้ แมวาสหกรณจะออกนอก
ภาคก็จริง คือภาคเอกชนจะเปนผูสอบบัญชี แตในสวนของสํานักงานซึ่งเปนสวนของภาครัฐก็ยังเขากํากับดูแลผูสอบบัญชีอยู
เขามากํากับดูแลสหกรณดวยเพื่อใหเปนไปตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับดานสหกรณที่นายทะเบียนสหกรณไดกําหนดไว ก็ตองขอ
แสดงความยินดีกับสหกรณที่มีกําไรเพิ่มขึ้นขึ้นเรื่อยๆ ทุกป ในสวนนี้ก็อยากใหทานรักษาระดับความสม่ําเสมอเพิ่มขึ้นอยางนี้
ตลอดไป เมื่อเปรียบเทียบดูแลวสมาชิกลดลงจากปกอนจํานวน 3 ราย มีทุนดําเนินงาน 3,600 กวาลานบาท ในสวนนี้ทานมีทุน
ของตนเองที่สมาชิกทุกทานมาถือหุนกับสหกรณ ทานมีการหักหุนจากเงินเดือนทุกเดือน ณ 30 กันยา มีทุนเรือนหุน 989 ลานเศษ
หารเฉลี่ยตอคนๆ ละประมาณ 300,000 กวาบาท และมีสมาชิกที่เปนหนี้จํานวน 3,000 กวาคน สมาชิกที่ไมเปนหนี้ 300 กวาคน
ทานมีหนี้ในงบการเงิน 3,000 กวาลานบาท มีทั้งหนี้ระยะสั้นและระยะยาว ระยะสั้น 200 กวาลานบาทตองเก็บจากสมาชิกใหได
ภายใน 1 ป หนี้สามพันกวาลานบาท เมื่อหารเฉลี่ยตอสมาชิก 1 คนแลว สมาชิกจะมีหนี้ตอคนประมาณลานกวาบาท ถาเทียบหนี้
ตอหุนแลว มีหนี้สูงกวาหุนถึงสามเทา ก็อยากจะขอใหทุกทานในที่นี้ที่เปนตัวแทนของสมาชิกนําเรื่องนี้ไปแจงใหกับเพื่อนสมาชิก
ไดทราบดวย ในตอนนี้ภาวะของสหกรณยังอยูในเกณฑคอนขางดี คือสามารถเก็บหนี้ได ก็อยากใหทุกทานรูจักนําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช อยูอยางเพียงพอ มีหนี้ก็ใหใชอยูอยางพอประมาณ มีในสวนของการประมาณการรายไดอยากใหสหกรณ
มีแผนการปฏิบัติงานประจําป วาในปถัดไปนี้ทานมีการวางแผนรับสมาชิกเพิ่มกี่ราย มีการวางแผนจายเงินกูใหกับสมาชิกเปนเงิน
เทาไหร ทานยังมีการประมาณการดอกเบี้ยรับไดก็ตีกลับไปวาทานจะจายเงินกูปนี้เทาไหร ควรมีการตั้งแผนและมีการเปรียบเทียบ
ผลการดําเนินงานที่ผานมา จึงขอฝากขอสังเกตไวแตพียงเทานี้ ขอขอบคุณคะ
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นายวีระยุทธ ทุมทอง สหกรณจังหวัดบุรีรัมย กลาว
เรียนทานประธาน,คณะกรรมการ,ที่ปรึกษา และสมาชิกทุกทาน กอนอื่นตองขอแสดงความยินดีกับทุกทา
น
ที่คณะกรรมการสามารถบริหารกําไรไดตั้งรอยกวาลาน และทานสามารถบริหารเงินตั้งสามพันกวาลานบาท ในสวนของผมมีอยู
ไมกี่เรื่องที่อยากจะฝากไวคือ
1. อยากใหทานบริหารงานสหกรณตามหลักของสหกรณ คือสหกรณเปนของสมาชิก โดยสมาชิกและเพื่อสมาชิก นี่คือ
หลักของสหกรณ
2. อยากใหสหกรณ
ดําเนินการใหเปนไป ตามหลักกฎหมาย ของสหกรณ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของเพราะทุกวันนี้
รัฐบาลเขมขึ้น และอีกไมนานก็จะมีกฎหมายใหมออกมา
3. อยากใหสหกรณบริหารงานใหเปนไปตามหลักธรรมาบาล ซึ่งก็มีหลายขอที่ไดเคยกลาวไปแลว
4. ตามที่ทานไดตั้งแผนกลยุทธไว อยากใหทานปฏิบัติตามแผนที่ไดวางไว โดยเฉพาะเรื่องการบริหารงานตามยุค 4.0
เรื่องของประสิทธิภาพ เรื่องของความถูกตอง ความรวดเร็ว และเรื่องของตนทุน ในเรื่องของ 4.0 ในสวนของสหกรณของผม
สามารถดูผานมือถือไดวามีหุนเทาไหร มีเงินฝากเทาไหร มีหนี้เหลือเทาไหร สหกรณสงจดหมายอะไรมาบาง สามารถเปดดูไดหมด
สามารถกูฉุกเฉินผานทาง ATM ได ก็ขอฝากไวแตเพียงเทานี้ ขอขอบคุณครับ
ระเบียบวาระที่ 15 เรื่องอื่นๆ
- พ.ต.อ.ชาญชัย พงษพิชิตกุล เลขานุการ กลาว
สืบเนื่องจากทุกป กองสวัสดิการ สํานักงานกําลังพล สํานักงานตํารวจแหงชาติ จะมีหนังสือขอความรวมมือใหสหกรณ
ตํารวจทุกแหง รวมบริจาคเงินเขา “กองทุนสวัสดิการสํานักงานตํารวจแหงชาติ” เพื่อชวยเหลือขาราชการตํารวจที่ไดรับบาดเจ็บ
ทุพพลภาพ และเสียชีวิตจากการปฏิบัติหนาที่ โดยกําหนดใหสหกรณฯ ที่มีผลกําไรสุทธิตั้งแต 10 ลานบาทขึ้นไป รวมบริจาคเงิน
รอยละ 0.30 ของผลกําไรสุทธิ และผลกําไรที่ต่ํากวา 10 ลานบาท ใหรวมบริจาคเงินรอยละ 0.20 ของผลกําไรสุทธิ
ซึ่งทุกปที่ผานมา ที่ประชุมใหญสามัญประจําปมีมติรวมบริจาคเงินจํานวน 200,000.- บาท ดังนั้น ในปนี้จึงขอที่ประชุม
พิจารณาอนุมัติเงินรวมบริจาคเขากองทุนสวัสดิการสํานักงานตํารวจแหงชาติฯเปนเงินจํานวน 200,000.- บาท เหมือนเชนทุกป
ที่ผานมา
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติใหสหกรณฯ บริจาคเงินจากบัญชีทุนสาธารณประโยชนจํานวน
200,000.- บาท (สองแสนบาทถวน) เทากับปที่ผานมา
- พล.ต.ต.ชัยยุทธ เจียรศิริกุล อดีตประธานกรรมการฯ กลาว
เรียนทานรักษาการผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย ทาน พ.ต.อ.วีรพล เจริญศิริ,คณะกรรมการ,ที่ปรึกษาและ
เพื่อนสมาชิกทุกทาน ผมถือวา สหกรณออมทรัพยตํารวจของบุรีรัมยเรา มีความเขมแข็งมาก สมาชิกก็มีจํานวนหลายพันคน
มีสินทรัพยหมุนเวียนสามพันกวาลานบาท ถือวาเปนสหกรณที่มีขนาดใหญก็ขอสงตอหนาที่ใหทานผูการ คนใหมคือ พ.ต.อ.วีรพลฯ
ซึ่งเปนผูการที่มีความเขมแข็งอยูแลว ทานก็คงจะบริหารงานสหกรณใหมีความเจริญกาวหนา และมีความเจริญรุงเรืองยิ่งๆ ขึ้นไป
แตทานประธานเพียงคนเดียวคงจะทําทุกอยางเพียงคนเดียวไมได ก็ตองมีสมาชิกและผูที่เกี่ยวของ รวมทั้งผูตรวจสอบบัญชี
ก็ใหชวยดูแลดวย ก็จะทําใหครอบครัวของเรา ครอบครัวสหกรณตํารวจบุรีรัมยของเรามีความสุขกันถวนหนากันทุกคน
ขอขอบคุณครับ
- พ.ต.อ.วีรพล เจริญศิริ ประธานกรรมการฯ กลาว
ขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกทุกทานที่ใหความไววางใจเลือกผมเปนประธาน สิ่งที่ทานผูการชัยยุทธฯ ไดทําไวก็ดีอยูแลว และ
มีกําไรดวย ผมก็จะดําเนินการตอไปใหดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณครับ
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- ใหตัวแทนแตละสังกัดไปรับของที่ระลึกเปนกระเปา ที่สํานักงานสหกรณ ดวย
- มีสมาชิกทานใดมีขอเสนอแนะหรือซักถามเรื่องใดหรือไม
- ไมมีสมาชิกทานใดเสนอแนะหรือซักถามเรื่องใด
- เลขาฯ กลาวขอบคุณ และขอปดการประชุม
เลิกประชุมเวลา 12.00 น.
(ลงชื่อ) พ.ต.อ.วีรพล เจริญศิริ ประธานกรรมการ
( วีรพล เจริญศิริ )
(ลงชื่อ) พ.ต.อ.ชาญชัย พงษพิชิตกุล เลขานุการ
( ชาญชัย พงษพชิ ิตกุล )

/ ผูจดบันทึก

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อรับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2561
รับรอง
มติที่ประชุม........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................

ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องเพื่อทราบ
3.1 เรื่องรายงานผลการดําเนินงาน
ประจําป 2562
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ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องเพื่อทราบ
3.1 เรื่องรายงานผลการดําเนินงานประจําป 2562

1. รายงานกิจการทั่วไป
ในรอบปทางบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่
30 กันยายน 256 2 คณะกรรมการดําเนินการขอสรุปผลการดําเนินงาน
ของสหกรณฯ เปรียบเทียบกับปกอน ดังนี้
ที่
รายการ
รอบปทางบัญชี
เพิ่ม (ลด)
รอยละ
ณ 30 ก.ย.2562
ณ 30 ก.ย.2561
1 จํานวนสมาชิก
2,909
2,944
(35)
(1.19)
2 สินทรัพยรวม
3,550,304,766.55 3,624,428,035.04 (74,123,268.49) (2.05)
3 หนี้สินรวม
2,017,458,789.71 2,211,570,629.95 (194,111,840.24) (8.77)
4 ทุนของสหกรณ
1,532,845,976.84 1,412,857,405.09 119,988,571.75 8.49
5 ทุนเรือนหุน
1,066,783,910.00 989,215,200.00 77,568,710.00 7.84
6 ทุนสะสมตามขอบังคับ
32,790,773.89
25,382,929.89
7,407,844.00 29.18
7 เงินรับฝาก
183,601,110.19 166,348,637.74 17,252,472.45 10.37
8 ลูกหนี้เงินกูสมาชิกคงเหลือสิ้นป
3,421,679,236.00 3,431,246,501.00 (9,567,265.00) (0.28)
9 เงินกูยืมสถาบันการเงินอื่นคงเหลือสิ้นป 1,682,965,965.54 1,896,601,965.54 (213,636,000.00) (11.26)
10 รายได
278,221,037.47 276,537,317.26
1,683,720.21 0.61
11 คาใชจาย
94,285,282.27
92,451,741.78
1,833,540.49 1.98
12 กําไรสุทธิ
183,935,754.75 184,085,575.48
(149,820.73) (0.08)
13 อัตราดอกเบี้ยเงินกู
8%
8%
1. ดานการบริหารงานทั่วไป
1.1 ดานสมาชิก
จํานวนสมาชิก ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
บวก
จํานวนสมาชิกที่สมัครเขาใหมระหวางป
หัก
จํานวนสมาชิกที่ลาออกระหวางป
จํานวนสมาชิกเสียชีวิตระหวางป
สมาชิกถูกใหออกจากสหกรณ (ตามขอบังคับ)
จํานวนสมาชิก ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
เปนชาย 2,846 คน เปนหญิง 63 คน

2,944
31
43
22
1
2,909

คน
คน
คน
คน
คน
คน
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1.2.1 ทุนดําเนินงาน (หนี้สินและทุน)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 มีทุนดําเนินงาน
3,624,428,035.04 บาท
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 มีทุนดําเนินงาน
3,550,304,766.55 บาท
ลดลง จากปกอนเปนเงิน 74,123,268.49 บาท หรือคิดเปนรอยละ 2.05
1.2.2 ทุนเรือนหุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 มีทุนเรือนหุนรวมทั้งสิ้น
989,215,200.00 บาท
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 มีทุนเรือนหุนรวมทั้งสิ้น
1,066,783,910.00 บาท
เพิ่มขึ้น จากปกอนเปนเงิน 77,568,710.00 บาท หรือคิดเปนรอยละ 7.84
1.3 ดานการใหบริการเงินรับฝากจากสมาชิก
เงินฝากออมทรัพย
ยอดยกมาจากปกอน
บวก เงินฝากระหวางป
หัก สมาชิกถอนเงินฝากระหวางป
เงินฝาก ณ 30 ก.ย.2562

158,508,737.74
41,878,457.88
20,989,985.43
179,397,210.19

เงินฝากออมทรัพย
จากเงินกูพิเศษ
0.00
3,333,792.65
3,333,792.65
0.00

ฝากสะสมทรัพย
7,839,900.00
6,798,800.00
10,434,800.00
4,203,900.00

* ปจจุบันอัตราดอกเบี้ย - เงินฝากออมทรัพย รอยละ 4.25 ตอป
- เงินฝากออมทรัพยจากเงินกูพิเศษ รอยละ 4.25 ตอป
- เงินฝากสะสมทรัพย รอยละ 4.50 ตอป
1.4 ดานการใหบริการเงินกูแกสมาชิก
ในระหวางป สหกรณฯ ใหเงินกูแกสมาชิกรวม 3,270 สัญญา เปนเงิน 1,240,231,490.- บาท (หนึ่งพันสองรอยสี่สิบลานสองแสนสามหมื่นหนึ่งพันสี่รอยเกาสิบบาทถวน) มีรายละเอียดดังนี้
จํานวนสัญญาและจํานวนเงินกูทุกประเภท
สมาชิกยื่นกูเงินแตละประเภท
จํานวนสัญญา
จํานวนเงิน(บาท)
1. เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน
2,504
47,473,900.00
2. เงินกูสามัญ
739
1,189,050,000.00
- โครงการเงินกูเพื่อการศึกษา
----- โครงการเงินกูเพื่อซื้อรถจักรยานยนต
6
293,400.00
- โครงการเงินกูเพื่อซื้อคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีในการสื่อสาร
1
17,490.00
- โครงการเงินกูเพื่อซื้ออาวุธปน
1
30,700.00
- โครงการเงินกูเพื่อซื้อรถจักรยาน
2
36,000.00
3. เงินกูพิเศษ
17
3,330,000.00
รวมสัญญาเงินกูทุกประเภท
3,270
1,240,231,490.00
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ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 สหกรณฯ มีเจาหนี้เงินกูคงเหลือดังนี้
ที่
1
2
3
4

ชื่อสถาบันการเงิน

ประเภทเงินกู

เงินกูระยะยาว
เงินกูระยะปานกลาง
เงินกูเบิกเกินบัญชี
- ธนาคารกรุงไทย จํากัด
ตั๋วสัญญาใชเงิน
เงินกูเครดิตเงินสด
- ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร
ตั๋วสัญญาใชเงิน
- สหกรณออมทรัพยวชิรพยาบาล จํากัด
เงินกูระยะยาว
รวม 4 สถาบัน เปนเงินทั้งสิ้นจํานวน
- ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด

วงเงินกู
เงินกูคงเหลือ
(ลานบาท)
(ลานบาท)
605,290,965.54
453,965,965.54
565,000,000.00
564,000,000.00
30,000,000.00
0.00
555,000,000.00
0.00
100,000,000.00
0.00
550,000,000.00
550,000,000.00
150,000,000.00
115,000,000.00
2,555,290,965.54 1,682,965,965.54

3. รายงานลูกหนี้คงเหลือที่ไมกอใหเกิดรายได
สหกรณฯ ไดดําเนินการติดตามเรงรัดหนี้สินจากสมาชิกที่เสียชีวิต,ถูกใหออกหรือไลออกจากราชการ และยังมี
หนี้สินคางชําระอยูกับสหกรณฯ หนี้สินจํานวนนี้สหกรณฯ ไดดําเนินการจัดชั้นคุณภาพหนี้และตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะ
สูญไวแลวตามระเบียบฯ ที่กรมตรวจบัญชีสหกรณกําหนดโดยเริ่มตั้งแตป 2558 เปนตนมา ขณะเดียวกันสหกรณฯ
ไดดําเนินการเรงรัดติดตามหนี้สินเหลานี้มาอยางตอเนื่องมาโดยตลอด
ณ วันที่ 30 กันยายน 256
2 สหกรณฯ มีหนี้คางชําระประเภทเงินกูสามัญ ลดลงเหลือจํานวน 1 ราย
มีรายละเอียดดังนี้
1. ลูกหนี้จัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน
จํานวน 1 ราย
เปนเงิน
320,978.80 บาท
คิดเปนรอยละ 0.01 ของลูกหนี้ทั้งหมดซึ่งลดลงจากปกอน 476,588.70 บาท
หมายเหตุ
- ลูกหนี้จัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน หมายถึง ลูกหนี้ที่คางชําระตนเงินและ/หรือดอกเบี้ยเปนระยะเวลา
ติดตอกันเกินกวา 3 เดือน แตไมเกิน 6 เดือน นับแตวันที่ครบกําหนด
4. สิทธิประโยชนสําหรับสมาชิก
4.1 การจัดทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก
คณะกรรมการดําเนินการไดจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนทุนสงเสริมการศึกษาใหกับบุตรสมาชิกเปนเงิน
จํานวน 1,500,000.- บาท (หนึ่งลานหาแสนบาทถวน) แยกตามประเภทของทุนแตละประเภทไดดังนี้
ทุนระดับ
จายทุนละ (บาท)
จํานวนทุน (ทุน)
เปนเงิน (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 : สมาชิกสามารถตรวจสอบรายชื่อไดในภาคผนวก
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สหกรณฯ จายเงินสงเคราะหเกี่ยวกับการศพจํานวน
แปดหมื่นบาทถวน) มีรายละเอียดดังนี้
ลําดับที่ ยศ - นาม
นามสกุล
1 ร.ต.ต.ประสาน
ศิริมาลยกิจ
2 ร.ต.ต.สมชาย
อนไธสง
3 ร.ต.ต.ทรงเดช
ระภักดี
4 ร.ต.ต.สนธยา
แสนพลกรัง
5 พ.ต.อ.วิรัตน
ถาดทอง
6 ด.ต.เลิศสมบัติ
วันโท
7 ด.ต.นิวัติ
อินนอก
8 ร.ต.ต.รสริน
วราวิกสิต
9 ร.ต.ต.สมจิตร
หวังกรองทอง
10 ร.ต.ท.ธีรศักดิ์
โภคทรัพย
11 ร.ต.ต.ปราโมทย
คําโฮง
12 ร.ต.อ.ชํานาญ
จารัตน
13 ร.ต.ท.สิทธิไชย
สิงหวี
14 ด.ต.สันติ
ศูนยตรง
15 พ.ต.ท.แกวเกา
แพงศรี
16 ร.ต.อ.ติณณณรัตน
เศษสุวรรณ
17 ด.ต.สุวรรณ
แพนพัฒน
18 ร.ต.ต.นิรันดร
สุทธิรักษ
19 ร.ต.ต.แถม
เคาะกระโทก
20 ร.ต.ท.กังวล
หาญสันเทียะ
21 ด.ต.ชาญ
สวัสดิ์พุทรา
22 ร.ต.ต.ไพชยนต
เหงากอก

22 ราย เปนเงินจํานวน 680,000.- บาท ( หกแสนสังกัด

บํานาญ
สภ.บานใหมฯ
บํานาญ
สภ.ละหานทราย
บํานาญ
สภ.เฉลิมพระเกียรติ
สภ.ทะเมนชัย
บํานาญ
สภ.กระสัง
สภ.หนองไมงาม
สภ.ปะคํา
สภ.บานกรวด
สภ.ชํานิ
สภ.หวยราช
สภ.ละหานทราย
บํานาญ
สภ.ชํานิ
สภ.ถาวร
สภ.หนองกี่
สภ.หนองไมงาม
สภ.เมืองบุรีรัมย
สภ.นางรอง

จํานวนเงิน(บาท)
30,000.30,000.30,000.30,000.30,000.30,000.30,000.30,000.30,000.30,000.30,000.30,000.30,000.30,000.30,000.30,000.50,000.30,000.30,000.30,000.30,000.30,000.-

4.3 เงินชวยเหลือสมาชิกที่ไดรับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหนาที่
สหกรณฯ จายเงินชวยเหลือสมาชิกกรณีไดรับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหนาที่จํานวน 11 ราย เปนเงินจํานวน
59,000.- บาท (หาหมื่นเกาพันบาทถวน) มีรายละเอียดดังนี้
ลําดับที่ ยศ - นาม
นามสกุล
สังกัด
จํานวนเงิน(บาท)
1 ร.ต.อ.สหพร
ศิริจันโท
สภ.บานดาน
2,000.2 ร.ต.ท.ปรึชา
เชิดฉาย
สภ.นางรอง
2,000.3 ร.ต.ท.วิจิตร
ธนูศิลป
สภ.หนองไทร
3,000.4 ด.ต.ชนะพัฒน
เฉลิมรัมย
สภ.เมืองบุรีรัมย
4,000.5 ด.ต.สมชาย
กาละมัง
สภ.เมืองบุรีรัมย
3,000.6 ด.ต.ณัฐวรรธน
ชาติธราพงศ
สภ.โนนดินแดง
10,000.7 ด.ต.สุรศักดิ์
อินพิทักษ
สภ.เมืองบุรีรัมย
3,000.-
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8
9
10
11

ยศ - นาม
พ.ต.ท.มติพจน
ด.ต.ชูเดช
ด.ต.ชุติเทพ
ด.ต.สมบัติ

นามสกุล
สุทธิวงศ
ดิลกลาภ
ราชวิชา
วันทานี

สังกัด
สภ.ทะเมนชัย
สภ.ชํานิ
สภ.เมืองบุรีรัมย
สภ.สตึก

จํานวนเงิน(บาท)
2,000.10,000.10,000.10,000.-

4.4 การสนับสนุนกิจกรรมของหนวยงานตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย,สํานักงานตํารวจแหงชาติ,หนวยงานอื่นและ
รวมการกุศลตางๆ
ลําดับที่
รายการ
จํานวนเงิน(บาท)
1 สนับสนุนงบประมาณการจัดงานวันตํารวจ ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย
20,000.2 สนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติรวมกับตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย
4,000.3 สนับสนุนงบประมาณคาใชจายในการจัดการแขงขันกีฬาภายในของตํารวจภูธร
จังหวัดบุรีรัมย
200,000.4 สนับสนุนงบประมาณคาใชจายโครงการเตรียมความพรอมนักกีฬาบาสเกตบอลของ
ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย เพื่อเปนตัวแทนตํารวจภูธรภาค 3 เขารวมการแขงขันกีฬา
กองทัพไทย ครั้งที่ 52
150,000.5 สนับสนุนงบประมาณจัดซื้อของที่ระลึกใหกับสมาชิกเปนเสื้อเหลืองเพื่อสวมใส
เทิดพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
742,750.6 สนับสนุนงบประมาณคาใชจายโครงการตรวจเยี่ยมมอบสิ่งของบํารุงขวัญขาราชการ
ตํารวจในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย ประจําป 2562 ของตํารวจภูธรจังหวัด
บุรีรัมย
50,000.7 สนับสนุนงบประมาณคาใชจายโครงการตรวจเยี่ยมมอบสิ่งของบํารุงขวัญขาราชการ
ตํารวจสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมยที่เปนชุดครูฝกตนแบบ (Local CAT)
ของตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย
24,000.8 สนับสนุนคาใชจายในการจัดทํา “โครงการจัดหาปตตาเลี่ยนเพื่อเปนสวัสดิการใหกับ
สมาชิกและขาราชการตํารวจในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย”
57,600.9 สนับสนุนคาใชจายในการจัดทํา “โครงการเสริมสรางอุดมการณความรักสถาบัน
ในภาคอิสานตอนลาง” ของตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย
33,250.10 สนับสนุนงบประมาณคาใชจาย “โครงการอบรมและบรรยายใหความรูเกี่ยวกับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต เรื่องออมอยางไรใหเปนสุขยามเกษียณ ป 2562” ของตํารวจภูธร
ภาค 3
80,000
11 สนับสนุนงบประมาณคาใชจายโครงการรับบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อชวยเหลือ
ผูประสบอุทกภัยในพื้นที่ตํารวจภูธรภาค 3
100,000.-
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12

13
14
15

16

17
18
19
20

รายการ
บริจาคเงินสมทบกองทุนสวัสดิการสํานักงานกําลังพล สํานักงานตํารวจแหงชาติ
เพื่อชวยเหลือขาราชการตํารวจที่ไดรับบาดเจ็บ ทุพพลภาพ และเสียชีวิตจากการ
ปฏิบัติหนาที่
สนับสนุนคาใชจายในการจัดกิจกรรมวันสหกรณแหงชาติจังหวัดบุรีรัมย ประจําป
2562 ของสํานักงานสหกรณจังหวัดบุรีรัมย
บริจาคเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันสหกรณนักเรียน ของกลุมสงเสริมและพัฒนา
ธุรกิจสหกรณ สํานักงานสหกรณจังหวัดบุรีรัมย
บริจาคเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมในการออกรานของเหลากาชาดจังหวัดบุรีรัมย
“งานกาชาด มหัศจรรยแหงไหมบุรีรัมยประจําป 2562” รวมกับสํานักงานสหกรณ
จังหวัดบุรีรัมย
บริจาครวมชวยเหลือผูประสบอุทกภัยน้ําทวม ตามโครงการจิตอาสา กระทรวงเกษตร
และสหกรณ ชวยเหลือ ฟนฟู ดูแลเกษตรกรผูประสบภัย จังหวัดรอยเอ็ด
ของสํานักงานสหกรณจังหวัดบุรีรัมย
บริจาครวมทําบุญถวายผาพระกฐินพระราชทาน ณ วัดตันตยาภิรม ตําบลทับเที่ยง
อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ
บริจาครวมทําบุญทอดกฐินสามัคคี ณ วัดบางามวิชา ตําบลหนองเมือง อําเภอบานหมี่
จังหวัดลพบุรี ของชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด
บริจาครวมทําบุญถวายผาพระกฐินพระราชทาน ณ วัดมณีบรรพตวรวิหาร
ตําบลระแหง อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ของกรมทรัพยากรธรณี
บริจาครวมทําทอดผาปาสามัคคีเพื่อจัดตั้งศูนยการเรียนรู ณ วัดปาภาวนาราม
ตําบลหนองไผ อําเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย ของสํานักงานสหกรณจังหวัดบุรีรัมย

จํานวนเงิน(บาท)

200,000.10,000.1,000.-

2,000.-

2,000.1,000.1,000.1,000.1,000.-

5. รายงานเงินกองทุนสวัสดิการสมาชิก (ผูค้ําประกัน)
ตั้งแตป 2551 จนถึงปจจุบัน สหกรณฯ จายเงินกองทุนสวัสดิการสมาชิก (ผูค้ําประกัน) กรณีสมาชิกเสียชีวิต
รวมทั้งหมด 126 ราย กรณีโดนไลออกจากราชการรวมทั้งหมด 9 ราย สหกรณฯ จายเงินกองทุนเงินกองทุนสวัสดิการ
สมาชิก (ผูค้ําประกัน ไปแลว เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 53,228,783.- บาท ณ วันที่ 30 กันยายน 256 2 มีเงินกองทุน
สวัสดิการสมาชิก (ผูค้ําประกัน)
คงเหลือ จากการจัดสรรกําไรสุทธิและจากงบประมาณรับ-จาย จํานวน
27,671,217.- บาท
สุดทายนี้ ในนามคณะกรรมการ ดําเนินการ ขอขอบคุณฝายสงเสริมและฝายตรวจสอบทุกทานที่ให
ความรวมมือเปนที่ปรึกษาในงานทุกดานและเขารวมประชุมชี้แจง ใหคําแนะนํา และใหขอคิดที่เปนประโยชนตอการ
ดําเนินงานตลอดมา และขอขอบคุณสมาชิกทุกทานที่เขารวมประชุมใหญวันนี้
จึงเสนอที่ประชุมใหญเพื่อทราบ
รับทราบผลการดําเนินงาน
มติที่ประชุม........................................................................................................................................................

- 63 แผนภูมิเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน
ระหวางป 2558 – 2562
แผนภูมิที่ 1 แสดงจํานวนสมาชิกตั้งแตป 2558 – 2562

สถิติจํานวนสมาชิก

(คน)

2,960

2,947

2,960

2,944

2,940
2,909

2,920

2,890

2,900
2,880
2,860
2,840

2558

2559

2560

2561

2562

ป

2558

2559

2560

2561

2562

จํานวนสมาชิก

2,890

2,960

2,947

2,944

2,909

แผนภูมิที่ 2 แสดงสินทรัพยรวมของสหกรณ ตั้งแตป 2558 – 2562

สินทรัพยรวม

บาท
3,800,000,000.00

3,624.42

3,600,000,000.00

3,463.65
3,330.23

3,400,000,000.00
3,200,000,000.00

3,550.30

3,085.84

3,000,000,000.00
2,800,000,000.00
2558

ป
สินทรัพยรวม

2558

2559

2559

2560

2560

2561

2562

2561

2562

3,085,844,735.04 3,330,239,569.35 3,463,658,284.16 3,624,426,035.04 3,550,304,766.55

- 64 แผนภูมิที่ 3 แสดงจํานวนทุนเรือนหุน ตั้งแตป 2558 – 2562

ทุนเรือนหุน

บาท

1,200,000,000
1,000,000,000
800,000,000

1,066,783,910

989,215,200
752,918,020

833,741,530

910,713,220

600,000,000
400,000,000
200,000,000
0

2558

ป

2558

2559

2559

2560

2561

2560

2562

2561

2562

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

1,066,783,910

แผนภูมิที่ 4 แสดงเงินรับฝาก ตั้งแตป 2558 – 2562

เงินรับฝาก

บาท
185,000,000.00

182,355,610.34

183,601,110.19

180,000,000.00

170,128,054.76
166,348,637.74

175,000,000.00
170,000,000.00
165,000,000.00

161,020,480.83

160,000,000.00
155,000,000.00
150,000,000.00
145,000,000.00

2558

ป
เงินรับฝาก

2559

2560

2561

2562

2558
2559
2560
2561
2562
161,020,480.83 182,355,610.34 170,128,054.76 166,348,637.74 183,601,110.19

- 65 แผนภูมิที่ 5 แสดงการใหเงินกูแกสมาชิก ตั้งแตป 2558 – 2562

เงินใหกู

บาท

2,000,000,000
1,500,000,000

1,591,895,980
1,409,915,680
1,279,307,280 1,240,231,490
1,072,763,190

1,000,000,000
500,000,000
0
2558
ป
เงินใหกูรวม

2559

2560

2561

2562

2558
2559
2560
2561
2562
1,072,763,190.00 1,591,895,980.00 1,409,915,680.00 1,279,307,280.00 1,240,231,490.00

แผนภูมิที่ 6 แสดงการเปรียบเทียบรายได คาใชจาย และกําไรสุทธิของสหกรณ ตั้งแตป 2558 – 2562

เปรียบเทียบรายได คาใชจาย และกําไรสุทธิ
300,000,000.00
ของสหกรณ
บาท

250,000,000.00
200,000,000.00
150,000,000.00
100,000,000.00
50,000,000.00
0.00
2558

รายการ
รายได
คาใชจาย
กําไรสุทธิ

2559

2560

2561

2562

2558
2559
2560
2561
2562
244,658,576.56 258,169,320.04 270,699,334.44 276,535,720.72 278,221,037.47
111,092,271.07 103,844,792.39 94,630,737.02 92,451,741.78 94,285,282.27
133,566,305.49 154,324,527.65 176,068,597.42 184,083,978.94 183,935,755.20

3.2 เรื่องรายงานการตรวจสอบกิจการ
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3.2 เรื่องรายงานการตรวจสอบกิจการ
เรียน ที่ประชุมใหญสหกรณออมทรัพยตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย จํากัด
ตามที่ที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2561 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม2561 ไดเลือกตั้งขาพเจาเปนผูตรวจสอบ
กิจการของสหกรณออมทรัพยตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมยจํากัด ประจําปทางบัญชีสิ้นสุดวันที่
30 กันยายน 2562
ซึ่งขาพเจาไดทําการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบตอคณะกรรมการดําเนินการเปนประจําทุกเดือน
ที่เขาตรวจสอบนั้น ขาพเจาขอเสนอผลการตรวจสอบประจําปโดยสรุป ดังตอไปนี้
1. วัตถุประสงคของการตรวจสอบ
1.1 เพื่อตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดําเนินการ
1.2 เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบัญชีและการควบคุมการเงิน
1.3 เพื่อตรวจสอบการดําเนินงานอื่นๆ ของสหกรณ
1.4 เพื่อใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงานดานบัญชี การเงิน และการดําเนินงานอื่นๆ
2. ขอบเขตการตรวจสอบ
2.1 ตรวจสอบความถูกตองของการบันทึกบัญชีตามเอกสารหลักฐาน
2.2 ตรวจสอบการควบคุมการเงินตามระเบียบและขอกําหนดของสหกรณ
2.3 ตรวจสอบการดําเนินงานตามวัตถุประสงค ขอบังคับ ระเบียบ และมติของที่ประชุม
2.4 ตรวจสอบการบริหารของคณะกรรมการดําเนินการตามแผนงานและงบประมาณที่กําหนดไว
3. ผลการตรวจสอบและขอเสนอแนะที่สหกรณควรแกไข
3.1 ผลดานการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงานในรอบป มีดังนี้
รายได
คาใชจาย
กําไรสุทธิ
กําไรสุทธิลดลงจากปกอน (คิดเปนรอยละ 0.08)

278,221,037.47
94,285,282.72
183,935,754.75
149,820.73

บาท
บาท
บาท
บาท

3.2 ดานการเงิน
ณ วันสิ้นปมีเงินสดคงเหลือในมือจํานวน 25,000.00 บาท มีเงินฝากธนาคาร 5 บัญชี รวมจํานวนเงิน
114,783,705.03 บาท มีเงินฝากชุมนุมสหกรณออมทรัพยตํารวจแหงชาติจํานวน 40,043.52 บาท
เงินสดและเงินฝากถูกตองตามบัญชีและสมุดคูฝากการควบคุมการใชจายของสหกรณเปนไปตามระเบียบ
วาดวยการรับจายและเก็บรักษาเงินสดในมือไมเกิน 30,000.00 บาท การใชจายเงินของสหกรณไดจายไปเพื่อกิจการ
ของสหกรณฯ ควรแกเหตุผล ตามระเบียบ
มติที่ประชุม และอยูภายในวงเงินงบประมาณที่ไดรับอนุมัติจาก
ที่ประชุมใหญโดยวิธีถัวจายไดทุกรายการ
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คณะกรรมการไดกําหนดระเบียบวาดวยการแบงแยกหนาที่ของเจาหนาที่สหกรณไวอยางชัดเจน
โดยเหมาะสมรัดกุม และบริหารงานตามนโยบาย แผนงาน กฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติที่ประชุมใหญและมติ
ที่ประชุมคณะกรรมการ
3.4 ดานบัญชี
สหกรณจัดทําบัญชีเรียบรอยเปนปจจุบัน มีเอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีครบถวนสมบูรณ
มีการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรมาประมวลผลทั้งระบบ จึงไดขอมูลที่ถูกตอง สามารถเปรียบเทียบบัญชียอยและบัญชี
คุมยอดไดอยางถูกตอง รวดเร็ว เปนปจจุบัน
3.5 ดานการใหกูแกสมาชิก

จํานวนเงิน
3,431,246,501.00 บาท

3.5.1 ยอดยกมา ณ วันตนป
3.5.2 เงินใหกูระหวางป
- เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน
จํานวน 2,504 สัญญา
47,473,900.00 บาท
- เงินกูสามัญ
จํานวน 739 สัญญา
1,189,050,000.00 บาท
- เงินกูพิเศษ
จํานวน
17 สัญญา
3,330,000.00 บาท
- เงินกูโครงการ
จํานวน
10 สัญญา
377,590.00 บาท
3.5.3 รับชําระระหวางป
1,249,798,755.00 บาท
3.5.4 ยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นป
3,421,679,236.00 บาท
เงินใหกูแกสมาชิก ลดลงจากปกอน 9,567,265.00 บาท คิดเปนรอยละ 0.28
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 สหกรณฯ มีบัญชีคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจํานวน 320,978.80 บาท ลดลงจากปกอน
476,588.70 บาท
3.6 ดานเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืม
ยอดยกมาตนป
กูเพิ่ม
ชําระคืน
คงเหลือ
0.00
605,039,577.10
605,039,577.10
0.00
เงินเบิกเกินบัญชี
550,000,000.00 2,750,000,000.00 2,750,000,000.00
550,000,000.00
ตั๋วสัญญาใชเงิน ธกส.
1,101,601,965.54
565,000,000.00
648,636,000.00 1,017,965,965.54
เงินกู ชสอ.
100,000,000.00
0.00
100,000,000.00
0.00
เงินกู ธกส.
145,000,000.00
0.00
30,000,000.00
115,000,000.00
เงินกู สอ.วชิรพยาบาล
1,896,601,965.54 3,920,039,577.10 4,133,675,577.10 1,682,965,965.54
รวมทั้งสิ้น
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืม ลดลงจากปกอน 213,636,000.00 บาท คิดเปนรอยละ 11.26

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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ประเภทเงินรับฝาก
ยอดยกมาตนป
รับฝากเพิ่ม
ถอน
คงเหลือ
เงินรับฝากออมทรัพย
158,508,737.74 41,878,457.88 20,989,985.43 179,397,210.19
0.00
3,333,792.65
3,333,792.65
0.00
เงินรับฝากออมทรัพย(กูพิเศษ)
เงินรับฝากสะสมทรัพย
7,839,900.00
6,798,800.00 10,434,800.00
4,203,900.00
รวมทั้งสิ้น
166,348,637.74 52,011,050.53 34,758,578.08 183,601,110.19
เงินรับฝากจากสมาชิก เพิ่มขึ้นจากปกอน 17,252,472.45 บาท คิดเปนรอยละ 10.37

บาท
บาท
บาท
บาท

3.8 ดานทุนเรือนหุน

ยอดยกมาตนป
ซื้อหุนเพิ่ม
ถอนหุน
คงเหลือ
ทุนเรือนหุน
989,215,200.00 96,340,270.00 18,771,560.00 1,066,783,910.00 บาท
ทุนเรือนหุน เพิ่มขึ้นจากปกอน 77,568,710.00 บาท คิดเปนรอยละ 7.84
3.9 ทุนสํารองและทุนสะสมตางๆ ตามขอบังคับ
ยอดยกมาตนป
เพิ่มขึ้น
ทุนสํารอง
214,173,699.72 35,161,838.48
1,710,000.00
100,000.00
ทุนรักษาระดับเงินปนผล
ทุนสาธารณประโยชน
4,033,356.89
3,000,000.00

ลดลง

0.00
0.00
3,723,800.00

คงเหลือ
249,335,538.20 บาท
1,810,000.00 บาท
3,309,556.89 บาท

ทุนสวัสดิการสมาชิกฯ(ผูค้ํา)
- สวนที่สหกรณฯ สมทบ
- สวนที่สมาชิกสมทบ

19,639,573.00 15,000,000.00
6,968,356.00 27,671,217.00 บาท
141,435,000.00
5,130,000.00
3,205,000.00 143,360,000.00 บาท
รวมทั้งสิ้น
380,991,629.61 58,391,838.48 13,897,156.00 425,486,312.00 บาท
ทุนสํารองและทุนสะสมตางๆ ตามขอบังคับเพิ่มขึ้นจากปกอน 44,494,682.48 บาท คิดเปนรอยละ 11.68

3.10 การใหขอสังเกตและคําแนะนํา
จากการตรวจสอบ ไมปรากฏขอบกพรองอันจะเปนผลกระทบใหเกิดความเสียหายแกสหกรณแตอยางใด
ขอขอบคุณคณะกรรมการดําเนินการ,เจาหนาที่สหกรณ และสมาชิกทุกทานที่ใหความรวมมือในการตรวจสอบ เพื่อให
การตรวจสอบสําเร็จลุลวงไปดวยดี
(ลงชื่อ)

อารีรัตน สมานดุษณี
(นางสาวอารีรัตน สมานดุษณี)

ผูตรวจสอบกิจการ
ที่อยู 188/50 หมูบานนีโอแลนด ซอย 9 หมูที่ 16
ตําบลนอกเมือง อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร
โทร. 062-3519445,089-2803629
รับทราบรายงานผลการตรวจสอบของผูตรวจสอบกิจการประจําป 2562
มติที่ประชุม........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................

ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 เรื่องพิจารณาอนุมัติงบการเงิน
ประจําปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
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ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 เรื่องพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
หนังสือรับรองของสหกรณ
ที่ สอ.3199/2562

สหกรณออมทรัพยตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย จํากัด
วันที่ 8 ตุลาคม 2562

เรียน นาย ดํารง ทองบุญ ผูสอบบัญชี
หนังสือรับรองฉบับนี้ใหไวเพื่อประโยชนของทานในการตรวจสอบงบการเงินของสหกรณออมทรัพย
ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมยจํากัด สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 เพื่อแสดงความเห็นวางบการเงินดังกลาว
แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของ
สหกรณออมทรัพยตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมยจํากัดโดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามระเบียบที่นายทะเบียน
สหกรณกําหนดหรือไม
ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงินที่ทานตรวจสอบซึ่งงบการเงิน
ดังกลาวไดจัดทําขึ้นตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด
ขาพเจาขอรับรองรายละเอียดเกี่ยวกับงบการเงินที่ทานตรวจสอบตามที่ขาพเจาทราบและคิดวาควรจะเปน
ดังตอไปนี้
1. งบการเงินไมมีการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ ซึ่งรวมถึงการละเวนการแสดงรายการ
และขอมูลตางๆ
2. ขาพเจาไดจัดเอกสารหลักฐานและขอมูลดังตอไปนี้ใหทานตรวจสอบครบถวนแลวคือ
2.1 บันทึกทางการบัญชีเอกสารหลักฐานประกอบรายการบัญชีและขอมูลอื่นที่เกี่ยวของทั้งหมด
2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการและรายงานการประชุมใหญ
3. ไมมีรายการผิดปกติที่เกี่ยวของกับการกระทําของคณะกรรมการดําเนินการหรือเจาหนาที่ของสหกรณผูซึ่ง
มีหนาที่สําคัญเกี่ยวกับระบบบัญชีและระบบการควบคุมภายในหรือรายการผิดปกติที่มีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญ
ของงบการเงิน
4. สหกรณไดปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาทั้งหมดซึ่งหากไมปฏิบัติตามอาจมีผลกระทบอยางมีสาระสําคัญ
ตองบการเงิน นอกจากนี้สหกรณไดปฏิบัติตามระเบียบและขอกําหนดของหนวยงานราชการหรือหนวยงานที่กํากับ
ดูแลซึ่งหากไมปฏิบัติตามอาจมีผลกระทบอยางมีสาระสําคัญตองบการเงิน
5. สหกรณไมไดรับหนังสือแจงจากหนวยงานราชการอันมีผลกระทบตองบการเงินเพราะมิไดปฏิบัติตาม
กฎหมายหรือขอบังคับซึ่งรวมถึงการถูกเรียกชดเชยหรือถูกประเมินภาษีอากรหรือมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหนา
ซึ่งควรจะไดนํามาพิจารณาเปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินหรือใชเปนหลักเกณฑในการตั้งสํารองคาเสียหาย
ที่อาจเกิดขึ้น
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เสนอ สมาชิกสหกรณออมทรัพยตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย จํากัด
ความเห็น
ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินของสหกรณออมทรัพยตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย
จํากัด
ซึ่งประกอบดวยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 25 62 งบกําไรขาดทุนและงบกระแสเงินสด สําหรับป
สิ้นสุดวันเดียวกันรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ
เกณฑในการแสดงความเห็น
ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบนายทะเบียนสหกรณ ความ
รับผิดชอบของขาพเจาไดกลาวไวในสวนของความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการสอบงบการเงินในรายงานของ
ขาพเจา ขาพเจามีความเปนอิสระจากสหกรณและไดปฏิบัติตามจรรยาบรรณของผูสอบบัญชีสหกรณ ตามระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ ขาพเจาเชื่อวาหลักฐานการสอบบัญชีที่ขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมะสมเพื่อใชเปนเกณฑใน
การแสดงความคิดเห็นของขาพเจา
เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ
เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ คือเรื่องตางๆ ที่มีนัยสําคัญที่สุดตามดุลพินิจเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพของ
ขาพเจาในการตรวจสอบงบการเงินสําหรับงวดปจจุบัน ขาพเจาไดนําเรื่องนี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบ
การเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขาพเจา ทั้งนี้ ขาพเจาไมไดแสดงความเห็นแยกตางหากสําหรับเรื่อง
เหลานี้
เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ พรอมวิธีการตรวจสอบแตละเรื่องมีดังตอไปนี้
1. ตามที่สหกรณไดถือใชระเบียบวาดวยเงินทุนสวัสดิการสมาชิก(ผูค้ําประกัน) พ.ศ.2554โดยมีเงิน
สวนของสมาชิกและของสหกรณ ซึ่งอาจเขาลักษณะตองหามตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต หรือพระราชบัญญัติ
ประกันวินาศภัย พ.ศ.2535 สหกรณควรพิจารณาทบทวนการดําเนินงานตามระเบียบดังกลาวมิใหขดั กับกฎหมายที่
กําหนดไว หรือดําเนินการจัดใหมีการทําประกันภัยผานบริษัทประกันภัยที่ไดรับอนุญาตประกอบธุรกิจประกันภัยตาม
กฎหมาย
ขาพเจาไดสอบทานระเบียบวาดวยเงินทุนสวัสดิการสมาชิก(ผูค้ําประกัน) พ.ศ.2554 และหนังสือ
สํานักงานคณะกรรมการดําเนินการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยที่ 511/ 1593 ลงวันที่ 10
มิถุนายน 2557 เรื่อง ตอบขอหารือ ถึงอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ
2. ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 3 เงินใหกูยืม ณ วันที่ 30 กันยายน 250
สหกรณมีเงินใหกูยืมจํานวนเงิน 3,386,835,305.00 บาท คิดเปนรอยละ 97.78 ของสินทรัพยทั้งสิ้น และคาเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญเปนจํานวนเงิน 1,327,965.40 บาท คิดเปนรอยละ 0.04 ของสินทรัพยทั้งสิ้น ซึ่งเปนเรื่องสําคัญในการ
ตรวจสอบ เนื่องจากการประมาณการคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตองเปนไปตามที่นายทะเบียนสหกรณกําหนดประกอบกับ
จํานวนเงินมีสาระสําคัญ
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การตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ สอบทานการประมาณการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญวามีความเพียงพอและเหมาะสม
เปนไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณโดยขาพเจาปฏิบัติงานอยางเปนอิสระ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณตองบการเงิน
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ มีหนาที่รับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินเหลานี้
โดยถูกตองตามที่ควร ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่คณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณ พิจารณาวาจําเปน เพื่อใหสามารถจัดทํางบการเงิน ที่ปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริง
อันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดการทุจริตหรือขอผิดพลาด
ในการจัดทํางบการเงิน คณะกรรมการดําเนินการสหกรณรับผิดชอบในการประเมินความสามารถ
ของสหกรณในการดําเนินงานตอเนื่อง การเปดเผยเรื่องที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานตอเนื่องในการณที่มีเรื่องดังกลาว
และการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเนื่อง เวนแตคณะกรรมการดําเนินการสหกรณมีความตั้งใจที่จะ
เลิกสหกรณหรือหยุดดําเนินงานหรือหยุดําเนินงานหรือไมสามารถดําเนินงานตอเนื่องตอไปได
ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของขาพเจามีวัตถุประสงคเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวา งบการเงิน
โดยรวมปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอผิดพลาด และเสนอรายงานของผูสอบบัญชี ซึ่งรวมความเห็นของขาพเจาอยูดวย ความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผล
คือความเชื่อมั่นในระดับสูงแตไมไดเปนการประกันวาการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีและ
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณจะสามารถตรวจพบขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญเมื่อคาดการณไดอยาง
สมเหตุสมผลวา รายการที่จัดตอขอเท็จจริงแตละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลตอการตัดสินใจทางเศรษฐกิจ
ของผูใชงบการเงินจากการใชงบการเงินเหลานี้
ในการตรวจสอบของขาพเจาตามมาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบนายทะเบียนสหกรณ ขาพเจา
ไดใชดุลพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบการปฏิบัติงานของขาพเจา รวมถึง
* ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญในงบการเงิน
ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองตอความเสี่ยง
เหลานั้น และไดหลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา
ความเสี่ยงที่ไมพบขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญซึ่งเปนผลมาจากการทุจริตจะสูงกวาความเสี่ยงที่เกิด
จากขอผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรูรวมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐานการตั้งใจละเวนการ
แสดงขอมูล การแสดงขอมูลที่ไมตรงตามขอเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
* ทําความเขาใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการ
ตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ แตไมใชเพื่อวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอความมีประสิทธิผลของการ
ควบคุมภายในของสหกรณ

- 73 * ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่คณะกรรมการดําเนินการสหกรณใชและความ
สมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของซึ่งจัดทําขึ้นโดยคณะกรรมการดําเนินการ
สหกรณ
* สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเนื่องของ
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ และจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ไดรับวา มีความไมแนนอนที่มีสาระสําคัญที่
เกี่ยวกับเหตุการณหรือสถานการณที่อาจเปนเหตุใหเกิดขอสงสัยอยางมีนัยสําคัญตอความสามารถของสหกรณในการ
ดําเนินงานตอเนื่องหรือไม ถาขาพเจาไดขอมูลสรุปวามีความไมแนนอนที่มีสาระสําคัญ ขาพเจาตองใหขอสังเกตไวใน
รายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจาถึงการเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของในงบการเงิน หรือถาการเปดเผยดังกลาวจนถึง
วันที่ในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจา อยางไรก็ตามเหตุการณหรือสถานการณในอนาคตอาจเปนเหตุใหสหกรณ
ตองหยุดการดําเนินงานตอเนื่อง
* ประเมินการนําเสนอโครงสรางและเนื้อหาของงบงานการเงินโดยรวม รวมถึงการเปดเผยขอมูลที่
เกี่ยวของ ตลอดจนประเมินวางบการเงินแสดงรายการและเหตุการณที่เกิดขึ้นโดยถูกตองตามที่ควรหรือไม
ขาพเจาไดสื่อสารกับคณะกรรมการดําเนินการสหกรณเกี่ยวกับขอบเขตและชวงเวลาของการ
ตรวจสอบตามที่ไดวางแผนไว ประเด็นที่มีนัยสําคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงขอบกพรองที่มีนัยสําคัญในระบบ
การควบคุมภายในซึ่งขาพเจาไดพบในระหวางการตรวจสอบของขาพเจา
จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ ขาพเจาไดพิจารณาเรื่องตางๆ
ที่มีนัยสําคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปจจุบันแสละกําหนดเปนเรื่องสําคัญในกรตรวจสอบ ขาพเจา
ไดอธิบายเรื่องเหลานี้ไวในรายงานของผูสอบบัญชี เวนแตกฎหมายหรือขอบังคับหามมิใหเปดเผยเรื่องดังกลาวตอ
ขาพเจา เพราะการกระทําดังกลาวสามารถคาดการณไดอยางสมเหตุสมผลวาจะมีผลกระทบในทางลบมากกวา
ผลประโยชนที่ผูมีสวนไดเสียสาธารณะจะไดจากการสื่อสารดังกลาว
งบการเงินงวดกอนตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีคนกอน(งบการเงินงวดปจจุบันมีตัวเลขเปรียบเทียบของ
งวดกอนแสดงอยูดวย) ตัวเลขที่เปรียบเทียบไมไดผานการตรวจสอบ

(ลงชื่อ)

243 หมู 6 ตําบลนาทอม
อําเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000
วันที่ 5 ตุลาคม 2560

ดํารง ทองบุญ
( นายดํารง ทองบุญ )
ผูสอบบัญชี
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- 75 สหกรณออมทรัพยตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย จํากัด
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

สินทรัพย

สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
เงินฝากชุมนุมสหกรณออมทรัพย -ออมทรัพย
เงินใหกูยืมระยะสั้น-สุทธิ
ดอกเบี้ยเงินใหกูคางรับ
วัสดุคงเหลือ
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินลงทุนระยะยาว
เงินใหกูยืมระยะยาว
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ-สุทธิ
สินทรัพยไมมีตัวตน
เงินประกันการใชไฟฟา
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย

หมายเหตุ

2

ป 2559
บาท

ป 2558
บาท

45,957,784.00
2,145.78
191,360,107.05
194,126.00
13,600.00
237,527,763.73

17,436,555.62
2,317.05
184,187,439.20
799,550.00
23,808.50
202,149,670.37

4
3
5
6

12,374,000.00
3,078,289,869.00
409,470.87
1,632,465.75
6,000.00
3,092,71,805.62
3,330,239,569.35

1,212,000.00
2,880,277,093.00
229,505.92
1,970,465.75
6,000.00
2,883,695,064.67
3,085,844,735.04

7
10

555,000,000.00
139,834,800.00

555,000,000.00
213,540,800.00

8
9

182,355,610.34
1,140,140.30
878,330,550.64

161,020,480.83
1,008,627.00
930,569,907.83

3

หนี้สินและทุนของสหกรณ

หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้น
สวนของหนี้สินไมหมุนเวียนที่ถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึ่งป
เงินรับฝาก
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
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หมายเหตุ
หนี้สินหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะยาว
เงินทุนสวัสดิการสมาชิก
หนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน
ทุนของสหกรณ
ทุนเรือนหุน (มูลคาหุนละ 10 บาท)
ทุนสํารอง
ทุนสะสมตามขอบังคับระเบียบและอื่นๆ
กําไรสุทธิประจําป
รวมทุนของสหกรณ
รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ

10
11

12

ป 2559
บาท

ป 2558
บาท

1,170,985,165.54
129,425,000.00
4,472,334.98
1,304,882,500.52
2,183,213,051.16

1,014,155,649.74
118,470,000.00
3,926,151.93
1,136,551,801.67
2,067,121,709.50

833,741,530.00
149,226,477.65
9,733,982..89
154,324,527.65
1,147,026,518.19
3,330,239,569.35

752,918,020.00
124,386,303.16
7,852,396.89
133,566,305.49
1,018,723,025.54
3,085,844,735.04

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ลงชื่อ) พลตํารวจตรี ฉัตรวรรษ แสงเพชร
(ฉัตรวรรษ แสงเพชร)
ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ) พันตํารวจเอก ณรงคฤทธิ์ ดานสุวรรณ
(ณรงคฤทธิ์ ดานสุวรรณ)
เลขานุการ
วันที่ 5 ตุลาคม 2559

- 77 สหกรณออมทรัพยตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย จํากัด
งบกําไรขาดทุน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
ป 2551
บาท

ป 2550
%

บาท

%

รายไดดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุน
เงินใหกูยืมและเงินฝาก

66,975,287.93

99.98

63,945,163.66

99.98

14,495.16

0.02

12,877.84

0.02

66,989,783.09

100.00

63,958,041.50

100.00

3,456,316.30

5.16

3,455,546.35

5.40

เงินกูยืมระยะสั้น

11,580,847.36

17.29

7,380,775.35

11.54

เงินกูยืมระยะยาว

2,280,953.47

3.40

8,673,509.62

13.56

17,318,117.13

25.85

19,509,831.32

30.50

49,671,665.96

74.15

44,448,210.18

69.50

251,842.77

0.38

255,748.37

0.40

1,600.00

0.00

1,020.00

0.00

80.00

0.00

60.00

0.00

253,522.77

0.38

256,828.37

0.40

1,426,440.00

2.13

1,300,320.00

2.03

คาตอบแทนเพื่อชวยเหลือคาครองชีพ

32,040.00

0.05

34,200.00

0.05

คาลวงเวลา

48,800.00

0.07

49,600.00

0.08

เงินสมทบประกันสังคมและกองทุนทดแทน

53,929.00

0.08

50,757.00

0.08

คาสวัสดิการเจาหนาที่

41,720.00

0.06

33,920.00

0.05

คาบําเหน็จเจาหนาที่

248,330.00

0.37

163,510.00

0.26

10,900.00

0.02

15,100.00

0.02

1,862,159.00

2.78

1,647,407.00

2.57

เงินลงทุน
รวมรายไดดอกเบีย้ และผลตอบแทนจากการลงทุน
คาใชจายดอกเบี้ยและการลงทุน
เงินรับฝาก

รวมคาใชจายดอกเบี้ยและการลงทุน
รายไดดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุนสุทธิ
บวก

รายไดที่มิใชดอกเบี้ย
เงินเฉลี่ยคืนตามสวนเงินกู
คาธรรมเนียมแรกเขา
รายไดอื่นๆ
รวมรายไดที่มิใชดอกเบี้ย

หัก

คาใชจายในการดําเนินงาน
คาใชจายเกี่ยวกับเจาหนาที่
เงินเดือนคาจาง

คาพัฒนาบุคลากร
รวมคาใชจายที่เกี่ยวกับเจาหนาที่

- 78 ป 2551

ป 2550

บาท

%

บาท

%

15,859.85

0.02

16,911.00

0.03

1.00

0.00

124,999.00

0.19

คาเสื่อมราคาเครื่องใชสํานักงาน

52,445.42

0.08

57,274.23

0.09

คาไฟฟา

34,274.08

0.05

30,880.65

0.05

2,085.55

0.00

1,788.51

0.00

104,665.90

0.15

231,853.39

0.36

0.00

0.00

0.00

0.00

คาสัมมนาขาวสารและจัดเอกสารเผยแพร

98,000.00

0.15

100,000.00

0.16

รวมคาใชจายเกี่ยวกับสมาชิก

98,000.00

0.15

100,000.00

0.16

คาเบี้ยประชุม

257,500.00

0.38

250,000.00

0.39

คาตอบแทนเลขาฯเหรัญญิกฯ

120,000.00

0.18

80,000.00

0.12

คาตอบแทนที่ปรึกษา

400,000.00

0.60

400,000.00

0.63

คาตอบแทนผูตรวจสอบกิจการ

38,400.00

0.06

38,400.00

0.06

คาธรรมเนียมตรวจสอบบัญชี

60,000.00

0.09

60,000.00

0.09

คารับรอง

56,300.00

0.08

50,000.00

0.08

คาเบี้ยเลี้ยงพาหนะ

83,550.00

0.13

59,350.00

0.09

146,254.41

0.22

139,200.07

0.22

คาของใชสํานักงาน

26,411.00

0.04

17,033.25

0.03

คาธรรมเนียมอากร

23,349.00

0.03

22,404.00

0.03

0.00

0.00

1,324.56

0.00

คาโทรศัพท

12,815.20

0.02

10,036.12

0.02

คาไปรษณีย

3,748.00

0.01

6,344.00

0.01

คาใชจายเบ็ดเตล็ด

9,339.18

0.01

17,428.00

0.03

13,500.00

0.02

24,500.00

0.04

คาใชจายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ
คาซอมบํารุงรักษาสินทรัพย
คาตัดจายสิทธิการใชประโยชนอาคารสํานักงาน

คาน้ําประปา
รวมคาใชจายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ
คาใชจายเกี่ยวกับสมาชิก
คาใชจายในการใหการศึกษาอบรมแกสมาชิก

คาใชจายดําเนินงานอื่นๆ

คาเครื่องเขียนแบบพิมพ

คาภาษีถูกหักณที่จาย

คาดูแลรักษาระบบโปรแกรมสหกรณ

- 79 สหกรณออมทรัพยตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย จํากัด
งบกระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

ป 2551

ป 2550

บาท

บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสุทธิ

46,345,412.04

41,269,038.16

52,445.42

57,274.23

สํารองบําเหน็จเจาหนาที่เพิ่มขึ้น (ลดลง)

248,330.00

163,510.00

ดอกเบี้ยเงินใหกูคางรับ (เพิ่มขึ้น) ลดลง

(2,672.00)

1,224.00

(44,178.07)

26,198.62

1.00

124,999.00

ดอกเบี้ยเงินฝากสะสมทรัพยคางจาย เพิ่มขึ้น (ลดลง)

298,594.85

(265,825.12)

ดอกเบี้ยคางจาย ชสอ. เพิ่มขึ้น (ลดลง)

(41,335.22)

9,269.90

46,856,598.02

41,385,688.79

(93,675,237.00)

(48,623,133.00)

วัสดุคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง

5,947.90

(6,273.58)

เงินยืมทดรอง (เพิ่มขึ้น) ลดลง

(20,000.00)

0.00

82,330.00

9,124.00

(46,750,361.08)

(7,234,593.79)

เงินสดจายซื้อเครื่องใชสํานักงาน

(19,350.00)

(34,490.00)

เงินสดจายซื้อหุนชุมนุมสหกรณออมทรัพย เพิ่มขึ้น

(31,000.00)

(28,500.00)

(50,350.00)

(62,990.00)

รายการปรับปรุงเพื่อการกระทบยอดกําไรสุทธิเปนเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน
คาเสื่อมราคาทรัพยสิน

ดอกเบี้ยตั๋วสัญญาใชเงินคางจาย เพิ่มขึ้น (ลดลง)
คาตัดจายสิทธิการใชประโยชนอาคารสํานักงาน

กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย
และหนี้สินดําเนินงาน
สินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้เงินใหกูแกสมาชิก (เพิ่มขึ้น) ลดลง

หนี้สินดําเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
พักเงินนําสง เพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินสดสุทธิไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน (เพิ่มขึ้น) ลดลง

เงินสดสุทธิไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมลงทุน

- 80 ป 2551

ป 2550

บาท

บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกูชุมนุมสหกรณ เพิ่มขึ้น (ลดลง)

45,712,788.34

(9,825,249.41)

5,000,000.00

(5,000,000.00)

227,726.50

0.00

8,781,195.34

4,066,037.44

เงินสดจายคาบํารุงสันนิบาตสหกรณ

(10,000.00)

(10,000.00)

เงินสะสมเจาหนาที่ เพิ่มขึ้น (ลดลง)

167,688.30

135,012.24

34,635,450.00

31,052,680.00

(1,625,658.00)

(1,215,530.00)

930,000.00

0.00

เงินสดจายเงินปนผล ป 2550

(24,353,113.00)

(21,741,379.50)

เงินสดจายเงินเฉลี่ยคืนป 2550

(8,129,968.25)

(6,620,479.75)

เงินสดจายเงินโบนัส ป 2550

(2,800,000.00)

(2,700,000.00)

เงินสดสุทธิไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน

58,536,109.23

(11,858,908.98)

เงินสดสุทธิ

11,735,398.15

(19,156,492.77)

เงินสด ณ วันตนป

2,737,454.62

21,893,947.39

เงินสด ณ วันสิ้นป

14,472,852.77

2,737,454.62

ตั๋วสัญญาใชเงิน เพิ่มขึ้น

(ลดลง)

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร เพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินรับฝาก เพิ่มขึ้น (ลดลง)

ทุนเรือนหุน เพิ่มขึ้น

(ลดลง)

เงินสดจายทุนสาธารณประโยชน
เงินทุนสวัสดิการสมาชิก(ผูค้ําประกัน)

เพิ่มขึ้น(ลดลง)

- 81 ป 2551

ป 2550

บาท

บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกูชุมนุมสหกรณ เพิ่มขึ้น (ลดลง)

45,712,788.34

(9,825,249.41)

5,000,000.00

(5,000,000.00)

227,726.50

0.00

8,781,195.34

4,066,037.44

เงินสดจายคาบํารุงสันนิบาตสหกรณ

(10,000.00)

(10,000.00)

เงินสะสมเจาหนาที่ เพิ่มขึ้น (ลดลง)

167,688.30

135,012.24

34,635,450.00

31,052,680.00

(1,625,658.00)

(1,215,530.00)

930,000.00

0.00

เงินสดจายเงินปนผล ป 2550

(24,353,113.00)

(21,741,379.50)

เงินสดจายเงินเฉลี่ยคืนป 2550

(8,129,968.25)

(6,620,479.75)

เงินสดจายเงินโบนัส ป 2550

(2,800,000.00)

(2,700,000.00)

เงินสดสุทธิไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน

58,536,109.23

(11,858,908.98)

เงินสดสุทธิ

11,735,398.15

(19,156,492.77)

เงินสด ณ วันตนป

2,737,454.62

21,893,947.39

เงินสด ณ วันสิ้นป

14,472,852.77

2,737,454.62

ตั๋วสัญญาใชเงิน เพิ่มขึ้น

(ลดลง)

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร เพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินรับฝาก เพิ่มขึ้น (ลดลง)

ทุนเรือนหุน เพิ่มขึ้น

(ลดลง)

เงินสดจายทุนสาธารณประโยชน
เงินทุนสวัสดิการสมาชิก(ผูค้ําประกัน)

เพิ่มขึ้น(ลดลง)

- 82 สหกรณออมทรัพยตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย จํากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
1. สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ
- สหกรณบันทึกบัญชีโดยใชเกณฑคงคาง
- สหกรณรับรูรายไดดอกเบี้ยตามเกณฑสัดสวนของเวลา สวนจํานวนรายไดจะเทากับอัตราดอกเบี้ยคูณดวยจํานวนเงินตนที่คางชําระตามระยะเวลาที่กูยืม
- สหกรณตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวยการจัดชั้นคุณภาพลูกหนี้เงินกูและการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญ พ.ศ.2544
- สหกรณตีราคาวัสดุคงเหลือ/ของใชสิ้นเปลืองตามราคาทุน
- คาเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ คํานวณโดยวิธีเสนตรงตามอัตราที่กําหนดไวตาม ระเบียบนายทะเบียนสหกรณวาดวยการบัญชีของสหกรณ พ.ศ.2542
- คาซอมบํารุง คาซอมแซม รวมทั้งการซื้อมาเปลี่ยนแทนสําหรับสินทรัพยรายการยอยๆถือเปนคาใชจายหักจากรายได
- สหกรณไดขออนุญาตใชประโยชนในที่ดินของราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนบร.25 เพื่อสรางอาคารสํานักงานหลังใหม ตามหนังสือที่ สอ. 705/2554 ลง
วันที่ 22 สิงหาคม 2554 และสํานักงานธนารักษพื้นที่บุรีรัมยไดรับรายการสิ่งปลูกสรางดังกลาวขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขที่ บร.25 เปนลําดับที่
35 ตามหนังสือที่กค. 0307/1393 ลงวันที่ 22 กันยายน 2554
- สิทธิการใชประโยชนในอาคารและลานเอนกประสงค ตัดจายตามอายุการใชประโยชน เปนระยะเวลา 10 ป
- เงินลงทุนระยะยาวเปนเงินลงทุนในหลักทรัพยที่ไมอยูในความตองการของตลาดแสดงดวยราคาทุน
- เงินสดในงบกระแสเงินสด หมายถึง เงินสดในมือเงินฝากธนาคารทุกประเภท และเงินฝากสหกรณทุกประเภท ทั้งนี้รวมถึงเงินฝากธนาคาร และเงินฝาก
สหกรณที่นําไปเปนหลักทรัพยค้ําประกันหนี้สินดวย

2. เงินสดและเงินฝากธนาคารประกอบดวย

เงินสด
เงินฝากธนาคาร
ออมทรัพย
รวม
3. เงินใหกูยืม ประกอบดวย

เงินใหกูยืม – ปกติ
-ลูกหนี้เงินกูฉุกเฉิน
-ลูกหนี้เงินกูสามัญ
-ลูกหนี้เงินกูพิเศษ
รวมเงินใหกูยืม
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เงินใหกูยืม – สุทธิ

ป 2559
บาท
ระยะสั้น

ป 2559
บาท
25,000.00

ป 2558
บาท
21,104.00

45,932,784.00
45,957,784.00

17,415,451.62
17,436,555.62

ป 2558
บาท
ระยะสั้น

ระยะยาว

ระยะยาว

7,321,300.00

0.00

6,767,300.00

0.00

183,151,034.00

3,040,509,801.00

175,993,652.00

2,851,313,008.00

2,854,378.00

37,780,068.00

2,328,008.00

28,964,085.00

193,326,712.00

3,078,289,869.00

185,088,960.00

2,880,277,093.0

1,96,604.95

0.00

901,520.80

0.00

191,360,107.05

3,078,289,869.00

184,187,439.20

2880,277,093.00

ณ วันสิ้นป มีลูกหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได เปนลูกหนี้เงินกูสามัญจํานวน 4,048,799.00 บาท และไดตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ไวจาํ นวน 1,96,604.95 บาท

- 83 ป 2551

ป 2550

บาท

บาท

ราคาทุน

ราคาทุน

4. เงินลงทุนประกอบดวย
เงินลงทุนระยะยาว
เงินลงทุนที่ไมอยูในความตองการของตลาด
หุนชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด

304,000.00

273,000.00

หุนชุมนุมสหกรณออมทรัพยตํารวจแหงชาติ จํากัด

10,000.00

10,000.00

หุนบริษัทสหประกันชีวิต จํากัด

20,000.00

20,000.00

334,000.00

303,000.00

ระยะสั้น

145,251,663.00

134,819,875.00

ระยะยาว

648,183,106.00

564,939,657.00

76,047.00

73,375.00

793,510,816.00

699,832,907.00

1.00

1.00

117,989.41

151,084.83

117,990.41

151,085.83

รวมเงินลงทุนระยะยาว
4.ลูกหนี้เงินกูและดอกเบี้ยคางรับ

ประกอบดวย

ดอกเบี้ยคางรับ
รวมเปนลูกหนี้เงินกูและดอกเบีย้ คางรับ
5.ที่ดิน อาคารและอุปกรณ – สุทธิ
ยานพาหนะ
เครื่องใชสํานักงาน
รวม

ประกอบดวย

สหกรณใชวิธีการบันทึกคาเสื่อมราคาโดยการลดยอดกับทรัพยสินโดยตรงไดแก รถจักรยานยนต ราคาทุน 37,000.00 บาท หักคาเสื่อม
ราคา 36,999.00 บาท คงเหลือมูลคาสุทธิ 1.00 บาท และเครื่องใชสํานักงานราคาทุน 986,370.00 บาท หักคาเสื่อมราคา
868,380.59 บาท คงเหลือมูลคาสุทธิ 117,989.41 บาท
6.สินทรัพยอื่น
ประกอบดวย
หมุนเวียน
วัสดุคงเหลือ
รวม
ไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพยอื่น

15,187.96

21,135.86

15,187.96

21,135.86

0.00

0.00

15,187.96

21,135.86
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7.รวมสินทรัพย

ป 2551

ป 2550

บาท

บาท

ประกอบดวย

หมุนเวียน

159,835,750.73

137,651,840.48

ไมหมุนเวียน

648,635,096.41

565,393,743.83

808,470,847.14

703,045,584.31

เงินรับฝากออมทรัพย

60,542,025.67

57,530,230.33

เงินรับฝากสะสมทรัพย

10,656,200.00

4,886,800.00

71,198,225.67

62,417,030.33

รวม
8. เงินรับฝาก

ประกอบดวย

รวม
ป 2551

ป 2550

ปกอนสหกรณออกตั๋วสัญญาใชเงินยอดคงเหลือยกมา 100,000,000.00 บาท ระหวางปสหกรณออกตั๋วสัญญาใชเงินแกธนาคารกรุงไทย
จํากัด (มหาชน) สํานักงานธุรกิจบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย จํานวน 9 ฉบับ เปนเงิน 315,000,000.00 บาท อัตราดอกเบี้ยรอยละ 4.40-5.38
(อัตราดอกเบี้ย เอ็ม.โอ.อาร. ลบ 1.75 ตอป) มีวันครบกําหนดตั้งแต 88-180 วัน โดยมีคณะกรรมการดําเนินการและผูจัดการเปนผูค้ําประกัน
ระหวางปชําระแลว 9 ฉบับ เปนเงิน 310,000,000.00 บาท คงเหลือ 3 ฉบับ เปนเงิน 105,000,000.00 บาท
ระหวางปสหกรณกูยืมเงินกูระยะสั้นจากชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด จํานวน 256,471,638.93 บาท อัตราดอกเบีย้ รอยละ
4.40 ตอป ชําระเมื่อครบกําหนด 1 ป โดยมีคณะกรรมการดําเนินการเปนผูค้ําประกัน
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10. หนี้สินอื่น

ป 2551

ป 2550

บาท

บาท

ประกอบดวย

หมุนเวียน
คาที่ปรึกษาคางจาย

400,000.00

400,000.00

30,000.00

30,000.00

436,244.23

137,649.38

24,559.15

65,894.37

0.00

44,178.07

เงินรอจายคืน

26,373.50

26,373.50

พักเงินนําสง

102,464.00

20,134.00

1,019,640.88

724,229.32

980,185.04

812,496.74

1,670,240.00

1,421,910.00

รวม

2,650,425.04

2,234,406.74

รวมหนี้สินอื่น

3,670,065.92

2,958,636.06

372,317,231.98

232,887,659.65

2,650,425.04

81,646,857.33

374,967,657.02

314,534,516.98

1,060,000.00

1,010,000.00

72,636.39

298,294.39

1,230,000.00

0.00

2,362,636.39

1,308,294.39

คาธรรมเนียมผูสอบบัญชีคางจาย
ดอกเบี้ยเงินรับฝากสะสมทรัพยคางจาย
ดอกเบี้ยเงินชุมนุมสหกรณคางจาย
ดอกเบี้ยตั๋วสัญญาใชเงินคางจาย

ไมหมุนเวียน
เงินสะสมเจาหนาที่
สํารองบําเหน็จเจาหนาที่

11.รวมหนี้สิน

ประกอบดวย

หมุนเวียน
ไมหมุนเวียน
รวมหนิ้สิน
12.ทุนสะสมตามขอบังคับ ระเบียบและอื่นๆ
ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล
ทุนสาธารณประโยชน
เงินทุนสวัสดิการสมาชิก(ผูค้ําประกัน)
รวม

ประกอบดวย
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10. หนี้สินอื่น

ป 2551

ป 2550

บาท

บาท

ประกอบดวย

หมุนเวียน
คาที่ปรึกษาคางจาย

400,000.00

400,000.00

30,000.00

30,000.00

436,244.23

137,649.38

24,559.15

65,894.37

0.00

44,178.07

เงินรอจายคืน

26,373.50

26,373.50

พักเงินนําสง

102,464.00

20,134.00

1,019,640.88

724,229.32

980,185.04

812,496.74

1,670,240.00

1,421,910.00

รวม

2,650,425.04

2,234,406.74

รวมหนี้สินอื่น

3,670,065.92

2,958,636.06

372,317,231.98

232,887,659.65

2,650,425.04

81,646,857.33

374,967,657.02

314,534,516.98

1,060,000.00

1,010,000.00

72,636.39

298,294.39

1,230,000.00

0.00

2,362,636.39

1,308,294.39

คาธรรมเนียมผูสอบบัญชีคางจาย
ดอกเบี้ยเงินรับฝากสะสมทรัพยคางจาย
ดอกเบี้ยเงินชุมนุมสหกรณคางจาย
ดอกเบี้ยตั๋วสัญญาใชเงินคางจาย

ไมหมุนเวียน
เงินสะสมเจาหนาที่
สํารองบําเหน็จเจาหนาที่

11.รวมหนี้สิน

ประกอบดวย

หมุนเวียน
ไมหมุนเวียน
รวมหนิ้สิน
12.ทุนสะสมตามขอบังคับ ระเบียบและอื่นๆ
ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล
ทุนสาธารณประโยชน
เงินทุนสวัสดิการสมาชิก(ผูค้ําประกัน)
รวม

ประกอบดวย

- 87 รายงานผลการตรวจสอบบัญชี
สหกรณออมทรัพยตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย จํากัด
จังหวัดบุรีรัมย
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
เสนอ นายทะเบียนสหกรณ
ตามที่นายทะเบียนสหกรณ /อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ ไดแตงตั้งใหขาพเจาเปนผูสอบบัญชีสหกรณ
ออมทรัพยตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย จํากัด สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 นั้น ขาพเจาไดตรวจสอบงบ
การเงินประจําปและแสดงความเห็นในรายงานของผูสอบบัญชีอยางไมมีเงื่อนไข ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2562 นั้น
ขาพเจาขอรายงานผลการตรวจสอบบัญชี ดังนี้
1. ขอสังเกตที่พบจากการตรวจสอบ เกี่ยวกับจุดออนของการควบคุมภายใน
1.1 ดานการบริหารจัดการทั่วไป
ณ วันสิ้นป สหกรณมีสมาชิกคงเหลือ 2,909 คน ลดลงจากปกอน 35 คน หรือรอยละ 1.19 มีทุน
ดําเนินงานทั้งสิ้น 3 ,550,304,766.55 บาท ลดลงจากปกอน จํานวน 74,123 ,268.49 บาท หรือลดลง รอยละ
2.05 มีกําไรสุทธิ จํานวน 183 ,935 ,754.75 บาท ลดลงจากปกอน จํานวน 149 ,820.73 บาท หรือลดลงรอยละ
0.08 เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยเจาหนี้เงินกูเพิ่มขึ้น แตสหกรณไมไดปรับอัตราดอกเบี้ยลูกหนี้เงินกูเพิ่มตาม และจาย
เงินกูลดลงจากปกอน
- สหกรณมีการกําหนดระบบการควบคุมภายในเหมาะสมกับการดําเนินงานและลักษณะการดําเนินธุรกิจ
มีการใชงบประมาณซึ่งที่ประชุมใหญอนุมัติไว การปฏิบัติงานของบุคลากรสวนใหญเปนไปตามที่กําหนด
คณะกรรมการดําเนินการมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามระบบอยางสม่ําเสมอ การใชจายระหวางป
โดยรวม อยูในวงเงินงบประมาณที่กําหนดไว
- ผลการประเมินคุณภาพสหกรณ จากการประเมินคุณภาพสหกรณตามหลักเกณฑที่กรมตรวจบัญชี
สหกรณกําหนด ปรากฏวาสหกรณมีชั้นคุณภาพการควบคุมภายในอยูในระดับ “ดีมาก” ซึ่งแสดงใหเห็นศักยภาพ
ของคณะกรรมการดําเนินการในการสรางกระบวนการปฏิบัติงาน การควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานที่
เหมาะสมตามระบบการควบคุมภายในที่ดี รวมทั้งบุคลากรของสหกรณไดมีการนํากระบวนการดังกลาวไปปฏิบัติ
ใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ
2. ผลการวิเคราะหความเสี่ยงทางการเงิน
2.1 ความเพียงพอของเงินทุน สหกรณมีทุนดําเนินงานทั้งสิ้น จํานวน 3,550 ,304 ,766.55 บาท
ลดลงจากปกอน จํานวน 74,123 ,268.49 บาท หรือรอยละ 2.05 ทุนดําเนินงานดังกลาว สวนใหญมาจากแหลง
เงินทุนภายนอก รอยละ 51.65 ประกอบดวย การกูยืม รอยละ 47.40 และหนี้สินอื่น ๆ รอยละ
/4.25

- 88 4.25 สวนที่เหลืออีกรอยละ 48.35 มาจากแหลงเงินทุนภายในซึ่งไดมาจากเงินรับฝากจากสมาชิก รอยละ 5.17
และทุนของสหกรณ รอยละ 43.18 หากพิจารณาถึงความเขมแข็งและเพียงพอของเงินทุนตอความเสี่ยงแลว เจาหนี้
ยังคงมีความเสี่ยงเนื่องจากสหกรณมีอัตราสวนหนี้สินทั้งสิ้นตอทุน 1.32 เทา ทุนของสหกรณจึงไมสามารถ
คุมครองหนี้สินไดทั้งหมด แตอยางไรก็ตามสหกรณก็ยังมีทุนสํารองตอสินทรัพยทั้งสิ้น 0.07 เทา รวมทั้งมี
ผลตอบแทนตอสวนทุนอีก รอยละ 12.49
2.2 คุณภาพของสินทรัพย สหกรณมีสินทรัพยลดลงจากปกอน รอยละ 2.05 สินทรัพยของสหกรณที่
มีอยูไปลงทุนในลูกหนี้เงินใหกูยืมสุทธิเปนสวนใหญถึง รอยละ 96.37 ของสินทรัพยทั้งสิ้น มีลูกหนี้ที่ไม
กอใหเกิดรายได รอยละ 0.05 สินทรัพยของสหกรณที่มีอยูไดนําไปใชในการดําเนินงานเพื่อกอใหเกิดรายได 0.08
รอบ และในขณะเดียวกันสินทรัพยที่มีอยูไดนําไปสรางผลตอบแทนใหกับสหกรณไดในอัตรารอยละ 5.13
2.3 ขีดความสามารถในการบริหาร
สหกรณดําเนินธุรกิจ
2 ดาน มีมูลคารวมทั้งสิ้น จํานวน 1,165,075,516.53 บาท มีอัตราการ
ปรับตัวลดลงจากปกอน รอยละ 11.47 มีรายละเอียดผลการดําเนินธุรกิจ ดังนี้
-ธุรกิจสินเชื่อ ระหวางปสหกรณใหเงินกูแกสมาชิก จํานวน
1,113,064,466.00 บาท
ลดลงจากปกอน 166,242,814.00 บาท หรือลดลงรอยละ 12.99 และต่ํากวาเปาหมายที่กําหนดไว รอยละ 15.95ณ
วันสิ้นป สหกรณมีลูกหนี้เงินใหกูแกสมาชิกทั้งสิ้น จํานวน 3,421,679,236.00 บาท แยกเปนลูกหนี้เงินกูฉุกเฉิน
จํานวน 10,888,300.00 บาท ลูกหนี้เงินกูสามัญ จํานวน 3,365,909,453.00 บาท ลูกหนี้เงินกูพิเศษ จํานวน
44,881,483.00 บาท ในจํานวนลูกหนี้ทั้งหมดมีลูกหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได (ศาลลมละลายกลางมีคําสั่งพิทักษ
ทรัพยเด็ดขาด) สามารถเรียกเก็บจากผูค้ําประกันได จํานวน 1 ราย เปนเงิน 1,604,894.00 บาท สหกรณไดตั้งคา
เผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว จํานวน 320,978.80 บาท เหมาะสมเพียงพอแลว
-ธุรกิจเงินรับฝาก สหกรณรับฝากเงินในระหวางป จํานวน 52
,011,050.53 บาท
เพิ่มขึ้นจากปกอน 15,325,715.76 บาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 41.78 และสูงกวาเปาหมายที่กําหนดไว รอยละ 24.77ณ
วันสิ้นปสหกรณมีเงินรับฝากจากสมาชิกทั้งสิ้น จํานวน 183,601,110.19 บาท แยกเปนเงินรับฝากออมทรัพย
จํานวน 179,397,210.19 บาท และเงินรับฝากสะสมทรัพย จํานวน 4,203,900.00 บาท โดยรับฝากเงินจากสมาชิก
ทั้งจํานวน
2.4 การทํากําไร ระหวางปสหกรณดําเนินธุรกิจมีรายไดทั้งสิ้น 278,221,037.47 บาท และมีคาใชจาย
ทั้งสิ้น 94,285,282.72 บาท ทําใหมีกําไรสุทธิ 183,935,754.75 บาท คิดเปนรอยละ 66.11 ของรายไดทั้งสิ้น
สหกรณมีกําไรเฉลี่ยตอสมาชิก 63,229.89 บาท ตอคน ถึงแมสหกรณ มีความสามารถในการทํากําไร หาก
เปรียบเทียบสัดสวนเงินออมเฉลี่ยตอสมาชิก จํานวน 429,833.28 บาท กับหนี้สินเฉลี่ยตอสมาชิก จํานวน
1,176,238.99 บาท สะทอนใหเห็นถึงกําลังความสามารถในการชําระหนี้ของสมาชิกใน
/อนาคต
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2.5 สภาพคลองสหกรณมีสัดสวนของสินทรัพยหมุนเวียนตอหนี้สินหมุนเวียน 0.40 เทา ปกอน 0.46
เทา แสดงวาสหกรณมีสภาพคลองทางการเงินต่ําเพราะในหนี้สินหมุนเวียน 1 บาท มีสินทรัพยหมุนเวียนเปน
ประกันการชําระหนี้ไดเพียง 0.40 บาท เนื่องจากแหลงเงินทุนที่สหกรณนํามาใหสินเชื่อกับสมาชิก สวนใหญมา
จากการกูยืมจากภายนอก ซึ่งเปนหนี้สินที่ถึงกําหนดชําระระยะสั้นจํานวนมาก หากแตเงินที่สหกรณใหกูกับ
สมาชิกมีงวดชําระหนี้ระยะยาว สงผลใหเกิดความไมสัมพันธกันระหวางการไดมาและการใชไปของเงินทุน
ดังนั้นการบริหารสภาพคลองของสหกรณนอกจากขึ้นอยูกับการบริหารลูกหนี้เงินใหกูแลวยังขึ้นอยูกับการแสวงหา
แหลงเงินทุนเพื่อเสริมสภาพคลองในอนาคตดวย
ผลกระทบของธุรกิจ
ผลกระทบจากอัตราดอกเบี้ย การเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยเจาหนี้เงินกูในอนาคต มี
ผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของสหกรณ เนื่องจากแหลงเงินทุนของสหกรณมาจากการรับฝากและการกูยืม
ดังนั้นหากอัตราดอกเบี้ยภายนอกมีการปรับตัวสูงขึ้นจะทําใหสหกรณมีภาระดอกเบี้ยจายเพิ่มขึ้น สงผลใหสหกรณ
ตองปรับอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากและเงินใหกู เพื่อรักษาความสามารถในการทํากําไรและรักษาแหลงเงินทุนไว ซึ่ง
จะทําใหภาระการชําระหนี้ของลูกหนี้เงินกูเพิ่มขึ้น
3. การติดตามแกไขขอสังเกต
3.1 ตามที่สหกรณไดถือใชระเบียบวาดวยเงินทุนสวัสดิการสมาชิก (ผูค้ําประกัน) พ.ศ.
2554
โดยมีเงินสวนของสมาชิกและของสหกรณ ซึ่งอาจเขาลักษณะตองหามตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต
หรือพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.
2535 สหกรณควรพิจารณาทบทวนการดําเนินงานตาม
ระเบียบดังกลาวมิใหขัดกับกฎหมายที่กําหนดไว หรือดําเนินการจัดใหมีการทําประกันภัยผานบริษัท
ประกันภัยที่ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันภัยตามกฎหมาย ซึ่งสหกรณอยูระหวางดําเนินการ
พิจารณาทบทวนระเบียบดังกลาวเพื่อมิใหขัดกับกฎหมาย

243 หมู 6 ตําบลนาทอม
อําเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000
โทร 08 5080 4309
วันที่ 8 ตุลาคม 2562

(นายดํารง ทองบุญ)
ผูสอบบัญชีสหกรณ

- 90 แบบ RQ 2
รายงาน-ระดับสหกรณ
รายงานผลการประเมินชั้นคุณภาพการควบคุมภายใน
สหกรณออมทรัพยตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย จํากัด
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

ระดับชั้นคุณภาพ
สวนที่ 1 สภาพแวดลอมการควบคุม

ดีมาก

สวนที่ 2 ความเสี่ยงและกิจกรรมควบคุม

ดีมาก

ดานการเงินการบัญชี

ดีมาก

ธุรกิจสินเชื่อ

ดีมาก

ธุรกิจเงินรับฝาก

ดีมาก

เงินลงทุนในหลักทรัพย

ดีมาก

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ

ดีมาก

เจาหนี้เงินกู

ดีมาก

สมาชิกและทุนเรือนหุน

ดีมาก

สวนที่ 3 ระบบขอมูลสารสนเทศ และการสื่อสาร

ดีมาก

สวนที่ 4 ระบบการติดตามและประเมินผล

ดีมาก
ดีมาก

โดย นายดํารง ทองบุญ

ผูสอบบัญชี ภาคเอกชน

5 ตุลาคม 2562

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุน งบกระแสเงินสด
มติที่ประชุม........................................................................................................................................................
และหมายเหตุประกอบงบการเงินประจําป 2562
.........................................................................................................................................................................................

4.2 เรื่องพิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิ
ประจําป 2562
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4.2 เรื่องพิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2562
สหกรณออมทรัพยตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย จํากัด มีกําไรสุทธิประจําป 2562 จํานวน 183,935,754.75 บาท
(หนึ่งรอยแปดสิบสามลานเกาแสนสามหมื่นหาพันเจ็ดรอยหาสิบสี่บาทเจ็ดสิบหาสตางค ) คณะกรรมการดําเนินการ
ขอเสนอที่ประชุมใหญพิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2562 ซึ่งไดจัดทํารายละเอียดการจัดสรรโดยหลักการแลว
ดังตอไปนี้
ป 2562
ป 2561
การจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2562
ปนผล 8%
ปนผล 8%
เฉลี่ยคืน 19.50%
เฉลี่ยคืน 19%
1. เปนเงินสํารองไมนอยกวารอยละ 10 ของกําไรสุทธิ 30,048,839.75 16.34% 35,161,838.48 19.10%
2. เปนคาบํารุงสันนิบาตสหกรณ รอยละ 1
ของกําไรสุทธิแตไมเกิน 30,000.00 บาท
30,000.00 0.02%
30,000.00 0.02%
3. เปนเงินปนผลตามหุนที่ชําระแลวใหจายไดไมเกิน
อัตรารอยละ10 ตอปโดยคิดตามสวนระยะเวลา
สหกรณฯ คิดใหรอยละ 8
81,394,817.00 44.25% 75,122,724.00 40.81%
4. เปนเงินเฉลี่ยคืนใหแกสมาชิกตามสวนจํานวนรวม
แหงดอกเบี้ยเงินกู สหกรณฯ คิดใหรอยละ 19.50
53,362,098.00 29.01% 51,671,013.00 28.07%
5. เปนเงินโบนัสไมเกินรอยละ 10 ของกําไรสุทธิ
6,000,000.00 3.26% 6,000,000.00 3.26%
6. เปนทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผลไมเกินรอยละ 2
ของทุนเรือนหุน
100,000.00 0.05%
100,000.00 0.05%
7. เปนเงินทุนสาธารณประโยชนไมเกินรอยละ 10
ของกําไรสุทธิ
4,000,000.00 2.18% 3,000,000.00 1.63%
8. เปนเงินทุนสวัสดิการสมาชิก (ผูค้ําประกัน)
ไมเกินรอยละ10 ของกําไรสุทธิ
9,000,000.00 4.89% 13,000,000.00 7.06%
183,935,754.75 100% 184,085,575.48 100%

กลับมาเปนของ
สมาชิกโดยตรง
, 73.26%

เปน
การจัดสรรกําไรสุ
ทธิ
ผลประโยชนแก

สมาชิกโดย
สวนรวม
, 23.46%
เปนสวนของ
กรรมการและ
เจาหนาที่
3.26%
เปน, ของ
สันนิบาตสหกรณ
แหงประเทศไทย
, 0.02%

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

73.26%
23.46%
3.26%
0.02%

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

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

บาท
บาท
บาท
บาท

จากการจัดสรรขางตน
ไดพิจารณาดวยเหตุผล กลาวคือ
1. ใหเงินปนผลรอยละ 8 ดวยเหตุผลวา เงินปนผลเปนการใหกําลังใจใหกับสมาชิกที่พยายามเก็บออมเงิน
รายเดือนไว และเปนเงินที่สมาชิกไดประโยชนกันทุกคน (สมาชิกมีหุน 100.- บาท ไดผลตอบแทน 8.- บาท)
2. ใหเงินเฉลี่ยคืนรอยละ 19.50 ดวยเหตุผลวา รายไดสวนใหญไดมาจากการปลอยสินเชื่อเงินกูใหกับสมาชิก
จึงเห็นควรใหผลตอบแทนในรูปของเงินเฉลี่ยคืนรอยละ 19.50 (สมาชิกเสียดอกเบี้ย 100.- บาท จะไดคืน 19.50 บาท)
เทากับวาสมาชิกเสียดอกเบี้ยเงินกูใหกับสหกรณฯ ในอัตรารอยละ 8 ตลอดทั้งป สมาชิกจะเสียดอกเบี้ยเงินกูใหกับ
สหกรณฯ เหลือเพียงรอยละ 6.4 4 บาท ตอป หรือรอยละ 0.5 3 สตางค ตอเดือน ซึ่งเงินเฉลี่ยคืนนี้กูจากสถาบัน
การเงินอื่นจะไมมีให
3. นอกจากจํานวนเงินที่สมาชิกไดแลว เงินที่เหลือไดปดเขาเปนทุนสํารอง,ทุนสาธารณประโยชน และเงินทุน
สวัสดิการ ซึ่งเปนผลประโยชนสวนรวมตอไป
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
อนุมัติตามที่คณะกรรมการเสนอ
มติที่ประชุม........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................

4.3 เรื่องพิจารณากําหนดวงเงินกูยืม
หรือค้ําประกันประจําป 2563
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4.3 เรื่องพิจารณากําหนดวงเงินกูยืมหรือค้ําประกันประจําป 2563
อาศัยความตามขอ 17 แหงขอบังคับสหกรณออมทรัพยตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย จํากัด
“วงเงินกูยืมหรือค้ําประกัน ที่ประชุมใหญอาจกําหนดวงเงินกูยืมหรือการค้ําประกันสําหรับปหนึ่งๆ ไวตาม
ที่จําเปนและสมควรแกการดําเนินงาน วงเงินซึ่งกําหนดดังวานี้ ตองไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ
ถาที่ประชุมใหญยังมิไดกําหนด หรือนายทะเบียนสหกรณยังมิไดใหความเห็นชอบวงเงินกูยืมหรือการค้ําประกัน
สําหรับปใด ก็ใหใชวงเงินกูยืมหรือการค้ําประกันสําหรับปกอนไปพลาง”
สําหรับปบัญชี 2562 สหกรณออมทรัพยตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย จํากัด ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญสามัญ
ประจําป 256 1 และไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณใหใชวงเงินกูยืมหรือค้ําประกันประจําปจํานวน
1,896,700,000.- บาท (หนึ่งพันแปดรอยเกาสิบหกลานเจ็ดแสนบาทถวน)
ในปบัญชี 2563 เพื่อรองรับการดําเนินธุรกิจตามแผนงานที่วางไว ใหสามารถบริการสมาชิกไดอยางทั่วถึง
และรักษาสภาพคลองไดอยางพอเพียง จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมใหญกําหนดวงเงินซึ่งสหกรณฯ อาจกูยืมหรือค้ํา
ประกันประจําป 2563 ในปบัญชีสิ้นสุด 30 กันยายน 2563 เปนเงินจํานวน 1, 974,000,000.- บาท ( หนึ่งพันเการอยเจ็ดสิบสี่ลานบาทถวน)
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
พิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทใหสหกรณฯ กําหนดวงเงินกูยืมหรือค้ําประกันประจําปสิ้นสุด
มติที่ประชุม........................................................................................................................................................
วันที่ 30 กันยายน 2563 ไวไมเกิน 1,974,000,000.- บาท (หนึ่งพันเการอยเจ็ดสิบสี่ลานบาทถวน)
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................

4.4 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการ
ประจําป 2563
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4.4 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการประจําป 2563
ในที่ประชุมใหญสามัญประจําป 25 61 ไดเลือกนางสาวอารีรัตน สมานดุษณี เปนผูตรวจสอบกิจการ
ประจําป 2562 ซึ่งมีวาระการทํางาน 1 ป สหกรณฯ ตองเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการประจําป 256 3 จํานวน 1 ทาน
แทนคนเดิมที่ครบวาระ แตผูที่ครบวาระอาจไดรับเลือกตั้งซ้ําอีกไดทั้งนี้คณะกรรมการดําเนินการไดมีมติเห็นชอบเสนอ
นางสาวอารีรัตน สมานดุษณี เปนผูตรวจสอบกิจการตอมีประวัติโดยยอดังนี้
การปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชี
1. เขาปฏิบัติงานเปนประจําทุกเดือน อยางนอยเดือนละ 2 ครั้ง โดยมีผูชวยผูตรวจสอบกิจการจํานวน 2-4 คน
2. เสนอรายงานผลการตรวจสอบตอที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการเปนประจําทุกเดือน
3. ขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบมีดังนี้
- ตรวจสอบความถูกตองของการบันทึกบัญชีตามเอกสารหลักฐาน
- ตรวจสอบการปฏิบัติงานดานการเงินตามระเบียบและขอกําหนดของสหกรณ
- ตรวจสอบการดําเนินงานตามวัตถุประสงค ขอบังคับ ระเบียบ และมติที่ประชุม
- ตรวจสอบการบริหารของคณะกรรมการดําเนินการตามแผนงานและงบประมาณที่กําหนดไว
การศึกษา
ระดับปริญญาตรี
- บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) จากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
- นิติศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยรามคําแหง
ระดับปริญญาโท
- บัญชีมหาบัณฑิต จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- นิติศาสตรมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยรามคําแหง
ประสบการณการทํางาน
- อาจารย
7 ประจําสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร
- ผูสอบบัญชีภาษีอากร
- ผูตรวจสอบกิจการ สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย จํากัด (พ.ศ.2549-ปจจุบัน)
- ผูตรวจสอบกิจการ สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลสุรินทร จํากัด (พ.ศ.2551-ปจจุบัน)
- ผูตรวจสอบกิจการ สหกรณออมทรัพยขาราชการตํารวจนครราชสีมา จํากัด (พ.ศ.2554-2556)
- ผูตรวจสอบกิจการ สหกรณออมทรัพยขาราชการตํารวจสุรินทร จํากัด (พ.ศ.2556-ปจจุบัน)
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
อนุมัติเลือก นางสาวอารีรัตน สมานดุษณี เปนผูตรวจสอบกิจการประจําป 2563
มติที่ประชุม........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................

4.5 เรื่องพิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีและ
กําหนดคาธรรมเนียมการสอบบัญชี
ประจําป 2563
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4.5 เรื่องพิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีและกําหนดคาธรรมเนียมการสอบบัญชีประจําป 2563
มีผูสอบบัญชีภาคเอกชนที่ขึ้นทะเบียนกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ เสนอบริการตรวจสอบบัญชีมายังสหกรณ
ออมทรัพยตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย จํากัด จํานวน 2 ราย คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเบื้องตนแลวเห็นควร
นําเสนอที่ประชุมใหญพิจารณาทั้ง 2 ราย
จึงเสนอที่ประชุมใหญพิจารณาคัดเลือก 1 ราย เพื่อเปนผูสอบบัญชีสําหรับปสิ้นสุดทางบัญชี 30 กันยายน
2563 โดยมีขอมูลประกอบการพิจารณา ดังนี้
รายการเปรียบเทียบขอมูล
รายละเอียดการเสนอบริการสอบ
นายประเทือง กลิ่นคลายกัน
นางวรพินดา สารศรี
บัญชี
1. การเขาปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชี
- จํานวนครั้งที่เขาตรวจสอบ
- เขาตรวจสอบบัญชีดวยตนเอง
- เขาตรวจสอบบัญชีดวยตนเอง
พรอมผูชวยอยางนอยปละ 4 ครั้ง พรอมผูชวยอยางนอยปละ 3 ครั้ง
- จํานวนผูชวย
- มีผูชวยเขารวมทําการตรวจสอบ - มีผูชวยเขารวมทําการตรวจสอบ
ไมนอยกวา 2 คน
ไมนอยกวา 2 คน
2 . การจัดทํารายงานผลการ
ตรวจสอบ
- รายงานผลการตรวจสอบบัญชี
- รายงานผลการตรวจสอบบัญชี
- รายงานระหวางป
ระหวางปใหสหกรณทราบ
ระหวางปใหสหกรณทราบ
- รายงานประจําป
- รายงานการตรวจสอบบัญชี
- รายงานการตรวจสอบบัญชี
ประจําป ตามระเบียบที่
ประจําป ตามระเบียบที่
นายทะเบียนสหกรณกําหนด
นายทะเบียนสหกรณกําหนด
3. บริการการอื่นๆ
- ยินดีใหคําแนะนําในการบริหาร - การเขารวมประชุมใหญหรือ
การเงิน การบัญชีตามที่เห็นสมควร ประชุมคณะกรรมการเปนไปตามที่
โดยไมถือเปนคาบริการพิเศษ
สหกรณรองขอ
แตอยางใด
- ยินดีจะเขารวมประชุมใหญหรือ
ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
ทุกครั้ง ตามที่สหกรณรองขอ
5. คาธรรมเนียมการสอบบัญชี
- จํานวนเงิน
- 90,000.- บาท
- 120,000.- บาท
- การเบิกคาธรรมเนียม
- จะพิจารณาตามความเหมาะสม - จะพิจารณาตามความเหมาะสม
และความจําเปน
และความจําเปน
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมมีมติอนุมัติเปนเอกฉันทเลือก นายประเทือง กลิ่นคลายกัน ผูชํานาญงานตรวจสอบ
มติที่ประชุม......................................................................................................................................................
บัญชีสหกรณ ใหเปนผูสอบบัญชีสหกรณสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 คาธรรมเนียมการสอบบัญชีจํานวน
........................................................................................................................................................................................
90,000.- บาท (เกาหมื่นบาทถวน)
........................................................................................................................................................................................

4.6 เรื่องพิจารณาอนุมัติแผนงานโครงการ
และงบประมาณรายจาย - รายรับ
ประจําป 2563
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4.6 เรื่องพิจารณาอนุมัติแผนงานโครงการและงบประมาณรายจาย - รายรับ ประจําป 2563
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย
จํากัด ขอเสนอแผนงานและ
งบประมาณรายรับ - รายจาย ประจําป 2563 เพื่อใหเปนไปในทิศทางเดียวกันกับแผนกลยุทธฉบับที่ 1 (ปบัญชี 2561
- 2564) ซึ่งใชเปนเครื่องมือการบริหารจัดการในการนําแผนกลยุทธ มาใชในการจัดทําแผนงานประจําป 2563 สรุปได
เปนดังนี้
1. วิสัยทัศน
“เปนองคกรการเงินที่มั่นคง บริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ พัฒนาคุณภาพชีวิต แกสมาชิกและสังคม
ยึดหลักธรรมาภิบาล มุงมั่นพัฒนาสูยุค 4.0”
2. พันธกิจ
สหกรณออมทรัพยตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย จํากัด ไดกําหนดพันธกิจเพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนที่กําหนดไว
เพื่อประโยชนแกสมาชิกและขบวนการสหกรณ ดังนี้
พันธกิจที่ 1. พัฒนาองคกรใหมีความมั่นคงทางการเงิน
พันธกิจที่ 2. พัฒนาองคกร บุคลากร ใหมีความเขมแข็ง ภายใตการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
พันธกิจที่ 3. พัฒนาระบบการเงิน และสวัสดิการ ใหสอดคลองกับความตองการของสมาชิก
พันธกิจที่ 4. พัฒนาปรับปรุง อาคารสํานักงาน อุปกรณ และระบบเทคโนโลยี ใหมคี วามทันสมัยและ
เหมาะสม
พันธกิจที่ 5.พัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกใหดีขึ้น และสนับสนุนชวยเหลือสังคม
จากวิสัยทัศน พันธกิจ และแผนกลยุทธฉบับที่ 1 (ตั้งแตป 2561 - 2564) จึงไดจัดทําแผนงานประจําป 2563
ดานตางๆ ไวดังนี้ (รายละเอียดปรากฏในหนา 97 - 99)

- 97 แผนงานโครงการประจําป 2563
ลําดับ
แผนงานโครงการ
1. โครงการปรับปรุงและพัฒนา
ระบบฐานขอมูลสมาชิกและ
ระบบรักษาความปลอดภัย
ฐานขอมูลสมาชิก

ตัวชี้วัด
(1) ระดับความสําเร็จในการ
จัดหาโปรแกรมระบบงาน
สหกรณออมทรัพย

2.

โครงการพัฒนาระบบสื่อสาร
ขอมูล/ขาวสาร/วารสาร/SMS

(1) ระดับความสําเร็จในการ
พัฒนาโปรแกรมระบบงาน
สารสนเทศของสหกรณ

3.

โครงการอบรมสัมมนาใหความรู
แกกรรมการ,เจาหนาที่ และ
สมาชิก

(1) ระดับความสําเร็จในการ
สงเสริมให กรรมการ,เจาหนาที่
และสมาขิก เขารับการอบรม
หลักสูตรตางๆ

4.

โครงการระดมเงินฝาก
เพิ่มทุนเรือนหุน

(1) ระดับความสําเร็จในการ
เชิญชวนใหสมัครเขาเปนสมาชิก
สหกรณ

กิจกรรม
รายละเอียดคาใชจาย
(1) ดําเนินการพัฒนาปรับปรุง
(1) คาบริการผูดูแลระบบ
ฐานขอมูลเดิม
ฐานขอมูล
(2) ดําเนินการพัฒนา ดูแล
(2) คาบริการดูแลรักษา
รักษาโปรแกรมเครื่อง
โปรแกรม
คอมพิวเตอร
(3) คาใชจายอื่นๆ
(3) ดําเนินการพัฒนาโปรแกรม
ระบบสหกรณจากระบบ
ปฏิบัติการวินโดวเอ็กซพี เปน
ระบบปฏิบัติการวินโดว 10
(1) เพิ่มชองทางการ
(1) คาบริการผูดูแลระบบ
ติดตอสื่อสารกับสมาชิก
(2) คาใชจายอื่นๆ
(2) พัฒนาระบบสื่อสารเพื่อ
ความสะดวกและรวดเร็ว
(3) สรางความพึงพอใจ
(1) สํารวจความตองการของ
(1) คาวิทยากร
สมาชิก
(2) คาอาหาร เครือ่ งดื่ม
(2) จัดฝกอบรมใหความรู
(3) คาเอกสาร
เพิ่มพูนทักษะของบุคลากรใหมี
(4) คาใชจายอื่นๆ
ศักยภาพยิ่งขึ้น
(3) สงเสริมใหความรูดาน
วิชาการแกสมาชิก
(1) ประชาสัมพันธ รณรงค
(1) คาเอกสารประชาสัมพันธ
เปดรับสมาชิกใหม
(2) คาใชจายอื่นๆ

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

อยูในงบประมาณหมวด
คาใชสอย
- คาจัดอบรมสัมมนาให
ความรูแกกรรมการ, เจาหนาที่
และสมาชิก 200,000.10,000.-

- 98 ลําดับ
แผนงานโครงการ
5. โครงการสงเสริมการออม
เพิ่มรายไดลดคาใชจาย

ตัวชี้วัด
(1) ระดับความสําเร็จในการ
เชิญชวนใหสมาชิกออมเงินในรูป
ของการออมเงินหรือซื้อหุน

6.

โครงการใหสวัสดิการแกสมาชิก

(1) ระดับความสําเร็จในการ
จัดสวัสดิการใหกับสมาชิก

7.

โครงการสงเสริมกีฬาสานสัมพันธ

(1) ระดับความสําเร็จในการ
จัดกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ
ระหวางหนวยงานและสมาชิก

8.

โครงการสงเสริมอาชีพแกสมาชิก
(1) ระดับความสําเร็จในการ
และครอบครัวสมาชิก
สงเสริมอาชีพแกสมาชิกและ
ครอบครัวสมาชิก

9.

โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา
แกเยาวชน

(1) ระดับความสําเร็จในการ
สงเสริมดานการศึกษาใหกับ
เยาวชน

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

รายละเอียดคาใชจาย
(1) คาเอกสาร แผนพับ
ประชาสัมพันธ
(2) คาใชจายตางๆ

(1) คาสนับสนุนสงเสริม
กิจกรรมตางๆ ของสมาชิก
(2) คาของที่ระลึก
(3) คาใชจายอื่นๆ
(1) จัดกิจกรรมกีฬาเพื่อสราง
(1) คาบริจาคสมทบทุน
ความสัมพันธอันดีระหวางสมาชิก สงเสริม สนับสนุนกิจกรรม
(2) เขารวมกิจกรรมกับ
ของชุมชน
สํานักงานสหกรณจังหวัด
(2) คาใชจายอื่นๆ
(3) สนับสนุนกิจกรรมของ
หนวยงานอื่น
(4) รวมกิจกรรมของหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ
(1) ใหความรูดานอาชีพเสริม
(1) คาวิทยากร
แกสมาชิกและครอบคลุมถึง
(2) คาอาหารเครื่องดื่ม
ครอบครัวสมาชิก
(3) คาเอกสาร
(4) คาใชจายอื่นๆ
(1) เขารวมกิจกรรมในหนวยงาน
(1) คาบริจาค สมทบทุน
และชุมชนในพื้นที่ใกลเคียง
สงเสริมสนับสนุนกิจกรรม

(2) สนับสนุนกิจกรรมของ
หนวยงานของหนวยงานตางๆ
(3) สรางความสัมพันธอันดี
ระหวางสหกรณกับหนวยงาน
ในชุมชน

งบประมาณ (บาท)
10,000.-

100,000.-

210,000.-

60,000.-

10,000.-

- 99 ลําดับ
แผนงานโครงการ
10. โครงการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

11.

โครงการสนับสนุนสงเสริม
ใหความรวมมือกับสังคมและ
ชุมชน

1. โครงการที่ 1 - 3
2. โครงการที่ 4 -11

ตัวชี้วัด
(1) ระดับความสําเร็จในการ
เขารวมกิจกรรมในสังคมและ
ชุมชน

(1) ระดับความสําเร็จในการ
เขารวมกิจกรรมในสังคมและ
ชุมชน

กิจกรรม
(1) เขารวมกิจกรรมใน
หนวยงานและชุมชนในพื้นที่
ใกลเคียง
(2) สนับสนุนรวมมืออนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมของชุมชน
(1) เขารวมกิจกรรมใน
หนวยงานและชุมชนในพื้นที่
ใกลเคียง
(2) สนับสนุนกิจกรรมของ
หนวยงานของหนวยงานตางๆ
(3) สรางความสัมพันธอันดี
ระหวางสหกรณ กับหนวยงาน
ในชุมชน

รายละเอียดคาใชจาย
(1) คาบริจาค สมทบทุน
สงเสริมสนับสนุนกิจกรรม
(2) คาใชจายอื่นๆ

งบประมาณ (บาท)
50,000.-

(1) คาบริจาค สมทบทุน
สงเสริมสนับสนุนกิจกรรม
ของชุมชน
(2) คาของที่ระลึก
(3) คารับรองหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ
(4) คาใชจายอื่นๆ

50,000.-

รวมแผนงาน 11 โครงการ แยกเปนรายละเอียดดังนี้

อยูในงบประมาณหมวดคาใชสอย
อยูในงบประมาณคาใชจายในการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ
รวมแผนงาน 11 โครงการ เปนเงินทั้งสิ้น

รวมเปนเงิน
--- ” ---

500,000.- บาท
500,000.- บาท
1,000,000.- บาท

- 100 เรื่องการพิจารณางบประมาณรายจายและประมาณการรายรับประจําป 2563
งบประมาณรายจายประจําป 2563 (ตั้งแต 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)
ประเภทรายจาย
ป 2562
ป 2563
คําประกอบคําชี้แจง
ตั้งไว
จายจริง
ขอตั้ง
1.หมวดเงินเดือน
- เงินเดือน
3,100,000 2,427,480 3,100,000 - จายเปนเงินเดือนเจาหนาที่จํานวน

- คาจาง

108,000

108,000

108,000

332,000

329,952

333,400

- คาตรวจสอบกิจการ

102,000

102,000

102,000

- คาเบี้ยประชุม

570,000

482,400

570,000

- คาตอบแทนที่ปรึกษา
คณะกรรมการ

900,000

900,000

900,000

2.หมวดคาตอบแทน
- คาตอบแทนเจาหนาที่
การเงินและเจาหนาที่
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
สหกรณ

9 คน เปนเงิน 2,629,560.- บาท
โดยถือจายตามบัญชีอัตราเงินเดือน
ตามระเบียบและตั้งไวเพื่อจายกรณี
1.รับเจาหนาที่เพิ่ม 3 คน
2.ปรับบัญชีเงินเดือนระหวางป
ตามโครงสรางการเปลี่ยนแปลงของ
ทางราชการหรือตามที่คณะกรรมการ
ดําเนินการเห็นสมควร
- จายเปนคาแมบานสําหรับทําความ
สะอาด 1 คน เดือนละ 9,000.- บาท
รวมเปนเงิน 108,000.- บาท

- จายสมนาคุณแกเจาหนาที่การเงิน
ทุกสภ. ,เจาหนาที่โอนขอมูลเงินเดือน
เจาหนาที่ดูแลในดานเว็บไซตของ
สหกรณและเจาหนาที่ที่ประสานงาน
เกี่ยวกับงานของสหกรณในดานตางๆ
- จายเปนคาตรวจสอบกิจการของ
ผูตรวจสอบกิจการตามที่ประชุมใหญ
เลือกตั้ง เดือนละ 8,500.- บาท
ประมาณ12 ครั้ง
- จายเปนคาเบี้ยประชุม
คณะกรรมการอํานวยการ,
คณะกรรมการดําเนินการ 15 คน,
ที่ปรึกษาไมเกิน 35 คน และผูเขารวม
ประชุมประจําเดือน และจายเปน
คาเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการ
ชุดตางๆ ตามที่คณะกรรมการ
ดําเนินการมอบหมาย
- จายคาตอบแทนที่ปรึกษา
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิที่สหกรณ
แตงตั้งตามระเบียบสหกรณเมื่อสิ้น
ปงบประมาณ
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ป 2562
ตั้งไว
จายจริง
90,000
80,000

ป 2563
ขอตั้ง
90,000

3.หมวดคาวัสดุ
- เครื่องเขียนแบบพิมพ

250,000

165,227.80

250,000

- คาวัสดุอื่นๆ

50,000

15,368

50,000

4.หมวดครุภัณฑ
- เครื่องใชสํานักงาน

300,000

---

400,000

- คาตอบแทนผูสอบบัญชี
ภาคเอกชน

คําประกอบคําชี้แจง
- จายเปนคาสอบบัญชีใหผูสอบบัญชี
ภาคเอกชน ซึ่งเปนบุคคลที่ที่ประชุม
ใหญอนุมัติ
- จายเปนคาเครื่องเขียนแบบพิมพ
ในกิจการสหกรณเชนใบเสร็จรับเงิน
กระดาษตอเนื่อง,ทะเบียนตางๆ,
กระดาษถายเอกสาร,สมุดคูฝากทุก
ประเภท,ใบฝาก,ใบถอนแบบพิเศษ
ตอเนื่อง และอื่นๆ เปนตน
- จายเปนคาจัดซื้อของใชสํานักงาน
เชน น้ํายาสุขภัณฑ/ตรายาง/ยากําจัด
ปลวก/ธงชาติ/กระดาษชําระ/เครื่อง
เย็บกระดาษ/ไมกวาด เปนตน
เพื่อใหการดําเนินงานของสหกรณ
มีประสิทธิภาพสูงสุดและทดแทน
อุปกรณคอมพิวเตอรที่เสื่อมสภาพ
จึงขอจัดซื้ออุปกรณคอมพิวเตอร
และครุภัณฑเพื่อใชในสํานักงานดังนี้
1. เครื่องคอมพิวเตอรจํานวน
7 เครื่อง เพื่อรองรับระบบปฏิบัติการ
วินโดว 10
2. เครื่องคอมพิวเตอร SERVER
จํานวน 1 เครื่อง
3. เครื่องปริ้นเตอรหัวเข็มแคร
ยาวจํานวน 3 เครื่อง ทดแทน
เครื่องเดิมที่ใช
สําหรับ ปริ้น
แผนทะเบียน
4. เครื่องปริ้นเตอรเลเซอร
จํานวน 1 เครื่อง ทดแทนเครื่องเดิม
ที่ใชสําหรับพิมพสัญญาเงินกู
5. เครื่องนับธนบัตรจํานวน
1 เครื่อง ทดแทนเครื่องเดิมที่ชํารุด
6. เครื่องปรับอากาศจํานวน
1 เครื่อง
7. กลองวงจรปดพรอมเดินสาย
และอุปกรณควบคุมจํานวน 1 ชุด
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ป 2562
ตั้งไว
จายจริง

ป 2563
ขอตั้ง

8.ตูเก็บเครื่องคอมพิวเตอร
SERVER จํานวน 1 ตู
9. เต็นทจํานวน 2 หลัง เพื่อไว
อํานวยความสะดวกและใหบริการกับ
สมาชิก
10. ตูเก็บเอกสารและครุภัณฑ
อื่นๆ ของสํานักงาน

- เครื่องใชสํานักงาน (ตอ)

5.หมวดคาใชสอย
- คาเบี้ยเลี้ยงพาหนะ

200,000

64,304

200,000

- คาเบี้ยเลี้ยงพาหนะ
เลขานุการและเหรัญญิก

168,000

168,000

168,000

- คารับรอง

150,000

67,726.31

150,000

- คาลวงเวลา

100,000

60,300

100,000

- คาจัดอบรมสัมมนาให

200,000

---

200,000

- คาพัฒนาบุคลากร
- คาใชจายในการดําเนินงาน
ตามแผนกลยุทธ

50,000
500,000

6,912
314,500

50,000
500,000

ความรูแกกรรมการ
เจาหนาที่ และสมาชิก

คําประกอบคําชี้แจง

- จายเปนคาเบี้ยเลี้ยงพาหนะสําหรับ
กรรมการ,เจาหนาที่,สมาชิก หรือ
บุคคลภายนอกที่สหกรณมีความ
จําเปนขอใหเดินทางไปปฏิบัติงานของ
สหกรณ
- จายคาเบี้ยเลี้ยงพาหนะสําหรับ
กรรมการผูทําหนาที่เลขานุการและ
เหรัญญิกรวมเดือนละ 14,000.- บาท
12 เดือน เปนเงิน 168,000.- บาท
- จายสําหรับเปนคารับรอง
คณะกรรมการและที่ปรึกษาที่มา
ประชุมสหกรณ และเขารวมกิจกรรม
ในโอกาสตางๆ ของสหกรณ
ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย,รับรองแขก
ที่มาเยี่ยมชมกิจการ รวมทั้ง
ผูตรวจสอบกิจการ,ผูสอบบัญชี และ
สมาชิกสหกรณ
- จายเปนคาลวงเวลาของเจาหนาที่
ในวันหยุด หรือนอกเวลาราชการ
กรณีมีงานเรงดวน,การตรวจสอบ
ยอดหุน-หนี้เงินฝาก,รวบรวมขอมูล
เพื่อนําเสนอที่ประชุมใหญสามัญและ
วิสามัญ เปนตน
- จายสําหรับการจัดโครงการอบรม
สัมมนาใหความรูกับสมาชิก
- สําหรับเจาหนาที่ในการศึกษาอบรม
- จายสําหรับการจัดทําโครงการ
ตามแผนกลยุทธ
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ป 2562
ตั้งไว
จายจริง
300,000
36,000

ป 2563
ขอตั้ง
300,000

- คาซอมแซมบํารุงและ
รักษาทรัพยสิน

100,000

57,644

100,000

- คาใชจายวันประชุมใหญ

300,000

100,597

500,000

- คาของสมนาคุณ

800,000

800,000

800,000

- คาอากรและคาธรรมเนียม

100,000

25,543

50,000

- คาใชจายอื่นๆ

100,000

---

100,000

- คาโปรแกรมสหกรณฯ,
คาบํารุงรักษาโปรแกรม
และคาดูแลพัฒนาระบบ

คําประกอบคําชี้แจง
- คาพัฒนาโปรแกรมระบบสหกรณ
จากระบบปฏิบัติการวินโดวเอ็กซพี
เปนระบบปฏิบัติการวินโดว 10
- คาดูแลบํารุงรักษาโปรแกรมระบบ
สหกรณรายปจํานวน 15,000.- บาท
- คาเชาพื้นที่เก็บขอมูลเว็บไซต
(Hosting) และชื่อเว็บไซต ( Domain
name) ปละ 1,500.- บาท
- คาดูแลระบบสมาชิกออนไลนปละ
8,000.- บาท
- คาบริการสงขอความ ( SMS) ปละ
5,000.- บาท(ยังไมรวม
ภาษีมูลคาเพิ่ม)
- ใชจายในการพัฒนาปรับปรุง
โปรแกรมสหกรณ,คาเบี้ยเลี้ยง,และคา
พัฒนาเว็บไซตของสหกรณ
- คาตออายุโปรแกรมแอนตี้ไวรัส
3,000.- บาท
- จายเปนคาซอมแซมบํารุง
เครื่องคอมพิวเตอร,เครื่องปรับอากาศ
คาน้ํามันหลอลื่น,คาใชจายในการ
ซอมบํารุงยานพาหนะและทรัพยสิน
อื่นของสหกรณ
- จายเปนคาใชจายตางๆ ในวัน
ประชุมใหญสามัญประจําป และการ
ประชุมใหญวิสามัญ
จัดทําของที่ระลึกสําหรับสมนาคุณ
แกสมาชิกตามที่คณะกรรมการ
ดําเนินการพิจารณา
- คาธรรมเนียมในการโอนเงิน
ชําระหนี้สถาบันการเงินตางๆ
- คาธรรมเนียมการโอนเงินกูสามัญ
ระบบบาทเนต
- คาสมุดเช็คและคาธรรมเนียมอื่น
- เผื่อสําหรับเปนการสํารองในกรณีที่
มีคาใชจายที่ไมไดคาดการณไวกอน
แตจะตองขออนุมัติจาก
คณะกรรมการกอน
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- คาใชจายเบ็ดเตล็ด

ป 2562
ตั้งไว
จายจริง
35,000
24,465.43

ป 2563
ขอตั้ง
35,000

- คาน้ํามันรถ

15,000

12,000

15,000

- คาใชจายในการดําเนินคดี

100,000

---

300,000

คําประกอบคําชี้แจง
- จายสําหรับเปนคาใชจายไมสามารถ
จัดเปนคาใชจายหมวดอื่นได
- จายสําหรับเปนคาน้ํามันรถที่ใช
ในการติดตองานเกี่ยวกับสหกรณ
- จายสําหรับเปนคาใชจายในการ
ดําเนินคดีตางๆ ของสหกรณ
- จายเปนคาหนังสือพิมพรายวันและ
วารสารไวที่สํานักงานสหกรณ
- จายเปนคาน้ําดื่ม,กาแฟและของวาง
คณะกรรมการ/ที่ปรึกษา/สมาชิก/
ผูที่เขามาติดตองานสหกรณ
- เพื่อเปนการแสดงการไวอาลัยใหกับ
สมาชิกที่เสียชีวิต
- สําหรับจายคาเบี้ยประกันภัยอาคาร
สํานักงานและเครื่องใชสํานักงาน

- คาหนังสือพิมพและ
วารสาร
- คาเครื่องดื่ม

5,000

4,180

5,000

30,000

14,185

30,000

- คาพวงหรีด

30,000

16,000

30,000

- คาประกันภัยอาคาร

5,000

---

5,000

6.ที่ดินและสิ่งปลูกสราง
- คาปรับปรุงภูมิทัศน

100,000

---

100,000

7.หมวดสวัสดิการ
- คาสวัสดิการ

- เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนภายในอาคาร
และรอบบริเวณอาคารสํานักงาน
สหกรณ

60,000

19,080

60,000

90,000

78,155

150,000

8.หมวดสาธารณูปโภค
- คากระแสไฟฟา

- คารักษาพยาบาลเจาหนาที่สหกรณ
และสําหรับเปนคาตรวจสุขภาพ
ประจําปคารักษาพยาบาล,
คาเครื่องแบบเจาหนาที่,คาอาหารเย็น
ในระหวางทํางานลวงเวลา
-จายเปนเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคมและเงินทดแทน
ประจําปสวนของนายจางตาม
กฎหมาย และตั้งเผื่อรับเจาหนาที่ใหม

100,000

81,721.82

100,000

- คาโทรศัพท

35,000

16,729.52

35,000

- เงินสมทบทุนประกันสังคม
และกองทุนทดแทน

- จายเปนคากระแสไฟฟาสหกรณ
และคาไฟหองประชุมจายตาม
ใบเสร็จรับเงิน
- จายเปนคาโทรศัพท 2 หมายเลข,
คาอินเตอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อใชกับ
เว็บไซตของสหกรณ และเปน
คาโทรศัพทรายเดือนที่ใชสําหรับ
ติดตองานเกี่ยวกับสหกรณ
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- คาน้ําประปา

ป 2562
ตั้งไว
จายจริง
10,000
6,134.85

ป 2563
ขอตั้ง
10,000

- คาไปรษณีย

50,000

42,000

50,000

9.สมทบทุนสวัสดิการ
เพื่อชวยเหลือสมาชิก
(ผูค้ําประกัน)

2,000,000

2,000,000

500,000

10. คาปรับปรุงอาคาร
สํานักงาน
รวมทั้งสิ้น

620,000

610,000

---

คําประกอบคําชี้แจง
- จายเปนคาน้ําประปาตามหลักฐาน
ใบเสร็จรับเงิน
- จายเปนคาสงไปรษณีย คาฝากสง
ธนาณัติ และคาดวงตราไปรษณีย
เพื่อสงหนังสือการสอบทานหุน/หนี้/
เงินฝาก และจัดสงของที่ระลึกใหกับ
สมาชิกตางจังหวัดและขาราชการ
บํานาญ ตามหลักฐานใบเสร็จรับเงิน
ตามที่จายจริง
- ตั้งไวตามระเบียบวาดวยเงินทุน
สวัสดิการเพื่อชวยเหลือสมาชิก(ผูค้ํา
ประกัน) โดยโอนเงินเขาหลังวัน
ประชุมใหญสามัญประจําป 30 วัน
ปรับปรุงอาคารสํานักงานเปนหองเก็บ
เอกสารและเครื่องใชสํานักงาน

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

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

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

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

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

- 106 ประมาณการรายได และคาใชจายประจําป 2563
ประมาณการรายได
ดอกเบี้ยรับจากเงินใหสมาชิกกูยืม ( 1 )
273,400,000.00
ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคารและลงทุนอื่น ๆ
2,200,000.00
คาธรรมเนียมแรกเขาเปนสมาชิก
1,000.00
ดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณอื่น
1,000.00
รายไดอื่น ๆ
100.00
รวมรายได
275,602,100.00

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ประมาณการคาใชจาย
ดอกเบี้ยจาย ( 2 )
คาใชจายในการดําเนินการ
รวมคาใชจาย
ประมาณการรายรับสูงกวารายจาย

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

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

2562
ตั้งไว
60
5
45
80
35
188.45

ทําได
31
20.89
9.57
77.56
35
183.93

บาท
บาท
บาท
บาท

2563
ตั้งไว
40
20
12
80
45
186.25

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
อนุมัติตามเสนอ
มติที่ประชุม........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................

4.7 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการ
ประจําป 2563
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4.7 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการประจําป 2563
ตาม พ.ร.บ.สหกรณ พ.ศ.2542 และขอบังคับของสหกรณออมทรัพยตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย จํากัด
หมวด 8 ขอ 71 คณะกรรมการดําเนินการ ใหสหกรณมีคณะกรรมการดําเนินการประกอบดวย ประธานกรรมการ
หนึ่งคน และกรรมการอื่นไมเกิน 14 คน ซึ่งที่ประชุมใหญเลือกตั้งจากสมาชิก ดังนี้
คณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 46 ประกอบดวยกรรมการจํานวน 15 คน คือ
ที่ ยศ นาม
นามสกุล
ตําแหนง
วาระ / ป
1. พล.ต.ต.วีรพล
เจริญศิริ
ประธานกรรมการ
1/2
2. พล.ต.ต.ชาญชัย
พงษพิชิตกุล
รองประธานกรรมการ
1/2
3. พ.ต.อ.รุทธพล
เนาวรัตน
รองประธานกรรมการ
2/1
4. พ.ต.อ.ภูมิพัฒน
ภัทรศรีวงษชัย
รองประธานกรรมการ
1/2
5. พ.ต.อ.ตอศักดิ์
ศรีเสริม
เหรัญญิก
1/2
6. พ.ต.อ.ชวาล
อุทัยพันธุ
เลขานุการ
1/1
7. พ.ต.อ.สัมภาษณ
ศรีจันทึก
กรรมการ
2/1
8. พ.ต.อ.สุทธิ
ภูหริยวงศสุข
กรรมการ
1/2
9. พ.ต.อ.ธีรพล
ยมนา
กรรมการ
1/1
10. พ.ต.อ.วิสูตร
คงอวน
กรรมการ
1/1
11. พ.ต.อ.เจตนสฤษฎิ์
แพงศรีสาร
กรรมการ
1/1
12. พ.ต.อ.สนอง
วรรณโคตร
กรรมการ
1/1
13. พ.ต.อ.สมศักดิ์
นิเต็ม
กรรมการ
1/2
14. พ.ต.อ.กรธัช
อูดเจริญ
กรรมการ
1/1
15. พ.ต.อ.ศักดิ์ชาย
โรจนรัตนางกูร
กรรมการ
1/2
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ในปบัญชี 30 กันยายน 2562 มีคณะกรรมการฯ ที่ตองออกตามวาระจํานวน 7 คน ดังนี้
ยศ นาม
นามสกุล
ตําแหนง
วาระ / ป
พล.ต.ต.วีรพล
เจริญศิริ
ประธานกรรมการ
1/2
พล.ต.ต.ชาญชัย
พงษพิชิตกุล
รองประธานกรรมการ
1/2
พ.ต.อ.ภูมิพัฒน
ภัทรศรีวงษชัย
รองประธานกรรมการ
1/2
พ.ต.อ.ตอศักดิ์
ศรีเสริม
เหรัญญิก
1/2
พ.ต.อ.สุทธิ
ภูหริยวงศสุข
กรรมการ
1/2
พ.ต.อ.สมศักดิ์
นิเต็ม
กรรมการ
1/2
พ.ต.อ.ศักดิ์ชาย
โรจนรัตนางกูร
กรรมการ
1/2

หมายเหตุ
ครบ 1 วาระ
ครบ 1 วาระ
ครบ 1 วาระ
ครบ 1 วาระ
ครบ 1 วาระ
ครบ 1 วาระ
ครบ 1 วาระ

กรรมการออกกอนครบวาระจํานวน 2 คน (อยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูคือ 1 ป) ดังนี้
ที่ ยศ นาม
นามสกุล
ตําแหนง
วาระ / ป หมายเหตุ
1. พ.ต.อ.วิสูตร
คงอวน
กรรมการ
1/1
เกษียณ
2. พ.ต.อ.กรธัช
อูดเจริญ
กรรมการ
1/1
ยาย

- 108 ดังนั้น กรรมการดําเนินการสหกรณฯ ซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับเลือกตั้งซ้ําไดอีก แตตองไมเกินสองวาระ
ติดตอกัน ในกรณีที่มีการเลือกตั้งกรรมการสหกรณแทนตําแหนงที่วาง ใหกรรมการดําเนินการสหกรณฯ ที่ไดรับ
เลือกตั้งอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของผูที่ทําหนาที่แทน
ดังนั้น เพื่อใหมีกรรมการดําเนินการครบจํานวน 15 คน จึงขอที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ดําเนินการ
ดังนี้
1. เลือกตําแหนงที่ครบวาระเปนตําแหนงประธานกรรมการจํานวน 1 คน
ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทเลือก
(1)
พล.ต.ต.ชาญชัย พงษพิชิตกุล
เปนประธานกรรมการ
2. เลือกกรรมการดําเนินการที่ครบ 1 วาระ จํานวน 6 คน
ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทเลือก
(1)
พ.ต.อ.ภูมิพัฒน ภัทรศรีวงษชัย
(2)
พ.ต.อ.ณรงคฤทธิ์ ดานสุวรรณ
(3)
พ.ต.อ.กองชาติ เลี้ยงสมทรัพย
(4)
พ.ต.อ.ตอศักดิ์ ศรีเสริม
(5)
พ.ต.อ.สุทธิ ภูหริยวงศสุ
ข
(6)
พ.ต.อ.สมศักดิ์ นิเต็ม

.
.
.
.
.

.

3. เลือกกรรมการดําเนินการที่ออกกอนครบวาระ อยูในวาระที่ตนแทน 1 ป
(1)
พ.ต.อ.ประยูร
ศาลาทอง
แทน พ.ต.อ.วิสูตร คงอวน
(2)
พ.ต.อ.อดุลย
ชัยประสิทธิกุล
แทน พ.ต.อ.กรธัช อูดเจริญ

----------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------*** ขอบังคับฯ ขอ 75 การพนจากตําแหนง “กรรมการดําเนินการตองพนจากตําแหนงเพราะเหตุอยางหนึ่งอยางใด
ดังตอไปนี้
(1) ถึงคราวออกตามวาระ
(9) โอนหรือยายหรือออกจากราชการหรือหนวยงานประจําโดยไมมีความผิด”

- 109 ดังนี้
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย จํากัด ประจําป 2563 จํานวน 15 คน
ยศ นาม
พล.ต.ต.ชาญชัย
พ.ต.อ.รุทธพล
พ.ต.อ.ภูมิพัฒน
พ.ต.อ.ณรงคฤทธิ์
พ.ต.อ.กองชาติ
พ.ต.อ.ตอศักดิ์
พ.ต.อ.ชวาล
พ.ต.อ.สัมภาษณ
พ.ต.อ.สุทธิ
พ.ต.อ.ธีรพล
พ.ต.อ.เจตนสฤษฎิ์
พ.ต.อ.สนอง
พ.ต.อ.สมศักดิ์
พ.ต.อ.ประยูร
พ.ต.อ.อดุลย

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

ตําแหนง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

วาระ / ป
2/1
2/2
2/1
1/1
1/1
2/1
1/2
2/2
2/1
1/2
1/2
1/2
2/1
1/2
1/2

ระเบียบวาระที่ 5
เรื่องอื่นๆ
5.1 เรื่องความเห็นชอบ
และขอเสนอแนะของหนวยงานที่เกี่ยวของ
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ระเบียบวาระที่ 5
เรื่องอื่นๆ
5.1 เรื่องความเห็นและขอเสนอแนะของหนวยงานที่เกี่ยวของ
สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ

นางอมรรั
ตน เอกอนันตวงศ หัวหนาสํานักงานตรวจบั
ญชีสหกรณบุรีรัมย.....................................
กลาว
.................................................................................
......................................
...........................................................................................
กราบเรี
ย
นท
า
นประธานสหกรณ
ท
า
นคณะกรรมการ
ผู
แ

ทนสมาชิ
ก
สหกรณ
ทุกทาน และแขกผู
มีเกียรติทุกทานดวย ดิฉันนางอมรรัตน.............................
เอกอนันตวงศ
............................................................................................................................................................
..............................................................
หั.................................................................................
วหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณบุรีรัมย ขอแสดงความยิ
นดีกับสหกรณท.ี่ป....................................
ระสบผลสําเร็จมีกําไร..............................................................
ถึงแมกําไรจะลดลงไมมากเทาไหร แสนกว
าบาท แตถา
......................................
.............................
หากว
า
ดู
แ
ล
ว
กํ
า
ไรต
อ
สมาชิ
ก
ของท
า
น
สมาชิ
ก
ของท
า
นตอนนี
ท
้
า

นมี
ส
มาชิ
ก
อยู
ท

ง
้
ั
สิ
น
้
2,909
คน
ถ
า
เที
ย
บกั
บ
ป
ท
แ
่
ี
ล
ว
2,944
คน
สมาชิ
ก
ลดลง
ฉะนั
้นตัวหาร
.......................................................................................................................................................................................................................................................
สมาชิ
ก
น
อ
ยเพราะฉะนั
น
้
เฉลี
ย
่
กํ
า
ไรต
อ
หั
ว
ท
า
นมี
ถ
ง
ึ
หกหมื
น
่
สามพั
น
เศษๆ
เมื
อ
่
เที
ย
บกั
บ
ป
ท
แ
่
ี
ล
ว
ท
า
นมี
ก
า
ํ
ไรต
อ
หั
ว
หกหมื
น
่
สองพั
น
เศษๆ
ป
น
ก
้
ี
า
ํ
ไรต
อ
หั
ว
เพิ่มขึ้น
.......................................................................................................................................................................................................................................................
ถ.................................................................................
าดูในเรื่องของเงินออม เงินออมก็หมายถึง ทุนเรือนหุ
นที่สมาชิกถือหุนกับสหกรณ
สวนหนึ่ง และอีกส..............................................................
วนหนึ่งก็คือสมาชิกมาฝากเงินกับสหกรณ
ถาดูแลวตอหัว
......................................
.....................................
.............................
คื.................................................................................
อมีเงินออมตอหัวถึงสี่แสนสองหมื่นเกาพันเกาพันกว......................................
าบาทคอนขางสูง ถาเปรี.....................................
ยบเทียบกับกําไรกับเงิ.น.............................................................
ออมแลวทานมีคอนขางสูง ตอนนี้ก็อยากให
รักษาระดับ
.............................
ตั.................................................................................
วนี้ไวเรื่อยๆ ก็ใหไดขึ้นไปทีละกาว ทีละกาวจะดี ก็ต......................................
องขอบคุณทุกทาน ทั้งฝ.....................................
ายบริหาร ทั้งฝายจัดการที
่สามารถดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ.............................
อาศัยความ
..............................................................
ซื.................................................................................
่อสัตย สุจริต สมาชิกมีสวนรวม ไมมีที่อื่นและไมมีท......................................
ี่ไหน ถาเทียบในของสหกรณ
อ
อมทรั
พ
ย
ต
า
ํ
รวจด
ว
ยกั
น
ที
น
ด
่
ี
แ
ู
ล
ว
ก็
ย
ง
ั
มี
ค
วามมั
น
่
คงอยู
ต

ามกรอบ
พรบ.
................................................................................................................................
สหกรณ
ตามระเบี
ย
บ
ตามกฎหมาย
ข
อ
บั
ง
คั
บ
ของสหกรณ
ต
อ
งขอบคุ
ณ
สมาชิ
ก
ทุ
ก
ท
า
นด
ว
ยที
ใ
่
ห
ค
วามร
ว
มมื
อ
แล
ว
ก็
ฝ
า

ยบริ
ห
าร
แล
ว
ก็
ฝ
า

ยจั
ด
การด
ว
ย
.......................................................................................................................................................................................................................................................
ขอบคุ
ณคะ
.................................................................................
......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................

สํานักงานสหกรณจังหวัดบุรีรัมย

นายดุสิต ทองทา สหกรณจังหวัดบุรีรัมย กลาว ......................................................................................................................................................................
.................................................................................
เรียนประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยต......................................
ํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย.....................................
และขอ แสดงความ..............................................................
ยินดีที่ทานไดดํารงตําแหนงเปนประธานกรรมการของ
.................................................................................
.............................
สหกรณ
ผ
มนายดุ
ส
ต
ิ
ทองทา
สหกรณ
จ
ง
ั
หวั
ด
บุ
ร
ร
ี
ม
ั
ย
มี
ห
น
า
ที
เ
่
ป
น
หน
ว
ยงานที
ก
่
า
ํ
กั
บ
ดู
แ
ลสหกรณ
ท
ก
ุ
ประเภทที
จ
่
ด
ั
ตั
ง
้
ขึ
น
้
ในจั
ง
หวั
ด
บุ
ร
ร
ี
ม
ั
ย
เ
รามี
สหกรณอยู
.......................................................................................................................................................................................................................................................
ประมาณ
150
แห
ง
ที
ด
่
า
ํ
เนิ
น
งานอยู

126
แห
ง
ใน
126
แห
ง
เป
น
สหกรณ
อ
อมทรั
พ
ย
จ
า
ํ
นวน
8
แห
ง
และ
8
แห
ง
นี
ต
้
อ

งขอยิ
น
ดี
แ
ละชมเชยเป
น
อยางยิ่งวา
.......................................................................................................................................................................................................................................................
สหกรณที่มีประวัติอยางยาวนาน ปนี้สหกรณออมทรั......................................
พยตํารวจของเราขึ้นปท.....................................
ี่ 47 สหกรณในจังหวัด.บุ.............................................................
รีรัมยที่มีขนาดใหญที่สุดคือสหกรณออมทรั
พยครู ใน
.................................................................................
.............................
ส
ว
นนั
น
้
ท
า
นทั
ง
้
หลายคงทราบดี
แ
ล
ว
แต
ผ
มขอเรี
ย
นเพื
อ
่
ให
ท
า

นจะได
ท
ราบขนาดของสหกรณ
ข
องท
า
น
สหกรณ
อ
อมทรั
พ
ย
ค
รู
ม
ส
ี
มาชิ
ก
อยู
ป

ระมาณ
2,500 คน
.......................................................................................................................................................................................................................................................
มีกําไรประมาณ 1,000 กวาลาน ทุนของเคา 30,000
ลาน อันดับ 2 คือ สหกรณ
สาธารณสุขมีสมาชิ..............................................................
กอยูประมาณ 4,000 กวา ทุนการดํา.............................
เนินงานของเคา
.................................................................................
......................................
.....................................
7,500
ร
อ
ยล
า
น
ผมพู
ด
ถึ
ง
ทุ
น
ดํ
า
เนิ
น
งานเพราะอะไร
เดี
ย
๋
วจะเกี
ย
่
วข
อ
งกั
บ
สหกรณ
ข
องเราครั
บ
สหกรณ
อ
อมทรั
พ
ย
ส
าธารณสุ
ข
มี
ก
า
ํ
ไรอยู

260
ลาน ทานคงจะ
.......................................................................................................................................................................................................................................................
เห็
น
ขนาดของเราแล
ว
แต
เ
ค
า
มี
ส
มาชิ
ก
อยู
ป

ระมาณ
4,000
คน
สหกรณ
อ
อมทรั
พ
ย
ต
า
ํ
รวจเราจั
ด
เป
น
สหกรณ
อ
อมทรั
พ
ย
ท
ม
่
ี
ข
ี
นาดใหญ
เ
ป
น
อั
น
ดั
บ 3 มีสมาชิก
.......................................................................................................................................................................................................................................................
ประมาณ 3,000 คน ผมเอาตัวเลขกลมๆมานะครับ......................................
และในป 2562 เรามีกํา.....................................
ไรอยู 183 ลาน มีทุนการดํ
าเนินงาน3,500 ลาน ถาเทียบแลวก็.............................
จัดวาสหกรณ
.................................................................................
..............................................................
ท
า
นที
ม
่
ป
ี
ระวั
ต
อ
ิ
น
ั
ยาวนานแห
ง
หนึ
ง
่
ในจั
ง
หวั
ด
บุ
ร
ร
ี
ม
ั
ย
รองจากสหกรณ
อ
อมทรั
พ
ย
ค
รู
ก
บ
ั
สหกรณ
อ
อมทรั
พ
ย
ส
าธารณสุ
ข
ต
อ
งขอแสดงความชื
น
่
ชมดวย
.......................................................................................................................................................................................................................................................
หนวยงานของสํานักงานสหกรณจังหวัด มีหนาที่ในการกํ
ากับดูแลชวยเหลือ.ให
สหกรณเราสามารถปฏิ
บัติเปนไปตามพรบ. สหกรณ ในวงการสหกรณ
เรามี
.................................................................................
......................................
....................................
..............................................................
.............................
กฎหมายที
บ
่
ง
ั
คั
บ
ใช
เป
น
กฎหมายของเราเอง
ซึ
ง
่
แตกต
า
งจากเอกชน
และบริ
ษ
ท
ั
ห
า
งร
า
นทั
ว
่
ไปในการจั
ด
สรรกํ
า
ไรสุ
ท
ธิ
ก
ด
็
ี
ในการเลื
อ
กตั
ง
้
กรรมการก็
ด
ี
ในการ
.......................................................................................................................................................................................................................................................
กํ
า
หนดวงเงิ
น
กู
ย

ม
ื
ล
ว
นแล
ว
แต
ป
ฏิ
บ
ต
ั
ไ
ิ
ปตาม
พรบ.สหกรณ
ท
ง
้
ั
สิ
น
้
ซึ
ง
่
ผมก็
ไ
ด
ใ
ห
ผอ.ประกาศฯ
มาช
ว
ยเหลื
อ
ในการกํ
า
กั
บ
ดู
แ
ลว
า
ในระเบี
ย
บของนายทะเบี
ยน
.......................................................................................................................................................................................................................................................
ในประกาศในคําแนะนําตางๆ วาสหกรณทุกแหงในจั
งหวัดบุรีรัมยเราไดปฏิบ.....................................
ัติหรือไม ก็เปนที่นาชื่อ.ชมว
า สหกรณออมทรัพยตํารวจไดอยูในเกณฑ
ที่ดีมาก
.................................................................................
......................................
.............................................................
.............................
ในการปฏิ
บ
ต
ั
ิ
ในการที
ด
่
า
ํ
เนิ
น
บริ
ห
ารกิ
จ
การเป
น
ไปตามกฎหมาย
เป
น
ไปตาม
กฎกระทรวงทุ
ก
อย
า
ง
สิ
ง
่
ที
อ
่
ยากจะเรี
ย
นในที
ป
่
ระชุ
ม
อยากจะเรี
ย
นท
า
น
.......................................................................................................................................................................................................................................................
คณะกรรมการ ฝายจัดการของสหกรณ ก็คือ พรบ.สหกรณ
2542 ถือใชมาถึ.....................................
ง 20 ป แลว สถานการณ
สหกรณเปลี่ยนแปลงไป พรบ.สหกรณ.............................
2452 แกมา
.................................................................................
......................................
..............................................................
ครั
ง
้
หนึ
ง
่
เมื
อ
่
ป
2553
ก็
ถ
อ
ื
ว
า
เป
น
การแก
แ
ล
ว
ก็
เ
ป
น
ฉบั
บ
ที
่
2
ป
จ
จุ
บ
น
ั
พรบ.2542
ได
แ
ก
ไ
ขอี
ก
ครั
ง
้
สดๆร
อ
นๆ
ก็
ค
อ
ื
ฉบั
บ
ที
่
3
ณ
ป
2562
แ
ละจะมี
ผลบังคับใช
.......................................................................................................................................................................................................................................................
หลั
ง
จากที
ม
่
ก
ี
ารประกาศพระราชกฤษฎี
ก
า
ผมขอเรี
ย
นว
า
ตั
ง
้
แต
19
พ.ค.2562
พรบ.สหกรณ
ม
ผ
ี
ลบั
ง
คั
บ
ใช
แ
ล
ว
คราวนี
ก
้
ารที
่
พรบ.สหกรณ
ม
ก
ี
ารแก
ไขก็จะมี
.......................................................................................................................................................................................................................................................
ผลตอสหกรณประเภทตางๆ โดยเฉพาะสหกรณออมทรั
พยและสหกรณเครดิ.....................................
ต ยูเนี่ยน ในพรบ.เดิม..............................................................
ไมมีหมวด 4 ที่เขียนไวชัดเจน ณ ปจจุบ.............................
ันวา หมวด 4
.................................................................................
......................................
เขี
ย
นว
า
การกํ
า
กั
บ
ดู
แ
ลสหกรณ
ส
หกรณ
อ
อมทรั
พ
ย
แ
ละสหกรณ
เ
ครดิ
ต
ยู
เ
นี
ย
่
น
ท
า
นคงจะทราบดี
ว
า

สหกรณ
ม
ี
7
ประเภทสหกรณ
อ
อมทรั
พ
ย
แ
ละเครดิ
ตยูเนี่ยน
.......................................................................................................................................................................................................................................................
เป
น
2
ประเภท
และท
า
นคงะทราบว
า
เมื
อ
่
3
,
4
ป
ท
แ
่
ี
ล
ว
ที
ม
่
ก
ี
ารทุ
จ
ริ
ต
กั
น
แล
ว
ก็
ส
ง

ผลสะเทื
อ
นอย
า
งยิ
ง
่
ในวงการสหกรณ
บ
า

นเราก็
ค
อ
ื
สหกรณ
เ
ครดิ
ต
ยูเนี่ยนค
.......................................................................................................................................................................................................................................................
ลองจั่น ทานคงเคยไดยิน ดวยเหตุนี้เปนผลอยางยิ่งทํ......................................
าใหพรบ.สหกรณตองมี.ก....................................
ารแกไขปรับปรุงมีหมวดที
่ 4 เพิ่มขึ้นมา ในเรื่องการกับดูแลสหกรณ
ออมทรัพย
.................................................................................
..............................................................
.............................
่
่ ้ ็
่
่

- 00 และสหกรณเครดิตยูเนี่ยน ใหกําหนดเปนกฎกระทรวงใน
13 เรื่อง ผมพยายามพู
ดใหทานเขาใจงายที
่สุด ใน 13 เรื่องนี้ก็เกี่ยวของกับสหกรณ
ออมทรัพยอยู
.................................................................................
......................................
.....................................
..............................................................
.............................
2
เรื
อ
่
งใหญ
เรื
อ
่
งแรกก็
ค
อ
ื
เรื
อ
่
งการกํ
า
หนดขนาดสหกรณ
ข
องท
า
นไม
ถ
อ
ื
ว
า
เป
น
สหกรณ
ข
นาดใหญ
ม
ากเ
ขากํ
า
หนดขนาดไว
ท
่
ี
สหกรณ
อ
อมทรั
พยที่มีเงินทุน
.......................................................................................................................................................................................................................................................
มากกว
า
5,000
ล
า
น
สหกรณ
ท
า

นมี
เ
งิ
น
ทุ
น
อยู
เ

มื
อ
่
สั
ก
ครู
ท

ผ
่
ี
มเรี
ย
นไปก็
ค
อ
ื
3,500
ล
า
น
เอาเป
น
ว
า
ไม
เ
ข
า
อยู
ใ

นเกณฑ
น
น
้
ั
ซึ
ง
่
ในเกณฑ
5,000
ล
า
นซึ
่งเปนเกณฑ
.......................................................................................................................................................................................................................................................
ที่เขมงวดมาก เขมงวดถึงขนาดที่วาไมวาจะเปนการดํ
ารงสินทรัพยสภาพคล.อ....................................
ง ไมวาจะเปนการจายป
นผล ไมวาจะเปนคณะกรรมการเขมงวดมาก
ที่เขมงวด
.................................................................................
......................................
..............................................................
.............................
เพราะว
า
อะไร
เพราะว
า
เขาต
อ
งการคนที
ม
่
ห
ี
ลั
ก
ธรรมาภิ
บ
าลเป
น
มื
อ
อาชี
พ
จริ
ง
ๆ
ในการบริ
ห
ารสิ
น
ทรั
พ
ย
ท
ม
่
ี
ากกว
า
5,000
ล
า
น
เอาเป
น
ว
า
ถ
า
สหกรณ
ทานมี
.......................................................................................................................................................................................................................................................
เงินทุน 5,000 ลานเมื่อไหรก็คอยมาคุยกันอีกที แต......................................
ตอนนี้ทาน 3,500 ลาน .3,500
ลาน นี้ ก็จะมีกฎกระทรวงที
่เกี่ยวกับสมาชิกตรงๆ เลยอยู.............................
 คือ หนึ่งก็คือ
.................................................................................
....................................
..............................................................
เรื
อ
่
งการให
ก

ู
และการให
ส
น
ิ
เชื
อ
่
อั
น
นี
ผ
้
ลกระทบกั
บ
สหกรณ
ใ
นการให
เ
งิ
น
กู
ก

บ
ั
สมาชิ
ก
โดยตรงในกฎกระทรวงนี
ผ
้
มขอเรี
ย
นท
า
นอย
า
งนี
้
เพื
อ
่
ความเข
าใจตรงกัน
.......................................................................................................................................................................................................................................................
ก็
ค
อ
ื
ณ
ป
จ
จุ
บ
น
ั
กฎกระทรวงยั
ง
ไม
ป
ระกาศใช
ณ
ป
จ
จุ
บ
น
ั
กฎกระทรวงอยู
ใ

นระหว
า
งการร
า
งเพื
อ
่
เสนอรั
ฐ
มนตรี
ว
า

การกระทรวงเกษตรและสหกรณ
นําเสนอ
.......................................................................................................................................................................................................................................................
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เพื่อใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ
นกฎกระทรวง
เพื่อจะมีการบังคับใช ณ ปจจุบัน เปน.............................
เพียงรางนะครับ
.................................................................................
.......................................ประกาศเป
....................................
..............................................................
ผมขอยื
น
ยั
น
ขออนุ
ญ
าตท
า
นประธาน
ป
จ
จุ
บ
น
ั
เป
น
เพี
ย
งร
า
งนะครั
บ
เดี
ย
๋
วท
า
นจะตกใจว
า
สิ
ง
่
ที
ส
่
หกรณ
จ
ง
ั
หวั
ด
มานํ
า
เสนอมี
ผ
ลบั
ง
คั
บ
ใช
แ
ล
ว
ไม
ใชนะครับผม
.......................................................................................................................................................................................................................................................
เรียนอยางนี้นะครับวากฎกระทรวงนีเ้ ขาตองการที่จ......................................
ะเขมงวดใหสหกรณเปน.สถาบั
นการเงินที่มีคุณภาพเข
มแข็ง มีประสิทธิภาพ และยึดหลัก.............................
ธรรมาภิบาล
.................................................................................
....................................
..............................................................
นี
ค
่
อ
ื
หลั
ก
การก
อ
น
ทํ
า
อย
า
งไรว
า
จะทํ
า
ให
ส
หกรณ
อ
อมทรั
พ
ย
ม
ค
ี
วามเข
ม
แข็
ง
แล
ว
ก็
เ
ป
น
ที
น
่
า

เชื
อ
่
ถื
อ
ผมยกตั
ว
อย
า
งนะครั
บ
กฎกระทรวงในข
อ
ที
่ 4 ในเรื่องการ
.......................................................................................................................................................................................................................................................
ให
ก
แ

ู
ละการให
ส
น
ิ
เชื
อ
่
นี
บ
้
อกไว
ว
า

การให
เ
งิ
น
กู
ม

ี
3
ประเภท
1.ฉุ
ก
เฉิ
น
2.สามั
ญ
3.พิ
เ
ศษ
ฉุ
ก
เฉิ
น
ที
ผ
่
า

นไปแล
ว
12
งวด
แต
เ
งิ
น
กู
ส

ามั
ญ
ในร
า
งของกฎกระทรวง
.......................................................................................................................................................................................................................................................
บอกไววาการกูสามัญนี้จะตองสงชําระภายใน 150 ......................................
งวด สหกรณทานปจจุบัน.....................................
เทาที่ผมดูก็จะสงกูภายใน
230 งวด ถูกตองหรือไมครับทานผูจ.............................
ัดการ นี้ก็คือการ
.................................................................................
..............................................................
ปรั
บ
ตั
ว
อั
น
ที
่
1
แต
ใ
นการปรั
บ
ตั
ว
นี
ก
้
จ
็
ะมี
บ
ทเฉพาะกาลไม
ม
ก
ี
ฎกระทรวงอะไรที
อ
่
อกมาแล
ว
ให
ส
หกรณ
ป
ฏิ
บ
ต
ั
ใ
ิ
นทั
น
ที
ซึ
ง
่
เป
น
ไปไม
ไ
ด
ซึ
ง
่
บทเฉพาะกาลนี
้
.......................................................................................................................................................................................................................................................
บอกไววาถาทานกูเกิน 150 งวด สมมุติถาทานกูเกา......................................
ระหวาง 180-240 งวด.....................................
ทานสามารถที่จะปรับลดงวดลงภายใน
5 ป ย้ําอีกครั้งนะครับ .............................
นี่คือรางของ
.................................................................................
..............................................................
กฎกระทรวง
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ง
่
กรมส
ง
เสริ
ม
สหกรณ
ก
ไ
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เ
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ด
ประชาพิ
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ส
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อมทรั
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า
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สหกรณ
เ
ครดิ
ต
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เ
นี
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่
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า
งๆ
ที
เ
่
ป
น
ผู
แ

ทนในระกั
บ
ชาติ
มาใหความ
.......................................................................................................................................................................................................................................................
คิ
ด
เห็
น
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ง
่
ตอนนี
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้
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1
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อ
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งวดไม
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เกิ
น
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บ
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น
่
ประการหนึ
ง
่
อี
ก
ประการหนึ
ง
่
ที
จ
่
ะส
ง
ผลกระทบ
.......................................................................................................................................................................................................................................................
กับตัวสมาชิกคือ ลูกหนี้ตองมีสัดสวนหนี้สิน รายไดต......................................
อเดือนในการสงกู ก็คือ.....................................
มีเงิน เหลือไมนอยกว..............................................................
ารอยละ 30 % แตก็มีบทเฉพาะกาลอี.............................
ก บทเฉพาะกาล
.................................................................................
บอกว
า
ถ
า
ป
จ
จุ
บ
น
ั
หั
ก
แล
ว
เหลื
อ
ไม
เ
กิ
น
30%
ทํ
า
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า
งไร
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ใ
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ใ
ช
ว
งเงิ
น
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ม
ไปก
อ
น
สมมุ
ต
ถ
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า

ท
า
นเคยกู

2
ล
า
น
ท
า
นหั
ก
แล
ว
เหลื
อ
เงิ
น
อยู
ส

มมุ
ติ 2 0% สมมุติ
.......................................................................................................................................................................................................................................................
นะครั
บ
ท
า
นก็
ส
ามารถใช
ว
งเงิ
น
กู
เ

ดิ
ม
ของท
า
น
2
ล
า
น
ไปพลางก
อ
นได
คื
อ
ไม
ป
รั
บ
วงเงิ
น
กู
ท

า

นลดลง
แต
ก

ู
เ
พิ
ม
่
ไม
ไ
ด
ก็
เ
ลยนํ
า
เรี
ย
นท
า
นครั
บ
อันนี้ก็คือสิ่งที่มี
.......................................................................................................................................................................................................................................................
ผลกระทบกับสมาชิก ผมตองนําเรียนทานวากฎกระทรวงนี
้ ไมไดบังคับใชสหกรณ
ใดสหกรณหนึ่ง สหกรณ
ขนาดใหญในประเทศไทยเราที่มี.............................
ทรัพยสินมากกวา
.................................................................................
......................................
.....................................
..............................................................
5,000
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า
น
มี
อ
ยู
ป

ระมาณสั
ก
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แห
ง
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ง
่
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ไ
ม
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ถ
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เที
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จํ
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นวนสหกรณ
อ
อมทรั
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ย
ท
ง
้
ั
ประเทศ
ซึ
ง
่
มี
ป
ระมาณ
3,000
แห
ง
สหกรณ
ทานถือวาเปน
.......................................................................................................................................................................................................................................................
สหกรณในความเห็นของผมถือวาเปนสหกรณขนาดใหญ
ที่ใกล 5,000 ลาน .ซึ....................................
่งผมคิดวาทานก็คงจะมี..............................................................
เวลาในการปรับตัว ผมตองขอชื่นชมในผลการดํ
าเนินงาน
.................................................................................
......................................
.............................
ของสหกรณ
ท
า
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ย
ต
า
ํ
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เรา
มี
อ
ต
ั
ราการจ
ายเงิน
.......................................................................................................................................................................................................................................................
ป
น
ผลและเงิ
น
เฉลี
ย
่
คื
น
สู
ง
ที
ส
่
ด
ุ
ในบรรดา
8
แห
ง
ในจั
ง
หวั
ด
บุ
ร
ร
ี
ม
ั
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เ
รา
ถ
า
จะเปรี
ย
บสหกรณ
อ
อมทรั
พ
ย
ค
รู
จ
า

ยเงิ
น
ป
น
ผลประมาณ
6
กว
า
ๆ
เงิ
น
เฉลี
ย
่
คื
น
ก็
ไมเกิน
.......................................................................................................................................................................................................................................................
12 ผมจําตัวเลขกลมๆ มานะครับเงินเฉลี่ยคืน ก็คือ......................................
เงินที่สมาชิกชําระดอกเบี.....................................
้ย ของสหกรณออมทรัพ..............................................................
ยครูจายคืนไปประมาณ 11,12 แตของท
านจายดอกเบี้ย
.................................................................................
.............................
ให
ก
บ
ั
สหกรณ
100
ได
ร
บ
ั
เงิ
น
เฉลี
ย
่
คื
น
กลั
บ
ไป
19.50
ซึ
ง
่
อั
น
นี
เ
้
ป
น
หลั
ก
สหกรณ
ท
แ
่
ี
ตกต
า
งจากธุ
ร
กิ
จ
รู
ป
อื
น
่
ซึ
ง
่
อั
น
นี
เ
้
ราต
อ
งรั
ก
ษาไว
เ
ป
น
เอกลั
ก
ษณ
ที่ดีของ
.......................................................................................................................................................................................................................................................
สหกรณออมทรัพยตํารวจนะครับ ตองขอแสดงความชื
่นชมดวยแลวก็หวังวา.โดยการนํ
าของทานประธานกรรมการในชุ
ดที่ 47 ทานจะสามารถบริ
หารกิจการ
.................................................................................
......................................
....................................
..............................................................
.............................
สหกรณ
อ
อมทรั
พ
ย
ข
องเรา
ซึ
ง
่
เป
น
สหกรณ
ท
ม
่
ี
ท
ี
รั
พ
ย
ส
น
ิ
3,500
ล
า
น
แล
ว
ก็
ค
งประโยชน
ใ
ห
ก
บ
ั
ตั
ว
สมาชิ
ก
แล
ว
ก็
เ
ป
น
ที
พ
่
ง
่
ึ
ของสมาชิ
ก
เรา
ในการที
เ
่
มื
่อมีความ
.......................................................................................................................................................................................................................................................
เดื
อ
นร
อ
นก็
ค
ด
ิ
ถึ
ง
สหกรณ
อ
อมทรั
พ
ย
เ
ราด
ว
ยนะครั
บ
สํ
า
หรั
บ
ผมเอง
ก็
ม
ห
ี
น
า
ที
ใ
่
นการดู
แ
ล
กํ
า
กั
บ
ท
า
นให
ท
า

นปฏิ
บ
ต
ั
ไ
ิ
ปตามกฎกระทรวง
เป
น
ไปตามกฎหมาย
.......................................................................................................................................................................................................................................................
ตางๆ เมื่อกฎกระทรวงมีผลบังคับใชสมมุตินะครับ ตอนนี
้ไทมไลนเคาบอกวา.....................................
เสนอรางใหกระทรวงอาจจะมี
ผลบังคับใชประมาณเดือน ก.พ.หรื
อ มี.ค.2563
.................................................................................
......................................
..............................................................
.............................
อาจจะนะครั
บ
เมื
อ
่
กฎกระทรวงมี
ผ
ลบั
ง
คั
บ
ใช
น
ะครั
บ
ผมยิ
น
ดี
อ
ย
า
งยิ
ง
่
ที
จ
่
ะมาทํ
า
ความเข
า
ใจกั
บ
ท
า
นผู
แ

ทน
กั
บ
ประธานด
ว
ยตนเอง
ก็
จ
ะมาชี
แ
้
จงให
ทาน
.......................................................................................................................................................................................................................................................
เขาใจวา แลวเราจะปรับตัว แลวเราจะมีวิธีการบริห......................................
ารยังไงที่จะตองอยูภายใต
กฎกระทรวงครับ ขอบคุ
ณทุกทานมากครับ
.................................................................................
.....................................
..............................................................
.............................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
นายประกาศ กลาวกระโทก ผูอํานวยการกลุมสง......................................
เสริมสหกรณ 1 กลาว ................................................................................................................................
.................................................................................
สําหรับผมก็ขอแสดงความยินดีกับสหกรณ
ในฐานะที่ไดรับมอบหมายจากท
านสหกรณจ..............................................................
ังหวัดใหมาชวยดูแล กํากับ แลวก็แนะนํ.............................
าสงเสริม
.................................................................................
......................................
.....................................
สหกรณ
น
้
ี
จากการทํ
า
งานที
ผ
่
า

นมาก็
ไ
ด
เ
ข
า
มาร
ว
มประชุ
ม
คณะกรรมการ
คณะกรรมการก็
ไ
ด
ด
า
ํ
เนิ
น
งานเป
น
ไปตามระเบี
ย
บ
ข
อ
บั
ง
คั
บ
ของสหกรณ
สงผลให
.......................................................................................................................................................................................................................................................
ผลประกอบการของสหกรณ ดังที่ทราบนะครับวาเป......................................
นผลประกอบการที่ดี แล.....................................
วก็มีการควบคุมการใช..............................................................
จายอยูในหลักเกณฑที่ดี ทําใหผลการดํ.............................
าเนินงาน
.................................................................................
ของสหกรณ
น
้
ี
ส
ง
ผลถึ
ง
สมาชิ
ก
เป
น
ผลงานที
ด
่
ี
ก็
ข
อบคุ
ณ
ที
ไ
่
ด
ม
าร
ว
มประชุ
ม
ในวั
น
นี
้
ขอบคุ
ณ
ครั
บ
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
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พล.ต.ต.ชาญชัย พงษพิชิตกุล ประธานกรรมการ......................................
กลาววา
.................................................................................
..................................... ........................... .............................
ต
อ
งกราบขอบพระคุ
ณ
ท
า
นสมาชิ
ก
ที
ไ
่
ด
ใ
ห
ค
วามไว
ว
างใจ
เลื
อ
กผมมาเป
นประธานกรรมการฯ ผมต
องขอขอบพระคุ
ณพวกเรา
................................................................................. ...................................... ............................................
...........................
......................
เปนอยางยิ่งในฐานะที่ไดรับเลือกตั้งเปนประธานกรรมการผมก็
จะพยายามทํ............................................
าหนาที่ประธานใหดีที่สุด แล...........................
วก็จะดูแลสหกรณ
ของเรา
.................................................................................
......................................
......................
ตองใชคําวาของเราใหไปในทิศทางที่ถูกตอง โปรงใส......................................
เปนธรรมแลวก็ขอใหท............................................
ุกคนเชื่อมั่นวาพวกเรากรรมการชุ
ดนี้ จะทําหน......................
าที่อยางดี
.................................................................................
...........................
ดูแลประโยชนของพวกเรา หากพบหรือไดขาวคราวอะไรที
่ไมถูกตอง ไมชอบมาพากลอะไร
ก็ขอใหทานส...........................
งสัญญาณสงซิกมาที
่ผมได
.................................................................................
......................................
............................................
......................
ผมก็จะพยายามดูแล เนื่องจากวาผมก็มีหุนอยูตรงนี......................................
้เยอะ แลวก็เปนคนที่นี่ แล
วก็เปนคนบุรีรัมย อยูมามากกว
า 30 ป แลว......................
ก็จะไมทํา
.................................................................................
............................................
...........................
อะไรที่มันไมดีแนนอน แตถาพวกทานรูเห็นอะไรก็บ......................................
อกหรือเห็นอะไรที่มันเป............................................
นประโยชนก็มาเสนอแนะได...........................
หองผมเปดรับตลอดเวลา
.................................................................................
......................
ที
จ
่
ะเอาความคิ
ด
เห็
น
ของพวกเราทุ
ก
คน
มาปรั
บ
ปรุ
ง
การทํ
า
งานการปฏิ
บ
ต
ั
ง
ิ
านของเรา
ก็
ต
อ

งขอขอบพระคุ
ณ
ครั
บ
ผมว
า
สหกรณ
เรา
................................................................................. ...................................... ............................................ ........................... ......................
เปนสหกรณที่มั่นคง และก็ถือวาเปนสหกรณที่สุดยอดที
่สุดในอิสาณใตหรือภาคอิ
สาณหรือจะทั้งประเทศไทยเลยก็
วาได เรามี
.................................................................................
......................................
............................................
...........................
......................
ผลประกอบการที่ดี ความมั่งคงสูงมากจะเห็นไดวามี......................................
ผูหลักผูใหญนําเงินมาฝากกั
บเราเยอะมากเนื่องจากว...........................
าทุกคนก็เชื่อมั่น......................
ในระบบการ
.................................................................................
............................................
ดําเนินการแบบตํารวจของเราแตทั้งนี้ทั้งนั้น ถึงยังไงก็
ตามเราก็ชวยกันดูแลกิ............................................
จการสหกรณของเรา ใหเปน...........................
ไปดวยความเรีย......................
บรอย
.................................................................................
......................................
ถูกตองตามระเบียบ กฎหมาย แลวก็ดูแลสมาชิกใหด......................................
ีครับ
.................................................................................
............................................ ........................... ......................
................................................................................. ...................................... ............................................ ........................... ......................
พ.ต.อ.ชวาล อุทัยพันธุ เลขานุการ สอบถามวามี......................................
สมาชิกทานใดมีขอสงสัย............................................
หรือขอเสนอแนะอะไรหรือไม
.................................................................................
........................... ......................
- ไมมีสมาชิกคนใดมีขอสงสัยหรือเสนอแนะ
.................................................................................
...................................... ............................................ ........................... ......................
................................................................................. ...................................... ............................................ ........................... ......................
พล.ต.ต.ชาญชัย พงษพิชิตกุล ประธานฯ กลาว ...................................... ............................................ ........................... ......................
.................................................................................
ตองขอขอบพระคุณทานสหกรณจังหวัดบุร......................................
ีรัมย ทานหัวหนาสํานักงานตรวจบั
ญชีสหกรณบุรีรัมย...........................
ทานผูสอบบัญชี......................
ภาคเอกชน
.................................................................................
............................................
ผูอํานวยการกลุมสงเสริมสหกรณ และผูตรวจสอบกิ......................................
จการ ที่ไดเขาประชุมและให
ขอสังเกต และดูแลกิจการของสหกรณ
ยดีตลอดมา
.................................................................................
............................................
...........................ดว......................
ตองขออภัยครับ มีปญหาทางเทคนิคเล็กนอย เนื่องจากเกรงว
าทางตร. จะของบมาเหมื
อนปที่แลวแตตอนนี
้เคายังไมขอมาเราก็
เลยจะ
.................................................................................
......................................
............................................
...........................
......................
ยังไมขอมติ แตถาเคาขอมาจริงๆ เราก็คงจะตองไปเอางบส
วนที่เรากันไวนะครั
บ ก็ตองขอบคุณทั้ง 5 ทานที
่ไดมารวมประชุ......................
ม และไดให
.................................................................................
......................................
............................................
...........................
ขอเสนอแนะ ดูแลกิจการของสหกรณออมทรัพยตํารวจภู
ธรจังหวัดบุรีรัมย จนบรรลุ
สําเร็จตามวัตถุประสงค
ของเราและกิจ......................
การ
.................................................................................
......................................
............................................
...........................
เจริญกาวหนามั่นคงตองขอขอบคุณสมาชิกทุกทานที......................................
่มารวมประชุมใหญในป............................................
นี้ ทางสหกรณตองขอขอบคุ...........................
ณพวกเรา ก็ตองขอให
พวกเรา
.................................................................................
......................
ชวยกันดูแลกิจการสหกรณของเราในปนี้ตอไปถาไม......................................
มีผูใดจะสอบถามหรือสงสั
ยอะไร ก็ขอปดการประชุม........................... ......................
.................................................................................
............................................
................................................................................. ...................................... ............................................ ........................... ......................
................................................................................. ...................................... ............................................ ........................... ......................
เลิกประชุมเวลา............................................
12.30 น.
................................................................................. ......................................
........................... ......................
................................................................................. ...................................... ............................................ ........................... ......................
................................................................................. ...................................... ............................................ ........................... ......................
่อ) พล.ต.ต.ชาญชัย ............................................
พงษพิชิตกุล ประธานกรรมการ
................................................................................. (ลงชื
......................................
........................... ......................
(ชาญชั
ย
พงษ
พ
ช
ิ
ต
ิ
กุ
ล
)
................................................................................. ...................................... ............................................ ........................... ......................
................................................................................. ...................................... ............................................ ........................... ......................
่อ) พ.ต.อ.ชวาล อุท............................................
ัยพันธุ เลขานุการ
/...........................
ผูจดบันทึก ......................
................................................................................. (ลงชื
......................................
(ชวาล อุท............................................
ัยพันธุ)
................................................................................. ......................................
........................... ......................
................................................................................. ...................................... ............................................ ........................... ......................
................................................................................. ...................................... ............................................ ........................... ......................
................................................................................. ...................................... ............................................ ........................... ......................
................................................................................. ...................................... ............................................ ........................... ......................
................................................................................. ...................................... ............................................ ........................... ......................
................................................................................. ...................................... ............................................ ........................... ......................
................................................................................. ...................................... ............................................ ........................... ......................
................................................................................. ...................................... ............................................ ........................... ......................

ภาคผนวก
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สรุป ระดับประถมศึกษา ( ทุนละ 2,000 บาท )
169 ราย
เปนเงิน
ระดับมัธยมศึกษา ( ทุนละ 3,000 บาท )
230 ราย
”
ระดับอุดมศึกษา ( ทุนละ 4,000 บาท )
118 ราย
”
รวมทั้งสิ้น
517 ราย
”

338,000.00 บาท
690,000.00 บาท
472,000.00 บาท
1,500,000.00 บาท

รายชื่อบุตรสมาชิกที่ไดรับทุนการศึกษาประจําป 2562

1. สหกรณ
วงเงินทุน 6,000.- บาท
ระดับมัธยมศึกษา
1. น.ส.ภัทวินันท
จั่นเทศ
2. ภ.จว.บุรีรัมย
2.1 ฝอ.สง.ผบก.และพลขับ,ฝอ.งาน 1 - 7, วงเงินทุน 27,000.- บาท
สื่อสาร,กลุมงานสอบสวน,ศอ.ปส.,ศอ.จร.
ระดับประถมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา
ระดับอุดมศึกษา

1. ด.ช.วิชญะ
3. ด.ช.กฤษฎิ์พัชร
1. ด.ญ.ณัฐสุดา
3. นายพชรพล
1. นายพงศพัศ
3. น.ส.อาภา

สีหาวะบุตร
ปราบริปู
พรไทย
ดําริหรัมย
เดชศรัณยพงศ
มะลิลัย

2. น.ส.นวพร

คงพลปาน

2. ด.ญ.พริมรตา

กริมรัมย

2. ด.ช.วุฒิภัทร

อาวุธพันธ

2. น.ส.อัมพิกา

ชางผัส

2. ด.ญ.กนกพร

เสียงดี

2.2 อํานวยการสืบสวน,ชุดปฏิบัติการ วงเงินทุน 48,000.- บาท
สืบสวน,191,นปพ.,EOD

ระดับประถมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา

ระดับอุดมศึกษา
3. สภ.เมืองบุรีรัมย
ระดับประถมศึกษา

1. ด.ญ.นายิกา
อินไชย
3. ด.ช.พีรพัฒน
เคนน้ําเที่ยง
1. น.ส.เขมจิรา
ถือฉลาด
3. ด.ช.ปวีร
อุดหนองเลา
5. น.ส.พรรณปพร พิมพาชาติ
7. ด.ญ.ณพัชรสิริ
วงคศรี
9. น.ส.อรกานต
สีรุง
1. น.ส.ศิญาภัสร
ธีรสิริพัฒน
3. น.ส.อิสราภรณ
แสนเพียร
วงเงินทุน 150,000.- บาท
1. ด.ช.กฤษณภพ
นามสุขี
3. ด.ญ.กัญญาณัฐ
ถิรธนาฐานพัฒน
5. ด.ช.ไกรวิชญ
นกแกว
7. ด.ช.ปานิธาร
วิเศษชุมพล
9. ด.ช.กันทรากร
เชื้ออาสา
11. ด.ช.คณิศรกุล
ขําโต
13. ด.ญ.ลัลลลลิต
กาละมัง
15. ด.ช.กิตติกวิน
พุทธิเสน
17. ด.ญ.สิรภัทร
กาละซิรัมย
19. ด.ญ.กัญชพร
ทวันเวทย
21. ด.ญ.ฉัตรธิดา
สอพิมาย

2. น.ส.นงนภัส
4. ด.ช.อนนต
6. ด.ช.ปณณรุจน
8. น.ส.วรินทร
10. ด.ช.ปติภัทร
2. น.ส.ชนิกานต

พึ่งประดิษฐ
พลหลา
ปติประวัติพงษ
ใจกลา
บัตรประโคน
จาภา

2. ด.ญ.นัยนนภา
4. ด.ญ.ชนาทิพย
6. ด.ช.อภิวัฒน
8. ด.ญ.วรนิษฐา
10. ด.ช.ศิฐิพัฐ
12. ด.ช.ตนตระกูล
14. ด.ช.ภูริณัฐ
16. ด.ญ.ญาดา
18. ด.ญ.ธัญชนก
20. ด.ญ.รวินทนิภา

รตนประทีป
ทรายทะเล
ครองสิทธิ
ทุมนานอก
เรืองไพศาล
เพประโคน
เย็นมั่น
และประโคน
แสนสมบัติ
ไปแดน
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ระดับมัธยมศึกษา

ระดับอุดมศึกษา

4. สภ.บานดาน
ระดับประถมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา
ระดับอุดมศึกษา
5. สภ.หนองสองหอง
ระดับประถมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา
ระดับอุดมศึกษา
6. สภ.นางรอง
ระดับประถมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา

1. นายสุพัฒนโชติ
เพชรเลิศล้ํา
3. ด.ญ.กัญญาลักษณ คําดีบุญ
5. นายไพบูลยวิทย
คูวัฒนา
7. ด.ช.ศุภกร
ผําชัย
9. นายปภาวิน
แพงวงษ
11. น.ส.อัจฉราภรณ
เกรัมย
13. น.ส.ปริยากร
ยุตสะธรรม
15. น.ส.พิชชาวีร
หอไธสง
17. น.ส.กมลพัชร
พัชรมนตรี
19. ด.ช.ดุจตะวัน
ชาญโพธิ์
1. น.ส.นันทัชพร
ปตะเสน
3. น.ส.ภัทรวดี
สมภาค
5. นายภูริเดช
ชํานาญจิตร
7. นายสหรัฐ
ชางเผือก
9. น.ส.วิชญาพร
โททอง
11. น.ส.สุวิชาภา
ฉิมจารย
วงเงินทุน 32,000.- บาท
1. ด.ช.รฐนนท
ชัยสูงเนิน
3. ด.ช.เศรษฐพงศ
โคตรจันทร
5. ด.ช.สุกฤษฎิ์
ลินทอง
1. น.ส.กาญจนวดี
บุญมาก
3. น.ส.กมลลักษณ
แสนปญญา
1. น.ส.ธนาภรณ
ทะสุนทร
3. น.ส.ธนรรชพร
นันโช
วงเงินทุน 25,000.- บาท
1. ด.ช.ชัชพงศ
เวียงจันทึก
1. ด.ญ.ธนวรรณ
จันทะเมนชัย
3. นายพีระวัฒน
หมวดประโคน
5. นายชูเกียรติ
สรงสระ
1. นายศุภณัฐ
ปรินสารัมย
วงเงินทุน 101,000.- บาท
1. ด.ญ.กษิรา
เรือโปะ
3. ด.ญ.ธัญสิริน
ปรักเอโก
1. นายวิชนาฤ
นกเอี้ยง
3. นายธรรศวัฑฒน
ตรากลาง
5. น.ส.วาริณี
ทุมปะหิรัมย
7. น.ส.วริศรา
ละเอียด
9. น.ส.ศุภกานต
มาระศรี
11. น.ส.ตวงรัตน
โสชาติ
13. นายกฤติพงษ
คาดกระโทก

2. นายชิษณุพงศ
4. น.ส.อักษราภัค
6. น.ส.พิชญาพร
8. ด.ช.ไกรวิชญ
10. น.ส.สรรพพร
12. ด.ช.ภูชิต
14. นายศุภกร
16. น.ส.ธัญชนก
18. ด.ญ.รินรดา
20. นายเอกชัย
2. นายพัชรพล
4. นายสุรวุฒิ
6. นายกนกศักดิ์
8. น.ส.จุฑามาศ
10. นายคชา
12. น.ส.นันทนภัทร

มินพิมาย
แพงเพ็ง
บรรดิดตา
คํานาค
นามวงศา
โฆษิตอัมพรเสนีย
สุทธิไชยา
ศรีหาคุณ
การินทร
เฉลิมรัมย
คูสันเทียะ
ลุนผา
คะเรรัมย
รักสมัย
ดีดวยชาติ
สุวรรณธาดา

2. ด.ช.พีรชชัย
4. ด.ญ.ศุภาพิชญ
6. ด.ช.กวิน
2. น.ส.ชัญญานุช

ปตายัง
สนิท
แสนจันทร
ปราบหนองบัว

2. น.ส.จริยวดี

ภูเผา

2. น.ส.จารุวี
4. น.ส.กมลนิตย

เหลาสี
ชัยประสิทธิโชค

2. นายณัฐกฤต

สาระสิทธิ์

2. ด.ญ.จุฑามาศ
4. ด.ญ.พรณภัทร
2. ด.ญ.กัญญาณัฐ
4. นตท.ภาคิน
6. น.ส.นันทสินี
8. น.ส.ณัฎฐนิช
10. นายภูวกร
12. น.ส.ชัชพิมุข
14. น.ส.ภัทรชนก

จีนมะโน
กลมวงศ
พลประสิทธิ์
ใสสวาง
ยวนกูล
ลาตวงษ
ธนเมธี
ทองคํา
คงนันทะ

- 114 6. สภ.นางรอง (ตอ)
ระดับมัธยมศึกษา
ระดับอุดมศึกษา

7. สภ.หนองไทร
ระดับประถมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา
ระดับอุดมศึกษา
8. สภ.ประโคนชัย
ระดับประถมศึกษา

ระดับมัธยมศึกษา

ระดับอุดมศึกษา
9. สภ.บานบัว
ระดับประถมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา
ระดับอุดมศึกษา

15.นายสิทธิศักดิ์
อินทชาติ
1. น.ส.สุพัตรา
เลนนาแซง
3. น.ส.พัชรทิพย
แปนชุมแสง
5. น.ส.ภัทรวดี
เสงี่ยม
7. น.ส.ปณฑชนิตา
ชํานิกุล
9. น.ส.นพสรณ
เข็มมผะกา
11. น.ส.วนัสนันท
เทศสวัสดิ์วงศ
วงเงินทุน 16,000.- บาท
1. ด.ญ.พิชญาวรรณ
จันทรมณี
3. ด.ญ.ยิ่งลักษณ
เสนารัตน
1. นายกิตติศักดิ์
พรหมพินิจ
1. น.ส.บุษราคัม
กองศักดิ์
วงเงินทุน 92,000.- บาท
1. ด.ญ.กนกวรรณ
ชาญประโคน
3. ด.ช.ภัทรวัต
จุยประโคน
5. ด.ช.ปุณยวัฒน
วัฒนราช
7. ด.ช.ไชยภัทร
ขามประโคน
9. ด.ช.นิติธาดา
ทาประโคน
11. ด.ช.รชต
จะนันท
13. ด.ญ.ปณณรัตน
วาลีประโคน
1. น.ส.ศศิกานต
ทูลประโคน
3. นายมโน
ชํานิจ
5. นายขจรกิตติ์
แจมใส
7. ด.ช.พลกฤต
สนั่นน้ําหนัก
9. นายธงไท
เจียมรัมย
11. นายณัฐสิทธิ์
ธนูศิลป
13. นายธนชิต
เสงี่ยมศักดิ์
15. นายธิติพงศ
ศิริเม
1. นายภัคนันท
วิเศษนคร
3. นายชานน
ชาญประโคน
วงเงินทุน 28,000.- บาท
1. ด.ช.ปติกร
บัวชิต
3. ด.ช.กรณพัฒน
ชาญประโคน
1. นายธีภพ
ทองรัมย
3. ด.ญ.นันทนภัส
แสนดัง
1. นายวันเฉลิม
สาระอาวาส

2. น.ส.สุภิญญา
4. น.ส.นิตยรดี
6. น.ส.ภัทรินทร
8. น.ส.พัชราภรณ
10. น.ส.พัชราภรณ
12. น.ส.วริศรา

บุญกองชาติ
กลีบอุบล
สุขไสยาสน
เจาประโคน
โลหนารายณ
สีชุมแสง

2. ด.ช.ภูมิรพี

จิมปก

2. นายอนุชา

ปาโมกข

2. ด.ญ.ณัฐิฎา
4. ด.ญ.ณัฐวดี
6. ด.ช.ภีมพัฒน
8. ด.ช.พิทักษพงศ
10. ด.ญ.หทัยภัทร
12. ด.ญ.จิลลาภัทร
14. ด.ญ.บุณรดา
2. น.ส.ปานหทัย
4. นายศุภณัฐ
6. น.ส.ธนชพร
8. น.ส.ทัศนมน
10. นายทองไทย
12. น.ส.ภัทรภร
14. ด.ญ.มณสิชา
16. น.ส.กนกวรรณ
2. นายชนายุทธ
4. นายธีรรัฐ
2.ด.ญ.ชนัญชิตา
4. ด.ญ.สุพิชฌาย
2.น.ส.วริษฐา
4. นายศุภกร
2. นายจันธุรัตน

คงประโคน
โอทารัมย
จํานงประโคน
อาญาเมือง
ทรัพยสินสวัสดิ์
ปาประโคน
ขามประโคน
คําภู
รักษกะเปา
จีนชาติ
บุตรประโคน
พวงประโคน
กลมประโคน
ตรงใจ
ปานะโปย
ทองรักศรี
เรืองสุริยธนากุล
เชนประโคน
ไกรยรัตน
มะลา
ทองจํารัส
เสชู

- 115 10. สภ.ลําปลายมาศ
ระดับประถมศึกษา

ระดับมัธยมศึกษา

ระดับอุดมศึกษา

11. สภ.ทะเมนชัย
ระดับประถมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา
ระดับอุดมศึกษา
12. สภ.ละหานทราย
ระดับประถมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา

ระดับอุดมศึกษา
13. สภ.ถาวร
ระดับประถมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา
14. สภ.หนองกี่
ระดับประถมศึกษา

วงเงินทุน 73,000.- บาท
1. ด.ช.จิรภพ
แกวชนะ
3. ด.ญ.ชมพูนุท
อรอินทร
5. ด.ญ.กชกร
ศรีพิริยกุล
7. ด.ช.วรรธนะ
แกวหาวงษ
1. นายโสภณัฐ
ศรีชุม
3. นายพลบูรณ
สามารถรัมย
5. น.ส.จินดามณี
ออนนวล
7. ด.ช.สรวิศ
โหมขจร
9. นายสหพล
แกวอรสาร
1. นายสหรัฐ
วรรณโคตร
3. น.ส.พิชญานิน
ประเสริฐโส
5. น.ส.ธนาภรณ
เครือพิมาย
7. น.ส.นนทพร
เชื้อชวยชู
วงเงินทุน 36,000.- บาท
1. ด.ญ.ปยฉัตร
ประเสริฐรัมย
1. น.ส.บุญรักษา
เรียงไธสง
3. นายวายุภัค
โคตรชมพู
1. น.ส.มนัสนันท
ดาบไธสง
3. นายนิติพล
คําไขแกว
5. น.ส.ชญาณิศ
คํานอย
วงเงินทุน 49,000.- บาท
1. ด.ช.สุวิจักขณ
ชอบสุข
3. ด.ญ.ดวงกมล
พรมโสภิษฐ
1. ด.ญ.ณัฐกานต
พิมพวราภรณ
3. ด.ญ.รุงนภา
พูนผล
5. ด.ญ.บัณฑิตา
สมสมัย
7. นายพงศกร
จัตวาที
9. น.ส.ณัฐนิชา
มาวิเศษ
1. นายจิรวัฒน
มาปะทา
3. น.ส.ชลากรณ
สิมมะวงศ
วงเงินทุน 18,000.- บาท
1. ด.ช.สุวิจักขณ
จันทรคณนาถ
3. ด.ญ.สูขวัญ
สายสิงห
1. นายเมธาวัฒน
นิพรรัมย
3. น.ส.พรสุดา
ลํามะนา
วงเงินทุน 57,000.- บาท
1. ด.ช.นนทกร
วันพุดซา
3. ด.ญ.อัญชลิฎา
ขอสุข
5. ด.ญ.กฤตยา
กุลบุตร
7. ด.ช.วรพล
ราศีงาม

2. ด.ช.นิธิศ
4. ด.ญ.ธนวันต
6. ด.ช.วรรธณเดช

สะเทิงรัมย
เชิงสะอาด
จงสงากลาง

2. นายกําโชค
4. นายเขตตโสภณ
6. น.ส.กุลปรียา
8. นายเจษฎางค

ทรงรัมย
ทานคํา
สุขแสนสุข
สลัยรัมย

2. นายรตานนท
4. นายชัยวัฒน
6. นายไกรวุฒิ
8. น.ส.นัฐมล

ดําพลงาม
แสนลาด
ดีประเสริฐ
เมืองจันทร

2. ด.ญ.พัชรพร
2. น.ส.จิราธิวัฒน
4. นายฤทธิเดช
2. น.ส.สุภารัตน
4. น.ส.สุชาวดี

รอบคอบ
เพ็ชรสงคราม
ศรชัยเลิศสกุล
โขงรัมย
เนตรวิลา

2. ด.ช.ธนวิชญ

จอดกลาง

2. ด.ช.วิวรรธน
4. ด.ญ.กัญญาณัช
6. น.ส.จิราภรณ
8. น.ส.ขวัญจิรา

สุดาปน
ทองชาย
มีประเทศ
ดอกไม

2. นายธัชพล
4. น.ส.พักตรระวี

ใสสดศรี
ศรีพรหม

2. ด.ช.เกียรติศักดิ์

เทียนทอง

2. น.ส.จิรานันท
4. น.ส.จารุวรรณ

ราชนาคา
มิ่งขวัญทอง

2. ด.ญ.ฑิตยา
4. ด.ญ.อมรรัตน
6. ด.ญ.รัชชุดา
8. ด.ญ.วรรษิดา

มากชุมแสง
ปญญาวุทธิ์
ปญญาสิทธิ์
หวังแอบกลาง

- 116 14. สภ.หนองกี่ (ตอ)
ระดับประถมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา

ระดับอุดมศึกษา
15. สภ.พุทไธสง
ระดับประถมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา

ระดับอุดมศึกษา

16. สภ.สตึก
ระดับประถมศึกษา

ระดับมัธยมศึกษา

ระดับอุดมศึกษา
17. สภ.บานกรวด
ระดับประถมศึกษา

9. ด.ญ.ภัทราวดี
บรรดาศักดิ์
1. น.ส.ธัญญลักษณ
จิตรสม
3. ด.ช.ปุริศร
พิทยภูวไนย
5. นายคุณานนท
วิชาเกวียน
7. นายปฏิภาณ
แกนพรม
1. น.ส.สริตา
งาหอม
3. น.ส.มานิตา
โอทารัมย
วงเงินทุน 60,000.- บาท
1. ด.ญ.ณัฐนิชา
ทุมาโต
1. นายธนาวัฒน
บูรภักดิ์
3. ด.ญ.เพชรลดา
แกวลือนาม
5. ด.ญ.ณิชมน
เอนแคน
7. ด.ญ.ธมลวรรณ
บุญอาจ
9. น.ส.สุพัชรินทร
อินภู
1. น.ส.วนิศรา
วิชิต
3. น.ส.พุดจีบ
เตยสระนอย
5. น.ส.ปยะฉัตร
โพธิขํา
7. น.ส.จิรปกาญจน
สืบสําราญ
วงเงินทุน 66,000.- บาท
1. ด.ช.ตฤณ
จันทรสระบัว
3. ด.ช.ปาติหารย
พาพลงาม
5. ด.ญ.กัญญาวีร
เกณฑกลางดอน
7. ด.ช.ศิรพัชร
ชนไพโรจน
1. นายพงศศิริ
สมภักดี
3. นายพุฒิพงศ
แพงเจริญ
5. นายพุทธิพงศ
นันทะพันธ
7. ด.ญ.ภัทรนันท
ปาปะขัง
9. นายเมธพนธ
หมายงาม
11. ด.ญ.กิตติมา
ลีวงศศักดิ์
1. น.ส.ณัฐรุจา
แจงรัมย
3. นายธานิตย
แซแขก
วงเงินทุน 49,000.- บาท
1. ด.ญ.ฐิตินันท
จํานงประโคน
3. ด.ช.รับพร
สัมมานิตย
5. ด.ช.อภิวัฒน
เพงพิศ
7. ด.ช.ณัชชา
แสนมี
9. ด.ช.ปวีณ
แซวประโคน

10. ด.ช.ติณณ
2. ด.ช.ธนกฤต
4. น.ส.ณัฐณิชา
6. นายยศกร
2. น.ส.มริสสา
4. น.ส.สวรส
2. น.ส.กัญญาพัทธ
4. ด.ญ.ศศิวรรณ
6. ด.ช.กิตติพัทธ
8. น.ส.นัทนรินทร
10. น.ส.ธิติมา
2. นายศิริวิชญ
4. น.ส.รัตติยากร
6. นายสุกฤษ
2. ด.ช.คณิตคุณ
4. ด.ช.กฤษฎิ์
6. ด.ญ.ศุจีภรณ

เลิศกระโทก
โขงรัมย
รงคทอง
ผางาม
เทียบพล
โทสูงเนิน
นิกรรัมย
กอไธสง
ศรีมหาพรม
สิริเจริญมิตร
ปจจัยโคนัง
คนคิด
ชัดไธสง
ยิบไธสง
แสงแกว
เทียงผง
ศาลางาม

2. ด.ญ.ปพิชญา
4. น.ส.สูขวัญ
6. น.ส.พรรษชา
8. น.ส.อาทิตยา
10. ด.ช.ปณัฐกร
12. ด.ช.ชนาธิป
2. น.ส.ภวรัญชน
4. น.ส.นันทนภัส

หลงภูงา
สุขสบาย
เตชเจริญศรี
กาสิงห
แกวดก
สิทธะนะ
ปุยะติ
ยอรัมย

2. ด.ช.ธโนทัย
4. ด.ช.ฐาปนากุล
6. ด.ช.ณัฐธี
8. ด.ช.ภูมิรพี
10. ด.ญ.เบญญาภา

วงคมาลี
ศรีศิลา
เจียมรัมย
พูลชนะ
หงษทอง
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ระดับมัธยมศึกษา
ระดับอุดมศึกษา
18. สภ.โนนเจริญ
ระดับประถมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา
ระดับอุดมศึกษา
19. สภ.โคกกระชาย
ระดับมัธยมศึกษา
ระดับอุดมศึกษา
20. สภ.หนองไมงาม
ระดับมัธยมศึกษา
ระดับอุดมศึกษา
21. สภ.กระสัง
ระดับประถมศึกษา

ระดับมัธยมศึกษา
ระดับอุดมศึกษา
22. สภ.ลําดวน
ระดับประถมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา
ระดับอุดมศึกษา
23. สภ.คูเมือง
ระดับประถมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา
ระดับอุดมศึกษา

1. ด.ญ.พิมพชนก
พิมอักษร
3. นายภัทรพณ
นิลขันธ
6. นายพัชรพล
ฉลวยแสง
1. นายรัตนชัย
ราชประโคน
วงเงินทุน 16,000.- บาท
1. ด.ญ.ณัฐชนันทพร พรหนองแสน
3. ด.ช.ณฐกฤต
จันทศิลป
1. น.ส.นิชญา
ฉัตรจังหรีด
1. น.ส.มณิสรา
ดวงมณี
วงเงินทุน 26,000.- บาท
1. น.ส.สุขะธิษณ
สันอาษา
3. น.ส.สายสรอย
นาสารีย
5. น.ส.ณัฐณิชา
แสงสุรินทร
1. น.ส.อรยา
พรหมบุตร
วงเงินทุน 18,000.- บาท
1. นายอนิรุตต
สาระปญญา
1. น.ส.ณิชาภัทร
ปทราช
3. นายจิรพัฒน
สมพูล
วงเงินทุน 36,000 บาท
1. ด.ช.น้ํานาน
เสรีกอแกว
3. ด.ช.ชยกร
มั่งมูล
5. ด.ญ.นันทธีมา
จักสาน
7. ด.ช.ปรติ
ถาวร
1. ด.ช.ปยวัฒน
จุลพล
3. น.ส.หัทยา
งามแฉลม
5. น.ส.ณาริฐา
สดใส
1. น.ส.กัลยรัตน
แจมรุงโรจน
วงเงินทุน 20,000.- บาท
1. ด.ญ.ธันวาภา
ไกรวงษ
1. ด.ช.ธเนศ
พรไธสง
3. ด.ญ.บุณยานุช
ศิลากุล
1. น.ส.รวิสรา
รุงเรือง
วงเงินทุน 38,000.- บาท
1. ด.ญ.อัญชิสา
อุไรแข
3. ด.ญ.รุจิภา
แสนศรีเชาวพันธ
5. ด.ญ.อริญชยา
สดรัมย
1. น.ส.ศตบงกช
ตีทอ
3. น.ส.วิปสนา
รวมพิมาย
5. น.ส.นันทิตา
คะเชนทร
1. น.ส.ปยะพร
เขียวประเสริฐ

2. น.ส.ศศิวิมล
4. น.ส.มณฤดี
7. ด.ช.ณัฐพล
2. น.ส.เขมจิรา

ยืนกระมล
มีกําปง
ชิณปตร
เข็มทอง

2. ด.ญ.ศศิวิมล

สุขโสม

2. ด.ช.ภควัต

กองสกุล

2. น.ส.วณิชชา
4. น.ส.รัญชิดา
6. ด.ญ.ชิดชนก
2. น.ส.รังสิมาภรณ

เสารทอง
เที่ยงคาม
ราชประโคน
ไทยประโคน

2. นายลภัส
2. น.ส.ณัฐณิชา

บุรารม
กมุทมาศ

2. ด.ญ.ปาลิดา
4. ด.ญ.ศรัณยา
6. ด.ญ.มิธาวี

ลุนดาพร
วิเศษวงษา
ยมศรีเคน

2. น.ส.พัชพร
4. น.ส.ปานวรี
6. นายปรัชญชา

พิสาดรัมย
วิเศษรัมย
ผันสันเทียะ

2. ด.ญ.ฮายารี
2. นายอัษฎาวุธ
4. ด.ช.ธนพัฒน

เจริญศิริ
การเรียน
ฉายไธสง

2. ด.ช.ทีฆายุ
4. ด.ญ.ลลิล
6. ด.ญ.ชญาดา
2. น.ส.สุพิชชา
4. นายรณชัย
6. น.ส.กานตสิรี
2. น.ส.สุมาตรา

โพธิ์เจริญ
ผลศิริ
ครองโสม
พลแสน
ชํารัมย
ปะโกติโย
โพธิ์มะฮาด
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ระดับประถมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา
ระดับอุดมศึกษา
25. สภ.นาโพธิ์
ระดับประถมศึกษา

ระดับมัธยมศึกษา
ระดับอุดมศึกษา
26. สภ.หนองหงส
ระดับประถมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา
ระดับอุดมศึกษา
27. สภ.ปะคํา
ระดับประถมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา
ระดับอุดมศึกษา
28. สภ.พลับพลาชัย
ระดับมัธยมศึกษา

ระดับอุดมศึกษา

วงเงินทุน 17,000.- บาท
1. ด.ช.ศิวกร
ดอกบุญนาค
1. ด.ช.เพชรกลา
ชุมกระโทก
3. ด.ญ.วรัญญา
พิสภิรมย
1. นายสุวสันต
เทียบแกว
วงเงินทุน 38,000.- บาท
1. ด.ญ.จิรัชญา
วังหมวดมนต
3. ด.ช.เอื้ออังกูร
ปาลินทร
5. ด.ช.อติวิชญ
อุปมา
7. ด.ญ.ตติยา
แกวกั้น
9. ด.ช.พีรดนย
ปุผาลา
1. ด.ช.กฤตาคม
บัวเรียน
3. นายไกรวิชญ
ตอรบรัมย
1. น.ส.นัทธมน
ปุยภูงา
วงเงินทุน 29,000.- บาท
1. ด.ญ.พิริยาภรณ
พลหมั่น
3. ด.ญ.ชญาดา
เหมพรมมา
5. ด.ช.พิทักษประชา ทองประภา
1. น.ส.ปภาวรินทร
ปกษา
3. ด.ช.อินทัช
ธีสุระ
5. ด.ช.ปฐมพงศ
ปดตาเทสัง
1. น.ส.จิรภิญญา
วงศหาแกว
วงเงินทุน 32,000.- บาท
1. ด.ญ.พิมพกานต
ศรีศักดิ์สูง
3. ด.ญ.ญาณันธร
แกนกระโทก
5. ด.ช.วชิรวิทย
หรบรรพ
1. ด.ญ.ชมพู
เลือดกุมภา
3. ด.ญ.ณัฐภัทร
นุมนวลศรี
1. น.ส.ชนากานต
ทิพยอักษร
วงเงินทุน 38,000.- บาท
1. นายธนภัทร
คุณวงศ
3. น.ส.ปาณิสรา
ชาญประโคน
5. น.ส.รชต
เข็มมา
7. ด.ช.ไอยเรศ
ยึนประโคน
9. ด.ช.ปริญญา
ปาประโคน
1. น.ส.ธิรัญญาภรณ
แจมใส

2. ด.ญ.พิมลวรรณ
2. น.ส.ชนันญา

สุขวิเศษ
เฉลิมจาน

2. ด.ช.อธิบดี
4. ด.ญ.ฐิติชญาน
6. ด.ญ.ภัทรนันท
8. ด.ญ.ณัฎฐนิชา

ชุมไธสง
เกลียววงศ
แกวไธสง
เจริญราช

2. น.ส.จอมขวัญ
4. น.ส.ณัฐริณีย
2. น.ส.กีรติยา

เคลื่อนไธสง
โพธิขํา
บุญลือชา

2. ด.ญ.ปวริศา
4. ด.ช.ณัฐกรณ

ทองสุทธิ์
แกวเกตุ

2. น.ส.นันทนา
4. น.ส.นาทหทัย

สมบัติ
รบศึก

2. ด.ช.สายฟา
4. ด.ช.ภูวนัย
6. ด.ช.โชติวัฒน
2. ด.ญ.ปรียนันทนา
4. น.ส.สุรีรัตน
2. นายณัฐวัตร

วาปเกา
อุทพันธ
จําปาโพธิ์
กรรโณ
มีดวงจันทร
หลาบุญทัน

2. นายคงภัทร
4. น.ส.วิศรุตา
6. น.ส.นาขวัญ
8. นายศิรวิทย
10. ด.ญ.จารุวรรณ
2. น.ส.รัตติยา

ศิลาชัย
จุนใจ
อาจสาลี
เกงรัมย
ทิงสุข
วิชัย
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ระดับประถมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา
ระดับอุดมศึกษา
30. สภ.โนนสุวรรณ
ระดับประถมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา
ระดับอุดมศึกษา
31. สภ.โนนดินแดง
ระดับประถมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา
ระดับอุดมศึกษา
32. สภ.บานใหมฯ
ระดับประถมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา
ระดับอุดมศึกษา
33. สภ.ชํานิ
ระดับประถมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา
ระดับอุดมศึกษา

วงเงินทุน 26,000.- บาท
1. ด.ช.ทวีโชค
โสมะมี
3. ด.ญ.รุงรัตน
นพรัตน
1. นายนิพิฐพนธ
คุมภัย
3. นายบุญบารมี
บุญขาว
1. นายกิรติพล
ดวงภักดีรัมย
วงเงินทุน 34,000.- บาท
1. ด.ช.รักษิต
รักสัตย
1. น.ส.ชิดชนก
ชนะกุล
3. นายอัครวินท
เรืองบุญ
5. น.ส.อุบลรัตนา
สังขชัย
1. นายเดชฤทธิ์
ดวงดี
3. น.ส.กัลยกร
ทันใจ
วงเงินทุน 42,000.- บาท
1. ด.ญ.ณภัทร
จีนฉายยา
3. ด.ช.ภูวิศ
แอบศรีหาด
5. ด.ช.ศุภกร
ตรีกาญจนา
1. น.ส.วิภาดา
กุลศรี
3. ด.ญ.ญาโนทัย
วงษปญญา
1. น.ส.เพ็ญพิชชา
กรวยสวัสดิ์
3. น.ส.พันทิกา
ทองนํา
5. น.ส.วศินี
เพชรโต
วงเงินทุน 32,000.- บาท
1. น.ส.ฐิติภา
วารี
1. นายพันธกานต
อินนอก
2. น.ส.จันทกานต
นาบํารุง
5. ด.ช.ภูรินทร
อินไธสง
1. น.ส.ศศิวิมล
เทียมจันทึก
3. น.ส.จันทะกานต
วิญญายงค
วงเงินทุน 32,000.- บาท
1. ด.ญ.กุลภัสสร
ปรานกระโทก
3. ด.ช.ธิติวุฒิ
ประนามะเส
1. ด.ญ.กฤษติยาภรณ วิเชียร
3. น.ส.กชกร
มีแยมภักดิ์
1. นายภูมิชาย
แผวพลสง
3. นายสิรวิชญ
รัตนธรรมเมธี

2. ด.ช.กองภพ

นอยพลี

2. น.ส.ปวีณา
4. นายปฐวี
2. นายสิรวิชญ

นามหงษา
ยิ้มชัยภูมิ
วันทาคอ

2. ด.ช.ปฐมพร
2. นายบวรนันท
4. ด.ญ.อิสรีภรณ
6. ด.ญ.พรธนัช
2. น.ส.สุพัชราภา

นนทิจันทร
งิมขุนทด
แสงหิรัญ
ลักขษร
มะโนการ

2. ด.ญ.พัชรพร
4. ด.ช.ชยุต

มาสําโรง
สุกใส

2. น.ส.พิมพชนก
4. น.ส.ชญาดา
2. นายกองทัพ
4. น.ส.สิริวิมล

พาพาน
ลาภเจริญ
ผลสมหวัง
บุญบุตร

2. น.ส.หทัยทิพย
4. ด.ช.หิมาลัย
6. น.ส.แพรวพรรณ
2. นายภาณุพงศ

เทียมไธสง
เมืองแสน
ตีคลี
เทศไธสง

2. ด.ญ.กันตกนิษฐ
4. ด.ญ.รักษิณา
2. ด.ช.อิศรานุวัฒน
4. นายณพวรรษ
2. นายเกียรติภูมิ

คงสืบชาติ
สงกูล
เกตุชาติ
บุญนาม
ขันทะมวง
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ระดับประถมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา
ระดับอุดมศึกษา
35. สภ.แคนดง
ระดับประถมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา
ระดับอุดมศึกษา
36. สภ.ชุมแสง
ระดับประถมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา
ระดับอุดมศึกษา

วงเงินทุน 41,000.- บาท
1. ด.ช.ไชยมงคล
ประกอบสกุล
3. ด.ช.ปรัชญา
อาภรณพงษ
5. ด.ญ.ภคพร
ดีราชรัมย
1. ด.ช.ชินพัฒน
จินเจา
3. น.ส.อาภากร
บุตรไทย
5. ด.ช.กานตพงศ
ศรีอินทรออน
1. นายพงษดนัย
ชาติภูธร
3. น.ส.จินตจุฑา
เกาศักดา
วงเงินทุน 33,000.- บาท
1. ด.ญ.ณัฐรัชต
ทุมมาลา
3. ด.ช.ธรรมธร
เรืองไพศาล
5. ด.ช.ศักรินทร
บํารุงธรรม
1. ด.ช.ธนพงษ
ชนไพโรจน
3. นายภูดิศ
อุสารัมย
5. นายวราพล
บาลไธสง
1. น.ส.ณัฐริกา
โพธิขํา
วงเงินทุน 19,000.- บาท
1. ด.ญ.พรรัมภา
ใยเพ็ง
1. ด.ช.คชรักษ
เที่ยงคาม
3. นายมนัณชัย
จงใจงาม
1. น.ส.วรรณพร
ดายรินรัมย

2. ด.ช.ทินภัทร
4. ด.ญ.จิรารัตน

เกาประโคน
ชัยชนะ

2. ด.ช.สิรภพ
4. นายศิวกร

กาญจนะ
มาตา

2. น.ส.นลินนิภา
4. นายวุฒิโรจน

แกววิจิตร
นาคศรี

2. ด.ญ.ธนพร
4. ด.ญ.วชิรญาณ

สงวนรัมย
ชัยประเสริฐ

2. ด.ช.ยศกร
4. น.ส.ศศิกานต

บุญศรี
ทองขาว

2. นายสหัสวรรษ

ปะกินําหัง

2. นายภคราพล

แอนชัยภูมิ

2. นายวชิรวิทย

วรรณสุทธิ์

ประมวลภาพ
กิจกรรม
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การประชุมประจําเดือน

- 122 ประชุมใหญสามัญประจําป 2561

- 123 โครงการจัดหาปตตาเลี่ยนเพื่อเปนสวัสดิการใหกับสมาชิกและขาราชการตํารวจ
ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย

โครงการจัดซื้อของที่ระลึกใหกับสมาชิก

- 124 โครงการจิตอาสาพัฒนา “สายน้ําแหงรัตนโกสินทร”

โครงการจิตอาสา “คน รัก คลอง”

- 125 มอบเงินชวยเหลือขาราชการตํารวจที่เปนสมาชิกที่ไดรับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหนาที่

จัดพวงหรีดเพื่อเปนการแสดงการไวอาลัยใหกับสมาชิกผูเสียชีวิต

- 126 มอบทุนการศึกษาใหกับบุตรสมาชิก

การแขงขันกีฬาภายในตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมยประจําป 2562

- 127 พิธีแสดงมุทิตาจิตแดสมาชิกที่เกษียณอายุราชการ

สหกรณออมทรัพยวชิรพยาบาลเขาเยี่ยมชมกิจการ

4.2 เรื่องพิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2562
สหกรณออมทรัพยตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย จํากัด มีกําไรสุทธิประจําป 2562 จํานวน 183,935,754.75 บาท
(หนึ่งรอยแปดสิบสามลานเกาแสนสามหมื่นหาพันเจ็ดรอยหาสิบสี่บาทเจ็ดสิบหาสตางค ) คณะกรรมการดําเนินการ
ขอเสนอที่ประชุมใหญพิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2562 ซึ่งไดจัดทํารายละเอียดการจัดสรรโดยหลักการแลว
ดังตอไปนี้
ป 2562
ป 2561
การจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2562
ปนผล 8%
ปนผล 8%
เฉลี่ยคืน 19.50%
เฉลี่ยคืน 19%
1. เปนเงินสํารองไมนอยกวารอยละ 10 ของกําไรสุทธิ 30,048,839.75 16.34% 35,161,838.48 19.10%
2. เปนคาบํารุงสันนิบาตสหกรณ รอยละ 1
ของกําไรสุทธิแตไมเกิน 30,000.00 บาท
30,000.00 0.02%
30,000.00 0.02%
3. เปนเงินปนผลตามหุนที่ชําระแลวใหจายไดไมเกิน
อัตรารอยละ10 ตอปโดยคิดตามสวนระยะเวลา
สหกรณฯ คิดใหรอยละ 8
81,394,817.00 44.25% 75,122,724.00 40.81%
4. เปนเงินเฉลี่ยคืนใหแกสมาชิกตามสวนจํานวนรวม
แหงดอกเบี้ยเงินกู สหกรณฯ คิดใหรอยละ 19.50
53,362,098.00 29.01% 51,671,013.00 28.07%
5. เปนเงินโบนัสไมเกินรอยละ 10 ของกําไรสุทธิ
6,000,000.00 3.26% 6,000,000.00 3.26%
6. เปนทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผลไมเกินรอยละ 2
ของทุนเรือนหุน
100,000.00 0.05%
100,000.00 0.05%
7. เปนเงินทุนสาธารณประโยชนไมเกินรอยละ 10
ของกําไรสุทธิ
4,000,000.00 2.18% 3,000,000.00 1.63%
8. เปนเงินทุนสวัสดิการสมาชิก (ผูค้ําประกัน)
ไมเกินรอยละ10 ของกําไรสุทธิ
9,000,000.00 4.89% 13,000,000.00 7.06%
183,935,754.75 100% 184,085,575.48 100%

การจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2562 ตามที่เสนอมาจะมีผลดังนี้
1. เปนของสมาชิก ( ขอ 3,4 )
- ขอ 3. เปนเงินปนผลตามหุนที่ชําระแลวใหจายได
ไมเกินอัตรารอยละ10 ตอปโดยคิดตามสวนระยะเวลา
สหกรณฯ คิดใหรอยละ 8
44.25% จํานวน
- ขอ 4. เปนเงินเฉลี่ยคืนใหแกสมาชิกตามสวน
จํานวนรวมแหงดอกเบี้ยเงินกู สหกรณฯ คิดให
รอยละ 19.50
29.01% จํานวน
รวม
73.26% จํานวน
2. เปนผลประโยชนของสมาชิก ( ขอ 1,6,7,8 )
- ขอ 1. เปนเงินสํารองไมนอยกวารอยละ 10
ของกําไรสุทธิ
16.34% จํานวน
- ขอ 6. เปนทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผลไมเกิน
รอยละ 2 ของทุนเรือนหุน
0.05% จํานวน
- ขอ 7. เปนเงินทุนสาธารณประโยชนไมเกินรอยละ 10
ของกําไรสุทธิ
2.18% จํานวน
- ขอ 8. เปนเงินทุนสวัสดิการสมาชิก (ผูค้ําประกัน)
ไมเกินรอยละ10 ของกําไรสุทธิ
4.89% จํานวน
รวม
23.46% จํานวน

81,394,817.00 บาท
53,362,098.00 บาท
134,756,915.00 บาท

30,048,839.75 บาท
100,000.00 บาท
4,000,000.00 บาท
9,000,000.00 บาท
43,148,839.75 บาท

3. เปนของคณะกรรมการและเจาหนาที่ ( ขอ 5 )
- ขอ 5. เปนเงินโบนัสไมเกินรอยละ 10 ของกําไรสุทธิ
รวม

3.26% จํานวน
3.26% จํานวน

6,000,000.00 บาท
6,000,000.00 บาท

4. เปนของสันนิบาตสหกรณ ( ขอ 2 )
- ขอ 2. เปนคาบํารุงสันนิบาตสหกรณ รอยละ 1
ของกําไรสุทธิแตไมเกิน 30,000.00 บาท
รวม

0.02% จํานวน
0.02% จํานวน

30,000.00 บาท
30,000.00 บาท

จากการจัดสรรขางตน
ไดพิจารณาดวยเหตุผล กลาวคือ
1. ใหเงินปนผลรอยละ 8 ดวยเหตุผลวา เงินปนผลเปนการใหกําลังใจใหกับสมาชิกที่พยายามเก็บออมเงิน
รายเดือนไว และเปนเงินที่สมาชิกไดประโยชนกันทุกคน (สมาชิกมีหุน 100.- บาท ไดผลตอบแทน 8.- บาท)
2. ใหเงินเฉลี่ยคืนรอยละ 19.50 ดวยเหตุผลวา รายไดสวนใหญไดมาจากการปลอยสินเชื่อเงินกูใหกับสมาชิก
จึงเห็นควรใหผลตอบแทนในรูปของเงินเฉลี่ยคืนรอยละ 19.50 (สมาชิกเสียดอกเบี้ย 100.- บาท จะไดคืน 19.50 บาท)
เทากับวาสมาชิกเสียดอกเบี้ยเงินกูใหกับสหกรณฯ ในอัตรารอยละ 8 ตลอดทั้งป สมาชิกจะเสียดอกเบี้ยเงินกูใหกับ
สหกรณฯ เหลือเพียงรอยละ 6.4 4 บาท ตอป หรือรอยละ 0.5 3 สตางค ตอเดือน ซึ่งเงินเฉลี่ยคืนนี้กูจากสถาบัน
การเงินอื่นจะไมมีให
3. นอกจากจํานวนเงินที่สมาชิกไดแลว เงินที่เหลือไดปดเขาเปนทุนสํารอง,ทุนสาธารณประโยชน และเงินทุน
สวัสดิการ ซึ่งเปนผลประโยชนสวนรวมตอไป
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม.......................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................

- 109 ดังนี้
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย จํากัด ประจําป 2563 จํานวน 15 คน
ยศ นาม
พล.ต.ต.ชาญชัย
พ.ต.อ.รุทธพล
พ.ต.อ.ภูมิพัฒน
พ.ต.อ.ณรงคฤทธิ์
พ.ต.อ.กองชาติ
พ.ต.อ.ตอศักดิ์
พ.ต.อ.ชวาล
พ.ต.อ.สัมภาษณ
พ.ต.อ.สุทธิ
พ.ต.อ.ธีรพล
พ.ต.อ.เจตนสฤษฎิ์
พ.ต.อ.สนอง
พ.ต.อ.สมศักดิ์
พ.ต.อ.ประยูร
พ.ต.อ.อดุลย

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

ตําแหนง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

วาระ / ป
2/1
2/2
2/1
1/1
1/1
2/1
1/2
2/2
2/1
1/2
1/2
1/2
2/1
1/2
1/2
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12
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12
12
12
12
12
12
12
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12
12
12
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12
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12
12
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12
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12
12
12
12
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จารัตน
จารัตน
จารัตน
จารัตน
จารัตน
จารัตน
จารัตน
จารัตน
จารัตน
จารัตน
จารัตน
จารัตน
จารัตน
จารัตน
จารัตน
จารัตน
จารัตน
จารัตน
จารัตน
จารัตน
จารัตน
จารัตน
จารัตน
จารัตน
จารัตน
จารัตน
จารัตน
จารัตน
จารัตน
จารัตน
จารัตน
จารัตน

สภ.บานกรวด
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