
 
 
 
 

“...คําวาสหกรณเปนเพียงคํา ถาเราปฏิบัติก็เปนวิถีชีวิตอยางหนึ่ง  

แตถาเราถือวาสหกรณเปนคําศักดิ์สิทธิ์เฉยๆ ก็จะไมเปนประโยชนอะไร 

ฉะนั้น ก็ขอใหทุกคนตั้งใจที่จะดําเนินชีวิตอยางมีความขยันหมั่นเพียร 

ความอดทน ความบริสุทธิ์ใจ และรักษาความสามัคคีโดยดี 

เอ้ือเฟอซึ่งกันและกัน ดังนี้ ก็จะทําใหคําวาสหกรณศักดิ์สิทธิ์ 

และทําใหชีวิตของแตละคนมีความสุข...” 
  

 

 

 

 

 
ความตอนหนึ่ง ในพระบรมราโชวาท 

พระราชทานแกผูนําสหกรณภาคการเกษตรทั่วประเทศ ณ ศาลาดุสิดาลัย 

วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๒๓  

 

 

 

 
 



สารจาก 
พลตํารวจตรี วีรพล   เจริญศิร ิ

ผูบังคับการ กองบังคับการตรวจคนเขาเมือง 2 
 
เรียน ทานสมาชิกสหกรณออมทรัพยตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย จํากัด ทุกทาน  
 

 การพัฒนาสหกรณออมทรัพยใหมีความเขมแข็ง สามารถสรางประโยชนใหกับสมาชิกและสังคม       
ไดอยางยั่งยืน ตองมีการสงเสริมและสนับสนุนในปจจัยและเงื่อนไขตางๆ ที่มีผลตอการทํางานของสหกรณ 
ลักษณะแบบมีสวนรวมจากสมาชิก คณะกรรมการ และฝายจัดการ 
 สหกรณก็จะตองผานเกณฑประเมินตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีกําหนดวิสัยทัศนเชิงกลยุทธ มีการ
บริหารจัดการสหกรณอยางมีประสิทธิภาพ ยึดหลักของความคุมคา มีการนํานวัตกรรมเขามาพัฒนามาตรฐาน
การใหบริการใหดียิ่งข้ึน มีระบบการควบคุมภายในที่ดี มีการบริหารจัดการดานการบริหารความเส่ียงในสหกรณ 
และการจัดใหมีระบบการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน เปดเผยขอมูลขาวสารแกสมาชิก กรรมการ 
ฝายจัดการ และผูมีสวนไดสวนเสีย การรับฟงขอคิดเห็นของสมาชิก 
 พรอมทั้งเปดโอกาสใหสมาชิกมีสวนรวมในการบริหารงานและติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน      
ของสหกรณ โดยสมาชิกมีการพัฒนาคุณภาพ กรรมการ และฝายจัดการ เพื่อใหเกิดการพัฒนาดานความรู 
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ นอกจากนี้ ยังมีเร่ืองหลักความเสมอภาคในการใหบริการและการทํางาน 
รวมทั้งการจัดทําฐานขอมูลสารสนเทศ การสงเสริมใหสมาชิกมีคานิยมในการประหยัด การอดออม           
รูจักชวยเหลือตนเอง และชวยเหลือซึ่งกันและกัน ที่สําคัญการบริหารงานสหกรณยังเปนแนวทางการเสริมสราง
และสนับสนุนหลักประชาธิปไตย และเปนแหลงสวัสดิการแบบเกื้อกูลกันในการทํางาน กิจการสหกรณ      
ออมทรัพยจึงเปนประโยชนอยางยิ่งตอมวลสมาชิก 
 สหกรณออมทรัพยตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย จํากัด  ในรอบปที่ผานมา คณะกรรมการและฝายจัดการ 
สามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ สรางความเช่ือมั่นและยกยองจากมวลสมาชิก 
 ในโอกาสนี้ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและส่ิงศักด์ิสิทธ์ิทั้งหลายในสากลโลก จงดลบันดาลให
คณะกรรมการ ฝายจัดการ สมาชิกทกุทานพรอมครอบครัว ประสบความสุข ความเจริญ โดยทั่วกัน 
 
 

        พลตํารวจตรี 
             ( วีรพล   เจริญศิริ ) 
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ผูจัดการ 

รองผูจัดการ 

หัวหนาฝายบัญชีและสินเช่ือ หัวหนาฝายการเงิน 
และธุรการ 

เจาหนาท่ีบัญชี เจาหนาท่ีธุรการ เจาหนาท่ีฝายเงินกู เจาหนาท่ีประจําหนวย 

สมาชิก 

ผูแทนสมาชิก 

ที่ประชุมใหญ 

คณะกรรมการดําเนินการ ผูสอบบัญชี ผูตรวจสอบกิจการ 

คณะกรรมการเงินกู คณะกรรมการอํานวยการ คณะกรรมการศึกษาและ
ประชาสัมพันธ 

แผนภูมิโครงสรางองคกรสหกรณออมทรัพยตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย จํากัด 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

พล.ต.ต.ชาญชัย  พงษพิชิตกุล 
รองประธานกรรมการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

พ.ต.อ.ภูมิพัฒน  ภัทรศรีวงษชัย 
รองประธานกรรมการ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

พล.ต.ต.วีรพล  เจริญศิริ
ประธานกรรมการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พ.ต.อ.รุทธพล  เนาวรัตน 
รองประธานกรรมการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

พ.ต.อ.สัมภาษณ  ศรีจันทึก 
กรรมการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

พ.ต.อ.สุทธิ  ภูหริยวงศสุข 
กรรมการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

พ.ต.อ.ธีรพล  ยมนา 
กรรมการ 

คณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 46 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

พ.ต.อ.สมศักด์ิ  นิเต็ม 
กรรมการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
พ.ต.อ.เจตนสฤษฎ์ิ  แพงศรีสาร 

กรรมการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

พ.ต.อ.สนอง  วรรณโคตร 
กรรมการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

พ.ต.อ.วิสูตร  คงอวน 
กรรมการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

พ.ต.อ.ชวาล  อุทัยพันธุ 
เลขานุการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

พ.ต.อ.ตอศักด์ิ  ศรีเสริม 
เหรัญญิก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น.ส.อารีรัตน  สมานดุษณี 
ผูตรวจสอบกิจการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายดํารง  ทองบุญ 
ผูสอบบัญช ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูสอบบัญชีและผูตรวจสอบกิจการ 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 

 



รายนามที่ปรึกษาคณะกรรมการ 
 

  1. พ.ต.อ.ณรงคฤทธิ์ ดานสุวรรณ รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย 
  2. พ.ต.อ.ประยูร ศาลาทอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.บุรีรัมย 
  3. พ.ต.อ.อดุลย ชัยประสิทธิกุล ผกก.สืบสวน ภ.จว.บุรีรัมย 
  4. พ.ต.อ.สมชัย โสภณปญญาภรณ ผกก.สภ.หนองสองหอง 
  5. พ.ต.อ.ภควัต ธรรมดี ผกก.สภ.นางรอง 
  6. พ.ต.อ.สมนึก เจียมจังหรีด ผกก.สภ.พลับพลาชัย 
  7. พ.ต.อ.ชัยพันธุ ทัพวงษ ผกก.สภ.ละหานทราย 
  8. พ.ต.อ.วิราช คํารินทร ผกก.สภ.หนองหงส 
  9. พ.ต.อ.เสกสรร บุญยรัชนิกร ผกก.สภ.พุทไธสง 
10. พ.ต.อ.อัษฎไณย ปองกัน ผกก.สภ.หวยราช 
11. พ.ต.อ.วิษณุ อาภรณพงษ ผกก.สภ.กระสัง 
12. พ.ต.อ.วชิรวิทย วรรณธานี ผกก.สภ.แคนดง 
13. พ.ต.อ.บุญสินธุ ผดุงสุข ผกก.สภ.ทะเมนชัย 
14. พ.ต.อ.ศิลปชัย พงศวัชรจินดา ผกก.สภ.นาโพธิ์ 
15. พ.ต.อ.กัมพล วงษสงวน ผกก.สภ.บานกรวด 
16. พ.ต.อ.สมยศ พื้นชัยภูมิ ผกก.สภ.บานใหมฯ 
17. พ.ต.อ.เศวต เศวตวิวัฒน ผกก.สภ.ประโคนชัย 
18. พ.ต.อ.ยุทธนา ไตรทิพย ผกก.สภ.ลําดวน 
19. พ.ต.ท.แดน คงพลปาน รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บานดาน 
20. พ.ต.ท.วิศิษฎ บัวสงาวงศ สวญ.สภ.ชุมแสง 
21. พ.ต.ท.พุทธรักษ อารยะรังสี สวญ.สภ.หินเหล็กไฟ 
22. พ.ต.ท.ทีฆโชติ ชัยพชรโชติ สวญ.สภ.ถาวร 
23. พ.ต.ท.สยาม เกียรติบรรจง สวญ.สภ.โคกกระชาย 
24. พ.ต.ท.จักรพงศ ทาสุวรรณ สว.สภ.หนองไมงาม 
25. พ.ต.ท.ภูวดิท ปติภัทรชนากร สว.สภ.หนองไทร 
26. พ.ต.ท.วิเชียร พรหนองแสน สว.สภ.โนนเจริญ 
27. พ.ต.ท.ไกรสิทธิ์ หาญยิ่ง สวป.สภ.พลับพลาชัย ปรก.สว.นปพ.กก.สืบสวน ภ.จว.บุรีรัมย 
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เจาหนาท่ีประจําหนวย 

ฝายจัดการสหกรณออมทรัพยตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย จํากัด 
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นายดุสิต  ทองทา  สหกรณจังหวัดบุรีรัมย  
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ระเบียบวาระที่ 1 
 

เร่ืองประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 1 
เรื่องประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

 
 ประธาน ในท่ีประชุม  แนะนําผูเขารวมประชุมใหญใหท่ีประชุมทราบ พรอมกลาวตอนรับผูแทนสํานักงาน
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ระเบียบวาระท่ี 2 
เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 
รายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2561 

วันอังคารท่ี  16  ตุลาคม  2561 
ณ หอประชุมชัยจินดา 

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

จํานวนผูแทนสมาชิกที่เขารวมประชุมจํานวน  136  คน (จากจํานวนสมาชิกทั้งหมด  2,944 คน) 
กรรมการผูเขารวมประชุม 

  1. พ.ต.อ.วีรพล เจริญศิร ิ รองประธานกรรมการ ทําหนาท่ีแทนประธานกรรมการ 
  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.ตอศักดิ ์ 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.สุชาต ิ ละล ี ผกก.สภ.กระสงั 
  2. พ.ต.อ.เจตนสฤษฎิ ์ แพงศรีสาร ผกก.สภ.คูเมือง 
  3. พ.ต.อ.สมชัย โสภณปญญาวงษ ผกก.สภ.เฉลิมพระเกียรต ิ
  4. พ.ต.อ.สมศักดิ ์ นิเต็ม ผกก.สภ.ชําน ิ
  5. พ.ต.อ.ภควัต ธรรมด ี ผกก.สภ.นางรอง 
  6. พ.ต.อ.วิสูตร คงอวน ผกก.สภ.นาโพธ์ิ 
  7. พ.ต.อ.โสภณ เครือเชา ผกก.สภ.โนนดินแดง 
  8. พ.ต.อ.กรธัช อูดเจริญ ผกก.สภ.บานดาน 
  9. พ.ต.อ.สมนึก เจียมจังหรีด ผกก.สภ.พลับพลาชัย 
10. พ.ต.อ.เสกสรร บุญยรัชนิกร ผกก.สภ.พุทไธสง 
11. พ.ต.อ.ชัยพันธุ ทัพวงษ ผกก.สภ.ละหานทราย 
12. พ.ต.อ.สนอง วรรณโคตร ผกก.สภ.ลําปลายมาศ 
13. พ.ต.อ.ธีรพล ยมนา ผกก.สภ.หนองก่ี 
14. พ.ต.อ.วิราช คํารินทร ผกก.สภ.หนองหงส 
15. พ.ต.อ.ชวาล อุทัยพันธุ ผกก.สภ.หวยราช 
16. พ.ต.ท.พุทธรักษ อารยะรังษ ี สวญ.สภ.โคกกระชาย 
17. พ.ต.ท.วิศิษฎ บัวสงาวงศ สวญ.สภ.ชุมแสง 
18. พ.ต.อ.อัษฎไณย ปองกัน สวญ.สภ.หินเหล็กไฟ 
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19. พ.ต.ท.ทีฆโชต ิ ชัยพชรโชต ิ สวญ.สภ.ถาวร 
20. พ.ต.ท.วิเชียร พรหนองแสน สว.สภ.โนนเจริญ 
21. พ.ต.ท.ภูวดิท ปติภัทรชนากร สว.สภ.หนองไทร 
22. พ.ต.ท.จักรพงษ ทาสุวรรณ สว.สภ.หนองไมงาม 
23. พ.ต.ท.ไกรสิทธ์ิ หาญย่ิง 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 เจียรศิริกุล สมาชิก 
  2. นายวีระยุทธ ทุมทอง สหกรณจังหวัดบุรีรัมย 
  3. นางอมรรัตน เอกอนันตวงศ หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณบุรีรัมย 
  4. นายประกาศ กลาวกระโทก ผูอํานวยการกลุมสงเสริมสหกรณ 1 
  5. นางดวงจันทร ปาสาเน นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชํานาญการพิเศษ 
  6. นายดํารง ทองบุญ ผูสอบบัญชีภาคเอกชน 
  7. นางสาวอารีรัตน สมานดุษณี ผูตรวจสอบกิจการ 
  8. นางศิริวรรณ ศรีนุต นักวิชาการสหกรณชํานาญการ 

 

ระเบียบวาระที่  1     เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
 ประธานฯ กลาวเปดประชุมและแนะนําผูเขารวมประชุมใหญใหท่ีประชุมทราบ พรอมกลาวตอนรับ,ผูแทนสํานักงาน
สหกรณจังหวัดบุรีรัมย,ผูแทนสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณบุรีรัมย,ผูสอบบัญชี และผูตรวจสอบกิจการดวยความยินดีเปนอยางย่ิง  
และมอบหมายให พ.ต.อ.ชาญชัย  พงษพิชิตกุล เลขานุการ ทําหนาท่ีดําเนินการประชุมตามวาระ 
ระเบียบวาระที่  2     เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

- รับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2560 
มติที่ประชุม รับรอง  
ระเบยีบวาระที่  3     เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมใหญสามัญประจําป 2560 

- เรื่องการโอนเงินคาหุนรอจายคืนระหวางปเขาเปนทุนสํารอง 
 ตามมติท่ีประชุมใหญสามัญประจําป 2560 เม่ือวันท่ี 12 ตุลาคม 2560 อนุมัติใหสหกรณ ฯ โอนเงินคาหุนรอจายคืน    
คางจายตั้งแตป 2553 - 2534 จํานวน  19 ราย เปนเงินจํานวน  15,521.- บาท และเงินโอนมาจากบัญชีคางจายคาหุนป 2530 
เปนเงินจํานวน  40.- บาท รวมเปนเงินท้ังสิ้นจํานวน  15,561.- บาท (หนึ่งหม่ืนหาพันหารอยหกสิบเอ็ดบาทถวน) เขาเปน       
ทุนสํารองของสหกรณ โดยบัญชีรายชื่อดังกลาวใหปดประกาศใหสมาชิกทราบเพื่อตรวจสอบภายในระยะเวลา  90 วัน ตั้งแตวันท่ี   
12 ตุลาคม 2560 ถึงวันท่ี  9 มกราคม 2561 เม่ือครบกําหนดขออนุมัติโอนเงิน คาหุนรอจายคืน คางจายจํานวนดังกลาวเขาเปน   
ทุนสํารองของสหกรณฯ แตเพื่อไมใหเสียสิทธิของสมาชิกท่ีจะมาขอรับคืน หากมีหลักฐานสหกรณฯ ก็จะดําเนินการคืนเงินคาหุน
ใหกับทายาทหรือสมาชิกตอไป นั้น 
 สหกรณฯ ไดดําเนินการตามมติท่ีประชุมใหญโดยมีประกาศเงินคาหุนรอจายคืนดังกลาวใหสมาชิกหรือทายาทมาติดตอ
ภายในวันท่ี  9 มกราคม 2561 ปรากฏวาภายในกําหนดเวลาดังกลาวมีทายาทมาติดตอขอรับเงินคาหุนคืนจํานวน  1 ราย เปนเงิน  
3,500.- บาท สวนท่ีเหลือไมมีผูมาติดตอขอรับเงิน  สหกรณฯ จึงไดดําเนินการโอนเงินคาหุนรอจายคืนเขาเปนทุนสํารองของ
สหกรณฯ เปนเงินรวมท้ังสิ้น  12,061.- บาท (หนึ่งหม่ืนสองพันหกสิบเอ็ดบาทถวน) 
 จึงนําเรียนท่ีประชุมเพื่อโปรดทราบ  
มติที่ประชุม รับทราบ  
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ระเบียบวาระที่ 4     เรื่องรายงานผลการดําเนินงานประจําป 2561 
1. รายงานกิจการทั่วไป 
 ในรอบปทางบัญชีสิ้นสุด ณ วันท่ี 30 กันยายน 256 1 คณะกรรมการดําเนินการขอสรุปผลการดําเนินงานของสหกรณฯ 
เปรียบเทียบกับปกอน ดังนี้ 
ท่ี รายการ รอบปทางบัญชี เพิ่ม (ลด) รอยละ 

  ณ 30 ก.ย.2561 ณ 30 ก.ย.2560   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

16 อัตราดอกเบ้ียเงินกู 8% 8%   

17 เงินปนผล 8% 8%   

18 เงินเฉลี่ยคืน 19% 18%   
 

1. ดานการบริหารงานทั่วไป 

1.1 ดานสมาชิก 

 จํานวนสมาชิก ณ วันท่ี  30 กันยายน 2560 2,947 คน 

บวก จํานวนสมาชิกท่ีสมัครเขาใหมระหวางป 54 คน 

หัก จํานวนสมาชิกท่ีลาออกระหวางป 39 คน 

 จํานวนสมาชิกเสียชีวิตระหวางป 16 คน 

 สมาชิกถูกใหออกจากสหกรณ (ตามขอบังคับ) 2 คน 

 จํานวนสมาชิก ณ วันท่ี  30 กันยายน 2561 2,944 คน 
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1.2 ดานทุนดําเนินงาน 

 ทุนดําเนินงานของสหกรณฯ เปนองคประกอบสําคัญอยางย่ิงในการดําเนินงานสหกรณออมทรัพยตํารวจภูธรจังหวัด

บุรีรัมย จํากัด  มีท่ีมาของทุนดําเนินงาน ดังนี้ 

 1.2.1 ทุนดําเนินงาน (หนี้สินและทุน) 

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

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

เพิ่มขึ้น จากปกอนเปนเงิน  160,769,750.88 บาท หรือคิดเปนรอยละ 4.44 
 

 1.2.2 ทุนเรือนหุน 

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

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

เพิ่มขึ้น จากปกอนเปนเงิน  78,501,980.00 บาท หรือคิดเปนรอยละ 8.62 
 

1.3 ดานการใหบริการเงินรับฝากจากสมาชิก 

 เปนการระดมทุนใหเขามาหมุนเวียนในระบบของสหกรณฯ ซ่ึงสมาชิกจะไดรับอัตราดอกเบ้ียสูงกวาเงินฝากจากสถาบัน

การเงินอ่ืน 

 เงินฝากออมทรัพย เงินฝากออมทรัพยจาก

เงินกูพิเศษ 

ฝากสะสมทรัพย 

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

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

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

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

* ปจจุบันอัตราดอกเบ้ีย - เงินฝากออมทรัพย   รอยละ  4.25 ตอป  

   - เงินฝากออมทรัพยจากเงินกูพิเศษ  รอยละ  4.25 ตอป 

   - เงินฝากสะสมทรัพย   รอยละ  4.50 ตอป  
 

1.4 ดานการใหบริการเงินกูแกสมาชิก 

 ในระหวางป สหกรณฯ ใหเงินกูแกสมาชิกรวม  3,861 สัญญา เปนเงิน  1,279,307,280.- บาท (หนึ่งพันสองรอยเจ็ดสิบ-

เกาลานสามแสนเจ็ดพันสองรอยแปดสิบบาทถวน) มีรายละเอียดดังนี้ 

จํานวนสัญญาและจํานวนเงินกูทุกประเภท 

สมาชิกย่ืนกูเงินแตละประเภท 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 

เงินกูเพื่อซ้ือรถจักรยานยนต 7 327,400.00 

เงินกูเพื่อซ้ือคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีในการสื่อสาร 3 81,900.00 

เงินกูเพื่อซ้ืออาวุธปน 495 11,933,580.00 

รวมสัญญาเงินกูทุกประเภท 3,861 1,279,307,280.00 
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2. ผลการดําเนินงานของสหกรณในรอบ 5 ป ที่ผานมา 

 เปรียบเทียบรายได คาใชจาย และกําไรสุทธิในรอบ 5ป ท่ีผานมาตามตาราง ดังนี้ 

ป 2557 2558 2559 2560 2561 

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

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

กําไรสุทธิ 123,304,336.96 133,566,305.49 154,324,527.65 176,068,597.42 184,085,575.48 
 

3. การกูยืมเงินจากสถาบันการเงินตาง  ๆ

 สหกรณออมทรัพยตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย จํากัด  ไดกูเงินจากสถาบันการเงินอ่ืน เพื่อนํามาบริการสมาชิก ซึ่งสหกรณฯ 

ตองสงชําระท้ังเงินตนและดอกเบ้ียเปนประจําทุกเดือน  สําหรับปบัญชี 2561 ณ วันที่ 30 กันยายน 256 1 สหกรณฯ มีเจาหนี้

เงินกูคงเหลือดังนี้ 

ท่ี ชื่อสถาบันการเงิน ประเภทเงินกู วงเงินกู 

(ลานบาท) 

เงินกูคงเหลือ 

(ลานบาท) 

1 - ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทยจํากัด เงินกูระยะยาว 605.29 526.60 

 - ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด เงินกูระยะปานกลาง 600 575 

2 - ธนาคารกรุงไทย จํากัด เงินกูเบิกเกินบัญช ี 30 --- 

 - ธนาคารกรุงไทย จํากัด ตั๋วสัญญาใชเงิน 555 --- 

3 - ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร เงินกูเครดิตเงินสด 100 100 

 - ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร ตั๋วสัญญาใชเงิน 550 550 

4 - สหกรณออมทรัพยวชิรพยาบาล จํากัด เงินกูระยะยาว 150 145 

 รวม  4 สถาบัน  เปนเงินท้ังสิ้นจํานวน  2,590.29 1,896.60 
 

4. รายงานลูกหนี้คงเหลือที่ไมกอใหเกิดรายได 

 สหกรณฯ ไดดําเนินการติดตามเรงรัดหนี้สินจากสมาชิกท่ีเสียชีวิต,ถูกใหออกหรือไลออกจากราชการ และยังมีหนี้สินคาง

ชําระอยูกับสหกรณฯ หนี้สินจํานวนนี้สหกรณฯ ไดดําเนินการจัดชั้นคุณภาพหนี้และตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไวแลวตามระเบียบฯ 

ท่ีกรมตรวจบัญชีสหกรณกําหนดโดยเริ่มตั้งแตป 2558 เปนตนมา ขณะเดียวกันสหกรณฯ ไดดําเนินการเรงรัดติดตามหนี้สินเหลานี้

มาอยางตอเนื่องมาโดยตลอด 

 ณ วันท่ี 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 
 

ยอดรวมลูกหนี้ที่นํามาจัดช้ันจํานวน  797,567.50 บาท คิดเปนรอยละ 0.02 ของลูกหนี้ทั้งหมดซ่ึงลดลงจากปกอน  

530,397.90 บาท 

หมายเหตุ 1. ลูกหนี้จัดชั้น สงสัย หมายถึง ลูกหนี้ท่ีคางชําระตนเงินและ/หรือดอกเบ้ียเปนระยะเวลาติดตอกันเกินกวา     

6 เดือน แตไมเกิน  12 เดือน ตองตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 50% 

2. ลูกหนี้จัดชั้นสงสัย จะสูญ หมายถึง ลูกหนี้ท่ีคางชําระตนเงินและ/หรือดอกเบ้ียเปนระยะเวลาติดตอกัน     

เกินกวา 12 เดือน ตองตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 100% 

 



- 8 - 

 

5. 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 จายเงินสงเคราะหเก่ียวกับการศพจํานวน  1 8 ราย เปนเงินจํานวน 540,000.- บาท (หา แสน-      

สี่หม่ืนบาทถวน) มีรายละเอียดดังนี้ 

ลําดับที่ ยศ-ชื่อ นามสกุล สังกัด จํานวนเงิน(บาท) 

1 ด.ต.วิชิต ชมพูราช สภ.ถาวร 30,000.- 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

18 ร.ต.ต.สุรสิทธ์ิ สันเสนาะ สภ.พุทไธสง 30,000.- 
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5.3 เงินชวยเหลือสมาชิกที่ไดรับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหนาที่ 

สหกรณฯ จายเงินชวยเหลือสมาชิกกรณีไดรับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหนาท่ีจํานวน  6 ราย เปนเงินจํานวน        

19,000.- บาท (หนึ่งหม่ืนเกาพันบาทถวน) มีรายละเอียดดังนี้ 
ลําดับที ่ ยศ-ชื่อ นามสกุล สังกัด จํานวนเงิน(บาท) 

1 ด.ต.พิบุญ บรรดาศักดิ ์ สภ.หนองก่ี 4,000.- 

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

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

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

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

6 ส.ต.ต.ภานุเดช ลีประโคน สภ.บานกรวด 2,000.- 
 

5.4 การสนับสนุนกิจกรรมของหนวยงานตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย,สํานักงานตํารวจแหงชาติ,หนวยงานอื่นและรวมการกุศลตางๆ 

ลําดับท่ี รายการ จํานวนเงิน(บาท) 

1 สนับสนุนงบประมาณการจัดงานวันตํารวจ ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย 30,000.- 

2 สนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติรวมกับตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย 5,000.- 

3 บริจาคเงินสมทบ “กองทุนสวัสดิการตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย” เพื่อชวยเหลือขาราชการ

ตํารวจในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมยท่ีไดรับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหนาท่ี,เสียชีวิตจากการ

ปฏิบัติหนาท่ี หรือประสบภัย เชน น้ําทวม ไฟไหม เปนตน 

 

 

200,000.- 

4 สนับสนุนงบประมาณคาใชจายในการจัดการแขงขันกีฬาภายในของตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย 200,000.- 

5 สนับสนุนงบประมาณคาใชจายโครงการเตรียมความพรอมนักกีฬาบาสเกตบอลของตํารวจภูธร

จังหวัดบุรีรัมย เพื่อเปนตัวแทนตํารวจภูธรภาค 3 เขารวมการแขงขันกีฬากองทัพไทยครั้งท่ี 51 

 

223,102.- 

6 สนับสนุนงบประมาณคาใชจายโครงการจัดหาเสื้อเหลืองสําหรับขาราชการตํารวจเพื่อสวมใส

เทิดพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจาอยูหัว 66 พรรษา 

 

470,340.- 

7 สนับสนุนงบประมาณคาใชจายโครงการทําความดี ดวยหัวใจ กําจัดวัชพืช ผักตบชวาเพื่อธาร

น้ําใส ของตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย 

 

43,250.- 

8 สนับสนุนงบประมาณคาใชจายโครงการอบรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จ 

พระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาทในรัชกาลท่ี 9 ของตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย 

 

52,500.- 

9 สนับสนุนงบประมาณคาใชจายโครงการอบรมเพื่อสงเสริมการออมเงินและสงเสริม 

ใหขาราชการตํารวจเตรียมความพรอมในยามเกษียณอายุราชการ ของตํารวจภูธรภาค 3 

 

80,000.- 

10 บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิเปรม  ติณสูลานนท  เพื่อเปนทุนการศึกษาใหกับพระภิกษุ,สามเณร,

นักเรียน,นักศึกษา ท่ีมีความประพฤติดีแตฐานะยากจน,บุตรของทหาร ตํารวจ ท่ีเสียชีวิตจาก

การปฏิบัติหนาท่ี และนักศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจํานวน  20 จังหวัด 

 

 

5,000.- 

11 รวมแสดงมุทิตาจิตจัดซื้อของท่ีระลึกเพื่อมอบใหแดขาราชการตํารวจในสังกัดตํารวจภูธร

จังหวัดบุรีรัมยท่ีเกษียณอายุราชการจํานวน  82 คน  

 

79,455.- 

12 สนับสนุนคาใชจายในการจัดกิจกรรมอ่ืนๆ ของหนวยงานในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย 1,795.- 

13 บริจาคเงินสมทบกองทุนสวัสดิการสํานักงานกําลังพล สํานักงานตํารวจแหงชาติ เพื่อชวยเหลือ

ขาราชการตํารวจท่ีไดรับบาดเจ็บ ทุพพลภาพ และเสียชีวิตจากการปฏิบัติหนาท่ี 

 

200,000.- 
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ลําดับท่ี รายการ จํานวนเงิน(บาท) 

14 สนับสนุนคาใชจายในการจัดกิจกรรมวันสหกรณแหงชาติจังหวัดบุรีรัมย ประจําป 2561 ของ

สํานักงานสหกรณจังหวัดบุรีรัมย 

 

5,000.- 

15 บริจาคเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันสหกรณนักเรียน ของกลุมสงเสริมและพัฒนาธุรกิจ

สหกรณ สํานักงานสหกรณจังหวัดบุรีรัมย 

 

1,000.- 

16 บริจาครวมทําบุญถวายผาพระกฐินพระราชทาน ณ วัดโสมมนัสวิหาร เขตปอมปราบศัตรูพาย 

กรุงเทพฯ ของกรมสงเสริมสหกรณ 

 

1,000.- 
 

6. เงินกองทุนสวัสดิการสมาชิก (ผูค้ําประกัน) 

ในป 2561 สหกรณฯ จายเงินกองทุนสวัสดิการสมาชิก (ผูค้ําประกัน) กรณีสมาชิกเสียชีวิตจํานวน   14 ราย โดนไลออก

จํานวน  3 ราย จายเงินกองทุนไปแลวจํานวน 8,436,872.- บาท ณ วันท่ี 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 

ตามท่ีสหกรณฯ ไดจัดทําโครงการประกันชีวิตกลุมกับบริษัท กรุงไทย-แอ็กซา ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)           

ความคุมครองเริ่มตั้งแตวันท่ี  1 พฤศจิกายน 25 60 - 31 ตุลาคม 256 1 มีสมาชิกท่ีเสียชีวิตและไดทําประกันชีวิตกลุมจํานวน      

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 กํ่าแหล 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.สําเริงศักดิ ์ ภักด ี บํานาญ 500,000.-  

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

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

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

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

11 ด.ต.เลิศสมบัต ิ วันโท สภ.เฉลิมพระเกียรต ิ 300,000.- อยูระหวางดําเนินการ 

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

 รวม  12  ราย เปนเงินจํานวน   6,200,000.- บาท            
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ในรอบปท่ีผานมา คณะกรรมการดําเนินการได มีการเ พิ่มสวัสดิการดานทุนการศึกษาบุตรสมาชิกจากเดิม  
1,000,000,000.- บาท เพิ่มเปน  1,500,000,000.- บาท นอกจากนี้ ยังไดกําหนดระเบียบวาดวยโครงการเงินกูพิเศษเพื่อซื้ออาวุธ
ปนพกประจํากายซิกซาวเออรโมเดล พี 320 เอสพี เพื่อใหสมาชิกไดมีโอกาสซื้ออาวุธปนในราคาท่ีถูกและสามารถผอนชําระงวด
รายเดือนระยะยาวกับสหกรณได อีกท้ังไดมีการนําเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาปรับใชในการใหบริการ โดยมีการจัดทําสัญญาเงินกูแบบ
ออฟไลน เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับสมาชิกอีกดวย 
 สุดทายนี้ ในนามคณะกรรมการดําเนินการ ขอขอบคุณฝายสงเสริมและฝายตรวจสอบทุกทานท่ีใหความรวมมือเปนท่ี

ปรึกษาในงานทุกดานและเขารวมประชุมชี้แจง ใหคําแนะนํา และใหขอคิดท่ีเปนประโยชนตอการดําเนินงานตลอดมา และ

ขอขอบคุณสมาชิกทุกทานท่ีเขารวมประชุมใหญวันนี้ 

มติที่ประชุม รับทราบผลการดําเนินงาน 

ระเบียบวาระที่ 5     เรื่องรายงานการตรวจสอบกิจการ 

เรียน ท่ีประชุมใหญสหกรณออมทรัพยตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย จํากัด 

ตามท่ีท่ีประชุมใหญสามัญประจําป  2560 เม่ือวันท่ี12 ตุลาคม2560 ไดเลือกตั้งขาพเจาเปนผูตรวจสอบกิจการของ

สหกรณออมทรัพยตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมยจํากัด ประจําปทางบัญชีสิ้นสุดวันท่ี  30 กันยายน  2561 ซึ่งขาพเจาไดทําการ

ตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบตอคณะกรรมการดําเนินการเปนประจําทุกเดือนท่ีเขาตรวจสอบนั้น ขาพเจาขอเสนอ     

ผลการตรวจสอบประจําปโดยสรุป ดังตอไปนี ้

1. วัตถุประสงคของการตรวจสอบ 

     1.1เพื่อตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดําเนินการ 

     1.2เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานเก่ียวกับการบัญชีและการควบคุมการเงิน 

     1.3เพื่อตรวจสอบการดําเนินงานอ่ืนๆของสหกรณ 

     1.4เพื่อใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงานดานบัญชี การเงินและการดําเนินงานอ่ืนๆ 
 

2.ขอบเขตการตรวจสอบ 

     2.1 ตรวจสอบความถูกตองของการบันทึกบัญชีตามเอกสารหลักฐาน 

     2.2ตรวจสอบการควบคุมการเงินตามระเบียบและขอกําหนดของสหกรณ 

     2.3 ตรวจสอบการดําเนินงานตามวัตถุประสงค ขอบังคับ ระเบียบ และมติของท่ีประชุม 

     2.4ตรวจสอบการบริหารของคณะกรรมการดําเนินการตามแผนงานและงบประมาณท่ีกําหนดไว 
 

3.ผลการตรวจสอบและขอเสนอแนะที่สหกรณควรแกไข 

3.1 ผลดานการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานในรอบป มีดังนี้   

     รายได 276,537,317.26 บาท 

     คาใชจาย 92,451,741.78 บาท 

     กําไรสุทธิ 184,085,575.48 บาท 

     กําไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากปกอน (คิดเปนรอยละ 5.19) 8,016,978.06 บาท 
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3.2 ดานการเงิน 
 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 มติท่ีประชุม และอยูภายในวงเงินงบประมาณท่ีไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมใหญโดยวิธีถัวจายไดทุกรายการ 
 

3.3 ดานการบริหารงานของสหกรณ 
คณะกรรมการไดกําหนดระเบียบวาดวยการแบงแยกหนาท่ีของเจาหนาท่ีสหกรณไวอยางชัดเจนโดยเหมาะสมรัดกุมและ

บริหารงานตามนโยบายแผนงานกฎหมายขอบังคับระเบียบมติท่ีประชุมใหญและมติท่ีประชุมคณะกรรมการ 
 

3.4 ดานบัญชี 
สหกรณจัดทําบัญชีเรียบรอยเปนปจจุบันมีเอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีครบถวนสมบูรณมีการใชโปรแกรม

คอมพิวเตอรมาประมวลผลท้ังระบบจึงไดขอมูลท่ีถูกตอง 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 790 สัญญา 1,218,596,200.00 บาท 

        - เงินกูพิเศษ จํานวน 13 สัญญา 2,668,000.00 บาท 

        - เงินกูโครงการ จํานวน 507 สัญญา 12,402,880.00 บาท 

3.5.3 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 วันท่ี  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 
รวมทั้งส้ิน 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 
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3.7 ดานการรับฝากเงิน 

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

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

3.8 ดานทุนเรือนหุน 
 ยอดยกมาตนป ซื้อหุนเพิ่ม ถอนหุน คงเหลือ  

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

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)      
- สวนท่ีสหกรณฯ สมทบ 13,076,445.00 13,740,000.00 7,176,872.00 19,639,573.00 บาท 
- สวนท่ีสมาชิกสมทบ 137,080,000.00 6,695,000.00 2,340,000.00 141,435,000.00 บาท 

รวมทั้งส้ิน 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,เจาหนาท่ีสหกรณ และสมาชิกทุกทานท่ีใหความรวมมือในการตรวจสอบ เพื่อใหการตรวจสอบสําเร็จ
ลุลวงไปดวยด ี
 

(ลงชื่อ)           อารีรัตน  สมานดุษณี 

         (นางสาวอารีรัตน  สมานดุษณ)ี 

               ผูตรวจสอบกิจการ  

 

ท่ีอยู  188/50 หมูบานนีโอแลนด ซอย 9 หมูท่ี 16 

ตําบลนอกเมือง  อําเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร 

โทร. 062-3519445,089-2803629 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการตรวจสอบของผูตรวจสอบกิจการประจําป 2561 
ระเบียบวาระที่  6     เรื่องพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําปส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 

 ประธานฯ เสนอวา นายทะเบียนสหกรณไดมอบหมายให คุณดํารง  ทองบุญ เปนผูสอบบัญชี ประจําปงบการเงิน 2561 

ตามบัญชีกําไรขาดทุนและงบดุลท่ีผูสอบบัญชีไดทําการตรวจสอบแลว (รายละเอียดอยูในหนา 14 - 32 ) 

 
 
 



- 14 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 15 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 16 - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 17 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 18 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 19 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 20 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 21 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 22 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 23 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 24 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 25 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 26 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 27 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 28 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 29 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 30 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 31 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 32 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 33 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุน งบกระแสเงินสด และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินประจําป 2561 
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ระเบียบวาระที่ 7     เรื่องพิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2561 

ประธานฯ เสนอใหท่ีประชุมพิจารณาการจัดสรรกําไรสุทธิประจําป  2561 จํานวน   184,085,575.48  บาท (หนึ่งรอย -
แปดสิบสี่ลานแปดหม่ืนหาพันหารอยเจ็ดสิบหาบาทสี่สิบแปดสตางค) ซึ่งไดจัดทํารายละเอียดการจัดสรรโดยหลักการแลวดังตอไปนี้ 

การจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2561 
ป 2561 ป 2560 

ปนผล  8% 
เฉลี่ยคืน  19% 

ปนผล  8% 
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. เปนเงินปนผลตามหุนท่ีชําระแลวใหจายไดไมเกิน 
   อัตรารอยละ10 ตอปโดยคิดตามสวนระยะเวลา 
   สหกรณฯคิดใหรอยละ 8 

 
 

75,122,724.00 

 
 

40.81% 

 
 

69,526,125.00 

 
 

39.49% 
4. เปนเงินเฉลี่ยคืนใหแกสมาชิกตามสวนจํานวนรวม 
   แหงดอกเบ้ียเงินกู 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  ตามท่ีเสนอมาจะมีผลดังนี ้
1. เปนของสมาชิกรอยละ ( ขอ 3,4 ) 68.88 จํานวน 126,793,737.00 บาท 
2. เปนผลประโยชนของสมาชิกรอยละ( ขอ 1,6,7,8 ) 27.84 จํานวน 51,261,838.48 บาท 
3. เปนของคณะกรรมการและเจาหนาท่ีรอยละ ( ขอ 5 ) 3.26 จํานวน 6,000,000.00 บาท 
4. เปนของสันนิบาตสหกรณรอยละ ( ขอ 2 ) 0.02 จํานวน 30,000.00 บาท 

 

จากการจัดสรรขางตน 
ไดพิจารณาดวยเหตุผล กลาวคือ 
1. ใหเงินปนผลรอยละ 8  ดวยเหตุผลวา เงินปนผลเปนการใหกําลังใจใหกับสมาชิกท่ีพยายามเก็บออมเงินรายเดือนไว 

และเปนเงินท่ีสมาชิกไดประโยชนกันทุกคน (สมาชิกมีหุน 100.- บาท ไดผลตอบแทน 8.- บาท)   
2. ใหเงินเฉลี่ยคืนรอยละ 19  ดวยเหตุผลวา รายไดสวนใหญไดมาจากการปลอยสินเชื่อเงินกูใหกับสมาชิก จึงเห็นควรให

ผลตอบแทนในรูปของเงินเฉลี่ยคืนรอยละ 19  (สมาชิกเสียดอกเบ้ีย 100.- บาท จะไดคืน 19.- บาท) เทากับวาสมาชิกเสียดอกเบ้ีย
เงินกูใหกับสหกรณฯ ในอัตรารอยละ 8 ตลอดท้ังป สมาชิกจะเสียดอกเบ้ียเงินกูใหกับสหกรณฯ เหลือเพียงรอยละ 6.48 บาท ตอป 
หรือรอยละ 0.54 สตางค ตอเดือน ซึ่งเงินเฉลี่ยคืนนี้กูจากสถาบันการเงินอ่ืนจะไมมีให 

3. นอกจากจํานวนเงินท่ีสมาชิกไดแลว เงินท่ีเหลือไดปดเขาเปนทุนสํารอง,ทุนสาธารณประโยชน และเงินทุนสวัสดิการ 
ซึ่งเปนผลประโยชนสวนรวมตอไป 
มติที่ประชุม อนุมัติตามท่ีคณะกรรมการเสนอ 

 

 

 

 



- 35 - 
 
ระเบียบวาระที่ 8     เรื่องการเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการประจําป2562 

ในท่ีประชุมใหญสามัญประจําป 25 60 ไดเลือกนางสาวอารีรัตน  สมานดุษณี  เปนผูตรวจสอบกิจการประจําป 256 1   

ซ่ึงมีวาระการทํางาน 1 ป สหกรณฯ ตองเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการประจําป 256 2 จํานวน   1 ทาน แทนคนเดิมท่ีครบวาระ      

แตผูท่ีครบวาระอาจไดรับเลือกตั้งซ้ําอีกได   ท้ังนี้คณะกรรมการ ดําเนินการ ไดมีมติเห็นชอบเสนอ  นางสาวอารีรัตน   สมานดุษณี     

เปนผูตรวจสอบกิจการตอมีประวัติโดยยอดังนี้ 

การปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชี 

1. เขาปฏิบัติงานเปนประจําทุกเดือน อยางนอยเดือนละ 2 ครั้ง โดยมีผูชวยผูตรวจสอบกิจการจํานวน 2 - 4 คน 

2. เสนอรายงานผลการตรวจสอบตอท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการเปนประจําทุกเดือน 

3. ขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบมีดังนี ้

     - ตรวจสอบความถูกตองของการบันทึกบัญชีตามเอกสารหลักฐาน 

     - ตรวจสอบการปฏิบัติงานดานการเงินตามระเบียบและขอกําหนดของสหกรณ 

     - ตรวจสอบการดําเนินงานตามวัตถุประสงค ขอบังคับ ระเบียบ และมติท่ีประชุม 

     - ตรวจสอบการบริหารของคณะกรรมการดําเนินการตามแผนงานและงบประมาณท่ีกําหนดไว 

การศึกษา 

ระดับปริญญาตร ี

- บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญช)ี จากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

- นิติศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ระดับปริญญาโท 

- บัญชีมหาบัณฑิต จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

- นิติศาสตรมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ประสบการณการทํางาน 

 - อาจารยระดับ 7 ประจําสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร  

 - ผูสอบบัญชีภาษีอากร  

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

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

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

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

จึงขอเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 

มติที่ประชุม อนุมัติเลือก นางสาวอารีรัตน  สมานดุษณี เปนผูตรวจสอบกิจการประจําป 2562 
ระเบยีบวาระที่ 9     เรื่องพิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีประจําป 2562 

 มีผูสอบบัญชีภาคเอกชนท่ีขึ้นทะเบียนกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ เสนอบริการตรวจสอบบัญชีมายังสหกรณออมทรัพย

ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย จํากัด จํานวน  2 ราย  คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเบ้ืองตนแลวเห็นควรนําเสนอท่ีประชุมใหญ

พิจารณาท้ัง  2 ราย 

จึงเสนอท่ีประชุมใหญพิจารณาคัดเลือก  1 ราย เพื่อเปนผูสอบบัญชีสําหรับปสิ้นสุดทางบัญชี  30 กันยายน 2562  โดยมี

ขอมูลประกอบการพิจารณา ดังนี ้
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รายการเปรียบเทียบขอมูล 

รายละเอียดการเสนอบริการสอบบญัชี นายดํารง  ทองบุญ นายประเทือง  กล่ินคลายกัน 
1. การเขาปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชี 
     - จํานวนครั้งท่ีเขาตรวจสอบ 
 

 
- จะดําเนนิการเขาตรวจสอบ แนะนํา
การเงิน การบัญชีดวยตนเองพรอม
ผูชวยอยางนอยปละ5 ครั้งๆ ละ
ประมาณ 2 - 5 วันทําการ 

 
- เขาตรวจสอบบัญชีดวยตนเองพรอม
ผูชวยอยางนอยปละ5 ครั้งๆ ละ 
2 - 5 วันทําการ  
 

     - จํานวนผูชวย - มีผูชวยเขารวมทําการตรวจสอบ 
ครั้งละ 3 - 4 คน 

- มีผูชวยเขารวมทําการตรวจสอบ 
ครั้งละ 3 - 4 คน 

2. การจัดทํารายงานผลการตรวจสอบ 
     - รายงานระหวางป 

 
- รายงานผลการตรวจสอบบัญชีระหวาง
ปใหสหกรณทราบ 

 
- รายงานผลการตรวจสอบบัญชีระหวาง
ปใหสหกรณทราบ 

     - รายงานประจําป - รายงานการตรวจสอบบัญชีประจําป 
ตามระเบียบท่ีนายทะเบียนสหกรณ
กําหนด 

- รายงานการตรวจสอบบัญชีประจําป
ตามระเบียบท่ีนายทะเบียนสหกรณ
กําหนด 

3. บริการการอื่นๆ - ยินดีใหคําแนะนําในการบริหาร
การเงิน การบัญชีตามท่ีเห็นสมควร  
โดยไมถือเปนคาบริการพิเศษ          
แตอยางใด 
- ยินดีจะเขารวมประชุมใหญหรือ
ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ 
ทุกครั้ง ตามท่ีสหกรณรองขอ 

- การเขารวมประชุมใหญหรือประชุม
คณะกรรมการเปนไปตามท่ีสหกรณ 
รองขอ 
 

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

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

5. คาธรรมเนียมการสอบบัญชี 
     - จํานวนเงิน 

 
- 80,000.- บาท 

 
- 90,000.- บาท 

     - การเบิกคาธรรมเนียม - แบงรับเปน  2 งวด - แบงรับเปน  2 งวด 
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 จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา  

มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติเปนเอกฉันทเลือก นายดํารง  ทองบุญ เปนผูสอบบัญชีประจําป 2562                

ระเบียบวาระที่ 10     เรื่องพิจารณากําหนดวงเงินกูยืมหรือค้ําประกันประจําป 2562 

อาศัยความตามขอ 17 แหงขอบังคับสหกรณออมทรัพยตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย จํากัด 
“วงเงินกูยืมหรือค้ําประกัน ท่ีประชุมใหญอาจกําหนดวงเงินกูยืมหรือการค้ําประกันสําหรับปหนึ่งๆ ไวตามท่ีจําเปนและ

สมควรแกการดําเนินงาน วงเงินซ่ึงกําหนดดังวานี้ ตองไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ  ถาท่ีประชุมใหญยังมิได
กําหนด หรือนายทะเบียนสหกรณยังมิไดใหความเห็นชอบวงเงินกูยืมหรือการค้ําประกัน  สําหรับปใด ก็ใหใชวงเงินกูยืมหรือการ   
ค้ําประกันสําหรับปกอนไปพลาง” 

สําหรับปบัญชี 2561 สหกรณออมทรัพยตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย จํากัด ไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมใหญ สามัญประจําป 
2560 และไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณใหใชวงเงินกูยืมหรือค้ําประกันประจําปจํานวน 3,000,000,000.- บาท 
(สามพันลานบาทถวน) 

ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวยหลักเกณฑการพิจารณาใหความเห็นชอบวงเงินการกูยืมหรือการค้ําประกัน 
ของสหกรณพ.ศ.2561 กําหนดใหสหกรณประเภทสหกรณออมทรัพย กําหนดวงเงินการกูยืมของสหกรณไดไมเกิน 1.5 เทา       
ของทุนเรือนหุนรวมกับทุนสํารองของสหกรณและหากสหกรณไดกอหนี้ภาระผูกพันไวเกินกวาเกณฑไวแลว นายทะเบียนสหกรณ
อาจพิจารณาใหความเห็นชอบใหสหกรณ ถือใชวงเงินกูยืมเกินกวาหลักเกณฑไดเฉพาะสวนท่ีสหกรณไดกอหนี้ภาระผูกพันไวแลว 

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 

 

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 

มติที่ประชุม พิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทใหสหกรณฯ กําหนดวงเงินกูยืมหรือค้ําประกันประจําปสิ้นสุดวันท่ี  
30 กันยายน 2562 ไวไมเกิน  1,896,700,000.- บาท (หนึ่งพันแปดรอยเกาสิบหกลานเจ็ดแสนบาทถวน) 
ระเบียบวาระที่ 11     เรื่อง พิจารณาอนุมัติแผนกลยุทธ ฉบับที่ 1 

 เพื่อใชเปนกรอบและทิศทางการดําเนินงานในอนาคตของสหกรณ จึงไดกําหนดแผนงานโครงการของสหกรณขึ้นในชวง

ระยะเวลาดําเนินการ เพื่อพัฒนาสหกรณ  โดยคํานึงถึงสภาพแวดลอมตางๆ ท่ีมีผลกระทบตอสหกรณมาเปนตัวกําหนดทิศทาง 

แลวนํามาวางแผนการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพอันจะสงผลใหสหกรณเกิดความม่ันคง เปนองคกรการเงินท่ีม่ันคง และเปนท่ี

พึ่งของสมาชิกและสังคม คณะกรรมการดําเนินการชุดท่ี 45 ประชุมครั้งท่ี 10/2561 เม่ือวันท่ี  31 กรกฎาคม 2561 มีมติเห็นชอบ

ตามรางแผนกลยุทธฉบับท่ี 1 ระยะเวลา 4 ป พ.ศ.2651-2564  

จึงไดนําเสนอท่ีประชุมใหญสามัญประจําป ดังนี้ 
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บทที่ 1 
บททั่วไป 

 
หลักการและเหตุผล 
 แผนกลยุทธ เปนแผนระยะยาวของสหกรณ ซึ่งจัดทําขึ้นเพื่อใชเปนกรอบทิศทางการดําเนินงานในอนาคตของสหกรณ 
และเปนการสรางกรอบทิศทางการพัฒนาสหกรณ โดยแผนฯ ท่ีกําหนดขึ้นจะถูกนําไปพัฒนาเปนแผนงานโครงการของสหกรณ 
ในชวงระยะเวลาการดําเนินการตามแผน 
 การจัดทําแผนกลยุทธของสหกรณออมทรัพยตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย จํากัด เพื่อสรางกรอบทิศทางการพัฒนาสหกรณ 
และเปนแนวทางปฏิบัติในระยะยาว โดยคํานึงถึงสภาพแวดลอมตางๆ ท่ีมีผลกระทบตอสหกรณ มาเปนตัวกําหนดทิศทาง มีการ
บริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ อันสงผลใหสหกรณเกิดความม่ันคงและเปนท่ีพึ่งของสมาชิกและสังคมตอไป 
 

วัตถุประสงค 
1. วิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอมของสหกรณ 
2. กําหนดวิสัยทัศน ภารกิจ และกลยุทธ 
3. จัดทําแผนกลยุทธของสหกรณ และแผนงานโครงการในการดําเนินงานของสหกรณ เพื่อเปนกรอบและทิศทางในการ

บริหารจัดการสหกรณ ในระยะเวลา  4 ป 
4. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานของสหกรณ ใหกาวทันตอการเปลี่ยนแปลง 
5. เพื่อพัฒนาสหกรณใหมีความม่ันคงและย่ังยืนและพรอมกาวสูมาตรฐานสากล 
6. เพื่อบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ใหเปนไปตามนโยบายของกรมสงเสริมสหกรณ 

 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
1. สหกรณมีกรอบและแนวทางในการพัฒนาการดําเนินงานในระยะ 4 ป ซึ่งกรอบและแนวทางการดําเนินงานมีความ

สอดคลองกับปจจัยสภาพแวดลอม และบริหารงานเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค ตามวิสัยทัศนและพันธกิจท่ีกําหนด 
2. กรอบทิศทางการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ จะเปนลักษณะการบริหารงานเชิงรุก ซ่ึงจะชวยสนับสนุนใหสหกรณมี

บทบาทในการดําเนินธุรกิจและใหบริการสมาชิกมากขึ้น อันนําไปสูการเสริมสรางภาพลักษณของสหกรณใหเปนท่ียอมรับของ
สมาชิกและสังคม 

3. เปนเครื่องมือในการขับเคลื่อนการดําเนินงานของสหกรณ ซึ่งจะชวยพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาท่ี            
มีระบบงานท่ีชัดเจน เอ้ืออํานวยตอการปฏิบัติงานในหนาท่ีความรับผิดชอบของเจาหนาท่ี อันนําไปสูการบริการท่ีเปนท่ีพึงพอใจ
ของสมาชิก 

4. สรางความเชื่อม่ัน ศรัทธา ปรากฏผลเปนท่ียอมรับของสมาชิก และสังคม 
5. เปนทิศทางในการพัฒนาสหกรณ อันนําไปสูความเปนเลิศ พรอมกาวสูมาตรฐานสากล 

 
บทที่ 2 

สภาพแวดลอมขององคกร 
 
ความสําคัญและประโยชนของการวิเคราะหสภาพแวดลอม 
 การวิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอม จะชี้ใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงตางๆ ท่ีเกิดขึ้นท้ังภายในและภายนอกของสหกรณ ท้ัง
ในสวนท่ีเกิดขึ้นแลวและมีแนวโนมท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต ตลอดจนผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงตางๆ ท่ีมีตอสหกรณ เพื่อท่ีจะได
รูวาในปจจุบันสหกรณมีสภาพเปนอยางไรและอยูท่ีใด โดยการคนหาคําตอบท่ีเปนโอกาส (Opportunities), อุปสรรค ( Threats), 
จุดแข็ง (Strengths) และจุดออน (Weaknesses) ของสหกรณ เพื่อนําไปสูการกําหนด วิสัยทัศน ภารกิจ วัตถุประสงค และกล
ยุทธ เพื่อใชในการจัดทําแผนกลยุทธตอไป 
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การวิเคราะห SWOT (SWOT Analysis) 

การวิเคราะห SWOT หรือ การวิเคราะหสภาพแวดลอมและศักยภาพเปนเครื่องมือในการประเมินสถานการณสําหรับ
การประกอบธุรกิจ ซึ่งชวยใหผูบริหารรูถึงจุดแข็งและจุดออนจากสภาพแวดลอมภายใน มองเห็นโอกาสและอุปสรรคจาก
สภาพแวดลอมภายนอก ตลอดจนผลกระทบตอการประกอบธุรกิจทุกประเภท 

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

ภายในขององคกร 
จุดออน (Weaknesses) : จุดดอยหรือจุดออน ขอเสียเปรียบเปนผลมาจากปจจัยภายใน เปนปญหาหรือขอบกพรองท่ี

เกิดจากสภาพแวดลอมภายในตาง ๆ ขององคกร ซึ่งองคกรจะตองหาวิธีในการปรับปรุงใหดีขึ้นหรือขจัดใหหมดไปอันจะเปน
ประโยชนตอองคกร   

โอกาส (Opportunities) : เกิดจากปจจัยภายนอก เปนผลจากการท่ีสภาพแวดลอมภายนอกขององคกร เอ้ือประโยชน 
หรือสงเสริมการดําเนินงานขององคกร โอกาสแตกตางจากจุดแข็งตรงท่ีโอกาสเปนผลมาจากสภาพแวดลอมภายนอก แตจุดแข็ง
เปนผลมาจากสภาพแวดลอมภายใน ผูประกอบการท่ีดีจะตองแสวงหาโอกาสอยูเสมอ โดยการวิเคราะหสิ่งแวดลอมภายนอกท่ี
เปลี่ยนแปลงอยูเสมอ ตลอดเวลา และใชประโยชนจากโอกาสนั้น   

อุปสรรค (Threats) : เกิดจากปจจัยภายนอก เปนขอจํากัดท่ีเกิดจากสภาพแวดลอมภายนอกท่ีสงผลเสียตอธุรกิจ ซ่ึง
ผูประกอบการจําเปนตองปรับกลยุทธทางการตลาดใหสอดคลอง และพยายามขจัดอุปสรรคตางๆ ท่ีเกิดขึ้นใหได 
 

ปจจัยสภาพแวดลอมที่ควรพิจารณาในการจัดทําแผนกลยุทธสหกรณ 
ปจจัยสภาพแวดลอมท่ีควรนํามาพิจารณาจัดทําแผนกลยุทธของสหกรณนั้น แบงออกเปน 2 กลุม ไดแก ปจจัย

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

องคประกอบของปจจัยสภาพแวดลอมตางๆ ที่นํามาวิเคราะห 

ปจจัยสภาพแวดลอมภายใน 
ปจจัยสภาพแวดลอมภายนอก 

ปจจัยสภาพแวดลอมท่ัวไป ปจจัยสภาพแวดลอมดําเนินการ 
- โครงสรางองคกร 
- ระบบงาน/การควบคุมภายใน 
- ขอบังคับ/ระเบียบ 
- การเงิน 

- ดานเศรษฐกิจ 
- ดานสังคม 
- นโยบายของรัฐ 
- กฎหมาย 

- สมาชิก 
- หนวยสนับสนุน 
- สถาบันทางการเงิน  
- พันธมิตรธุรกิจ 

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

- เทคโนโลยี 
 

 

 

ผลการวิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอมภายใน 
การวิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอมภายใน ในการวิเคราะหนี้ ประกอบดวยการวิเคราะหโครงสรางองคกร, ระบบงาน/

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

 

ผลการวิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอมภายนอก 
การวิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอมภายนอกในการวิเคราะหนี้ ประกอบดวยการวิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอมท่ัวไป 

ไดแก ดานเศรษฐกิจ, ดานสังคม, นโยบายของรัฐ, กฎหมาย,เทคโนโลยี และการวิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอมดําเนินการ ไดแก 
สมาชิก, หนวยสนับสนุน, สถาบันทางการเงิน และพันธมิตรธุรกิจ โดยหาคําตอบจากการวิเคราะหจาก โอกาส ( Opportunities) 
และอุปสรรค (Threats) 
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บทที่ 3 
วิสัยทัศน พันธกิจ และกลยุทธ 

 
วิสัยทัศน (Vision) และพันธกิจ (Mission) 
 จากการวิเคราะหสถานการณการดําเนินงานของสหกรณ ในการวิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอม ท่ีจะตองพัฒนาจุดแข็งท่ี
มีอยูใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกท้ังมองหาชองทางโอกาสในการพัฒนาใหดีย่ิงขึ้น และจะตองแกไขปญหาจากจุดออนและ
อุปสรรคใหหมดไป จึงจะทําใหองคกรสามารถเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากย่ิงขึ้น ดังนั้นจึงไดกําหนด วิสัยทัศน พันธกิจ 
และกลยุทธ ขององคกร เพื่อนําไปพัฒนาองคกร เพื่อเปนไปตามแผนการพัฒนาในอีก 4 ปขางหนา (ป พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) 
ดังนี้ 
 

วิสัยทัศน (Vision) 
 วิสัยทัศน( Vision) หมายถึง การมองภาพอนาคตของผูนําและสมาชิกในองคกร และกําหนดจุดหมายปลายทางท่ีเชื่อมโยง
กับภารกิจ คานิยม และความเชื่อเขาดวยกัน แลวมุงสูจุดหมายปลายทางท่ีตองการจุดหมายปลายทางท่ีตองการ จุดหมาย
ปลายทางดังกลาวตองชัดเจน ทาทาย มีพลังและมีความเปนไปได ซึ่งวิสัยทัศนมีความสําคัญ ดังนี้ ชวยกําหนดทิศทางท่ีจะดําเนิน
ชีวิตหรือกิจกรรมองคกร โดยมีจุดหมายปลายทางท่ีชัดเจน, ชวยใหสมาชิกทุกคนรูวา แตละคนมีความสําคัญตอการมุงไปสู
จุดหมายปลายทาง และรูวาจะทําอะไร ( What) ทําไมตองทํา ( Why) ทําอยางไร ( How) และทําเม่ือใด ( When), ชวยกระตุนให
สมาชิกทุกคนมีความรูสึกนาสนใจ มีความผูกพัน มุงม่ันปฏิบัติตามดวยความเต็มใจ ทาทาย เกิดความหมายในชีวิตการทํางานมีการ
ทํางานและมีชีวิตอยูอยางมีเปาหมายดวยความภูมิใจ และทุมเทเพื่อคุณภาพของผลงานท่ีปฏิบัติ,  ชวยกําหนดมาตรฐานของชีวิต 
องคกร และสังคมท่ีแสดงถึงการมีชีวิตท่ีมีคุณภาพ องคกรท่ีมีคุณภาพ และสังคมท่ีเจริญกาวหนามีความเปนเลิศในทุกดาน 
 ดังนั้นจึงไดกําหนด วิสัยทัศน ( Vision) ไวดังนี้ 
 “เปนองคกรการเงินท่ีม่ันคง  บริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ พัฒนาคุณภาพชีวิต แกสมาชิกและสังคม ยึดหลัก     
ธรรมาภิบาล มุงม่ันพัฒนาสูยุค 4.0” 
 “เปนองคกรการเงินท่ีม่ันคง” หมายถึง มีเสถียรภาพทางการเงินท่ีม่ันคง มีระบบตรวจสอบคุณภาพ  
 “บริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ” หมายถึง มีการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ  
 “พัฒนาคุณภาพชีวิตแกสมาชิกและสังคม” หมายถึง การดําเนินงานควบคูไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตใหแกสมาชิก 
รวมท้ังพัฒนาชุมชนและสังคม 
 “ยึดหลักธรรมาภิบาล” หมายถึง หลักธรรมาภิบาล มีองคประกอบสําคัญ 9 ประการ ไดแก หลักประสิทธิผล,         
หลักประสิทธิภาพ,หลักการตอบสนอง,หลักภาระรับผิดชอบ,หลักความโปรงใส,หลักความมีสวนรวม,หลักการมอบอํานาจ,หลักนิติ
ธรรม และหลักความเสมอภาค 
 “มุงม่ันพัฒนาสูยุค 4.0” หมายถึง การใชความรู เครื่องมือ หลักการ ความคิด ระเบียบวิธีกระบวนการ รวมท้ังเทคโนโลยี 
มาประยุกตใชในระบบงาน เพื่อชวยใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในการทํางานใหดีย่ิงขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน
ใหมีมากย่ิงขึ้น 
 

พันธกิจ (Mission) 
 พันธกิจ ( Mission)หมายถึง จุดมุงหมายพื้นฐาน ซึ่งแสดงเหตุผลหรืออธิบายวาองคกรถือกําเนิดขึ้นมาหรือดํารงอยูเปน
หลักการท่ีใชเปนแนวทางการตัดสินใจ กําหนดเปาหมาย วัตถุประสงค และยุทธศาสตร ซ่ึงการวิเคราะหภารกิจหรือพันธกิจของ
องคกร เพื่อตรวจสอบวางานหลักขององคกร ท่ีทําอยูในปจจุบันยังมีความเปนอยูหรือไม พันธกิจใดควรยกเลิก พันธกิจใดควรดํารง
อยู และพันธกิจใดควรปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มขึ้นใหม โดยบุคลากรในองคกรตองตระหนักวาภารกิจใด คือภารกิจหลัก ภารกิจรอง 
แลวจะทําใหองคกรนั้นมีปญหาในการดําเนินงาน 
 ดังนั้นเพื่อใหบรรลุวิสัยทัศน จึงไดกําหนดพันธกิจหลักไว  5 ประการ คือ 
 1. พัฒนาองคกรใหมีความม่ันคงทางการเงิน  
 2. พัฒนาองคกร บุคลากร ใหมีความเขมแข็ง ภายใตการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ  
 3. พัฒนาระบบการเงิน และสวัสดิการ ใหสอดคลองกับความตองการของสมาชิก  
 4. พัฒนาปรับปรุง อาคารสํานักงาน อุปกรณ และระบบเทคโนโลยี ใหมีความทันสมัยและเหมาะสม  
 5.พัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกใหดีขึ้น และสนับสนุนชวยเหลือสังคม  
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วัตถุประสงค (Objective) และกลยุทธ (Strategy) 
 พันธกิจที่ 1 พัฒนาองคกรใหมีความม่ันคงทางการเงิน 
 วัตถุประสงค : เพื่อเสริมสรางความเชื่อม่ันทางการเงิน ตอสมาชิก สังคม และชุมชน 
 กลยุทธ  1.พัฒนาโครงสรางและระบบงานใหเปนไปในทิศทางท่ีเอ้ือตอการบรรลุวิสัยทัศน และ 
มีความโปรงใส 
   2. เพิ่มทุนสํารองเพื่อเสถียรภาพทางการเงิน,ระดมเงินฝาก,เพิ่มทุนเรือนหุนจัดหา  
แหลงเงินทุนเพื่อเสริมสภาพคลองใหเพียงพอในการบริหารทางการเงิน 
   3. รณรงคสงเสริมการออม เพิ่มรายได ลดคาใชจาย  
 พันธกิจที่ 2 พัฒนาองคกร บุคลากร ใหมีความเขมแข็ง ภายใตการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลท่ีมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 
 วัตถุประสงค : เพื่อสรางความเขมแข็งใหองคกร บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล โปรงใสตรวจสอบได 
 กลยุทธ  1. พัฒนาศักยภาพการบริหารงานของคณะกรรมการและปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีตามหลักธรรมาภิบาล  
   2. เพิ่มการมีสวนรวมของสมาชิกในการบริหารงาน เพื่อนําพาองคกรไปในทิศทางเดียวกัน  
   3. เพิ่มพูนทักษะความรูใหบุคลากรเพื่อการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  
 พันธกิจที่ 3 พัฒนาระบบการเงิน และสวัสดิการ ใหสอดคลองกับความตองการของสมาชิก 
 วัตถุประสงค : เพื่อจัดสวัสดิการและบริการอ่ืนท่ีเปนประโยชนแกสมาชิก 
 กลยุทธ  1. ปรับปรุงสวัสดิการสมาชิกท่ีมีอยู และเพิ่มเติมสวัสดิการประเภทใหม  
   2. จัดกิจกรรมโครงการตางๆ ท่ีเปนประโยชนตอสมาชิก  
 พันธกิจที่ 4 พัฒนาปรับปรุง อาคารสํานักงาน อุปกรณ และระบบเทคโนโลยี ใหมีความทันสมัยและเหมาะสม 
 วัตถุประสงค : เพื่อพัฒนาระบบการบริการ อันนําไปสูการใหบริการท่ีเปนท่ีพึงพอใจของสมาชิก 
 กลยุทธ  1. จัดระบบกระบวนการใหบริการแกสมาชิก อยางสะดวก รวดเร็ว และถูกตองและพัฒนา
กําหนดเวลามาตรฐาน กับการบริการท่ีประทับใจ 
   2. นําเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาปรับใชในการปฏิบัติงาน เพื่อบริการท่ีสะดวก รวดเร็ว และประหยัด  
   3. เพิ่มชองทางในการสื่อสาร เพิ่มเติมขอมูลขาวสาร ไดอยางรวดเร็วและท่ัวถึง  
 พันธกิจที่ 5 พัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกใหดีขึ้น และสนับสนุนชวยเหลือสังคม 
 วัตถุประสงค : เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตใหมีความเปนอยูท่ีดีขึ้นอยางย่ังยืน และสรางภาพลักษณท่ีดีขององคกรใน
การสนับสนุนชวยเหลือสังคม 
 กลยุทธ  1. พัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกใหมีความเปนอยูดีขึ้น  
   2. ดูแล แกไขปญหาหนี้สถาบันการเงินอ่ืนของสมาชิก  
   3. สงเสริมและสนับสนุนการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
   4. การบริการชุมชน  
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บทที่ 4 
แผนงานโครงการ (Tactic Plan) 

 
 โครงการ เปนสวนหนึ่งของการวางแผน เปนฐานหรือเคาโครงท่ีสําคัญของแผน โครงการท่ีดียอมทําใหการปฏิบัติเปนไป
ตามวัตถุประสงค 
 แผน ประกอบดวยโครงการหลายๆ โครงการ การปฏิบัติตามโครงการแตละโครงการ จะตองเปนไปตามแผน ดังนี้  
 โครงการ คือ กิจกรรมท่ีกําหนดขึ้นไวเพื่อใชในการดําเนินการตามแผน  
 โครงงาน คือ รายละเอียดในการดําเนินงานของกิจกรรมแตละกิจกรรม  
 ซ่ึงจากวิสัยทัศน พันธกิจ และกลยุทธ จึงไดจําแนกการดําเนินการ มีท้ังหมด  26 แผนงานโครงการ ดังนี้  
 

พันธกิจท่ี 1 พัฒนาองคกรใหมีความม่ันคงทางการเงิน 
วัตถุประสงค : เพื่อเสริมสรางความเชื่อม่ันทางการเงิน ตอสมาชิก สังคม และชุมชน 

กลยุทธ แผนงานโครงการ 
1.พัฒนาโครงสรางและระบบงานใหเปนไปในทิศทางท่ีเอ้ือตอ 
  การบรรลุวิสัยทัศน และมีความโปรงใส 

1.แผนงานโครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลสมาชิกและระบบ 
  รักษาความปลอดภัยฐานขอมูลสมาชิก 

 2.แผนงานโครงการพัฒนาระบบสื่อสารขอมูล ขาวสาร/ 
  วารสาร เว็บไซต SMS 

2.เพิ่มทุนในการบริหารจัดการ, ระดมเงินฝาก เพิ่มทุนเรือนหุน,     
  จัดหาแหลงเงินทุนเพื่อเสริมสภาพคลองใหเพียงพอในการ  
   บริหารทางการเงิน 

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

3.รณรงคสงเสริมการออม เพิ่มรายได ลดคาใชจาย 1.แผนงานโครงการสงเสริมการออมเพิ่มรายไดลดคาใชจาย 
 

พันธกิจท่ี 2 พัฒนาองคกร บุคลากร ใหมีความเขมแข็ง ภายใตการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลท่ีมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
วัตถุประสงค : เพื่อสรางความเขมแข็งใหองคกร บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล โปรงใส ตรวจสอบได 

กลยุทธ แผนงานโครงการ 
1.พัฒนาศักยภาพการบริหารงานของคณะกรรมการและ  
  ปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีตามหลักธรรมาภิบาล 

1.แผนงานโครงการสัมมนาคณะกรรมการ เจาหนาท่ี ศึกษา 
  ดูงานสหกรณอ่ืน 
2.แผนงานโครงการฝกอบรมใหความรูคณะกรรมการ และ 
  เจาหนาท่ี 

2.การมีสวนรวมของสมาชิกในการบริหารงาน เพื่อนําพา 
  องคกรไปในทิศทางเดียวกัน 
 

1.แผนงานโครงการศึกษาดูงาน 
2.แผนงานโครงการพัฒนาใหความรูฐานขอมูลระบบ 
  สารสนเทศ 

3.เพิ่มพูนทักษะความรูใหบุคลากรเพื่อการปฏิบัติงานไดอยางมี 
  ประสิทธิภาพ 

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

กลยุทธ แผนงานโครงการ 
1.ปรับปรุงสวัสดิการสมาชิกท่ีมีอยู และเพิ่มเติมสวัสดิการ 
  ประเภทใหม 
 

1.แผนงานโครงการใหสวัสดิการแกสมาชิก 
2.แผนงานโครงการจัดสวัสดิการแกสมาชิกในรูปแบบอ่ืนๆ  
3.แผนงานโครงการสงเสริมกีฬาสานสัมพันธ 
4.แผนงานโครงการรับสมัครสมาชิกสมทบ 

2.จัดกิจกรรมโครงการตางๆ ท่ีเปนประโยชนตอสมาชิก 1.แผนงานโครงการสงเสริมอาชพีแกสมาชกิและครอบครัว 
  สมาชิก 

 

พันธกิจท่ี 4 พัฒนาปรับปรุง อาคารสํานักงาน อุปกรณ และระบบเทคโนโลยี ใหมีความทันสมัยและเหมาะสม 
วัตถุประสงค : เพื่อพัฒนาระบบการบริการ อันนําไปสูการใหบริการท่ีเปนท่ีพึงพอใจของสมาชิก 

กลยุทธ แผนงานโครงการ 
1.จัดระบบกระบวนการใหบริการแกสมาชิก อยางสะดวก  
  รวดเร็ว และถูกตอง และพัฒนากําหนดเวลามาตรฐาน  
  กับการบริการท่ีประทับใจ 

1.แผนงานโครงการ Service Mind 
 

2.นําเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาปรับใชในการปฏิบัติงาน  
  เพื่อบริการท่ีสะดวก รวดเร็ว และประหยัด 

1.แผนงานโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร 
2.แผนงานโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบฐานขอมูล 
  สวนตัวสมาชิกทางเว็บไซต 

3.เพิ่มชองทางในการสื่อสาร เพิ่มเติมขอมูลขาวสาร ไดอยาง  
  รวดเร็วและท่ัวถึง 

1.แผนงานโครงการเพิ่มชองทางในการสื่อสาร เพิ่มเติมขอมูล 
  ขาวสาร 

 

พันธกิจท่ี 5 พัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกใหดีขึ้น และสนับสนุนชวยเหลือสังคม 
วัตถุประสงค : เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตใหมีความเปนอยูท่ีดีขึ้นอยางย่ังยืน และสรางภาพลักษณท่ีดีขององคกรในการ
สนับสนุนชวยเหลือสังคม 

กลยุทธ แผนงานโครงการ 
1.พัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกใหมีความเปนอยูดีขึ้น 1.แผนงานโครงการสงเสริมใหความรูแกสมาชิก 

2.แผนงานโครงการใหความรูแกสมาชิกใหม 
2.ดูแล แกไขปญหาหนี้สินสถาบันการเงินอ่ืนของสมาชิก 1.แผนงานโครงการแกไขปญหาหนี้สินของสมาชิก 
3.สงเสริมและสนับสนุนการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ 
  สิ่งแวดลอม 

1.แผนงานโครงการการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ 
  สิ่งแวดลอม 

4.การบริการชุมชน 1.แผนงานโครงการสนับสนุนการศึกษาแกเยาวชน 
2.แผนงานโครงการสนับสนุนสงเสริมใหความรวมมือกับสังคม 
  และชุมชน 
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บทที่ 5 
บทสรุป 

 
 การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของสังคมโลกนั้นสงผลกระทบอยางกวางขวาง โดยมีปญหานานัปการซ่ึงองคกรตางๆ ตอง
ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการ ซึ่งสังคมสหกรณในยุคโลกาภิวัฒน จะตองกําหนดบทบาทของสหกรณเปนองคการสงเสริมความ
ม่ันคงทางเศรษฐกิจควบคูกับการเปนศูนยกลางจัดสวัสดิการสังคม เปนศูนยกลางการเรียนรู ท่ีจะตองเผชิญกับอนาคต อนุรักษ 
สงเสริมวัฒนธรรม สิ่งแวดลอมใหย่ังยืนตอไป 

ซึ่งการนําแผนกลยุทธ ท่ีกําหนดทิศทาง ตามวิสัยทัศนท่ีวา “เปนองคกรการเงินท่ีม่ันคง บริหารจัดการอยางมี
ประสิทธิภาพ พัฒนาคุณภาพชีวิตแกสมาชิกและสังคม ยึดหลักธรรมาภิบาล มุงม่ันพัฒนาสูยุค 4.0”เพื่อนําไปสูจุดมุงหมายของการ
ดําเนินงานท่ีประสบความสําเร็จ คือ 
 1. ความสําเร็จทางเศรษฐกิจ กลาวคือ การจัดการท่ีบรรลุเปาหมายในเชิงธุรกิจ ซ่ึงไดแก ความสามารถในการทํากําไรมา
แบงปนกันตามสัดสวนทางธุรกิจแลว สภาพคลอง ความม่ันคงทางเศรษฐกิจ ความมีเสถียรภาพ 
 2. ความสําเร็จทางสังคม กลาวคือ การยกระดับฐานะความเปนอยูของสมาชิก นอกจากสหกรณนํากําไรมาจัดแบงปนกัน
ตามสัดสวนธุรกิจแลว สหกรณยังจัดสรรเงินเพื่อใหสวัสดิการตางๆ เพิ่มมากขึ้นแกสมาชิกโดยเทาเทียมกัน ในอนาคตสหกรณ
สามารถกําหนดนโยบายจัดสวัสดิการแกสมาชิกเพื่อปองกันความยากจนและบรรเทาปญหาตางๆ ของชีวิตตามความจําเปน 
สหกรณสนับสนุนใหบุคคลมีอิสระและพึ่งพาตนเอง ตลอดจนสงเสริมความสมานฉันทในสังคมไดอีกดวย 
 

*********************** 
 
 จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา  
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติใหสหกรณฯ ถือใชแผนกลยุทธฉบับท่ี 1 มีกําหนดระยะเวลา  4 ป โดยเริ่มตั้งแตป 2561 - 
2564  เพื่อเปนกรอบและทิศทางในการบริหารงาน 
ระเบียบวาระที่ 12     เรื่องการพิจารณาแผนงานโครงการ,งบประมาณรายจายและประมาณการรายรับประจําป 2562 

12.1 เรื่องการพิจารณาแผนงานโครงการ 
เพื่อใชเปนกรอบและทิศทางการดําเนินงาน จึงไดกําหนดแผนงานโครงการของสหกรณขึ้นในชวงระยะเวลาดําเนินการ 

เพื่อพัฒนาสหกรณ โดยคํานึงถึงสภาพแวดลอมตางๆท่ีมีผลกระทบตอสหกรณมาเปนตัวกําหนดทิศทาง แลวนํามาวางแผนการ
บริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ อันจะสงผลใหสหกรณเปนองคกรการเงินท่ีม่ันคง เปนสหกรณชั้นนํา เปนท่ีพึ่งของสมาชิก  พัฒนา
คุณภาพชีวิตแกสมาชิก และสังคมตอไป 

 
แผนงานโครงการประจําป 2561 - 2564 

ลําดับ แผนงานโครงการ กิจกรรม รายละเอียดคาใชจาย งบประมาณ(บาท) 
1 โครงการปรับปรุงและพัฒนา

ระบบฐานขอมูลสมาชิก และ
ระบบรักษาความปลอดภัย
ฐานขอมูลสมาชิก 

  1.พัฒนาปรับปรุง
ฐานขอมูลเดิม 
  2.พัฒนาดูแลรักษา
โปรแกรมเครื่องคอมพิวเตอร 
  3.พัฒนาโปรแกรมระบบ
สหกรณจากระบบปฏิบัติการ
วินโดวเอกซพีเปนระบบ 
ปฏิบัติการวินโดว 10 

- คาบริการผูดูแลระบบ
ฐานขอมูล 
- คาบริการดูแลรักษาโปรแกรม 
- คาใชจายอ่ืนๆ 

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

 

 

 

 



- 45 - 
 

ลําดับ แผนงานโครงการ กิจกรรม รายละเอียดคาใชจาย งบประมาณ(บาท) 
2 โครงการพัฒนาระบบสื่อสาร

ขอมูล/ขาวสาร/วารสาร/
SMS 

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

- คาบริการผูดูแลระบบ 
- คาใชจายอ่ืนๆ 

 

3 โครงการอบรมสัมมนา 
ใหความรูแกกรรมการ 
เจาหนาท่ี และสมาชิก 

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

- คาวิทยากร 
- คาอาหาร เครื่องด่ืม 
- คาเอกสาร 
- คาใชจายอ่ืนๆ 
 

อยูในงบประมาณ 
ประมาณคาใชสอย 
- คาจัดอบรมสัมมนา 
ใหความรูแกกรรมการ 
เจาหนาท่ีและสมาชิก 
200,000.- 

4 โครงการปรับปรุงอาคาร
สํานักงาน 

  1.ปรับปรุงอาคาร
สํานักงานเปนหองเก็บ
เอกสารและเครื่องใช
สํานักงาน 

- คาใชจายในการปรับปรุง
อาคารสํานักงาน 

อยูในงบประมาณ 
คาปรับปรุงอาคาร
สํานักงานท่ีต้ังไว 
620,000.- 

5 โครงการระดมเงินฝาก  
เพ่ิมทุนเรือนหุน 

  1.ประชาสัมพันธ รณรงค
เปดรับสมาชิกใหม 

- คาเอกสารประชาสัมพันธ 
- คาใชจายอ่ืนๆ 

10,000.- 
 

6 โครงการสงเสริมการออม
เพ่ิมรายไดลดคาใชจาย 

  1.รณรงคใหสมาชิกมีการ
ออมเงินเพ่ิมทุนเรือนหุน 
  2.จัดทําแผนผับ
ประชาสัมพันธ 

- คาเอกสาร แผนพับ
ประชาสัมพันธ 
- คาใชจายตางๆ 
 

10,000.- 

7 โครงการใหสวัสดิการ 
แกสมาชิก 

  1.แจกของท่ีระลึกสําหรับ
สมาชิกท่ีเกษียณอายุราชการ 
 

- คาสนับสนุนสงเสริมกิจกรรม
ตางๆ ของสมาชิก 
- คาของท่ีระลึก 
- คาใชจายอ่ืนๆ 

100,000.- 

8 โครงการสงเสริมกีฬา 
สานสัมพันธ 

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

- คาบริจาค สมทบทุนสงเสริม
สนับสนุนกิจกรรมของชุมชน 
- คาใชจายอ่ืนๆ 

210,000.- 

9 โครงการสงเสริมอาชีพ 
แกสมาชิกและครอบครัว
สมาชิก 

  1.ใหความรูดานอาชีพเสริม
แกสมาชิก และ ครอบคลุม
ถึงครอบครัวสมาชิก 

- คาวิทยากร 
- คาอาหารเครื่องด่ืม 
- คาเอกสาร 
- คาใชจายอ่ืนๆ 
 

60,000.- 
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ลําดับ แผนงานโครงการ กิจกรรม รายละเอียดคาใชจาย งบประมาณ(บาท) 
10 โครงการสนับสนุน

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

- คาบริจาค สมทบทุนสงเสริม
สนับสนุนกิจกรรม 
 

10,000.- 

11 โครงการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

  1.เขารวมกิจกรรมใน
หนวยงานและชุมชนในพ้ืนท่ี
ใกลเคียง 
  2.สนับสนุนรวมมืออนุรักษ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ของชุมชน 

- คาบริจาค สมทบทุนสงเสริม
สนับสนุนกิจกรรม 
- คาใชจายอ่ืนๆ 

50,000.- 

12 โครงการสนับสนุนสงเสริมให
ความรวมมือกับสังคมและ
ชุมชน 

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

- คาบริจาค สมทบทุนสงเสริม
สนับสนุนกิจกรรมของชุมชน 
- คาของท่ีระลึก 
- คารับรองหนวยงานท่ี
เกี่ยวของ 
- คาใชจายอ่ืนๆ 

50,000.- 

 

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

 จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา  
มติท่ีประชุม อนุมัติแผนงานตามเสนอ 
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 12.2 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 - จายเปนเงินเดือนเจาหนาท่ีจํานวน          

9 คน เปนเงิน 2,427,480.- บาท        
โดยถือจายตามบัญชีอัตราเงินเดือน ตาม
ระเบียบและต้ังไวเพ่ือจายกรณ ี
   1.รับเจาหนาท่ีเพ่ิม  2 คน  
   2.ปรับบัญชีเงินเดือนระหวางป     
ตามโครงสรางการเปลี่ยนแปลงของทาง
ราชการหรือตามท่ีคณะกรรมการ
ดําเนินการเห็นสมควร 

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

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

2.หมวดคาตอบแทน     
- คาตอบแทนเจาหนาท่ี 
การเงินและเจาหนาท่ี
ปฏิบัติงานเก่ียวกับสหกรณ 

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

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

- คาเบ้ียประชุม 
 
 

570,000 492,000 570,000 - จายเปนคาเบี้ยประชุมคณะกรรมการ
อํานวยการ,คณะกรรมการดําเนินการ 
15 คน,ท่ีปรึกษาไมเกิน 35 คน และ
ผูเขารวมประชุม ประมาณ  15 ครั้ง 
- จายเปนคาเบี้ยประชุม
คณะอนุกรรมการชุดตางๆ ตามท่ี
คณะกรรมการดําเนินการมอบหมาย 

- คาตอบแทนท่ีปรึกษา  
  คณะกรรมการ 

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

- คาตอบแทนผูสอบบัญช ี
  ภาคเอกชน 

90,000 80,000 90,000 - จายเปนคาสอบบัญชีใหผูสอบบัญชี
ภาคเอกชน ซึ่งเปนบุคคลท่ีท่ีประชุม
ใหญอนุมัติ 
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- คาตอบแทนคาครองชีพ                  50,000 8,060 --- - จายเปนเงินชวยเหลือคาครองชีพ            
แกเจาหนาท่ีสหกรณ ตามสภาวะ
เศรษฐกิจปจจุบัน 

3.หมวดคาวัสด ุ     
- เครื่องเขียนแบบพิมพ 250,000 163,584 250,000 - จายเปนคาเครื่องเขียนแบบพิมพ      

ในกิจการสหกรณเชนใบเสร็จรับเงิน
กระดาษตอเน่ือง,ทะเบียนตางๆ,
กระดาษถายเอกสาร,สมุดคูฝากทุก
ประเภท,ใบฝาก,ใบถอนแบบพิเศษ
ตอเน่ือง และอ่ืนๆ เปนตน 

- คาวัสดุอ่ืนๆ 50,000 15,987 50,000 - จายเปนคาจัดซื้อของใชสํานักงาน เชน 
นํ้ายาสุขภัณฑ/ตรายาง/ยากําจัดปลวก/
ธงชาติ/กระดาษชําระ/เครื่องเย็บ
กระดาษ/ไมกวาด เปนตน 

4.หมวดครุภัณฑ     
- เครื่องใชสํานักงาน 300,000 59,100 300,000     สหกรณมีความจําเปนตองจัดซื้อ

ครุภัณฑเพ่ือใชในสํานักงานดังน้ี 
     1.เครื่องคอมพิวเตอรจํานวน        
8 เครื่อง เพ่ือรองรับระบบปฏิบัติการ
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.ตูเก็บเอกสารและครุภัณฑอ่ืนๆ 
ของสํานักงาน 

- คาของสมนาคุณ 750,000 750,000 800,000 จัดทําของท่ีระลึกสําหรับสมนาคุณ    
แกสมาชิกตามท่ีคณะกรรมการ
ดําเนินการพิจารณา 

5.หมวดคาใชสอย     
- คาเบ้ียเลี้ยงพาหนะ 200,000 43,358 200,000 - จายเปนคาเบี้ยเลี้ยงพาหนะสําหรับ

กรรมการ,เจาหนาท่ี,สมาชิก หรือ
บุคคลภายนอกท่ีสหกรณมีความจําเปน
ขอใหเดินทางไปปฏิบัติงานของสหกรณ 
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- คาเบ้ียเลี้ยงพาหนะ
เลขานุการและเหรัญญิก 

168,000 168,000 168,000 - จายคาเบี้ยเลี้ยงพาหนะสําหรับ
กรรมการผูทําหนาท่ีเลขานุการและ
เหรัญญิกรวมเดือนละ  14,000.- บาท 
12 เดือน เปนเงิน  168,000.- บาท 

- คารับรอง 150,000 102,085.43 150,000 - จายสําหรับเปนคารับรอง
คณะกรรมการและท่ีปรึกษา            
ท่ีมาประชุมสหกรณ และเขารวม
กิจกรรมในโอกาสตางๆ ของสหกรณ
ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย,รับรองแขก
ท่ีมาเย่ียมชมกิจการ รวมท้ังผูตรวจสอบ,
ผูสอบบัญชี และสมาชิกสหกรณ 

- คาลวงเวลา 
 

100,000 66,600 100,000 - จายเปนคาลวงเวลาของเจาหนาท่ี            
ในวันหยุด หรือนอกเวลาราชการ  กรณี  
มีงานเรงดวน,การตรวจสอบยอดหุน-หน้ี
เงินฝาก,รวบรวมขอมูล เพ่ือนําเสนอ     
ท่ีประชุมใหญสามัญและวิสามัญ เปนตน 

- คาจัดอบรมสัมมนาใหความรู  
  แกกรรมการ เจาหนาท่ี และ 
  สมาชิก 

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

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

- คาใชจายในการดําเนินงาน 
  ตามแผนกลยุทธ 

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

- คาโปรแกรมสหกรณฯ, 
  คาบํารุงรักษาโปรแกรม 
  และคาดูแลพัฒนาระบบ 

200,000 44,110 300,000 - คาพัฒนาโปรแกรมระบบสหกรณ   
จากระบบปฏิบัติการวินโดวเอ็กซพี   
เปนระบบปฏิบัติการวินโดว10 
- คาบํารุงรักษาโปรแกรมระบบสหกรณ
รายปจํานวน 15,000.- บาท 
- คาเชาพ้ืนท่ีเก็บขอมูลเว็บไซต 
(Hosting) และชื่อเว็บไซต ( Domain 
name) ปละ  1,500.- บาท 
- คาดูแลระบบสมาชิกออนไลนปละ  
8,000.- บาท 
- คาบริการสงขอความ ( SMS) ปละ
5,000.- บาท(ยังไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม) 
- ใชจายในการพัฒนาปรับปรุงโปรแกรม
สหกรณ,คาเบี้ยเลี้ยง,และคาพัฒนา
เว็บไซตของสหกรณ 
- คาตออายุโปรแกรมแอนต้ีไวรัส  
3,000.- บาท 
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- คาซอมแซมบํารุงและ 
  รักษาทรัพยสิน 

100,000 43,880.50 100,000 - จายเปนคาซอมแซมบํารุง          
เครื่องคอมพิวเตอร,เครื่องปรับอากาศ,              
คานํ้ามันหลอลื่น,คาใชจายในการซอม
บํารุงยานพาหนะ และทรัพยสินอ่ืนของ
สหกรณ 

- คาใชจายวันประชุมใหญ 300,000 120,824 300,000 - จายเปนคาใชจายตางๆ ในวันประชุม
ใหญสามัญประจําป และการประชุม
ใหญวิสามัญ 

- คาอากรและคาธรรมเนียม 100,000 36,082 100,000 - คาธรรมเนียมในการโอนเงินชําระหน้ี
สถาบันการเงินตางๆ 
- คาธรรมเนียมการโอนเงินกูสามัญ
ระบบบาทเนต 
- คาสมุดเช็คและคาธรรมเนียมอ่ืน 

- คาใชจายอ่ืนๆ 100,000 --- 100,000 - เผื่อสําหรับเปนการสํารองในกรณีท่ีมี
คาใชจายท่ีไมไดคาดการณไวกอน     
แตจะตองขออนุมัติจากคณะกรรมการ
กอน 

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

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

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

- คาหนังสือพิมพและวารสาร 5,000 2,420 5,000 - จายเปนคาหนังสือพิมพรายวันและ
วารสารไวท่ีสํานักงานสหกรณ 

- คาเครื่องดื่ม 30,000 14,632 30,000 - จายเปนคานํ้าด่ืม,กาแฟและของวาง 
คณะกรรมการ/ท่ีปรึกษา/สมาชิก/        
ผูท่ีเขามาติดตองานสหกรณ 

- คาพวงหรีด 30,000 18,000 30,000 - เพ่ือเปนการแสดงการไวอาลัยใหกับ
สมาชิกท่ีเสียชีวิต 

- คาประกันภัยอาคาร --- --- 5,000 - สําหรับจายคาเบี้ยประกันภัยอาคาร
สํานักงานและเครื่องใชสํานักงาน 

6.ท่ีดินและสิ่งปลูกสราง     
- คาปรับปรุงภูมิทัศน 100,000 6,680.49 100,000 - เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศนภายในอาคาร

และรอบบริเวณอาคารสํานักงาน
สหกรณ 

7.หมวดสวัสดิการ     
- คาสวัสดิการ 60,000 19,980 60,000 - คารักษาพยาบาลเจาหนาท่ีสหกรณ

และสําหรับเปนคาตรวจสุขภาพประจําป
คารกัษาพยาบาล ,คาเครื่องแบบ
เจาหนาท่ี,คาอาหารเย็นในระหวาง
ทํางานลวงเวลา 
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- เงินสมทบทุนประกันสังคม 
  และกองทุนทดแทน 

82,000 76,852 90,000 -จายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
และเงินทดแทนประจําปสวนของ
นายจางตามกฎหมาย 

8.หมวดสาธารณูปโภค     
- คากระแสไฟฟา 100,000 75,193.37 100,000 - จายเปนคากระแสไฟฟาสหกรณ และ

คาไฟหองประชุมจายตามใบเสร็จรับเงิน 
- คาโทรศัพท 35,000 17,714.49 35,000 - จายเปนคาโทรศัพท 2 หมายเลข,                   

คาอินเตอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือใชกับ
เว็บไซตของสหกรณ และเปนคา
โทรศัพทรายเดือนท่ีใชสําหรับติดตองาน
เกี่ยวกับสหกรณ 

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

- คาไปรษณีย 30,000 22,201 50,000 - จายเปนคาสงไปรษณีย คาฝากสง
ธนาณัติ และคาดวงตราไปรษณีย     
เพ่ือสงหนังสือการสอบทานหุน/หน้ี/เงิน
ฝาก และจัดสงของท่ีระลึกใหกับสมาชิก
ตางจังหวัดและขาราชการบํานาญ ตาม
หลักฐานใบเสร็จรับเงินตามท่ีจายจริง 

9.สมทบทุนสวัสดิการ  
  เพื่อชวยเหลือสมาชิก 
  (ผูค้ําประกัน) 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ต้ังไวตามระเบียบวาดวยเงินทุน
สวัสดิการเพ่ือชวยเหลือสมาชิก(ผูค้ํา
ประกัน) โดยโอนเงินเขาหลังวันประชุม
ใหญสามัญประจําป 30 วัน 

10. คาปรับปรุงอาคาร 
     สํานักงาน 

--- --- 620,000 ปรับปรุงอาคารสํานักงานเปนหองเก็บ
เอกสารและเครื่องใชสํานักงาน 

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

สําหรับคาใชจายในการบริหารถัวเฉลี่ยทุกรายการ แยกตามหมวดไดดังนี้ 

  1. หมวดเงินเดือนและคาจาง จํานวนเงิน  3,208,000.00 บาท 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 รวมท้ังสิ้น  12,155,000.00 บาท 
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ประมาณการรายได และคาใชจายประจําป 2562 

ประมาณการรายได 

ดอกเบ้ียรับจากเงินใหสมาชิกกูยืม ( 1 ) 278,655,336.52 บาท 

ดอกเบ้ียรับจากเงินฝากธนาคารและลงทุนอ่ืน ๆ 2,400,000.00 บาท 

คาธรรมเนียมแรกเขาเปนสมาชิก 2,000.00 บาท 

ดอกเบ้ียเงินฝากสหกรณอ่ืน 250.00 บาท 

รายไดอ่ืน ๆ 100.00 บาท 

รวมรายได 281,057,686.52 บาท 
 

ประมาณการคาใชจาย 

ดอกเบ้ียจาย ( 2 ) 79,932,904.85 บาท 

คาใชจายในการดําเนินการ 12,673,105.57 บาท 

รวมคาใชจาย 92,606,010.42 บาท 

ประมาณการรายรับสูงกวารายจาย 188,451,676.10 บาท 
 

รายการ 2562 

 ตั้งไว 

การรับสมาชิกระหวางป (คน) 60 

การรับฝากเงินออมทรัพยเพิ่มขึ้น (ลานบาท) 5 

เงินใหกูแกสมาชิกเพิ่มขึ้น (ลานบาท) 45 

ทุนเรือนหุนเพิ่มขึ้น (ลานบาท) 80 

ทุนสํารองและทุนสะสมอ่ืนๆ เพิ่มขึ้น (ลานบาท) 35 

ประมาณกําไรสุทธิ (ลานบาท) 188.45 
 

 จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา  

มติที่ประชุม อนุมัติตามเสนอ 

ระเบียบวาระที่ 13     เรื่องการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการป 2562 

 ผูดําเนินการประชุม ไดชี้แจงเก่ียวกับการเลือกตั้งกรรมการดําเนินการเพื่อใหเปนไปตาม พ.ร.บ.สหกรณ พ.ศ.2542 และ
ขอบังคับของสหกรณออมทรัพยตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย จํากัด หมวด 8 ขอ 71  ใหสหกรณมีคณะกรรมการดาํเนินการ
ประกอบดวย ประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการอ่ืนไมเกิน 14 คน ซ่ึงท่ีประชุมใหญเลือกจากสมาชิก ดังนี้ 
 คณะกรรมการดําเนินการชุดท่ี 45 ประกอบดวยกรรมการจํานวน  15 คน คือ  

ท่ี ยศ  นาม นามสกุล ตําแหนง วาระ / ป 
1. พล.ต.ต.ชัยยุทธ เจียรศิริกุล ประธานกรรมการ 1/2 
2. พ.ต.อ.สุรชัย สังขพัฒน รองประธานฯ 2/2 
3. พ.ต.อ.ประยุทธ โพธ์ิแกวกุล 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 
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ท่ี ยศ  นาม นามสกุล ตําแหนง วาระ / ป 
8. พ.ต.อ.สัมภาษณ ศรีจันทึก กรรมการ 1/2 
9. พ.ต.อ.ตอศักดิ์ ศรีเสริม กรรมการ 1/1 
10. พ.ต.อ.พิศิษฎ ศรีสุพล กรรมการ 1/2 
11. พ.ต.อ.ศักดิ์ชาย โรจนรัตนางกูร กรรมการ 1/1 
12. พ.ต.อ.โรมรัน จินดานุภาพ กรรมการ 1/1 
13. พ.ต.อ.สุทธิ ภูหริยวงศสุข กรรมการ 1/1 
14. พ.ต.อ.พัฒนกุล บุญหลาย กรรมการ 1/2 
15. พ.ต.อ.สมดุลย ลึกประโคน กรรมการ 2/2 

 

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

 

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

 

 ดังนั้น กรรมการดําเนินการสหกรณฯ ซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับเลือกตั้งซํ้าไดอีก แตตองไมเกินสองวาระติดตอกัน   
ในกรณีท่ีมีการเลือกตั้งกรรมการสหกรณแทนตําแหนงท่ีวาง ใหกรรมการดําเนินการสหกรณฯ ท่ีไดรับเลือกตั้งอยูในตําแหนงเทากับ
วาระท่ีเหลืออยูของผูท่ีทําหนาท่ีแทน 
 จากนั้นใหท่ีประชุมใหญพิจารณาเลือกตั้งกรรมการดําเนินการ ตามขอบังคับของสหกรณออมทรัพยตํารวจภูธรจังหวัด
บุรีรัมย จํากัด 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเปนเอกฉันทเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการ ดังนี้  
  1. ประธานกรรมการ  
      ท่ีประชุมมีมติเปนเอกฉันทเลือกตั้ง  
  (1)  พ.ต.อ.วีรพล  เจริญศิริ   เปนประธานกรรมการ 
 

  2. กรรมการดําเนินการ (เลือกตั้งตามท่ีออกตามวาระ) 
      ท่ีประชุมมีมติเปนเอกฉันทเลือกตั้ง 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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  3. กรรมการดําเนินการท่ีออกกอนครบวาระ (เลือกตั้งซอม) อยูในวาระท่ีตนแทน  1 ป 
  (1)  พ.ต.อ.สมศักดิ์  นิเต็ม  
 

คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย จํากัด ประจําป 2562 จํานวน  15 คน ดังนี้ 
ท่ี ยศ  นาม นามสกุล ตําแหนง วาระ / ป 
1. พ.ต.อ.วีรพล เจริญศิร ิ 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 ภารกิจหนาท่ีของสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณในสวนนี้ แมวาสหกรณจะออกนอก
ภาคก็จริง คือภาคเอกชนจะเปนผูสอบบัญชี แตในสวนของสํานักงานซ่ึงเปนสวนของภาครัฐก็ยังเขากํากับดูแลผูสอบบัญชีอยู     
เขามากํากับดูแลสหกรณดวยเพื่อใหเปนไปตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับดานสหกรณท่ีนายทะเบียนสหกรณไดกําหนดไว ก็ตองขอ
แสดงความยินดีกับสหกรณท่ีมีกําไรเพิ่มขึ้นขึ้นเรื่อยๆ ทุกป ในสวนนี้ก็อยากใหทานรักษาระดับความสมํ่าเสมอเพิ่มขึ้นอยางนี้
ตลอดไป เม่ือเปรียบเทียบดูแลวสมาชิกลดลงจากปกอนจํานวน  3 ราย มีทุนดําเนินงาน  3,600 กวาลานบาท ในสวนนี้ทานมีทุน
ของตนเองท่ีสมาชิกทุกทานมาถือหุนกับสหกรณ ทานมีการหักหุนจากเงินเดือนทุกเดือน ณ 30 กันยา มีทุนเรือนหุน 989 ลานเศษ
หารเฉลี่ยตอคนๆ ละประมาณ 300,000 กวาบาท และมีสมาชิกท่ีเปนหนี้จํานวน  3,000 กวาคน สมาชิกท่ีไมเปนหนี้  300 กวาคน 
ทานมีหนี้ในงบการเงิน 3,000 กวาลานบาท มีท้ังหนี้ระยะสั้นและระยะยาว ระยะสั้น 200 กวาลานบาทตองเก็บจากสมาชิกใหได
ภายใน 1 ป หนี้สามพันกวาลานบาท เม่ือหารเฉลี่ยตอสมาชิก 1 คนแลว สมาชิกจะมีหนี้ตอคนประมาณลานกวาบาท ถาเทียบหนี้
ตอหุนแลว มีหนี้สูงกวาหุนถึงสามเทา ก็อยากจะขอใหทุกทานในท่ีนี้ท่ีเปนตัวแทนของสมาชิกนําเรื่องนี้ไปแจงใหกับเพื่อนสมาชิก 
ไดทราบดวย ในตอนนี้ภาวะของสหกรณยังอยูในเกณฑคอนขางดี คือสามารถเก็บหนี้ได ก็อยากใหทุกทานรูจักนําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช อยูอยางเพียงพอ มีหนี้ก็ใหใชอยูอยางพอประมาณ มีในสวนของการประมาณการรายไดอยากใหสหกรณ 
มีแผนการปฏิบัติงานประจําป วาในปถัดไปนี้ทานมีการวางแผนรับสมาชิกเพิ่มก่ีราย มีการวางแผนจายเงินกูใหกับสมาชิกเปนเงิน
เทาไหร ทานยังมีการประมาณการดอกเบ้ียรับไดก็ตีกลับไปวาทานจะจายเงินกูปนี้เทาไหร ควรมีการตั้งแผนและมีการเปรียบเทียบ
ผลการดําเนินงานท่ีผานมา จึงขอฝากขอสังเกตไวแตพียงเทานี้ ขอขอบคุณคะ 
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สํานักงานสหกรณจังหวัดบุรีรัมย 
นายวีระยุทธ  ทุมทอง  สหกรณจังหวัดบุรีรัมย กลาว 
 เรียนทานประธาน,คณะกรรมการ,ท่ีปรึกษา และสมาชิกทุกทาน กอนอ่ืนตองขอแสดงความยินดีกับทุกทา น                  
ท่ีคณะกรรมการสามารถบริหารกําไรไดตั้งรอยกวาลาน และทานสามารถบริหารเงินตั้งสามพันกวาลานบาท ในสวนของผมมีอยู    
ไมก่ีเรื่องท่ีอยากจะฝากไวคือ 
 1. อยากใหทานบริหารงานสหกรณตามหลักของสหกรณ คือสหกรณเปนของสมาชิก โดยสมาชิกและเพื่อสมาชิก นี่คือ
หลักของสหกรณ 
 2. อยากใหสหกรณ ดําเนินการใหเปนไป ตามหลักกฎหมาย ของสหกรณ และกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของเพราะทุกวันนี้
รัฐบาลเขมขึ้น และอีกไมนานก็จะมีกฎหมายใหมออกมา 

3. อยากใหสหกรณบริหารงานใหเปนไปตามหลักธรรมาบาล ซึ่งก็มีหลายขอท่ีไดเคยกลาวไปแลว 
4. ตามท่ีทานไดตั้งแผนกลยุทธไว อยากใหทานปฏิบัติตามแผนท่ีไดวางไว 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” เพื่อชวยเหลือขาราชการตํารวจท่ีไดรับบาดเจ็บ 
ทุพพลภาพ และเสียชีวิตจากการปฏิบัติหนาท่ี โดยกําหนดใหสหกรณฯ ท่ีมีผลกําไรสุทธิตั้งแต 10 ลานบาทขึ้นไป รวมบริจาคเงิน  
รอยละ 0.30 ของผลกําไรสุทธิ และผลกําไรท่ีต่ํากวา 10 ลานบาท ใหรวมบริจาคเงินรอยละ 0.20 ของผลกําไรสุทธิ 

ซึ่งทุกปท่ีผานมา ท่ีประชุมใหญสามัญประจําปมีมติรวมบริจาคเงินจํานวน  200,000.- บาท  ดังนั้น ในปนี้จึงขอท่ีประชุม
พิจารณาอนุมัติเงินรวมบริจาคเขากองทุนสวัสดิการสํานักงานตํารวจแหงชาติฯเปนเงินจํานวน  200,000.- บาท เหมือนเชนทุกป     
ท่ีผานมา 
มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติใหสหกรณฯ บริจาคเงินจากบัญชีทุนสาธารณประโยชนจํานวน      
200,000.- บาท (สองแสนบาทถวน) เทากับปท่ีผานมา 
 

- พล.ต.ต.ชัยยุทธ  เจียรศิริกุล อดีตประธานกรรมการฯ กลาว 
 เรียนทานรักษาการผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย ทาน พ.ต.อ.วีรพล  เจริญศิริ,คณะกรรมการ,ท่ีปรึกษาและ    
เพื่อนสมาชิกทุกทาน ผมถือวา สหกรณออมทรัพยตํารวจของบุรีรัมยเรา มีความเขมแข็งมาก สมาชิกก็มีจํานวนหลายพันคน          
มีสินทรัพยหมุนเวียนสามพันกวาลานบาท ถือวาเปนสหกรณท่ีมีขนาดใหญก็ขอสงตอหนาท่ีใหทานผูการ คนใหมคือ พ.ต.อ.วีรพลฯ 
ซึ่งเปนผูการท่ีมีความเขมแข็งอยูแลว ทานก็คงจะบริหารงานสหกรณใหมีความเจริญกาวหนา และมีความเจริญรุงเรืองย่ิงๆ ขึ้นไป   
แตทานประธานเพียงคนเดียวคงจะทําทุกอยางเพียงคนเดียวไมได ก็ตองมีสมาชิกและผูท่ีเก่ียวของ รวมท้ังผูตรวจสอบบัญชี         
ก็ใหชวยดูแลดวย ก็จะทําใหครอบครัวของเรา ครอบครัวสหกรณตํารวจบุรีรัมยของเรามีความสุขกันถวนหนากันทุกคน  
ขอขอบคุณครับ 
 

- พ.ต.อ.วีรพล  เจริญศิริ ประธานกรรมการฯ กลาว 
 ขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกทุกทานท่ีใหความไววางใจเลือกผมเปนประธาน สิ่งท่ีทานผูการชัยยุทธฯ ไดทําไวก็ดีอยูแลว และ  
มีกําไรดวย ผมก็จะดําเนินการตอไปใหดีย่ิงขึ้น ขอขอบคุณครับ 
 
 
 
 
 
 
 



       รับรอง 
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- พ.ต.อ.ชาญชัย  พงษพิชิตกุลฯ เลขานุการ กลาว 
     - ใหตัวแทนแตละสังกัดไปรับของท่ีระลึกเปนกระเปา ท่ีสํานักงานสหกรณ ดวย 
     - มีสมาชิกทานใดมีขอเสนอแนะหรือซักถามเรื่องใดหรือไม 
     - ไมมีสมาชิกทานใดเสนอแนะหรือซักถามเรื่องใด 
     - เลขาฯ กลาวขอบคุณ และขอปดการประชุม 
 
                                                            เลิกประชุมเวลา   12.00  น. 
 

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

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

 
 

 จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อรับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2561 
 มติท่ีประชุม........................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................................................... 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ 3 
 

เร่ืองเพื่อทราบ 
 

3.1 เร่ืองรายงานผลการดําเนินงาน 

ประจําป 2562 
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ระเบียบวาระท่ี 3 

เรื่องเพ่ือทราบ 
 

3.1 เรื่องรายงานผลการดําเนินงานประจําป 2562 

1. รายงานกิจการท่ัวไป 

 ในรอบปทางบัญชีส้ินสุด ณ วันท่ี  30 กันยายน 256 2 คณะกรรมการดําเนินการขอสรุปผลการดําเนินงาน

ของสหกรณฯ เปรียบเทียบกับปกอน ดังนี ้

ที ่ 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 เงินกูยืมสถาบันการเงินอ่ืนคงเหลือสิ้นป 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 อัตราดอกเบ้ียเงินกู 8% 8%   
 

1. ดานการบริหารงานท่ัวไป 

1.1 ดานสมาชิก 

 จํานวนสมาชิก ณ วันที่  30 กันยายน 2561 2,944 คน 

บวก จํานวนสมาชิกที่สมัครเขาใหมระหวางป 31 คน 

หัก จํานวนสมาชิกที่ลาออกระหวางป 43 คน 

 จํานวนสมาชิกเสียชีวิตระหวางป 22 คน 

 สมาชิกถูกใหออกจากสหกรณ (ตามขอบังคับ) 1 คน 

 จํานวนสมาชิก ณ วันที่  30 กันยายน 2562 2,909 คน 

 เปนชาย   2,846  คน   เปนหญิง   63 คน   
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1.2 ดานทุนดําเนินงาน  

 1.2.1 ทุนดําเนินงาน (หนี้สินและทุน) 

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

ณ วันท่ี  30 กันยายน 2562 มีทุนดําเนินงาน 3,550,304,766.55 บาท 

ลดลง จากปกอนเปนเงิน  74,123,268.49 บาท หรือคิดเปนรอยละ 2.05 
 

 1.2.2 ทุนเรือนหุน 

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

ณ วันท่ี  30 กันยายน 2562 มีทุนเรือนหุนรวมท้ังส้ิน 1,066,783,910.00 บาท 

เพิ่มข้ึน จากปกอนเปนเงิน  77,568,710.00 บาท หรือคิดเปนรอยละ 7.84 
 

1.3 ดานการใหบริการเงินรับฝากจากสมาชิก  

 เงินฝากออมทรัพย เงินฝากออมทรัพย 

จากเงินกูพิเศษ 

ฝากสะสมทรัพย 

ยอดยกมาจากปกอน 158,508,737.74 0.00 7,839,900.00 

บวก เงินฝากระหวางป 41,878,457.88 3,333,792.65 6,798,800.00 

หัก  สมาชิกถอนเงินฝากระหวางป 20,989,985.43 3,333,792.65 10,434,800.00 

เงินฝาก ณ 30 ก.ย.2562 179,397,210.19 0.00 4,203,900.00 
 

* ปจจุบันอัตราดอกเบ้ีย - 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 (หนึ่งพัน- 
สองรอยส่ีสิบลานสองแสนสามหมื่นหนึ่งพันส่ีรอยเกาสิบบาทถวน) มีรายละเอียดดังนี้ 

จํานวนสัญญาและจํานวนเงินกูทุกประเภท 
สมาชิกย่ืนกูเงินแตละประเภท 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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2. การกูยืมเงินจากสถาบันการเงินตางๆ 

 ณ วันท่ี  30 กันยายน 2562 สหกรณฯ มีเจาหนี้เงินกูคงเหลือดังนี้ 

ท่ี ช่ือสถาบันการเงิน ประเภทเงินกู วงเงินกู 

(ลานบาท) 

เงินกูคงเหลือ 

(ลานบาท) 

1 - ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด 
เงินกูระยะยาว 605,290,965.54 453,965,965.54 

เงินกูระยะปานกลาง 565,000,000.00 564,000,000.00 

2 - ธนาคารกรุงไทย จํากดั 
เงินกูเบิกเกินบัญชี 30,000,000.00 0.00 

ต๋ัวสัญญาใชเงิน 555,000,000.00 0.00 

3 - ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร 
เงินกูเครดิตเงินสด 100,000,000.00 0.00 

ต๋ัวสัญญาใชเงิน 550,000,000.00 550,000,000.00 

4 - สหกรณออมทรัพยวชิรพยาบาล จํากัด เงินกูระยะยาว 150,000,000.00 115,000,000.00 

 รวม  4 สถาบัน เปนเงินท้ังสิ้นจํานวน  2,555,290,965.54 1,682,965,965.54 
 

3. รายงานลูกหนี้คงเหลือท่ีไมกอใหเกิดรายได 

 สหกรณฯ ไดดําเนินการติดตามเรงรัดหนี้สินจากสมาชิกท่ีเสียชีวิต,ถูกใหออกหรือไลออกจากราชการ และยังมี

หนี้สินคางชําระอยูกับสหกรณฯ หนี้สินจํานวนนี้สหกรณฯ ไดดําเนินการจัดช้ันคุณภาพหนี้และต้ังคาเผ่ือหนี้สงสัยจะ

สูญไวแลวตามระเบียบฯ ท่ีกรมตรวจบัญชีสหกรณกําหนดโดยเริ่มต้ังแตป 2558 เปนตนมา ขณะเดียวกันสหกรณฯ   

ไดดําเนินการเรงรัดติดตามหนี้สินเหลานี้มาอยางตอเนื่องมาโดยตลอด 

 ณ วันท่ี 30 กันยายน 256 2 สหกรณฯ มีหนี้คางชําระประเภทเงินกูสามัญ ลดลงเหลือจํานวน 1 ราย           

มีรายละเอียดดังนี้ 

1. ลูกหนี้จัดช้ันตํ่ากวามาตรฐาน จํานวน  1  ราย เปนเงิน 320,978.80  บาท 
 

คิดเปนรอยละ 0.01 ของลูกหนี้ท้ังหมดซ่ึงลดลงจากปกอน  476,588.70 บาท 

หมายเหตุ - ลูกหนี้จัดช้ันตํ่ากวามาตรฐาน หมายถึง ลูกหนี้ท่ีคางชําระตนเงินและ/หรือดอกเบ้ียเปนระยะเวลา

ติดตอกันเกินกวา  3 เดือน แตไมเกิน  6 เดือน นับแตวันท่ีครบกําหนด 
 

4. สิทธิประโยชนสําหรับสมาชิก 

4.1 การจัดทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก 

 คณะกรรมการดําเนินการไดจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนทุนสงเสริมการศึกษาใหกับบุตรสมาชิกเปนเงิน

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

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 : สมาชิกสามารถตรวจสอบรายช่ือไดในภาคผนวก 



- 60 - 

 

4.2 การมอบเงินสงเคราะหเก่ียวกับการศพของสมาชิก 

 สหกรณฯ จายเงินสงเคราะหเกี่ยวกับการศพจํานวน  22 ราย เปนเงินจํานวน   680,000.- บาท ( หกแสน-

แปดหม่ืนบาทถวน) มีรายละเอียดดังนี้ 

ลําดับที่ ยศ - นาม นามสกุล สังกัด จํานวนเงิน(บาท) 
1 ร.ต.ต.ประสาน ศิริมาลยกิจ บํานาญ 30,000.- 
2 ร.ต.ต.สมชาย อนไธสง สภ.บานใหมฯ 30,000.- 
3 ร.ต.ต.ทรงเดช ระภักดี บํานาญ 30,000.- 
4 ร.ต.ต.สนธยา แสนพลกรัง สภ.ละหานทราย 30,000.- 
5 พ.ต.อ.วิรัตน ถาดทอง บํานาญ 30,000.- 
6 ด.ต.เลิศสมบัติ วันโท สภ.เฉลิมพระเกียรติ 30,000.- 
7 ด.ต.นิวัติ อินนอก สภ.ทะเมนชัย 30,000.- 
8 ร.ต.ต.รสริน วราวิกสิต บํานาญ 30,000.- 
9 ร.ต.ต.สมจิตร หวังกรองทอง สภ.กระสัง 30,000.- 
10 ร.ต.ท.ธีรศักด์ิ โภคทรัพย สภ.หนองไมงาม 30,000.- 
11 ร.ต.ต.ปราโมทย คําโฮง สภ.ปะคํา 30,000.- 
12 ร.ต.อ.ชํานาญ จารัตน สภ.บานกรวด 30,000.- 
13 ร.ต.ท.สิทธิไชย สิงหวี สภ.ชํานิ 30,000.- 
14 ด.ต.สันติ ศูนยตรง สภ.หวยราช 30,000.- 
15 พ.ต.ท.แกวเกา แพงศร ี สภ.ละหานทราย 30,000.- 
16 ร.ต.อ.ติณณณรัตน เศษสุวรรณ บํานาญ 30,000.- 
17 ด.ต.สุวรรณ แพนพัฒน สภ.ชํานิ 50,000.- 
18 ร.ต.ต.นิรันดร สุทธิรักษ สภ.ถาวร 30,000.- 
19 ร.ต.ต.แถม เคาะกระโทก สภ.หนองกี่ 30,000.- 
20 ร.ต.ท.กังวล หาญสันเทียะ สภ.หนองไมงาม 30,000.- 
21 ด.ต.ชาญ สวัสด์ิพุทรา สภ.เมืองบุรีรัมย 30,000.- 
22 ร.ต.ต.ไพชยนต เหงากอก สภ.นางรอง 30,000.- 

 

4.3 เงินชวยเหลือสมาชิกท่ีไดรับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหนาท่ี 

สหกรณฯ จายเงินชวยเหลือสมาชิกกรณีไดรับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหนาท่ีจํานวน  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.สุรศักด์ิ อินพิทักษ สภ.เมืองบุรีรัมย 3,000.- 
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ลําดับที ่ ยศ - นาม นามสกุล สังกัด จํานวนเงิน(บาท) 
8 พ.ต.ท.มติพจน สุทธิวงศ สภ.ทะเมนชัย 2,000.- 
9 ด.ต.ชูเดช ดิลกลาภ สภ.ชํานิ 10,000.- 
10 ด.ต.ชุติเทพ ราชวิชา สภ.เมืองบุรีรัมย 10,000.- 
11 ด.ต.สมบัติ วันทานี สภ.สตึก 10,000.- 

 

4.4 การสนับสนุนกิจกรรมของหนวยงานตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย,สํานักงานตํารวจแหงชาติ,หนวยงานอื่นและ

รวมการกุศลตางๆ 

ลําดับท่ี รายการ จํานวนเงิน(บาท) 

1 สนับสนุนงบประมาณการจัดงานวันตํารวจ ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย 20,000.- 

2 สนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติรวมกับตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย 4,000.- 

3 สนับสนุนงบประมาณคาใชจายในการจัดการแขงขันกีฬาภายในของตํารวจภูธร 

จังหวัดบุรีรัมย 

 

200,000.- 

4 สนับสนุนงบประมาณคาใชจายโครงการเตรียมความพรอมนักกีฬาบาสเกตบอลของ

ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย เพื่อเปนตัวแทนตํารวจภูธรภาค 3 เขารวมการแขงขันกีฬา

กองทัพไทย ครั้งท่ี 52 

 

 

150,000.- 

5 สนับสนุนงบประมาณจัดซื้อของท่ีระลึกใหกับสมาชิกเปนเส้ือเหลืองเพื่อสวมใส

เทิดพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

 

742,750.- 

6 สนับสนุนงบประมาณคาใชจายโครงการตรวจเยี่ยมมอบส่ิงของบํารุงขวัญขาราชการ

ตํารวจในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย ประจําป 2562 ของตํารวจภูธรจังหวัด

บุรีรัมย 

 

 

50,000.- 

7 สนับสนุนงบประมาณคาใชจายโครงการตรวจเยี่ยมมอบส่ิงของบํารุงขวัญขาราชการ

ตํารวจสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมยท่ีเปนชุดครูฝกตนแบบ (Local CAT) 

ของตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย 

 

 

24,000.- 

8 สนับสนุนคาใชจายในการจัดทํา “โครงการจัดหาปตตาเล่ียนเพื่อเปนสวัสดิการใหกับ

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

ผูประสบอุทกภัยในพื้นท่ีตํารวจภูธรภาค 3 

 

100,000.- 
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ลําดับท่ี รายการ จํานวนเงิน(บาท) 

12 บริจาคเงินสมทบกองทุนสวัสดิการสํานักงานกําลังพล สํานักงานตํารวจแหงชาติ 

เพื่อชวยเหลือขาราชการตํารวจท่ีไดรับบาดเจ็บ ทุพพลภาพ และเสียชีวิตจากการ

ปฏิบัติหนาท่ี 

 

 

200,000.- 

13 สนับสนุนคาใชจายในการจัดกิจกรรมวันสหกรณแหงชาติจังหวัดบุรีรัมย ประจําป 

2562 ของสํานักงานสหกรณจังหวัดบุรีรัมย 

 

10,000.- 

14 บริจาคเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันสหกรณนักเรียน ของกลุมสงเสริมและพัฒนา

ธุรกิจสหกรณ สํานักงานสหกรณจังหวัดบุรีรัมย 

 

1,000.- 

15 บริจาคเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมในการออกรานของเหลากาชาดจังหวัดบุรีรัมย 

“งานกาชาด มหัศจรรยแหงไหมบุรีรัมยประจําป 2562” รวมกับสํานักงานสหกรณ

จังหวัดบุรีรัมย 

 

 

2,000.- 

16 บริจาครวมชวยเหลือผูประสบอุทกภัยน้ําทวม ตามโครงการจิตอาสา กระทรวงเกษตร

และสหกรณ ชวยเหลือ ฟนฟู ดูแลเกษตรกรผูประสบภัย จังหวัดรอยเอ็ด 

ของสํานักงานสหกรณจังหวัดบุรีรัมย 

 

 

2,000.- 

17 บริจาครวมทําบุญถวายผาพระกฐินพระราชทาน ณ วัดตันตยาภิรม ตําบลทับเท่ียง 

อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ 

 

1,000.- 

18 บริจาครวมทําบุญทอดกฐินสามัคคี ณ วัดบางามวิชา ตําบลหนองเมือง อําเภอบานหมี่ 

จังหวัดลพบุรี ของชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด 

 

1,000.- 

19 บริจาครวมทําบุญถวายผาพระกฐินพระราชทาน ณ วัดมณีบรรพตวรวิหาร 

ตําบลระแหง อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ของกรมทรัพยากรธรณี 

 

1,000.- 

20 บริจาครวมทําทอดผาปาสามัคคีเพื่อจัดต้ังศูนยการเรียนรู ณ วัดปาภาวนาราม  

ตําบลหนองไผ อําเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย ของสํานักงานสหกรณจังหวัดบุรีรัมย 

 

1,000.- 
 

5. รายงานเงินกองทุนสวัสดิการสมาชิก (ผูคํ้าประกัน) 

ต้ังแตป 2551 จนถึงปจจุบัน สหกรณฯ จายเงินกองทุนสวัสดิการสมาชิก (ผูคํ้าประกัน)  กรณีสมาชิกเสียชีวิต

รวมท้ังหมด 126 ราย กรณีโดนไลออกจากราชการรวมท้ังหมด  9 ราย สหกรณฯ จายเงินกองทุนเงินกองทุนสวัสดิการ

สมาชิก (ผูคํ้าประกัน  ไปแลว เปนจํานวนเงินท้ังส้ิน   53,228,783.- บาท ณ วันท่ี   30 กันยายน 256 2 มีเงินกองทุน

สวัสดิการสมาชิก (ผูคํ้าประกัน) คงเหลือ จากการจัดสรรกําไรสุทธิและจากงบประมาณรับ-จาย จํานวน   

27,671,217.- บาท 

สุดทายนี้ ในนามคณะกรรมการ ดําเนินการ ขอขอบคุณฝายสงเสริมและฝายตรวจสอบทุกทานท่ีให         

ความรวมมือเปนท่ีปรึกษาในงานทุกดานและเขารวมประชุมช้ีแจง ใหคําแนะนํา และใหขอคิดท่ีเปนประโยชนตอการ

ดําเนินงานตลอดมา และขอขอบคุณสมาชิกทุกทานท่ีเขารวมประชุมใหญวันนี้ 

จึงเสนอท่ีประชุมใหญเพื่อทราบ 

มติท่ีประชุม........................................................................................................................................................                                  รับทราบผลการดําเนินงาน 
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แผนภูมิเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน 

ระหวางป 2558 – 2562 

 

แผนภูมิท่ี 1 แสดงจํานวนสมาชิกต้ังแตป 2558 – 2562 

 
 

ป 2558 2559 2560 2561 2562 

จํานวนสมาชิก 2,890 2,960 2,947 2,944 2,909 

 

แผนภูมิท่ี 2  แสดงสินทรัพยรวมของสหกรณ ต้ังแตป 2558 – 2562 

 
 

ป 2558 2559 2560 2561 2562 

สินทรัพยรวม 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 
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แผนภูมิท่ี 3 แสดงจํานวนทุนเรือนหุน ต้ังแตป 2558 – 2562 

 
 

ป 2558 2559 2560 2561 2562 

ทุนเรือนหุน 752,918,020.00 833,741,530.00 910,713,220.00 989,215,200.00 1,066,783,910 

 

แผนภูมิท่ี 4  แสดงเงินรับฝาก ต้ังแตป 2558 – 2562 

 
 

ป 2558 2559 2560 2561 2562 

เงินรับฝาก 161,020,480.83 182,355,610.34 170,128,054.76 166,348,637.74 183,601,110.19 
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แผนภูมิท่ี 5  แสดงการใหเงินกูแกสมาชิก ต้ังแตป 2558 – 2562 

 
 

ป 2558 2559 2560 2561 2562 

เงินใหกูรวม 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 

 

แผนภูมิท่ี 6  แสดงการเปรียบเทียบรายได คาใชจาย และกําไรสุทธิของสหกรณ ต้ังแตป 2558 – 2562 

 
 

รายการ 2558 2559 2560 2561 2562 

รายได 244,658,576.56 258,169,320.04 270,699,334.44 276,535,720.72 278,221,037.47 

คาใชจาย 111,092,271.07 103,844,792.39 94,630,737.02 92,451,741.78 94,285,282.27 

กําไรสุทธิ 133,566,305.49 154,324,527.65 176,068,597.42 184,083,978.94 183,935,755.20 
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3.2 เร่ืองรายงานการตรวจสอบกิจการ 
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3.2  เรื่องรายงานการตรวจสอบกิจการ 
 

เรียน ท่ีประชุมใหญสหกรณออมทรัพยตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย จํากัด 
ตามท่ีท่ีประชุมใหญสามัญประจําป  2561 เมื่อวันท่ี   16 ตุลาคม2561 ไดเลือกต้ังขาพเจาเปนผูตรวจสอบ

กิจการของสหกรณออมทรัพยตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมยจํากัด ประจําปทางบัญชีส้ินสุดวันท่ี   30 กันยายน  2562     

ซึ่งขาพเจาไดทําการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบตอคณะกรรมการดําเนินการเปนประจําทุกเดือน           

ท่ีเขาตรวจสอบนั้น 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 และมติของท่ีประชุม 
     2.4 ตรวจสอบการบริหารของคณะกรรมการดําเนินการตามแผนงานและงบประมาณท่ีกําหนดไว 
 

3. ผลการตรวจสอบและขอเสนอแนะท่ีสหกรณควรแกไข 
     3.1 ผลดานการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานในรอบป มีดังนี้   

   รายได 278,221,037.47 บาท 

   คาใชจาย 94,285,282.72 บาท 

   กําไรสุทธิ 183,935,754.75 บาท 

   กําไรสุทธิลดลงจากปกอน (คิดเปนรอยละ 0.08) 149,820.73 บาท 
 

     3.2 ดานการเงิน 

ณ วันส้ินปมีเงินสดคงเหลือในมือจํานวน  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  มติท่ีประชุม  และอยูภายในวงเงินงบประมาณท่ีไดรับอนุมัติจาก              
ท่ีประชุมใหญโดยวิธีถัวจายไดทุกรายการ 
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     3.3 ดานการบริหารงานของสหกรณ 

คณะกรรมการไดกําหนดระเบียบวาดวยการแบงแยกหนาท่ีของเจาหนาท่ีสหกรณไวอยางชัดเจน             
โดยเหมาะสมรัดกุม  และบริหารงานตามนโยบาย  แผนงาน  กฎหมาย  ขอบังคับ  ระเบียบ  มติท่ีประชุมใหญและมติ      
ท่ีประชุมคณะกรรมการ 
 

     3.4 ดานบัญชี 
สหกรณจัดทําบัญชีเรียบรอยเปนปจจุบัน  มีเอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีครบถวนสมบูรณ         

มีการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรมาประมวลผลท้ังระบบ  จึงไดขอมูลท่ีถูกตอง สามารถเปรียบเทียบบัญชียอยและบัญชี
คุมยอดไดอยางถูกตอง รวดเร็ว เปนปจจุบัน 
 

     3.5 ดานการใหกูแกสมาชิก 
      จํานวนเงิน  

3.5.1 ยอดยกมา ณ วันตนป   3,431,246,501.00 บาท 

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 วันส้ินป   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 ดานเงินเบกิเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืม 
 ยอดยกมาตนป กูเพิ่ม ชําระคืน คงเหลือ  
เงินเบิกเกินบัญชี 0.00 605,039,577.10 605,039,577.10 0.00 บาท 

ต๋ัวสัญญาใชเงิน ธกส. 550,000,000.00 2,750,000,000.00 2,750,000,000.00 550,000,000.00 บาท 

เงินกู ชสอ. 1,101,601,965.54 565,000,000.00 648,636,000.00 1,017,965,965.54 บาท 

เงินกู ธกส. 100,000,000.00 0.00 100,000,000.00 0.00 บาท 

เงินกู สอ.วชิรพยาบาล 145,000,000.00 0.00 30,000,000.00 115,000,000.00 บาท 

รวมท้ังสิ้น 1,896,601,965.54 3,920,039,577.10 4,133,675,577.10 1,682,965,965.54 บาท 

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืม ลดลงจากปกอน  213,636,000.00 บาท  คิดเปนรอยละ 11.26 
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     3.7 ดานการรับฝากเงิน 

ประเภทเงินรับฝาก ยอดยกมาตนป รับฝากเพิ่ม ถอน คงเหลือ  
เงินรับฝากออมทรัพย 158,508,737.74 41,878,457.88 20,989,985.43 179,397,210.19 บาท 
เงินรับฝากออมทรัพย(กูพิเศษ) 0.00 3,333,792.65 3,333,792.65 0.00 บาท 
เงินรับฝากสะสมทรัพย 7,839,900.00 6,798,800.00 10,434,800.00 4,203,900.00 บาท 

รวมท้ังสิ้น 166,348,637.74 52,011,050.53 34,758,578.08 183,601,110.19 บาท 
     เงินรับฝากจากสมาชิก เพิ่มข้ึนจากปกอน  17,252,472.45 บาท  คิดเปนรอยละ 10.37 
 

     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 เพิ่มข้ึนจากปกอน  77,568,710.00 บาท คิดเปนรอยละ 7.84 
 

     3.9 ทุนสํารองและทุนสะสมตางๆ ตามขอบังคับ 
 ยอดยกมาตนป เพิ่มข้ึน ลดลง คงเหลือ  
ทุนสํารอง 214,173,699.72 35,161,838.48 0.00 249,335,538.20 บาท 
ทุนรักษาระดับเงินปนผล 1,710,000.00 100,000.00 0.00 1,810,000.00 บาท 
ทุนสาธารณประโยชน 4,033,356.89 3,000,000.00 3,723,800.00 3,309,556.89 บาท 
ทุนสวัสดิการสมาชิกฯ(ผูค้ํา)      
- สวนที่สหกรณฯ สมทบ 19,639,573.00 15,000,000.00 6,968,356.00 27,671,217.00 บาท 
- สวนที่สมาชิกสมทบ 141,435,000.00 5,130,000.00 3,205,000.00 143,360,000.00 บาท 

รวมท้ังสิ้น 380,991,629.61 58,391,838.48 13,897,156.00 425,486,312.00 บาท 
 

     ทุนสํารองและทุนสะสมตางๆ ตามขอบังคับเพิ่มข้ึนจากปกอน  44,494,682.48 บาท คิดเปนรอยละ 11.68 

 

     3.10 การใหขอสังเกตและคําแนะนํา 
จากการตรวจสอบ  ไมปรากฏขอบกพรองอันจะเปนผลกระทบใหเกิดความเสียหายแกสหกรณแตอยางใด

ขอขอบคุณคณะกรรมการดําเนินการ,เจาหนาท่ีสหกรณ และสมาชิกทุกทานท่ีใหความรวมมือในการตรวจสอบ เพื่อให
การตรวจสอบสําเร็จลุลวงไปดวยดี 
 

(ลงช่ือ)           อารีรัตน  สมานดุษณี 

         (นางสาวอารีรัตน  สมานดุษณี) 

               ผูตรวจสอบกิจการ  

 

ท่ีอยู  188/50 หมูบานนีโอแลนด ซอย 9 หมูท่ี 16 

ตําบลนอกเมือง  อําเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร 

โทร. 062-3519445,089-2803629 

 

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

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



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ 4 
 

เร่ืองเพื่อพิจารณา 
 

4.1 เรื่องพิจารณาอนุมัติงบการเงิน
ประจําปสิ้นสุดวันที ่ 30 กันยายน 2562 
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ระเบียบวาระท่ี  4 

เรื่องเพ่ือพิจารณา 

 

4.1  เรื่องพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําปสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2562 
 

หนังสือรับรองของสหกรณ 

 

ท่ี สอ.3199/2562                     สหกรณออมทรัพยตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย จํากัด 
 

         วันท่ี   8 ตุลาคม 2562 
 

เรียน นาย ดํารง   ทองบุญ  ผูสอบบัญชี 
 

หนังสือรับรองฉบับนี้ใหไวเพื่อประโยชนของทานในการตรวจสอบงบการเงินของสหกรณออมทรัพย
ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมยจํากัด สําหรับปส้ินสุดวันท่ี  30 กันยายน  2562 เพื่อแสดงความเห็นวางบการเงินดังกลาว
แสดงฐานะการเงิน  ณ วันท่ี  30 กันยายน  2562 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปส้ินสุดวันเดียวกันของ
สหกรณออมทรัพยตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมยจํากัดโดยถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามระเบียบท่ีนายทะเบียน
สหกรณกําหนดหรือไม 

ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงินท่ีทานตรวจสอบซึ่งงบการเงิน
ดังกลาวไดจัดทําข้ึนตามระเบียบท่ีนายทะเบียนสหกรณกําหนด 

ขาพเจาขอรับรองรายละเอียดเกี่ยวกับงบการเงินท่ีทานตรวจสอบตามท่ีขาพเจาทราบและคิดวาควรจะเปน
ดังตอไปนี้ 

1. งบการเงินไมมีการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ ซึ่งรวมถึงการละเวนการแสดงรายการ
และขอมูลตางๆ 

2. ขาพเจาไดจัดเอกสารหลักฐานและขอมูลดังตอไปนี้ใหทานตรวจสอบครบถวนแลวคือ 
     2.1 บันทึกทางการบัญชีเอกสารหลักฐานประกอบรายการบัญชีและขอมูลอื่นท่ีเกี่ยวของท้ังหมด 
     2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการและรายงานการประชุมใหญ 
3. ไมมีรายการผิดปกติท่ีเกี่ยวของกับการกระทําของคณะกรรมการดําเนินการหรือเจาหนาท่ีของสหกรณผูซึ่ง

มีหนาท่ีสําคัญเกี่ยวกับระบบบัญชีและระบบการควบคุมภายในหรือรายการผิดปกติท่ีมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญ
ของงบการเงิน 

4. สหกรณไดปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาท้ังหมดซึ่งหากไมปฏิบัติตามอาจมีผลกระทบอยางมีสาระสําคัญ  
ตองบการเงิน นอกจากนี้สหกรณไดปฏิบัติตามระเบียบและขอกําหนดของหนวยงานราชการหรือหนวยงานท่ีกํากับ
ดูแลซึ่งหากไมปฏิบัติตามอาจมีผลกระทบอยางมีสาระสําคัญตองบการเงิน 

5. สหกรณไมไดรับหนังสือแจงจากหนวยงานราชการอันมีผลกระทบตองบการเงินเพราะมิไดปฏิบัติตาม
กฎหมายหรือขอบังคับซึ่งรวมถึงการถูกเรียกชดเชยหรือถูกประเมินภาษีอากรหรือมีหนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึนในภายหนา   
ซึ่งควรจะไดนํามาพิจารณาเปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินหรือใชเปนหลักเกณฑในการต้ังสํารองคาเสียหาย   
ท่ีอาจเกิดข้ึน 
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อบบัญชี 
 

เสนอ   สมาชิกสหกรณออมทรัพยตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย จํากัด 

ความเห็น 

ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินของสหกรณออมทรัพยตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย  จํากัด               

ซึ่งประกอบดวยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี  30  กันยายน 25 62 งบกําไรขาดทุนและงบกระแสเงินสด สําหรับป

ส้ินสุดวันเดียวกันรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 
 

เกณฑในการแสดงความเห็น 

  ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบนายทะเบียนสหกรณ ความ

รับผิดชอบของขาพเจาไดกลาวไวในสวนของความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการสอบงบการเงินในรายงานของ

ขาพเจา ขาพเจามีความเปนอิสระจากสหกรณและไดปฏิบัติตามจรรยาบรรณของผูสอบบัญชีสหกรณ ตามระเบียบ

นายทะเบียนสหกรณ ขาพเจาเช่ือวาหลักฐานการสอบบัญชีท่ีขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมะสมเพื่อใชเปนเกณฑใน

การแสดงความคิดเห็นของขาพเจา 
 

เร่ืองสําคัญในการตรวจสอบ 

  เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ คือเรื่องตางๆ ท่ีมีนัยสําคัญท่ีสุดตามดุลพินิจเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพของ

ขาพเจาในการตรวจสอบงบการเงินสําหรับงวดปจจุบัน ขาพเจาไดนําเรื่องนี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบ

การเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขาพเจา  ท้ังนี้ ขาพเจาไมไดแสดงความเห็นแยกตางหากสําหรับเรื่อง

เหลานี้ 

  เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ พรอมวิธีการตรวจสอบแตละเรื่องมีดังตอไปนี้  

  1. ตามท่ีสหกรณไดถือใชระเบียบวาดวยเงินทุนสวัสดิการสมาชิก(ผูคํ้าประกัน) พ.ศ.2554โดยมีเงิน

สวนของสมาชิกและของสหกรณ  ซึ่งอาจเขาลักษณะตองหามตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต หรือพระราชบัญญัติ

ประกันวินาศภัย พ.ศ.2535 สหกรณควรพิจารณาทบทวนการดําเนินงานตามระเบียบดังกลาวมิใหขัดกับกฎหมายท่ี

กําหนดไว หรือดําเนินการจัดใหมีการทําประกันภัยผานบริษัทประกันภัยท่ีไดรับอนุญาตประกอบธุรกิจประกันภัยตาม

กฎหมาย 

  ขาพเจาไดสอบทานระเบียบวาดวยเงินทุนสวัสดิการสมาชิก(ผูคํ้าประกัน) พ.ศ.2554 และหนังสือ

สํานักงานคณะกรรมการดําเนินการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยท่ี 511/ 1593 ลงวันท่ี 10 

มิถุนายน 2557 เรื่อง ตอบขอหารือ ถึงอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ 

  2. ตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 3 เงินใหกูยืม ณ วันท่ี  30 กันยายน 250 

สหกรณมีเงินใหกูยืมจํานวนเงิน  3,386,835,305.00 บาท คิดเปนรอยละ  97.78 ของสินทรัพยท้ังส้ิน และคาเผ่ือหนี้

สงสัยจะสูญเปนจํานวนเงิน  1,327,965.40 บาท คิดเปนรอยละ 0.04 ของสินทรัพยท้ังส้ิน  ซึ่งเปนเรื่องสําคัญในการ

ตรวจสอบ เนื่องจากการประมาณการคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญตองเปนไปตามท่ีนายทะเบียนสหกรณกําหนดประกอบกับ

จํานวนเงินมีสาระสําคัญ 
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  ขาพเจาไดสุมสอบทานการรับชําระหนี้ในแผนบัญชียอยลูกหนี้เงินใหกูเปรียบเทียบกับรายละเอียด

การต้ังคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ สอบทานการประมาณการต้ังคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญวามีความเพียงพอและเหมาะสม

เปนไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณโดยขาพเจาปฏิบัติงานอยางเปนอิสระ 
 

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณตองบการเงิน 

คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ มีหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินเหลานี้ 

โดยถูกตองตามท่ีควร ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในท่ีคณะกรรมการ

ดําเนินการสหกรณ พิจารณาวาจําเปน เพื่อใหสามารถจัดทํางบการเงิน ท่ีปราศจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริง 

อันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดการทุจริตหรือขอผิดพลาด 

ในการจัดทํางบการเงิน คณะกรรมการดําเนินการสหกรณรับผิดชอบในการประเมินความสามารถ

ของสหกรณในการดําเนินงานตอเนื่อง การเปดเผยเรื่องท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินงานตอเนื่องในการณท่ีมีเรื่องดังกลาว 

และการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเนื่อง เวนแตคณะกรรมการดําเนินการสหกรณมีความต้ังใจท่ีจะ

เลิกสหกรณหรือหยุดดําเนินงานหรือหยุดําเนินงานหรือไมสามารถดําเนินงานตอเนื่องตอไปได 
 

ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงิน 

  การตรวจสอบของขาพเจามีวัตถุประสงคเพื่อใหไดความเช่ือมั่นอยางสมเหตุสมผลวา งบการเงิน

โดยรวมปราศจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือ

ขอผิดพลาด และเสนอรายงานของผูสอบบัญชี ซึ่งรวมความเห็นของขาพเจาอยูดวย ความเช่ือมั่นอยางสมเหตุสมผล 

คือความเช่ือมั่นในระดับสูงแตไมไดเปนการประกันวาการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีและ

ระเบียบนายทะเบียนสหกรณจะสามารถตรวจพบขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญเมื่อคาดการณไดอยาง

สมเหตุสมผลวา รายการท่ีจัดตอขอเท็จจริงแตละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลตอการตัดสินใจทางเศรษฐกิจ

ของผูใชงบการเงินจากการใชงบการเงินเหลานี้ 

  ในการตรวจสอบของขาพเจาตามมาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบนายทะเบียนสหกรณ ขาพเจา

ไดใชดุลพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบการปฏิบัติงานของขาพเจา รวมถึง 

  * ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญในงบการเงิน

ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองตอความเส่ียง

เหลานั้น และไดหลักฐานการสอบบัญชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา 

ความเส่ียงท่ีไมพบขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญซึ่งเปนผลมาจากการทุจริตจะสูงกวาความเส่ียงท่ีเกิด

จากขอผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรูรวมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐานการต้ังใจละเวนการ

แสดงขอมูล การแสดงขอมูลท่ีไมตรงตามขอเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

  * ทําความเขาใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเกี่ยวของกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการ

ตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับสถานการณ แตไมใชเพื่อวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอความมีประสิทธิผลของการ

ควบคุมภายในของสหกรณ 
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  * ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีคณะกรรมการดําเนินการสหกรณใชและความ

สมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปดเผยขอมูลท่ีเกี่ยวของซึ่งจัดทําข้ึนโดยคณะกรรมการดําเนินการ

สหกรณ 

  * สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเนื่องของ

คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ และจากหลักฐานการสอบบัญชีท่ีไดรับวา มีความไมแนนอนท่ีมีสาระสําคัญท่ี

เกี่ยวกับเหตุการณหรือสถานการณท่ีอาจเปนเหตุใหเกิดขอสงสัยอยางมีนัยสําคัญตอความสามารถของสหกรณในการ

ดําเนินงานตอเนื่องหรือไม ถาขาพเจาไดขอมูลสรุปวามีความไมแนนอนท่ีมีสาระสําคัญ ขาพเจาตองใหขอสังเกตไวใน

รายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจาถึงการเปดเผยขอมูลท่ีเกี่ยวของในงบการเงิน หรือถาการเปดเผยดังกลาวจนถึง

วันท่ีในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจา อยางไรก็ตามเหตุการณหรือสถานการณในอนาคตอาจเปนเหตุใหสหกรณ

ตองหยุดการดําเนินงานตอเนื่อง 

  * ประเมินการนําเสนอโครงสรางและเนื้อหาของงบงานการเงินโดยรวม รวมถึงการเปดเผยขอมูลท่ี

เกี่ยวของ ตลอดจนประเมินวางบการเงินแสดงรายการและเหตุการณท่ีเกิดข้ึนโดยถูกตองตามท่ีควรหรือไม 

  ขาพเจาไดส่ือสารกับคณะกรรมการดําเนินการสหกรณเกี่ยวกับขอบเขตและชวงเวลาของการ

ตรวจสอบตามท่ีไดวางแผนไว ประเด็นท่ีมีนัยสําคัญท่ีพบจากการตรวจสอบ รวมถึงขอบกพรองท่ีมีนัยสําคัญในระบบ

การควบคุมภายในซึ่งขาพเจาไดพบในระหวางการตรวจสอบของขาพเจา 

  จากเรื่องท้ังหลายท่ีส่ือสารกับคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ ขาพเจาไดพิจารณาเรื่องตางๆ           

ท่ีมีนัยสําคัญท่ีสุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปจจุบันแสละกําหนดเปนเรื่องสําคัญในกรตรวจสอบ ขาพเจา         

ไดอธิบายเรื่องเหลานี้ไวในรายงานของผูสอบบัญชี เวนแตกฎหมายหรือขอบังคับหามมิใหเปดเผยเรื่องดังกลาวตอ

ขาพเจา เพราะการกระทําดังกลาวสามารถคาดการณไดอยางสมเหตุสมผลวาจะมีผลกระทบในทางลบมากกวา

ผลประโยชนท่ีผูมีสวนไดเสียสาธารณะจะไดจากการส่ือสารดังกลาว 

  งบการเงินงวดกอนตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีคนกอน(งบการเงินงวดปจจุบันมีตัวเลขเปรียบเทียบของ

งวดกอนแสดงอยูดวย) ตัวเลขท่ีเปรียบเทียบไมไดผานการตรวจสอบ 

 

 

        (ลงช่ือ)          ดํารง   ทองบุญ 

                         ( นายดํารง   ทองบุญ ) 

                                         ผูสอบบัญชี 

 

 

243 หมู 6 ตําบลนาทอม 

อําเภอเมือง  จังหวัดพัทลุง  93000 

วันท่ี  5 ตุลาคม 2560 
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สหกรณออมทรัพยตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย จํากัด 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันท่ี  30 กันยายน 2562 

        

     ป 2559  ป 2558 

   หมายเหตุ  บาท  บาท 

  สินทรัพย      

สินทรัพยหมุนเวียน      

 เงินสดและเงินฝากธนาคาร 2  45,957,784.00  17,436,555.62 

 เงินฝากชุมนุมสหกรณออมทรัพย -ออมทรัพย   2,145.78  2,317.05 

 เงินใหกูยืมระยะส้ัน-สุทธิ 3  191,360,107.05  184,187,439.20 

 ดอกเบ้ียเงินใหกูคางรับ   194,126.00  799,550.00 

 วัสดุคงเหลือ   13,600.00  23,808.50 

 รวมสินทรัพยหมุนเวียน   237,527,763.73  202,149,670.37 

สินทรัพยไมหมุนเวียน      

 เงินลงทุนระยะยาว 4  12,374,000.00  1,212,000.00 

 เงินใหกูยืมระยะยาว 3  3,078,289,869.00  2,880,277,093.00 

 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ-สุทธิ 5  409,470.87  229,505.92 

 สินทรัพยไมมีตัวตน 6  1,632,465.75  1,970,465.75 

 เงินประกันการใชไฟฟา   6,000.00  6,000.00 

 รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน   3,092,71,805.62  2,883,695,064.67 

  รวมสินทรัพย   3,330,239,569.35  3,085,844,735.04 

        

  หนี้สินและทุนของสหกรณ      

หนี้สินหมุนเวียน      

 เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะส้ัน 7  555,000,000.00  555,000,000.00 

 สวนของหนี้สินไมหมุนเวียนท่ีถึงกําหนดชําระ

ภายในหนึ่งป 

10  139,834,800.00  213,540,800.00 

 เงินรับฝาก 8  182,355,610.34  161,020,480.83 

 หนี้สินหมุนเวียนอื่น 9  1,140,140.30  1,008,627.00 

                 รวมหนี้สินหมุนเวียน   878,330,550.64  930,569,907.83 
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     ป 2559  ป 2558 

   หมายเหตุ  บาท  บาท 

        

หนี้สินหมุนเวียน      

 เงินกูยืมระยะยาว 10  1,170,985,165.54  1,014,155,649.74 

 เงินทุนสวัสดิการสมาชิก   129,425,000.00  118,470,000.00 

 หนี้สินไมหมุนเวียน 11  4,472,334.98  3,926,151.93 

                 รวมหนี้สินไมหมุนเวียน   1,304,882,500.52  1,136,551,801.67 

  รวมหนี้สิน   2,183,213,051.16  2,067,121,709.50 

ทุนของสหกรณ      

 ทุนเรือนหุน (มูลคาหุนละ  10  บาท)   833,741,530.00  752,918,020.00 

 ทุนสํารอง   149,226,477.65  124,386,303.16 

 ทุนสะสมตามขอบังคับระเบียบและอื่นๆ     12  9,733,982..89  7,852,396.89 

 กําไรสุทธิประจําป   154,324,527.65  133,566,305.49 

  รวมทุนของสหกรณ   1,147,026,518.19  1,018,723,025.54 

  รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ   3,330,239,569.35  3,085,844,735.04 

        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้     

        

        

                                                                   (ลงช่ือ)  พลตํารวจตรี    ฉัตรวรรษ   แสงเพชร 

                 (ฉัตรวรรษ   แสงเพชร) 

ประธานกรรมการ 

 

                                                                  (ลงช่ือ)  พันตํารวจเอก  ณรงคฤทธิ์   ดานสุวรรณ 

                                                                                              (ณรงคฤทธิ์   ดานสุวรรณ) 

เลขานุการ 

                                                                                             วันท่ี   5   ตุลาคม   2559 
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สหกรณออมทรัพยตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย จํากัด 

งบกําไรขาดทุน 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี  30 กันยายน 2562 
          

   ป 2551    ป 2550   

   บาท    %  บาท    % 

รายไดดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุน        

 เงินใหกูยืมและเงินฝาก  66,975,287.93  99.98  63,945,163.66  99.98 

 เงินลงทุน   14,495.16  0.02  12,877.84  0.02 

      รวมรายไดดอกเบีย้และผลตอบแทนจากการลงทุน 66,989,783.09  100.00  63,958,041.50  100.00 

คาใชจายดอกเบี้ยและการลงทุน        

 เงินรับฝาก 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 

  รวมคาใชจายดอกเบี้ยและการลงทุน 17,318,117.13  25.85  19,509,831.32  30.50 

รายไดดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุนสุทธิ 49,671,665.96  74.15  44,448,210.18  69.50 

บวก รายไดที่มิใชดอกเบี้ย        

             เงินเฉลี่ยคืนตามสวนเงินกู 251,842.77  0.38  255,748.37  0.40 

             คาธรรมเนียมแรกเขา 1,600.00  0.00  1,020.00  0.00 

             รายไดอ่ืนๆ 80.00  0.00  60.00  0.00 

           รวมรายไดที่มิใชดอกเบี้ย 253,522.77  0.38  256,828.37  0.40 

หัก คาใชจายในการดําเนินงาน        

 คาใชจายเก่ียวกับเจาหนาที่        

  เงินเดือนคาจาง 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 

  คาพัฒนาบุคลากร 10,900.00  0.02  15,100.00  0.02 

  รวมคาใชจายที่เก่ียวกับเจาหนาที่ 1,862,159.00  2.78  1,647,407.00  2.57 
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   ป 2551    ป 2550   

   บาท    %  บาท    % 

คาใชจายเกี่ยวกับอาคารสถานท่ีและอุปกรณ        

 คาซอมบํารุงรักษาสินทรัพย 15,859.85  0.02  16,911.00  0.03 

 คาตัดจายสิทธิการใชประโยชนอาคารสํานักงาน 1.00  0.00  124,999.00  0.19 

 คาเสื่อมราคาเคร่ืองใชสํานักงาน 52,445.42  0.08  57,274.23  0.09 

 คาไฟฟา  34,274.08  0.05  30,880.65  0.05 

 คานํ้าประปา 2,085.55  0.00  1,788.51  0.00 

  รวมคาใชจายเก่ียวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ 104,665.90  0.15  231,853.39  0.36 

          

คาใชจายเกี่ยวกับสมาชิก        

 คาใชจายในการใหการศึกษาอบรมแกสมาชิก 0.00  0.00  0.00  0.00 

 คาสัมมนาขาวสารและจัดเอกสารเผยแพร 98,000.00  0.15  100,000.00  0.16 

  รวมคาใชจายเก่ียวกับสมาชิก 98,000.00  0.15  100,000.00  0.16 

คาใชจายดําเนินงานอื่นๆ        

 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 

 คาเคร่ืองเขียนแบบพิมพ 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 

 คาภาษีถูกหักณที่จาย 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 

 คาดูแลรักษาระบบโปรแกรมสหกรณ 13,500.00  0.02  24,500.00  0.04 
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สหกรณออมทรัพยตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย จํากัด 

งบกระแสเงินสด 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี  30 กันยายน 2562 
        ป 2551   ป 2550 

        บาท   บาท 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน       

กําไรสุทธิ          46,345,412.04    41,269,038.16  

รายการปรับปรุงเพื่อการกระทบยอดกําไรสุทธิเปนเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน   

           คาเสื่อมราคาทรัพยสิน     52,445.42   57,274.23 

           สํารองบําเหน็จเจาหนาที่เพิ่มขึ้น   (ลดลง)         248,330.00   163,510.00 

           ดอกเบี้ยเงินใหกูคางรับ (เพิ่มขึ้น)   ลดลง   (2,672.00)  1,224.00 

         ดอกเบี้ยต๋ัวสัญญาใชเงินคางจาย  เพิ่มขึ้น  (ลดลง)   (44,178.07)  26,198.62 

        คาตัดจายสิทธิการใชประโยชนอาคารสํานักงาน  1.00   124,999.00 

        ดอกเบี้ยเงินฝากสะสมทรัพยคางจาย  เพิ่มขึ้น  (ลดลง)        298,594.85    (265,825.12) 

        ดอกเบี้ยคางจาย  ชสอ.  เพิ่มขึ้น   (ลดลง)   (41,335.22)  9,269.90 

กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย     

และหน้ีสินดําเนินงาน         46,856,598.02   41,385,688.79 

สินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น)  ลดลง       

           ลูกหน้ีเงินใหกูแกสมาชิก  (เพิ่มขึ้น)   ลดลง  (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 

หน้ีสินดําเนินงาน  เพิ่มขึ้น  (ลดลง)       

           พักเงินนําสง  เพิ่มขึ้น  (ลดลง)            82,330.00   9,124.00 

เงินสดสุทธิไดมา  (ใชไป) จากกิจกรรมดําเนินงาน   (46,750,361.08)  (7,234,593.79) 

          

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน (เพิ่มขึ้น)  ลดลง      

 เงินสดจายซ้ือเคร่ืองใชสํานักงาน      (19,350.00)   (34,490.00) 

 เงินสดจายซ้ือหุนชุมนุมสหกรณออมทรัพย  เพิ่มขึ้น   (31,000.00)   (28,500.00) 

เงินสดสุทธิไดมา  (ใชไป) จากกิจกรรมลงทุน     (50,350.00)  (62,990.00) 
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        ป 2551   ป 2550 

        บาท   บาท 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน       

 เงินกูชุมนุมสหกรณ  เพิ่มขึ้น   (ลดลง)      45,712,788.34   (9,825,249.41) 

 ต๋ัวสัญญาใชเงิน   เพิ่มขึ้น       (ลดลง)        5,000,000.00   (5,000,000.00) 

 เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร  เพิ่มขึ้น   (ลดลง)          227,726.50   0.00 

 เงินรับฝาก  เพิ่มขึ้น    (ลดลง)         8,781,195.34   4,066,037.44 

 เงินสดจายคาบํารุงสันนิบาตสหกรณ    (10,000.00)   (10,000.00) 

 เงินสะสมเจาหนาที่   เพิ่มขึ้น   (ลดลง)          167,688.30   135,012.24 

 ทุนเรือนหุน    เพิ่มขึ้น     (ลดลง)    34,635,450.00  31,052,680.00 

 เงินสดจายทุนสาธารณประโยชน     (1,625,658.00)  (1,215,530.00) 

 เงินทุนสวัสดิการสมาชิก(ผูค้ําประกัน)          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     เพิ่มขึ้น(ลดลง)        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 
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        ป 2551   ป 2550 

        บาท   บาท 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน       

 เงินกูชุมนุมสหกรณ  เพิ่มขึ้น   (ลดลง)      45,712,788.34    (9,825,249.41) 

 ต๋ัวสัญญาใชเงิน   เพิ่มขึ้น       (ลดลง)        5,000,000.00    (5,000,000.00) 

 เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร  เพิ่มขึ้น   (ลดลง)          227,726.50   0.00 

 เงินรับฝาก  เพิ่มขึ้น    (ลดลง)         8,781,195.34   4,066,037.44 

 เงินสดจายคาบํารุงสันนิบาตสหกรณ    (10,000.00)   (10,000.00) 

 เงินสะสมเจาหนาที่   เพิ่มขึ้น   (ลดลง)          167,688.30   135,012.24 

 ทุนเรือนหุน    เพิ่มขึ้น     (ลดลง)    34,635,450.00  31,052,680.00 

 เงินสดจายทุนสาธารณประโยชน     (1,625,658.00)   (1,215,530.00) 

 เงินทุนสวัสดิการสมาชิก(ผูค้ําประกัน)          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     เพิ่มขึ้น(ลดลง)        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 
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สหกรณออมทรัพยตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย จํากัด 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี  30 กันยายน 2562 
 

1.  สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ 
- สหกรณบันทึกบัญชีโดยใชเกณฑคงคาง 

- สหกรณรับรูรายไดดอกเบี้ยตามเกณฑสัดสวนของเวลา สวนจํานวนรายไดจะเทากับอัตราดอกเบี้ยคูณดวยจํานวนเงินตนที่คางชําระตามระยะเวลาที่กูยืม  

- สหกรณต้ังคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวยการจัดชั้นคุณภาพลูกหน้ีเงินกูและการต้ังคาเผื่อหน้ีสงสัย

จะสูญ พ.ศ.2544 

- สหกรณตีราคาวัสดุคงเหลือ/ของใชสิ้นเปลืองตามราคาทุน 

- คาเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ  คํานวณโดยวิธีเสนตรงตามอัตราที่กําหนดไวตาม  ระเบียบนายทะเบียนสหกรณวาดวยการบัญชีของสหกรณ  พ.ศ.2542 

- คาซอมบํารุง คาซอมแซม รวมทั้งการซ้ือมาเปลี่ยนแทนสําหรับสินทรัพยรายการยอยๆถือเปนคาใชจายหักจากรายได 

- 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 ทั้งน้ีรวมถึงเงินฝากธนาคาร และเงินฝาก

สหกรณที่นําไปเปนหลักทรัพยค้ําประกันหน้ีสินดวย 

2.  เงินสดและเงินฝากธนาคารประกอบดวย 

 ป 2559  ป 2558 

 บาท  บาท 

เงินสด 25,000.00  21,104.00 

เงินฝากธนาคาร    

    ออมทรัพย 45,932,784.00  17,415,451.62 

                              รวม 45,957,784.00  17,436,555.62 

3.  เงินใหกูยืม ประกอบดวย 

 ป 2559    ป 2558   

 บาท    บาท   

 ระยะสั้น  ระยะยาว  ระยะสั้น  ระยะยาว 

เงินใหกูยืม – ปกติ        

     -ลูกหน้ีเงินกูฉุกเฉิน 7,321,300.00  0.00  6,767,300.00  0.00 

     -ลูกหน้ีเงินกูสามัญ 183,151,034.00  3,040,509,801.00  175,993,652.00  2,851,313,008.00 

     -ลูกหน้ีเงินกูพิเศษ 2,854,378.00  37,780,068.00  2,328,008.00  28,964,085.00 

รวมเงินใหกูยืม 193,326,712.00  3,078,289,869.00  185,088,960.00  2,880,277,093.0 

หัก  คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 1,96,604.95  0.00  901,520.80  0.00 

เงินใหกูยืม – สุทธิ 191,360,107.05  3,078,289,869.00  184,187,439.20  2880,277,093.00 

 

 ณ วันสิ้นป มีลูกหน้ีท่ีไมกอใหเกิดรายได เปนลูกหน้ีเงินกูสามัญจํานวน  4,048,799.00 บาท และไดต้ังคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ

ไวจาํนวน  1,96,604.95 บาท 
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       ป  2551  ป  2550 

       บาท  บาท 

4.  เงินลงทุนประกอบดวย         

     เงินลงทุนระยะยาว      ราคาทุน  ราคาทุน 

     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 

                     รวมเงนิลงทนุระยะยาว     334,000.00  303,000.00 

4.ลูกหนี้เงินกูและดอกเบี้ยคางรับ ประกอบดวย        

 ระยะสั้น      145,251,663.00  134,819,875.00 

 ระยะยาว      648,183,106.00  564,939,657.00 

 ดอกเบี้ยคางรับ      76,047.00  73,375.00 

                     รวมเปนลูกหน้ีเงนิกูและดอกเบีย้คางรับ    793,510,816.00  699,832,907.00 

5.ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ – สุทธิ ประกอบดวย        

 ยานพาหนะ      1.00  1.00 

 เคร่ืองใชสํานักงาน      117,989.41  151,084.83 

                     รวม      117,990.41  151,085.83 

  

     สหกรณใชวิธีการบันทึกคาเสื่อมราคาโดยการลดยอดกับทรัพยสินโดยตรงไดแก รถจักรยานยนต  ราคาทุน 37,000.00 บาท  หักคาเสื่อม

ราคา  36,999.00 บาท  คงเหลือมูลคาสุทธิ  1.00 บาท  และเคร่ืองใชสํานักงานราคาทุน  986,370.00 บาท  หกัคาเสื่อมราคา  

868,380.59 บาท  คงเหลือมูลคาสุทธิ  117,989.41 บาท 

6.สินทรัพยอื่น ประกอบดวย        

 หมุนเวียน         

 วัสดุคงเหลือ      15,187.96  21,135.86 

             รวม      15,187.96  21,135.86 

 ไมหมุนเวียน      0.00  0.00 

     รวมสินทรัพยอ่ืน      15,187.96  21,135.86 
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       ป  2551  ป  2550 

       บาท  บาท 

7.รวมสินทรัพย ประกอบดวย        

 หมุนเวียน      159,835,750.73  137,651,840.48 

 ไมหมุนเวียน      648,635,096.41  565,393,743.83 

                     รวม      808,470,847.14  703,045,584.31 

8.  เงินรับฝาก ประกอบดวย        

 เงินรับฝากออมทรัพย      60,542,025.67  57,530,230.33 

 เงินรับฝากสะสมทรัพย      10,656,200.00  4,886,800.00 

                     รวม      71,198,225.67  62,417,030.33 

 

  ป 2551  ป 2550 

        ปกอนสหกรณออกต๋ัวสัญญาใชเงินยอดคงเหลือยกมา  100,000,000.00 บาท  ระหวางปสหกรณออกต๋ัวสัญญาใชเงินแกธนาคารกรุงไทย  

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) มีวันครบกําหนดต้ังแต  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   อัตราดอกเบีย้รอยละ   

4.40  ตอป   ชําระเมื่อครบกําหนด  1 ป   โดยมีคณะกรรมการดําเนินการเปนผูค้ําประกัน 
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       ป  2551  ป  2550 

       บาท  บาท 

10.  หนี้สินอื่น ประกอบดวย        

 หมุนเวียน         

 คาที่ปรึกษาคางจาย      400,000.00  400,000.00 

 คาธรรมเนียมผูสอบบัญชีคางจาย     30,000.00  30,000.00 

 ดอกเบี้ยเงินรับฝากสะสมทรัพยคางจาย     436,244.23  137,649.38 

 ดอกเบี้ยเงินชุมนุมสหกรณคางจาย     24,559.15  65,894.37 

 ดอกเบี้ยต๋ัวสัญญาใชเงินคางจาย     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 

 ไมหมุนเวียน         

 เงินสะสมเจาหนาที่      980,185.04  812,496.74 

 สํารองบําเหน็จเจาหนาที่      1,670,240.00  1,421,910.00 

  รวม     2,650,425.04  2,234,406.74 

  รวมหน้ีสินอ่ืน     3,670,065.92  2,958,636.06 

11.รวมหนี้สิน ประกอบดวย        

 หมุนเวียน      372,317,231.98  232,887,659.65 

 ไมหมุนเวียน      2,650,425.04  81,646,857.33 

  รวมหน้ิสิน     374,967,657.02  314,534,516.98 

12.ทุนสะสมตามขอบังคับ ระเบียบและอื่นๆ  ประกอบดวย      

          

 ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล     1,060,000.00  1,010,000.00 

 ทุนสาธารณประโยชน      72,636.39  298,294.39 

 เงินทุนสวัสดิการสมาชิก(ผูค้ําประกัน)     1,230,000.00  0.00 

  รวม     2,362,636.39  1,308,294.39 
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       ป  2551  ป  2550 

       บาท  บาท 

10.  หนี้สินอื่น ประกอบดวย        
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 ดอกเบี้ยเงินชุมนุมสหกรณคางจาย     24,559.15  65,894.37 

 ดอกเบี้ยต๋ัวสัญญาใชเงินคางจาย     0.00  44,178.07 

 เงินรอจายคืน      26,373.50  26,373.50 

 พักเงินนําสง      102,464.00  20,134.00 
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 ไมหมุนเวียน         

 เงินสะสมเจาหนาที่      980,185.04  812,496.74 

 สํารองบําเหน็จเจาหนาที่      1,670,240.00  1,421,910.00 

  รวม     2,650,425.04  2,234,406.74 

  รวมหน้ีสินอ่ืน     3,670,065.92  2,958,636.06 

11.รวมหนี้สิน ประกอบดวย        

 หมุนเวียน      372,317,231.98  232,887,659.65 

 ไมหมุนเวียน      2,650,425.04  81,646,857.33 

  รวมหน้ิสิน     374,967,657.02  314,534,516.98 

12.ทุนสะสมตามขอบังคับ ระเบียบและอื่นๆ  ประกอบดวย      

          

 ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล     1,060,000.00  1,010,000.00 

 ทุนสาธารณประโยชน      72,636.39  298,294.39 

 เงินทุนสวัสดิการสมาชิก(ผูค้ําประกัน)     1,230,000.00  0.00 

  รวม     2,362,636.39  1,308,294.39 
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รายงานผลการตรวจสอบบัญชี 

สหกรณออมทรัพยตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย  จํากัด 

จังหวัดบุรีรัมย 

สําหรับปสิ้นสุดวันที่  30  กันยายน 2562 

 

เสนอ นายทะเบียนสหกรณ 

              ตามที่นายทะเบียนสหกรณ /อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ ไดแตงต้ังใหขาพเจาเปนผูสอบบัญชีสหกรณ

ออมทรัพยตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย  จํากัด  สําหรับปส้ินสุดวันที่ 30  กันยายน 2562   นั้น ขาพเจาไดตรวจสอบงบ

การเงินประจําปและแสดงความเห็นในรายงานของผูสอบบัญชีอยางไมมีเง่ือนไข  ลงวันที่  8  ตุลาคม  2562  นั้น 

 ขาพเจาขอรายงานผลการตรวจสอบบัญชี ดังนี้  

              1. ขอสังเกตที่พบจากการตรวจสอบ เกี่ยวกับจุดออนของการควบคุมภายใน 

                  1.1 ดานการบริหารจัดการทั่วไป 

 -  ณ วันส้ินป  สหกรณมีสมาชิกคงเหลือ 2,909 คน ลดลงจากปกอน 35 คน หรือรอยละ 1.19   มีทุน

ดําเนินงานทั้งส้ิน  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  เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยเจาหนี้เงินกูเพ่ิมขึ้น แตสหกรณไมไดปรับอัตราดอกเบี้ยลูกหนี้เงินกูเพ่ิมตาม และจาย

เงินกูลดลงจากปกอน 

 -  สหกรณมีการกําหนดระบบการควบคุมภายในเหมาะสมกับการดําเนินงานและลักษณะการดําเนินธุรกิจ  

มีการใชงบประมาณซ่ึงที่ประชุมใหญอนุมัติไว  การปฏิบัติงานของบุคลากรสวนใหญเปนไปตามที่กําหนด  

คณะกรรมการดําเนินการมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามระบบอยางสม่ําเสมอ  การใชจายระหวางป

โดยรวม อยูในวงเงินงบประมาณที่กําหนดไว 

                         -  ผลการประเมินคุณภาพสหกรณ จากการประเมินคุณภาพสหกรณตามหลักเกณฑที่กรมตรวจบัญชี

สหกรณกําหนด ปรากฏวาสหกรณมีช้ันคุณภาพการควบคุมภายในอยูในระดับ “ดีมาก” ซ่ึงแสดงใหเห็นศักยภาพ

ของคณะกรรมการดําเนินการในการสรางกระบวนการปฏิบัติงาน  การควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานที่

เหมาะสมตามระบบการควบคุมภายในที่ดี  รวมทั้งบุคลากรของสหกรณไดมีการนํากระบวนการดังกลาวไปปฏิบัติ

ใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ 

 2. ผลการวิเคราะหความเส่ียงทางการเงิน 

                       2.1  ความเพียงพอของเงินทุน  สหกรณมีทุนดําเนินงานทั้งส้ิน 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 
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4.25  สวนที่เหลืออีกรอยละ 48.35  มาจากแหลงเงินทุนภายในซ่ึงไดมาจากเงินรับฝากจากสมาชิก  รอยละ 5.17  

และทุนของสหกรณ รอยละ 43.18 หากพิจารณาถึงความเขมแข็งและเพียงพอของเงินทุนตอความเส่ียงแลว  เจาหนี้

ยังคงมีความเส่ียงเนื่องจากสหกรณมีอัตราสวนหนี้สินทั้งส้ินตอทุน  1.32  เทา    ทุนของสหกรณจึงไมสามารถ

คุมครองหนี้สินไดทั้งหมด  แตอยางไรก็ตามสหกรณก็ยังมีทุนสํารองตอสินทรัพยทั้งส้ิน  0.07 เทา  รวมทั้งมี

ผลตอบแทนตอสวนทุนอีก  รอยละ  12.49 

                      2.2 คุณภาพของสินทรัพย   สหกรณมีสินทรัพยลดลงจากปกอน รอยละ 2.05  สินทรัพยของสหกรณที่

มีอยูไปลงทุนในลูกหนี้เงินใหกูยืมสุทธิเปนสวนใหญถึง รอยละ  96.37  ของสินทรัพยทั้งส้ิน  มีลูกหนี้ที่ไม

กอใหเกิดรายได  รอยละ  0.05  สินทรัพยของสหกรณที่มีอยูไดนําไปใชในการดําเนินงานเพ่ือกอใหเกิดรายได  0.08 

รอบ  และในขณะเดียวกันสินทรัพยที่มีอยูไดนําไปสรางผลตอบแทนใหกับสหกรณไดในอัตรารอยละ  5.13   

                      2.3 ขีดความสามารถในการบริหาร    

  สหกรณดําเนินธุรกิจ 2 ดาน  มีมูลคารวมทั้งส้ิน  จํานวน  1,165 ,075 ,516.53   บาท  มีอัตราการ

ปรับตัวลดลงจากปกอน รอยละ 11.47    มีรายละเอียดผลการดําเนินธุรกิจ  ดังนี้ 

  -ธุรกิจสินเช่ือ ระหวางปสหกรณใหเงินกูแกสมาชิก จํานวน  1,113,064,466.00  บาท   

ลดลงจากปกอน  166,242,814.00  บาท หรือลดลงรอยละ 12.99 และตํ่ากวา เปาหมายที่กําหนดไว  รอยละ  15.95  ณ 

วันส้ินป สหกรณมีลูกหนี้เงินใหกูแกสมาชิกทั้งส้ิน  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 (ศาลลมละลายกลางมีคําส่ังพิทักษ

ทรัพยเด็ดขาด) สามารถเรียกเก็บจากผูค้ําประกันได จํานวน 1  ราย  เปนเงิน  1,604,894.00  บาท  สหกรณไดต้ังคา

เผ่ือหนี้สงสัยจะสูญไว จํานวน  320,978.80  บาท  เหมาะสมเพียงพอแลว   

  -ธุรกิจเงินรับฝาก   สหกรณรับฝากเงินในระหวางป จํานวน 52 ,011,050.53 บาท   

เพ่ิมขึ้นจากปกอน  15,325,715.76 บาท หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ  41.78   และสูงกวาเปาหมายที่กําหนดไว รอยละ 24.77  ณ 

วันส้ินปสหกรณมีเงินรับฝากจากสมาชิกทั้งส้ิน  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   ระหวางปสหกรณดําเนินธุรกิจมีรายไดทั้งส้ิน 278,221,037.47  บาท  และมีคาใชจาย

ทั้งส้ิน  94,285,282.72  บาท  ทําใหมีกําไรสุทธิ   183,935,754.75  บาท  คิดเปนรอยละ  66.11   ของรายไดทั้งส้ิน  

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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อนาคต   สหกรณควรสงเสริมและสรางใหสมาชิกมีวินัยในการใชจายเงิน  เพ่ือปองกันปญหาที่อาจเกิดขึ้นในภาย

หนา 

                      2.5 สภาพคลอง  สหกรณมีสัดสวนของสินทรัพยหมุนเวียนตอหนี้สินหมุนเวียน   0.40  เทา  ปกอน  0.46  

เทา  แสดงวาสหกรณมีสภาพคลองทางการเงินตํ่าเพราะในหนี้สินหมุนเวียน  1  บาท  มีสินทรัพยหมุนเวียนเปน

ประกันการชําระหนี้ไดเพียง  0.40  บาท   เนื่องจากแหลงเงินทุนที่สหกรณนํามาใหสินเช่ือกับสมาชิก  สวนใหญมา

จากการกูยืมจากภายนอก  ซ่ึงเปนหนี้สินที่ถึงกําหนดชําระระยะส้ันจํานวนมาก  หากแตเงินที่สหกรณใหกูกับ

สมาชิกมีงวดชําระหนี้ระยะยาว  สงผลใหเกิดความไมสัมพันธกันระหวางการไดมาและการใชไปของเงินทุน  

ดังนั้นการบริหารสภาพคลองของสหกรณนอกจากขึ้นอยูกับการบริหารลูกหนี้เงินใหกูแลวยังขึ้นอยูกับการแสวงหา

แหลงเงินทุนเพ่ือเสริมสภาพคลองในอนาคตดวย 

 ผลกระทบของธุรกิจ   

ผลกระทบจากอัตราดอกเบี้ย  การเพ่ิมขึ้นของอัตราดอกเบี้ยเจาหนี้เงินกูในอนาคต  ม ี

ผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของสหกรณ  เนื่องจากแหลงเงินทุนของสหกรณมาจากการรับฝากและการกูยืม 

ดังนั้นหากอัตราดอกเบี้ยภายนอกมีการปรับตัวสูงขึ้นจะทําใหสหกรณมีภาระดอกเบี้ยจายเพ่ิมขึ้น  สงผลใหสหกรณ

ตองปรับอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากและเงินใหกู  เพ่ือรักษาความสามารถในการทํากําไรและรักษาแหลงเงินทุนไว  ซ่ึง

จะทําใหภาระการชําระหนี้ของลูกหนี้เงินกูเพ่ิมขึ้น 

               3. การติดตามแกไขขอสังเกต 

                    3.1 ตามที่สหกรณไดถือใชระเบียบวาดวยเงินทุนสวัสดิการสมาชิก (ผูค้ําประกัน)  พ.ศ. 2554  

โดยมีเงินสวนของสมาชิกและของสหกรณ  ซ่ึงอาจเขาลักษณะตองหามตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต  

หรือพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย  พ.ศ.  2535  สหกรณควรพิจารณาทบทวนการดําเนินงานตาม

ระเบียบดังกลาวมิใหขัดกับกฎหมายที่กําหนดไว  หรือดําเนินการจัดใหมีการทําประกันภัยผานบริษัท

ประกันภัยที่ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันภัยตามกฎหมาย  ซ่ึงสหกรณอยูระหวางดําเนินการ

พิจารณาทบทวนระเบียบดังกลาวเพ่ือมิใหขัดกับกฎหมาย 

 

 

 

                    (นายดํารง   ทองบุญ) 

                    ผูสอบบัญชีสหกรณ 

243   หมู  6   ตําบลนาทอม      

อําเภอเมือง    จังหวัดพัทลุง   93000  

โทร  08 5080 4309 

วันที่    8   ตุลาคม   2562 

 

 



                                ท่ีประชุมมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุน งบกระแสเงินสด  
และหมายเหตุประกอบงบการเงินประจําป 2562 
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แบบ RQ 2 

รายงาน-ระดับสหกรณ 

รายงานผลการประเมินช้ันคุณภาพการควบคุมภายใน 

สหกรณออมทรัพยตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย จํากัด 

สําหรับปสิ้นสุดวันที ่30 กันยายน 2562 

 

  ระดับช้ันคุณภาพ 

สวนที่ 1 สภาพแวดลอมการควบคุม ดีมาก 

สวนที่ 2 ความเสี่ยงและกิจกรรมควบคุม ดีมาก 

  ดานการเงินการบัญชี ดีมาก 

  ธุรกิจสินเช่ือ ดีมาก 

  ธุรกิจเงินรับฝาก ดีมาก 

  เงินลงทุนในหลักทรัพย ดีมาก 

  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ ดีมาก 

  เจาหนี้เงินกู ดีมาก 

  สมาชิกและทุนเรือนหุน ดีมาก 

สวนที่ 3 ระบบขอมูลสารสนเทศ และการสื่อสาร ดีมาก 

สวนที่ 4 ระบบการติดตามและประเมินผล ดีมาก 

 ดีมาก 

  

โดย นายดํารง   ทองบุญ    ผูสอบบัญชี ภาคเอกชน 

5 ตุลาคม 2562 

 

 

 จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา  

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.2 เร่ืองพิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิ

ประจําป 2562 
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4.2 เรื่องพิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2562 
 

สหกรณออมทรัพยตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย จํากัด มีกําไรสุทธิประจําป 2562 จํานวน  183,935,754.75  บาท
(หนึ่งรอยแปดสิบสามลานเกาแสนสามหม่ืนหาพันเจ็ดรอยหาสิบสี่บาทเจ็ดสิบหาสตางค ) คณะกรรมการดําเนินการ      
ขอเสนอที่ประชุมใหญพิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2562 ซึ่งไดจัดทํารายละเอียดการจัดสรรโดยหลักการแลว
ดังตอไปนี้ 

การจัดสรรกําไรสุทธิประจําป  2562 
ป 2562 ป 2561 

ปนผล  8% 
เฉล่ียคืน  19.50% 

ปนผล  8% 
เฉล่ียคืน  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. เปนเงินปนผลตามหุนท่ีชําระแลวใหจายไดไมเกิน 
   อัตรารอยละ10 ตอปโดยคิดตามสวนระยะเวลา   
   สหกรณฯ คิดใหรอยละ 8 

 
 

81,394,817.00 

 
 

44.25% 

 
 

75,122,724.00 

 
 

40.81% 
4. เปนเงินเฉล่ียคืนใหแกสมาชิกตามสวนจํานวนรวม 
   แหงดอกเบ้ียเงินกู 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 (ผูคํ้าประกัน)  
   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
ผลประโยชนแก

สมาชิกโดย
สวนรวม

, 23.46%
เปนสวนของ
กรรมการและ

เจาหนาท่ี
, 3.26%เปนของ

สันนิบาตสหกรณ
แหงประเทศไทย

, 0.02%

การจัดสรรกําไรสุทธิ



                                   อนุมัติตามท่ีคณะกรรมการเสนอ 
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การจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2562  ตามท่ีเสนอมาจะมีผลดังนี้ 

1. เปนของสมาชิก ( ขอ 3,4 ) 73.26% จํานวน 134,756,915.00  บาท 
2. เปนผลประโยชนของสมาชิก ( ขอ 1,6,7,8 ) 23.46% จํานวน 43,148,839.75  บาท 
3. เปนของคณะกรรมการและเจาหนาท่ี ( ขอ 5 ) 3.26% จํานวน 6,000,000.00  บาท 
4. เปนของสันนิบาตสหกรณ ( ขอ 2 ) 0.02% จํานวน 30,000.00  บาท 

 

จากการจัดสรรขางตน 
ไดพิจารณาดวยเหตุผล กลาวคือ 
1. ใหเงินปนผลรอยละ 8  ดวยเหตุผลวา เงินปนผลเปนการใหกําลังใจใหกับสมาชิกท่ีพยายามเก็บออมเงิน

รายเดือนไว และเปนเงินท่ีสมาชิกไดประโยชนกันทุกคน (สมาชิกมีหุน 100.- บาท ไดผลตอบแทน 8.- บาท)   
2. ใหเงินเฉล่ียคืนรอยละ 19.50  ดวยเหตุผลวา รายไดสวนใหญไดมาจากการปลอยสินเช่ือเงินกูใหกับสมาชิก  

จึงเห็นควรใหผลตอบแทนในรูปของเงินเฉล่ียคืนรอยละ 19.50 (สมาชิกเสียดอกเบ้ีย 100.- บาท จะไดคืน 19.50 บาท)  
เทากับวาสมาชิกเสียดอกเบ้ียเงินกูใหกับสหกรณฯ ในอัตรารอยละ  8 ตลอดท้ังป สมาชิกจะเสียดอกเบ้ียเงินกูใหกับ
สหกรณฯ เหลือเพียงรอยละ 6.4 4 บาท ตอป หรือรอยละ 0.5 3 สตางค ตอเดือน ซึ่งเงินเฉล่ียคืนนี้กูจากสถาบัน
การเงินอื่นจะไมมีให 

3. นอกจากจํานวนเงินท่ีสมาชิกไดแลว เงินท่ีเหลือไดปดเขาเปนทุนสํารอง,ทุนสาธารณประโยชน และเงินทุน
สวัสดิการ ซึ่งเปนผลประโยชนสวนรวมตอไป 

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3 เร่ืองพิจารณากําหนดวงเงินกูยืม

หรือค้ําประกันประจําป 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                              พิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทใหสหกรณฯ กําหนดวงเงินกูยืมหรือคํ้าประกันประจําปส้ินสุด
วันท่ี  30 กันยายน 2563 ไวไมเกิน  1,974,000,000.- บาท (หนึ่งพันเการอยเจ็ดสิบส่ีลานบาทถวน) 
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4.3  เรื่องพิจารณากําหนดวงเงินกูยืมหรือคํ้าประกันประจําป 2563 
 

อาศัยความตามขอ 17 แหงขอบังคับสหกรณออมทรัพยตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย จํากัด 
“วงเงินกูยืมหรือคํ้าประกัน ท่ีประชุมใหญอาจกําหนดวงเงินกูยืมหรือการคํ้าประกันสําหรับปหนึ่งๆ ไวตาม    

ท่ีจําเปนและสมควรแกการดําเนินงาน วงเงินซึ่งกําหนดดังวานี้ ตองไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ     
ถาท่ีประชุมใหญยังมิไดกําหนด หรือนายทะเบียนสหกรณยังมิไดใหความเห็นชอบวงเงินกูยืมหรือการคํ้าประกัน  
สําหรับปใด ก็ใหใชวงเงินกูยืมหรือการคํ้าประกันสําหรับปกอนไปพลาง” 

สําหรับปบัญชี 2562 สหกรณออมทรัพยตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย จํากัด ไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมใหญสามัญ
ประจําป 256 1 และไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณใหใชวงเงินกูยืมหรือคํ้าประกันประจําปจํานวน   
1,896,700,000.- บาท (หนึ่งพันแปดรอยเกาสิบหกลานเจ็ดแสนบาทถวน) 

ในปบัญชี 2563  เพื่อรองรับการดําเนินธุรกิจตามแผนงานท่ีวางไว  ใหสามารถบริการสมาชิกไดอยางท่ัวถึง 
และรักษาสภาพคลองไดอยางพอเพียง จึงเห็นควรเสนอท่ีประชุมใหญกําหนดวงเงินซึ่งสหกรณฯ อาจกูยืมหรือคํ้า
ประกันประจําป 2563 ในปบัญชีส้ินสุด  30 กันยายน 2563 เปนเงินจํานวน  1, 974,000,000.- บาท ( หนึ่งพัน-     
เการอยเจ็ดสิบส่ีลานบาทถวน) 

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.4 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการ 

ประจําป 2563 
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4.4  เรื่องพิจารณาเลือกต้ังผูตรวจสอบกิจการประจําป 2563 
 

ในท่ีประชุมใหญสามัญประจําป 25 61  ไดเลือกนางสาวอารีรัตน  สมานดุษณี  เปนผูตรวจสอบกิจการ

ประจําป 2562 ซึ่งมีวาระการทํางาน 1 ป สหกรณฯ ตองเลือกต้ังผูตรวจสอบกิจการประจําป 256 3 จํานวน  1 ทาน 

แทนคนเดิมท่ีครบวาระ แตผูท่ีครบวาระอาจไดรับเลือกต้ังซ้ําอีกไดท้ังนี้คณะกรรมการดําเนินการไดมีมติเห็นชอบเสนอ

นางสาวอารีรัตน  สมานดุษณี เปนผูตรวจสอบกิจการตอมีประวัติโดยยอดังนี้ 

การปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชี 

1. เขาปฏิบัติงานเปนประจําทุกเดือน อยางนอยเดือนละ 2 ครั้ง โดยมีผูชวยผูตรวจสอบกิจการจํานวน 2-4 คน 

2. เสนอรายงานผลการตรวจสอบตอท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการเปนประจําทุกเดือน 

3. ขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบมีดังนี ้

- ตรวจสอบความถูกตองของการบันทึกบัญชีตามเอกสารหลักฐาน 

- ตรวจสอบการปฏิบัติงานดานการเงินตามระเบียบและขอกําหนดของสหกรณ 

- ตรวจสอบการดําเนินงานตามวัตถุประสงค ขอบังคับ ระเบียบ และมติท่ีประชุม 

- ตรวจสอบการบริหารของคณะกรรมการดําเนินการตามแผนงานและงบประมาณท่ีกําหนดไว 

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)  
 

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 

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

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

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.5 เรื่องพิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีและ

กําหนดคาธรรมเนียมการสอบบัญช ี

ประจําป 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                              ท่ีประชุมมีมติอนุมัติเปนเอกฉันทเลือก นายประเทือง  กล่ินคลายกัน ผูชํานาญงานตรวจสอบ
บัญชีสหกรณ ใหเปนผูสอบบัญชีสหกรณสําหรับปส้ินสุดวันท่ี  30 กันยายน 2563 คาธรรมเนียมการสอบบัญชีจํานวน  
90,000.- บาท (เกาหมื่นบาทถวน) 

- 95 - 

 

4.5  เรื่องพิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีและกําหนดคาธรรมเนียมการสอบบัญชีประจําป 2563 
 

 มีผูสอบบัญชีภาคเอกชนท่ีข้ึนทะเบียนกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ เสนอบริการตรวจสอบบัญชีมายังสหกรณ

ออมทรัพยตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย จํากัด จํานวน  2 ราย คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเบ้ืองตนแลวเห็นควร

นําเสนอท่ีประชุมใหญพิจารณาท้ัง  2 ราย 

จึงเสนอท่ีประชุมใหญพิจารณาคัดเลือก  1 ราย เพื่อเปนผูสอบบัญชีสําหรับปส้ินสุดทางบัญชี  30 กันยายน 

2563 โดยมีขอมูลประกอบการพิจารณา ดังนี ้

รายการเปรียบเทียบขอมูล 
รายละเอียดการเสนอบริการสอบ

บัญชี 
นายประเทือง  กลิ่นคลายกัน นางวรพินดา  สารศรี 

1. การเขาปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชี 
    - จํานวนครั้งท่ีเขาตรวจสอบ 
 

 
- เขาตรวจสอบบัญชีดวยตนเอง
พรอมผูชวยอยางนอยปละ 4 ครั้ง 

 
- เขาตรวจสอบบัญชีดวยตนเอง
พรอมผูชวยอยางนอยปละ  3 ครั้ง 

    - จํานวนผูชวย - มีผูชวยเขารวมทําการตรวจสอบ 
ไมนอยกวา  2 คน 

- มีผูชวยเขารวมทําการตรวจสอบ 
ไมนอยกวา  2 คน 

2 . การจัดทํารายงานผลการ
ตรวจสอบ 
    - รายงานระหวางป 

 
- รายงานผลการตรวจสอบบัญชี  
ระหวางปใหสหกรณทราบ 

 
- รายงานผลการตรวจสอบบัญชี
ระหวางปใหสหกรณทราบ 

    - รายงานประจําป - รายงานการตรวจสอบบัญชี
ประจําป ตามระเบียบท่ี 
นายทะเบียนสหกรณกําหนด 

- รายงานการตรวจสอบบัญชี
ประจําป ตามระเบียบท่ี 
นายทะเบียนสหกรณกําหนด 

3. บริการการอื่นๆ - ยินดีใหคําแนะนําในการบริหาร
การเงิน การบัญชีตามท่ีเห็นสมควร 
โดยไมถือเปนคาบริการพิเศษ  
แตอยางใด 
- ยินดีจะเขารวมประชุมใหญหรือ
ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ 
ทุกครั้ง ตามท่ีสหกรณรองขอ 

- การเขารวมประชุมใหญหรือ
ประชุมคณะกรรมการเปนไปตามท่ี
สหกรณรองขอ 
 

5. คาธรรมเนียมการสอบบัญชี 
    - จํานวนเงิน 

 
- 90,000.- บาท 

 
- 120,000.- บาท 

    - การเบิกคาธรรมเนียม - จะพิจารณาตามความเหมาะสม
และความจําเปน 

- จะพิจารณาตามความเหมาะสม
และความจําเปน 

 

 จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา  

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

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

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

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.6 เรื่องพิจารณาอนุมัติแผนงานโครงการ

และงบประมาณรายจาย - รายรับ 

ประจําป 2563 
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4.6  เรื่องพิจารณาอนุมัติแผนงานโครงการและงบประมาณรายจาย - รายรับ ประจําป 2563 
 

คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย  จํากัด ขอเสนอแผนงานและ
งบประมาณรายรับ - รายจาย ประจําป 2563 เพื่อใหเปนไปในทิศทางเดียวกันกับแผนกลยุทธฉบับท่ี 1 (ปบัญชี 2561 
- 2564) ซึ่งใชเปนเครื่องมือการบริหารจัดการในการนําแผนกลยุทธ มาใชในการจัดทําแผนงานประจําป 2563 สรุปได
เปนดังนี้ 
 

1. วิสัยทัศน 
 “เปนองคกรการเงินท่ีมั่นคง บริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ พัฒนาคุณภาพชีวิต แกสมาชิกและสังคม  
ยึดหลักธรรมาภิบาล มุงมั่นพัฒนาสูยุค 4.0” 
 

2. พันธกิจ 
 สหกรณออมทรัพยตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย จํากัด ไดกําหนดพันธกิจเพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนท่ีกําหนดไว    
เพื่อประโยชนแกสมาชิกและขบวนการสหกรณ ดังนี้ 
      พันธกิจท่ี 1. พัฒนาองคกรใหมีความมั่นคงทางการเงิน 
      พันธกิจท่ี 2. พัฒนาองคกร บุคลากร ใหมีความเขมแข็ง ภายใตการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 
      พันธกิจท่ี 3. พัฒนาระบบการเงิน และสวัสดิการ ใหสอดคลองกับความตองการของสมาชิก 
      พันธกิจท่ี 4. พัฒนาปรับปรุง อาคารสํานักงาน อุปกรณ และระบบเทคโนโลยี ใหมคีวามทันสมัยและ
เหมาะสม 
      พันธกิจท่ี 5.พัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกใหดีข้ึน และสนับสนุนชวยเหลือสังคม 

จากวิสัยทัศน พันธกิจ และแผนกลยุทธฉบับท่ี 1 (ต้ังแตป 2561 - 2564) จึงไดจัดทําแผนงานประจําป 2563 
ดานตางๆ ไวดังนี้ (รายละเอียดปรากฏในหนา 97 - 99) 
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แผนงานโครงการประจําป 2563 
  
 

ลําดับ แผนงานโครงการ ตัวช้ีวัด กิจกรรม รายละเอียดคาใชจาย งบประมาณ (บาท) 
1. โครงการปรับปรุงและพัฒนา

ระบบฐานขอมูลสมาชิกและ
ระบบรักษาความปลอดภัย
ฐานขอมูลสมาชิก 

   (1) ระดับความสําเร็จในการ
จัดหาโปรแกรมระบบงาน
สหกรณออมทรัพย 
 

   (1) ดําเนินการพัฒนาปรับปรุง
ฐานขอมูลเดิม 
   (2) ดําเนินการพัฒนา ดูแล 
รักษาโปรแกรมเคร่ือง
คอมพิวเตอร 
   (3) ดําเนินการพัฒนาโปรแกรม
ระบบสหกรณจากระบบ 
ปฏิบัติการวินโดวเอ็กซพี เปน
ระบบปฏิบัติการวินโดว 10 

   (1) คาบริการผูดูแลระบบ
ฐานขอมูล  
   (2) คาบริการดูแลรักษา
โปรแกรม 
   (3) คาใชจายอื่นๆ 
 

แผนงานโครงการท่ี 1 และ 2 
อยูในงบประมาณหมวด 
คาใชสอย 
    - คาโปรแกรมสหกรณฯ,  
คาบํารุงรักษาโปรแกรมและ 
คาดูแลพัฒนาระบบ 300,000.- 
 

2. โครงการพัฒนาระบบสื่อสาร
ขอมูล/ขาวสาร/วารสาร/SMS 

   (1) ระดับความสําเร็จในการ
พัฒนาโปรแกรมระบบงาน
สารสนเทศของสหกรณ 

   (1) เพิ่มชองทางการ
ติดตอสื่อสารกับสมาชิก 
   (2) พัฒนาระบบสื่อสารเพื่อ
ความสะดวกและรวดเร็ว 
   (3) สรางความพึงพอใจ 

   (1) คาบริการผูดูแลระบบ 
   (2) คาใชจายอื่นๆ 

 

3. โครงการอบรมสัมมนาใหความรู
แกกรรมการ,เจาหนาท่ี และ
สมาชิก 

 
      

   (1) ระดับความสําเร็จในการ 
สงเสริมให กรรมการ,เจาหนาท่ี 
และสมาขิก เขารับการอบรม
หลักสูตรตางๆ 
 

   (1) สํารวจความตองการของ
สมาชิก 
   (2) จัดฝกอบรมใหความรู
เพิ่มพูนทักษะของบุคลากรใหมี
ศักยภาพย่ิงข้ึน 
   (3) สงเสริมใหความรูดาน
วิชาการแกสมาชิก 

   (1) คาวิทยากร 
   (2) คาอาหาร เคร่ืองด่ืม 
   (3) คาเอกสาร 
   (4) คาใชจายอื่นๆ 
 

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

4. โครงการระดมเงินฝาก 
เพิ่มทุนเรือนหุน  

(1) ระดับความสําเร็จในการ   
เชิญชวนใหสมัครเขาเปนสมาชิก
สหกรณ 

   (1) ประชาสัมพันธ รณรงค
เปดรับสมาชิกใหม 

   (1) คาเอกสารประชาสัมพันธ 
   (2) คาใชจายอื่นๆ 

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

5. โครงการสงเสริมการออม  
เพิ่มรายไดลดคาใชจาย 
 

   (1) ระดับความสําเร็จในการ
เชิญชวนใหสมาชิกออมเงินในรูป
ของการออมเงินหรือซื้อหุน 
 

   (1) รณรงคใหสมาชิกมีการ 
ออมเงินเพิ่มทุนเรือนหุน 
   (2) จัดทําแผนพับ 
ประชาสัมพันธ 

   (1) คาเอกสาร แผนพับ 
ประชาสัมพันธ 
   (2) คาใชจายตางๆ 
 

10,000.- 
 

6. โครงการใหสวัสดิการแกสมาชิก 
 

   (1) ระดับความสําเร็จในการ 
จัดสวัสดิการใหกับสมาชิก 
 

   (1) แจกของท่ีระลึกสําหรับ 
สมาชิกท่ีเกษียณอายุราชการ 
 

   (1) คาสนับสนุนสงเสริม 
กิจกรรมตางๆ ของสมาชิก 
   (2) คาของท่ีระลึก 
   (3) คาใชจายอื่นๆ 

100,000.- 
 

7. โครงการสงเสริมกีฬาสานสัมพันธ 
      
 
 
 
 
      

   (1) ระดับความสําเร็จในการ 
จัดกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ
ระหวางหนวยงานและสมาชิก 
 

   (1) จัดกิจกรรมกีฬาเพื่อสราง
ความสัมพันธอันดีระหวางสมาชิก 
   (2) เขารวมกิจกรรมกับ
สํานักงานสหกรณจังหวัด 
   (3) สนับสนุนกิจกรรมของ
หนวยงานอื่น 
   (4) รวมกิจกรรมของหนวยงาน
ท่ีเกี่ยวของ 

   (1) คาบริจาคสมทบทุน
สงเสริม สนับสนุนกิจกรรม 
ของชุมชน 
   (2) คาใชจายอื่นๆ 
 

210,000.- 
 

8. โครงการสงเสริมอาชีพแกสมาชิก
และครอบครัวสมาชิก 

 

   (1) ระดับความสําเร็จในการ 
สงเสริมอาชีพแกสมาชิกและ 
ครอบครัวสมาชิก 
 

   (1) ใหความรูดานอาชีพเสริม
แกสมาชิกและครอบคลุมถึง
ครอบครัวสมาชิก 

   (1) คาวิทยากร 
   (2) คาอาหารเคร่ืองด่ืม 
   (3) คาเอกสาร 
   (4) คาใชจายอื่นๆ 

60,000.- 
 
 

9. โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา
แกเยาวชน 

   (1) ระดับความสําเร็จในการ 
สงเสริมดานการศึกษาใหกับ
เยาวชน 
 

   (1) เขารวมกิจกรรมในหนวยงาน
และชุมชนในพ้ืนท่ีใกลเคียง 
   (2) สนับสนุนกิจกรรมของ
หนวยงานของหนวยงานตางๆ 
   (3) สรางความสัมพันธอันดี
ระหวางสหกรณกับหนวยงาน 
ในชุมชน 

   (1) คาบริจาค สมทบทุน
สงเสริมสนับสนุนกิจกรรม 
 

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

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม  
 

   (1) ระดับความสําเร็จในการ
เขารวมกิจกรรมในสังคมและ
ชุมชน 
 

   (1) เขารวมกิจกรรมใน
หนวยงานและชุมชนในพื้นท่ี
ใกลเคียง 
   (2) สนับสนุนรวมมืออนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมของชุมชน 

   (1) คาบริจาค สมทบทุน
สงเสริมสนับสนุนกิจกรรม 
   (2) คาใชจายอื่นๆ 

50,000.- 
 

11. โครงการสนับสนุนสงเสริม 
ใหความรวมมือกับสังคมและ
ชุมชน 

   (1) ระดับความสําเร็จในการ
เขารวมกิจกรรมในสังคมและ
ชุมชน 

   (1) เขารวมกิจกรรมใน
หนวยงานและชุมชนในพื้นท่ี
ใกลเคียง 
   (2) สนับสนุนกิจกรรมของ 
หนวยงานของหนวยงานตางๆ 
   (3) สรางความสัมพันธอันดี 
ระหวางสหกรณ กับหนวยงาน 
ในชุมชน 

   (1) คาบริจาค สมทบทุน
สงเสริมสนับสนุนกิจกรรม 
ของชุมชน 
   (2) คาของท่ีระลึก 
   (3) คารับรองหนวยงาน 
ท่ีเกี่ยวของ 
   (4) คาใชจายอื่นๆ 

50,000.- 

 
รวมแผนงาน  11 โครงการ  แยกเปนรายละเอียดดังน้ี 

1. โครงการท่ี 1 - 3 อยูในงบประมาณหมวดคาใชสอย รวมเปนเงิน 500,000.- บาท 
2. โครงการท่ี 4 -11 อยูในงบประมาณคาใชจายในการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ    --- ” --- 500,000.- บาท 
 รวมแผนงาน  11 โครงการ  เปนเงินท้ังสิ้น  1,000,000.- บาท 
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 เร่ืองการพิจารณางบประมาณรายจายและประมาณการรายรับประจําป 2563 
 

งบประมาณรายจายประจําป 2563 (ต้ังแต  1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 

ประเภทรายจาย ป 2562 ป 2563 คําประกอบคําช้ีแจง 

ต้ังไว จายจริง ขอต้ัง 

1.หมวดเงินเดือน     

- เงินเดือน 3,100,000 2,427,480 3,100,000 - จายเปนเงินเดือนเจาหนาท่ีจํานวน          
9 คน เปนเงิน 2,629,560.- บาท        
โดยถือจายตามบัญชีอัตราเงินเดือน 
ตามระเบียบและต้ังไวเพื่อจายกรณ ี
   1.รับเจาหนาท่ีเพิ่ม  3 คน  
   2.ปรับบัญชีเงินเดือนระหวางป     
ตามโครงสรางการเปลี่ยนแปลงของ
ทางราชการหรือตามท่ีคณะกรรมการ
ดําเนินการเห็นสมควร 

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

2.หมวดคาตอบแทน     

- คาตอบแทนเจาหนาท่ี 
  การเงินและเจาหนาท่ี 
  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ 
  สหกรณ 

332,000 329,952 333,400 - จายสมนาคุณแกเจาหนาท่ีการเงิน   
ทุกสภ. ,เจาหนาท่ีโอนขอมูลเงินเดือน
เจาหนาท่ีดูแลในดานเว็บไซตของ
สหกรณและเจาหนาท่ีท่ีประสานงาน
เกี่ยวกับงานของสหกรณในดานตางๆ 

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

- คาเบ้ียประชุม 
 
 

570,000 482,400 570,000 - จายเปนคาเบ้ียประชุม
คณะกรรมการอํานวยการ,
คณะกรรมการดําเนินการ 15 คน,    
ท่ีปรึกษาไมเกิน 35 คน และผูเขารวม
ประชุมประจําเดือน และจายเปน    
คาเบ้ียประชุมคณะอนุกรรมการ    
ชุดตางๆ ตามท่ีคณะกรรมการ
ดําเนินการมอบหมาย 

- คาตอบแทนท่ีปรึกษา  
  คณะกรรมการ 

900,000 900,000 900,000 - จายคาตอบแทนท่ีปรึกษา
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิท่ีสหกรณ
แตงต้ังตามระเบียบสหกรณเมื่อสิ้น
ปงบประมาณ 
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ประเภทรายจาย ป 2562 ป 2563 คําประกอบคําช้ีแจง 

ต้ังไว จายจริง ขอต้ัง 

- คาตอบแทนผูสอบบัญชี 
  ภาคเอกชน 

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

3.หมวดคาวัสดุ     

- เครื่องเขียนแบบพิมพ 250,000 165,227.80 250,000 - จายเปนคาเคร่ืองเขียนแบบพิมพ      
ในกิจการสหกรณเชนใบเสร็จรับเงิน
กระดาษตอเน่ือง,ทะเบียนตางๆ,
กระดาษถายเอกสาร,สมุดคูฝากทุก
ประเภท,ใบฝาก,ใบถอนแบบพิเศษ
ตอเน่ือง และอื่นๆ เปนตน 

- คาวัสดุอื่นๆ 50,000 15,368 50,000 - จายเปนคาจัดซื้อของใชสํานักงาน 
เชน นํ้ายาสุขภัณฑ/ตรายาง/ยากําจัด
ปลวก/ธงชาติ/กระดาษชําระ/เคร่ือง
เย็บกระดาษ/ไมกวาด เปนตน 

4.หมวดครุภัณฑ     

- เครื่องใชสํานักงาน 300,000 --- 400,000     เพื่อใหการดําเนินงานของสหกรณ   
มีประสิทธิภาพสูงสุดและทดแทน
อุปกรณคอมพิวเตอรท่ีเสื่อมสภาพ     
จึงขอจัดซื้ออุปกรณคอมพิวเตอร       
และครุภัณฑเพื่อใชในสํานักงานดังน้ี 
     1. เคร่ืองคอมพิวเตอรจํานวน            
7 เคร่ือง เพื่อรองรับระบบปฏิบัติการ
วินโดว 10 
     2. เคร่ืองคอมพิวเตอร SERVER 
จํานวน 1 เคร่ือง 
     3. เคร่ืองปร้ินเตอรหัวเข็มแคร
ยาวจํานวน 3 เคร่ือง ทดแทน    
เคร่ืองเดิมท่ีใช สําหรับ ปร้ิน          
แผนทะเบียน 

         4. เคร่ืองปร้ินเตอรเลเซอร 
จํานวน  1 เคร่ือง ทดแทนเคร่ืองเดิม
ท่ีใชสําหรับพิมพสัญญาเงินกู 
     5. เคร่ืองนับธนบัตรจํานวน      
1 เคร่ือง ทดแทนเคร่ืองเดิมท่ีชํารุด 
     6. เคร่ืองปรับอากาศจํานวน             
1 เคร่ือง  
     7. กลองวงจรปดพรอมเดินสาย 
และอุปกรณควบคุมจํานวน 1 ชุด 
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ประเภทรายจาย ป 2562 ป 2563 คําประกอบคําช้ีแจง 

ต้ังไว จายจริง ขอต้ัง 

- เครื่องใชสํานักงาน (ตอ)         8.ตูเก็บเคร่ืองคอมพิวเตอร
SERVER จํานวน  1 ตู 
     9. เต็นทจํานวน  2 หลัง เพื่อไว
อํานวยความสะดวกและใหบริการกับ
สมาชิก 
     10. ตูเก็บเอกสารและครุภัณฑ
อื่นๆ ของสํานักงาน 

5.หมวดคาใชสอย     

- คาเบ้ียเล้ียงพาหนะ 200,000 64,304 200,000 - จายเปนคาเบ้ียเลี้ยงพาหนะสําหรับ
กรรมการ,เจาหนาท่ี,สมาชิก หรือ
บุคคลภายนอกท่ีสหกรณมีความ
จําเปนขอใหเดินทางไปปฏิบัติงานของ
สหกรณ 

- คาเบ้ียเล้ียงพาหนะ    
  เลขานุการและเหรัญญิก 

168,000 168,000 168,000 - จายคาเบ้ียเลี้ยงพาหนะสําหรับ
กรรมการผูทําหนาท่ีเลขานุการและ
เหรัญญิกรวมเดือนละ 14,000.- บาท     
12 เดือน เปนเงิน  168,000.- บาท 

- คารับรอง 150,000 67,726.31 150,000 - จายสําหรับเปนคารับรอง
คณะกรรมการและท่ีปรึกษาท่ีมา
ประชุมสหกรณ และเขารวมกิจกรรม
ในโอกาสตางๆ ของสหกรณ
ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย,รับรองแขก
ท่ีมาเย่ียมชมกิจการ รวมท้ัง            
ผูตรวจสอบกิจการ,ผูสอบบัญชี และ
สมาชิกสหกรณ 

- คาลวงเวลา 
 

100,000 60,300 100,000 - จายเปนคาลวงเวลาของเจาหนาท่ี            
ในวันหยุด หรือนอกเวลาราชการ 
กรณีมีงานเรงดวน,การตรวจสอบ  
ยอดหุน-หน้ีเงินฝาก,รวบรวมขอมูล
เพื่อนําเสนอท่ีประชุมใหญสามัญและ
วิสามัญ เปนตน 

- คาจัดอบรมสัมมนาให 
  ความรูแกกรรมการ 
  เจาหนาท่ี และสมาชิก 

200,000 --- 200,000 - จายสําหรับการจัดโครงการอบรม
สัมมนาใหความรูกับสมาชิก 

- คาพัฒนาบุคลากร 50,000 6,912 50,000 - สําหรับเจาหนาท่ีในการศึกษาอบรม 

- คาใชจายในการดําเนินงาน 
  ตามแผนกลยุทธ 

500,000 314,500 500,000 - จายสําหรับการจัดทําโครงการ           
ตามแผนกลยุทธ 
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ประเภทรายจาย ป 2562 ป 2563 คําประกอบคําช้ีแจง 

ต้ังไว จายจริง ขอต้ัง 

- คาโปรแกรมสหกรณฯ, 
  คาบํารุงรักษาโปรแกรม 
  และคาดูแลพัฒนาระบบ 

300,000 36,000 300,000 - คาพัฒนาโปรแกรมระบบสหกรณ  
จากระบบปฏิบัติการวินโดวเอ็กซพี   
เปนระบบปฏิบัติการวินโดว 10 
- คาดูแลบํารุงรักษาโปรแกรมระบบ
สหกรณรายปจํานวน 15,000.- บาท 

    - คาเชาพื้นท่ีเก็บขอมูลเว็บไซต 
(Hosting) และช่ือเว็บไซต ( Domain 
name) ปละ  1,500.- บาท 
- คาดูแลระบบสมาชิกออนไลนปละ  
8,000.- บาท 
- คาบริการสงขอความ ( SMS) ปละ
5,000.- บาท(ยังไมรวม
ภาษีมูลคาเพิ่ม) 
- ใชจายในการพัฒนาปรับปรุง
โปรแกรมสหกรณ,คาเบ้ียเลี้ยง,และคา
พัฒนาเว็บไซตของสหกรณ 
- คาตออายุโปรแกรมแอนต้ีไวรัส  
3,000.- บาท 

- คาซอมแซมบํารุงและ 
  รักษาทรัพยสิน  

100,000 57,644 100,000 - จายเปนคาซอมแซมบํารุง           
เคร่ืองคอมพิวเตอร,เคร่ืองปรับอากาศ
คานํ้ามันหลอลื่น,คาใชจายในการ   
ซอมบํารุงยานพาหนะและทรัพยสิน
อื่นของสหกรณ 

- คาใชจายวันประชุมใหญ 300,000 100,597 500,000 - จายเปนคาใชจายตางๆ ในวัน
ประชุมใหญสามัญประจําป และการ
ประชุมใหญวิสามัญ 

- คาของสมนาคุณ 800,000 800,000 800,000 จัดทําของท่ีระลึกสําหรับสมนาคุณ      
แกสมาชิกตามท่ีคณะกรรมการ
ดําเนินการพิจารณา 

- คาอากรและคาธรรมเนียม 100,000 25,543 50,000 - คาธรรมเนียมในการโอนเงิน     
ชําระหน้ีสถาบันการเงินตางๆ 
- คาธรรมเนียมการโอนเงินกูสามัญ
ระบบบาทเนต 
- คาสมุดเช็คและคาธรรมเนียมอื่น 

- คาใชจายอื่นๆ 100,000 --- 100,000 - เผื่อสําหรับเปนการสํารองในกรณีท่ี
มีคาใชจายท่ีไมไดคาดการณไวกอน     
แตจะตองขออนุมัติจาก
คณะกรรมการกอน 
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ประเภทรายจาย ป 2562 ป 2563 คําประกอบคําช้ีแจง 

ต้ังไว จายจริง ขอต้ัง 

- คาใชจายเบ็ดเตล็ด 35,000 24,465.43 35,000 - จายสําหรับเปนคาใชจายไมสามารถ
จัดเปนคาใชจายหมวดอื่นได 

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

- คาใชจายในการดําเนินคดี 100,000 --- 300,000 - จายสําหรับเปนคาใชจายในการ
ดําเนินคดีตางๆ ของสหกรณ 

- คาหนังสือพิมพและ
วารสาร 

5,000 4,180 5,000 - จายเปนคาหนังสือพิมพรายวันและ
วารสารไวท่ีสํานักงานสหกรณ 

- คาเครื่องด่ืม 30,000 14,185 30,000 - จายเปนคานํ้าด่ืม,กาแฟและของวาง 
คณะกรรมการ/ท่ีปรึกษา/สมาชิก/        
ผูท่ีเขามาติดตองานสหกรณ 

- คาพวงหรีด 30,000 16,000 30,000 - เพื่อเปนการแสดงการไวอาลัยใหกับ
สมาชิกท่ีเสียชีวิต 

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

6.ท่ีดินและส่ิงปลูกสราง     

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

7.หมวดสวัสดิการ     

- คาสวัสดิการ 60,000 19,080 60,000 - คารักษาพยาบาลเจาหนาท่ีสหกรณ
และสําหรับเปนคาตรวจสุขภาพ
ประจําปคารักษาพยาบาล,           
คาเคร่ืองแบบเจาหนาท่ี,คาอาหารเย็น
ในระหวางทํางานลวงเวลา 

- เงินสมทบทุนประกันสังคม 
  และกองทุนทดแทน 

90,000 78,155 150,000 -จายเปนเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคมและเงินทดแทน
ประจําปสวนของนายจางตาม
กฎหมาย และต้ังเผื่อรับเจาหนาท่ีใหม 

8.หมวดสาธารณูปโภค     

- คากระแสไฟฟา 100,000 81,721.82 100,000 - จายเปนคากระแสไฟฟาสหกรณ 
และคาไฟหองประชุมจายตาม
ใบเสร็จรับเงิน 

- คาโทรศัพท 35,000 16,729.52 35,000 - จายเปนคาโทรศัพท 2 หมายเลข,                   
คาอินเตอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อใชกับ
เว็บไซตของสหกรณ และเปน        
คาโทรศัพทรายเดือนท่ีใชสําหรับ
ติดตองานเกี่ยวกับสหกรณ 
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ประเภทรายจาย ป 2562 ป 2563 คําประกอบคําช้ีแจง 

ต้ังไว จายจริง ขอต้ัง 

- คาน้ําประปา 10,000 6,134.85 10,000 - จายเปนคานํ้าประปาตามหลักฐาน
ใบเสร็จรับเงิน 

- คาไปรษณีย 50,000 42,000 50,000 - จายเปนคาสงไปรษณีย คาฝากสง
ธนาณัติ และคาดวงตราไปรษณีย 
เพื่อสงหนังสือการสอบทานหุน/หน้ี/
เงินฝาก และจัดสงของท่ีระลึกใหกับ
สมาชิกตางจังหวัดและขาราชการ
บํานาญ ตามหลักฐานใบเสร็จรับเงิน
ตามท่ีจายจริง 

9.สมทบทุนสวัสดิการ  
  เพื่อชวยเหลือสมาชิก 
  (ผูคํ้าประกัน) 

2,000,000 2,000,000 500,000 - ต้ังไวตามระเบียบวาดวยเงินทุน
สวัสดิการเพื่อชวยเหลือสมาชิก(ผูคํ้า
ประกัน) โดยโอนเงินเขาหลังวัน
ประชุมใหญสามัญประจําป 30 วัน 

10. คาปรับปรุงอาคาร 
      สํานักงาน 

620,000 610,000 --- ปรับปรุงอาคารสํานักงานเปนหองเก็บ
เอกสารและเคร่ืองใชสํานักงาน 

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

สําหรับคาใชจายในการบริหารถัวเฉล่ียทุกรายการ แยกตามหมวดไดดังนี้ 

  1. หมวดเงินเดือนและคาจาง จํานวนเงิน  3,208,000.00 บาท 
  2. หมวดคาตอบแทน -- ” --  1,995,400.00 บาท 
  3. หมวดวัสดุ -- ” --  300,000.00 บาท 
  4. หมวดครุภัณฑ -- ” --  400,000.00 บาท 
  5. หมวดคาใชสอย -- ” --  3,638,000.00 บาท 
  6. หมวดท่ีดิน และส่ิงปลูกสราง -- ” --  100,000.00 บาท 
  7. หมวดสวัสดิการ -- ” --  210,000.00 บาท 
  8. หมวดสาธารณูปโภค -- ” --  195,000.00 บาท 
  9. สมทบทุนสวัสดิการเพื่อชวยเหลือสมาชิก(ผูคํ้าประกัน)  -- ” --  500,000.00 บาท 
 รวมท้ังส้ิน  10,546,400.00 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                  อนุมัติตามเสนอ 

- 106 - 
 

ประมาณการรายได และคาใชจายประจําป 2563 

ประมาณการรายได 

ดอกเบ้ียรับจากเงินใหสมาชิกกูยืม ( 1 ) 273,400,000.00 บาท 

ดอกเบ้ียรับจากเงินฝากธนาคารและลงทุนอื่น ๆ 2,200,000.00 บาท 

คาธรรมเนียมแรกเขาเปนสมาชิก 1,000.00 บาท 

ดอกเบ้ียเงินฝากสหกรณอื่น 1,000.00 บาท 

รายไดอื่น ๆ 100.00 บาท 

รวมรายได 275,602,100.00 บาท 
 

ประมาณการคาใชจาย 

ดอกเบ้ียจาย ( 2 ) 78,800,000.00 บาท 

คาใชจายในการดําเนินการ 10,546,400.00 บาท 

รวมคาใชจาย 89,346,400.00 บาท 

ประมาณการรายรับสูงกวารายจาย 186,255,700.00 บาท 
 

รายการ 2562 2563 

 ต้ังไว ทําได ต้ังไว 

การรับสมาชิกระหวางป (คน) 60 31 40 

การรับฝากเงินออมทรัพยเพิ่มข้ึน (ลานบาท) 5 20.89 20 

เงินใหกูแกสมาชิกเพิ่มข้ึน (ลานบาท) 45 9.57 12 

ทุนเรือนหุนเพิ่มข้ึน (ลานบาท) 80 77.56 80 

ทุนสํารองและทุนสะสมอื่นๆ เพิ่มข้ึน (ลานบาท) 35 35 45 

ประมาณกําไรสุทธิ (ลานบาท) 188.45 183.93 186.25 
 

 จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา  

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.7 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการ 

ประจําป 2563 
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4.7  เรื่องพิจารณาเลือกต้ังคณะกรรมการดําเนินการประจําป 2563 
 

 ตาม พ.ร.บ.สหกรณ  พ.ศ.2542 และขอบังคับของสหกรณออมทรัพยตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย จํากัด    
หมวด 8 ขอ 71  คณะกรรมการดําเนินการ ใหสหกรณมีคณะกรรมการดําเนินการประกอบดวย  ประธานกรรมการ  
หนึ่งคน และกรรมการอื่นไมเกิน 14 คน ซึ่งท่ีประชุมใหญเลือกต้ังจากสมาชิก ดังนี ้

คณะกรรมการดําเนินการชุดท่ี 46 ประกอบดวยกรรมการจํานวน  15 คน คือ 
ท่ี 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.ตอศักด์ิ 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.สมศักด์ิ นิเต็ม กรรมการ 1/2 
14. พ.ต.อ.กรธัช อูดเจริญ กรรมการ 1/1 
15. พ.ต.อ.ศักด์ิชาย โรจนรัตนางกูร กรรมการ 1/2 

 

ในปบัญชี  30 กันยายน 2562  มีคณะกรรมการฯ ท่ีตองออกตามวาระจํานวน  7 คน ดังนี้ 
ท่ี ยศ  นาม นามสกุล ตําแหนง วาระ / ป หมายเหตุ 
1. พล.ต.ต.วีรพล เจริญศิริ ประธานกรรมการ 1/2 ครบ  1 วาระ 
2. พล.ต.ต.ชาญชัย พงษพิชิตกุล รองประธานกรรมการ 1/2 ครบ  1 วาระ 
3. พ.ต.อ.ภูมิพัฒน ภัทรศรีวงษชัย รองประธานกรรมการ 1/2 ครบ  1 วาระ 
4. พ.ต.อ.ตอศักด์ิ ศรีเสริม เหรัญญิก 1/2 ครบ  1 วาระ 
5. พ.ต.อ.สุทธิ ภูหริยวงศสุข กรรมการ 1/2 ครบ  1 วาระ 
6. พ.ต.อ.สมศักด์ิ นิเต็ม กรรมการ 1/2 ครบ  1 วาระ 
7. พ.ต.อ.ศักด์ิชาย โรจนรัตนางกูร กรรมการ 1/2 ครบ  1 วาระ  

 

 กรรมการออกกอนครบวาระจํานวน  2 คน (อยูในตําแหนงเทากับวาระท่ีเหลืออยูคือ  1 ป) ดังนี้ 
ท่ี 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 
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 ดังนั้น กรรมการดําเนินการสหกรณฯ ซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับเลือกต้ังซ้ําไดอีก แตตองไมเกินสองวาระ
ติดตอกัน ในกรณีท่ีมีการเลือกต้ังกรรมการสหกรณแทนตําแหนงท่ีวาง ใหกรรมการดําเนินการสหกรณฯ ท่ีไดรับ   
เลือกต้ังอยูในตําแหนงเทากับวาระท่ีเหลืออยูของผูท่ีทําหนาท่ีแทน 
 ดังนั้น เพื่อใหมีกรรมการดําเนินการครบจํานวน  15 คน จึงขอท่ีประชุมพิจารณาเลือกต้ังกรรมการ ดําเนินการ
ดังนี้ 
  1. เลือกตําแหนงท่ีครบวาระเปนตําแหนงประธานกรรมการจํานวน  1 คน  
      ท่ีประชุมมีมติเปนเอกฉันทเลือก  
  (1)  พล.ต.ต.ชาญชัย พงษพิชิตกุล    เปนประธานกรรมการ 
 

  2. เลือกกรรมการดําเนินการท่ีครบ  1 วาระ จํานวน  6 คน  
      ท่ีประชุมมีมติเปนเอกฉันทเลือก  
  (1)  พ.ต.อ.ภูมิพัฒน ภัทรศรีวงษชัย                                    . 
  (2)  พ.ต.อ.ณรงคฤทธิ์ ดานสุวรรณ                                       .                                
  (3)  พ.ต.อ.กองชาติ เล้ียงสมทรัพย                                     . 
  (4)  พ.ต.อ.ตอศักด์ิ ศรีเสริม                                            . 
  (5)  พ.ต.อ.สุทธิ  ภูหริยวงศสุ ข                                        . 
  (6)  พ.ต.อ.สมศักด์ิ นิเต็ม                                               . 
 

  3. เลือกกรรมการดําเนินการท่ีออกกอนครบวาระ อยูในวาระท่ีตนแทน  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
ดังตอไปนี ้

(1) ถึงคราวออกตามวาระ 
(9) โอนหรือยายหรือออกจากราชการหรือหนวยงานประจําโดยไมมีความผิด” 
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คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย จํากัด ประจําป 2563 จํานวน  15 คน 
ดังนี้ 

ท่ี ยศ  นาม นามสกุล ตําแหนง วาระ / ป 
1. พล.ต.ต.ชาญชัย พงษพิชิตกุล ประธานกรรมการ 2/1 
2. พ.ต.อ.รุทธพล เนาวรัตน กรรมการ 2/2 
3. พ.ต.อ.ภูมิพัฒน ภัทรศรีวงษชัย กรรมการ 2/1 
4. พ.ต.อ.ณรงคฤทธิ ์ ดานสุวรรณ กรรมการ 1/1 
5. พ.ต.อ.กองชาติ เล้ียงสมทรัพย กรรมการ 1/1 
6. พ.ต.อ.ตอศักด์ิ ศรีเสริม กรรมการ 2/1 
7. พ.ต.อ.ชวาล อุทัยพันธุ กรรมการ 1/2 
8. พ.ต.อ.สัมภาษณ ศรีจันทึก กรรมการ 2/2 
9. พ.ต.อ.สุทธิ ภูหริยวงศสุข กรรมการ 2/1 
10. พ.ต.อ.ธีรพล ยมนา กรรมการ 1/2 
11. พ.ต.อ.เจตนสฤษฎิ์ แพงศรีสาร กรรมการ 1/2 
12. พ.ต.อ.สนอง วรรณโคตร กรรมการ 1/2 
13. พ.ต.อ.สมศักด์ิ นิเต็ม กรรมการ 2/1 
14. พ.ต.อ.ประยูร ศาลาทอง กรรมการ 1/2 
15. พ.ต.อ.อดุลย ชัยประสิทธิกุล กรรมการ 1/2 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ 5 
 

เร่ืองอื่นๆ 
 

5.1 เรื่องความเห็นชอบ 

และขอเสนอแนะของหนวยงานที่เก่ียวของ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



นางอมรรัตน  เอกอนันตวงศ หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณบุรีรัมย กลาว 
          กราบเรียนทานประธานสหกรณ ทานคณะกรรมการ ผูแทนสมาชิกสหกรณทุกทาน และแขกผูมีเกียรติทุกทานดวย ดิฉันนางอมรรัตน เอกอนันตวงศ 
หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณบุรีรัมย ขอแสดงความยินดีกับสหกรณที่ประสบผลสําเร็จมีกําไร ถึงแมกําไรจะลดลงไมมากเทาไหร แสนกวาบาท แตถา
หากวาดูแลวกําไรตอสมาชิกของทาน สมาชิกของทานตอนน้ีทานมีสมาชิกอยูทั้งสิ้น 2,909 คน ถาเทียบกับปที่แลว 2,944 คน สมาชิกลดลง ฉะน้ันตัวหาร
สมาชิกนอยเพราะฉะน้ันเฉลี่ยกําไรตอหัวทานมีถึงหกหมื่นสามพันเศษๆ เมื่อเทียบกับปที่แลวทานมีกําไรตอหัวหกหมื่นสองพันเศษๆ ปน้ีกําไรตอหัวเพิ่มขึ้น     
ถาดูในเร่ืองของเงินออม เงินออมก็หมายถึง ทุนเรือนหุนที่สมาชิกถือหุนกับสหกรณสวนหน่ึง และอีกสวนหน่ึงก็คือสมาชิกมาฝากเงินกับสหกรณ ถาดูแลวตอหัว 
คือมีเงินออมตอหัวถึงสี่แสนสองหมื่นเกาพันเกาพันกวาบาทคอนขางสูง ถาเปรียบเทียบกับกําไรกับเงินออมแลวทานมีคอนขางสูง ตอนน้ีก็อยากใหรักษาระดับ
ตัวน้ีไวเร่ือยๆ ก็ใหไดขึ้นไปทีละกาว ทีละกาวจะดี ก็ตองขอบคุณทุกทาน ทั้งฝายบริหาร ทั้งฝายจัดการที่สามารถดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ อาศัยความ
ซ่ือสัตย สุจริต สมาชิกมีสวนรวม ไมมีที่อ่ืนและไมมีที่ไหน ถาเทียบในของสหกรณออมทรัพยตํารวจดวยกัน ทีน่ีดูแลวก็ยังมีความมั่นคงอยูตามกรอบ พรบ.
สหกรณ ตามระเบียบ ตามกฎหมาย ขอบังคับของสหกรณ ตองขอบคุณสมาชิกทุกทานดวยที่ใหความรวมมือแลวก็ฝายบริหาร แลวก็ฝายจัดการดวย    
ขอบคุณคะ 

 

นายดุสิต  ทองทา สหกรณจังหวัดบุรีรัมย กลาว 
          เรียนประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย และขอ แสดงความ ยินดีที่ทานไดดํารงตําแหนงเปนประธานกรรมการของ
สหกรณผมนายดุสิต  ทองทา สหกรณจังหวัดบุรีรัมย มีหนาที่เปนหนวยงานที่กํากับดูแลสหกรณทุกประเภทที่จัดต้ังขึ้นในจังหวัดบุรีรัมยเรามีสหกรณอยู
ประมาณ 150 แหง ที่ดําเนินงานอยู 126 แหง ใน 126 แหง เปนสหกรณออมทรัพยจํานวน 8 แหง และ 8 แหงน้ีตองขอยินดีและชมเชยเปนอยางย่ิงวา 
สหกรณที่มีประวัติอยางยาวนาน ปน้ีสหกรณออมทรัพยตํารวจของเราขึ้นปที่ 47 สหกรณในจังหวัดบุรีรัมยที่มีขนาดใหญที่สุดคือสหกรณออมทรัพยครู ใน
สวนน้ันทานทั้งหลายคงทราบดีแลว แตผมขอเรียนเพื่อใหทานจะไดทราบขนาดของสหกรณของทาน สหกรณออมทรัพยครูมีสมาชิกอยูประมาณ  2,500 คน 
มีกําไรประมาณ 1,000 กวาลาน ทุนของเคา 30,000 ลาน อันดับ 2 คือ สหกรณสาธารณสุขมีสมาชิกอยูประมาณ  4,000 กวา ทุนการดําเนินงานของเคา  
7,500 รอยลาน ผมพูดถึงทุนดําเนินงานเพราะอะไร เด๋ียวจะเก่ียวของกับสหกรณของเราครับ สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขมีกําไรอยู 260 ลาน ทานคงจะ
เห็นขนาดของเราแลว แตเคามีสมาชิกอยูประมาณ 4,000 คน สหกรณออมทรัพยตํารวจเราจัดเปนสหกรณออมทรัพยที่มีขนาดใหญเปนอันดับ  3 มีสมาชิก
ประมาณ 3,000 คน ผมเอาตัวเลขกลมๆมานะครับ และในป 2562 เรามีกําไรอยู 183 ลาน มีทุนการดําเนินงาน3,500 ลาน ถาเทียบแลวก็จัดวาสหกรณ
ทานที่มีประวัติอันยาวนานแหงหน่ึงในจังหวัดบุรีรัมย รองจากสหกรณออมทรัพยครูกับสหกรณออมทรัพยสาธารณสุข ตองขอแสดงความชื่นชมดวย 
หนวยงานของสํานักงานสหกรณจังหวัด มีหนาที่ในการกํากับดูแลชวยเหลือใหสหกรณเราสามารถปฏิบัติเปนไปตามพรบ. สหกรณ ในวงการสหกรณเรามี
กฎหมายที่บังคับใช เปนกฎหมายของเราเอง ซ่ึงแตกตางจากเอกชน และบริษัทหางรานทั่วไปในการจัดสรรกําไรสุทธิก็ดี ในการเลือกต้ังกรรมการก็ดี ในการ
กําหนดวงเงินกูยืม ลวนแลวแตปฏิบัติไปตาม พรบ.สหกรณทั้งสิ้น ซ่ึงผมก็ไดให ผอ.ประกาศฯ มาชวยเหลือในการกํากับดูแลวาในระเบียบของนายทะเบียน
ในประกาศในคําแนะนําตางๆ วาสหกรณทุกแหงในจังหวัดบุรีรัมยเราไดปฏิบัติหรือไม ก็เปนที่นาชื่อชมวา สหกรณออมทรัพยตํารวจไดอยูในเกณฑที่ดีมาก 
ในการปฏิบัติ ในการที่ดําเนินบริหารกิจการเปนไปตามกฎหมาย เปนไปตาม กฎกระทรวงทุกอยาง สิ่งที่อยากจะเรียนในที่ประชุมอยากจะเรียนทาน
คณะกรรมการ ฝายจัดการของสหกรณ ก็คือ พรบ.สหกรณ 2542 ถือใชมาถึง 20 ป แลว สถานการณสหกรณเปลี่ยนแปลงไป พรบ.สหกรณ 2452 แกมา
คร้ังหน่ึงเมื่อป 2553 ก็ถือวาเปนการแกแลวก็เปนฉบับที่ 2 ปจจุบัน พรบ.2542 ไดแกไขอีกคร้ังสดๆรอนๆ ก็คือฉบับที่ 3 ณ ป 2562 แ ละจะมีผลบังคับใช
หลังจากที่มีการประกาศพระราชกฤษฎีกา ผมขอเรียนวา ต้ังแต 19 พ.ค.2562 พรบ.สหกรณมีผลบังคับใชแลวคราวน้ีการที่ พรบ.สหกรณมีการแกไขก็จะมี
ผลตอสหกรณประเภทตางๆ โดยเฉพาะสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิต ยูเน่ียน ในพรบ.เดิม ไมมีหมวด 4 ที่เขียนไวชัดเจน ณ ปจจุบันวา หมวด 4 
เขียนวาการกํากับดูแลสหกรณสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเน่ียน ทานคงจะทราบดีวา สหกรณมี 7 ประเภทสหกรณออมทรัพยและเครดิตยูเน่ียน 
เปน 2 ประเภท และทานคงะทราบวาเมื่อ 3 , 4 ปที่แลว ที่มีการทุจริตกันแลวก็สงผลสะเทือนอยางย่ิงในวงการสหกรณบานเราก็คือ สหกรณเครดิตยูเน่ียนค
ลองจั่น ทานคงเคยไดยิน ดวยเหตุน้ีเปนผลอยางย่ิงทําใหพรบ.สหกรณตองมีการแกไขปรับปรุงมีหมวดที่ 4 เพิ่มขึ้นมา ในเร่ืองการกับดูแลสหกรณออมทรัพย
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ระเบียบวาระท่ี 5 

เรื่องอ่ืนๆ 

 

5.1  เรื่องความเห็นและขอเสนอแนะของหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
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และสหกรณเครดิตยูเน่ียน ใหกําหนดเปนกฎกระทรวงใน 13 เร่ือง ผมพยายามพูดใหทานเขาใจงายที่สุด ใน 13 เร่ืองน้ีก็เก่ียวของกับสหกรณออมทรัพยอยู   
2 เร่ืองใหญ เร่ืองแรกก็คือ เร่ืองการกําหนดขนาดสหกรณของทานไมถือวาเปนสหกรณขนาดใหญมากเ ขากําหนดขนาดไวที่ สหกรณออมทรัพยที่มีเงินทุน
มากกวา 5,000 ลาน สหกรณทานมีเงินทุนอยูเมื่อสักครูที่ผมเรียนไปก็คือ 3,500 ลาน เอาเปนวาไมเขาอยูในเกณฑน้ัน ซ่ึงในเกณฑ 5,000 ลานซ่ึงเปนเกณฑ
ที่เขมงวดมาก เขมงวดถึงขนาดที่วาไมวาจะเปนการดํารงสินทรัพยสภาพคลอง ไมวาจะเปนการจายปนผล ไมวาจะเปนคณะกรรมการเขมงวดมาก ที่เขมงวด
เพราะวาอะไร เพราะวาเขาตองการคนที่มีหลักธรรมาภิบาลเปนมืออาชีพจริงๆ ในการบริหารสินทรัพยที่มากกวา 5,000 ลาน เอาเปนวาถา สหกรณทานมี
เงินทุน 5,000 ลานเมื่อไหรก็คอยมาคุยกันอีกที แตตอนน้ีทาน 3,500 ลาน 3,500 ลาน น้ี ก็จะมีกฎกระทรวงที่เก่ียวกับสมาชิกตรงๆ เลยอยู คือ หน่ึงก็คือ
เร่ืองการใหกู และการใหสินเชื่ออันน้ีผลกระทบกับสหกรณในการใหเงินกูกับสมาชิกโดยตรงในกฎกระทรวงน้ีผมขอเรียนทานอยางน้ี  เพื่อความเขาใจตรงกัน  
ก็คือ ณ ปจจุบัน กฎกระทรวงยังไมประกาศใช ณ ปจจุบัน กฎกระทรวงอยูในระหวางการรางเพื่อเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ นําเสนอ
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เพื่อใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ประกาศเปนกฎกระทรวง เพื่อจะมีการบังคับใช ณ ปจจุบัน เปนเพียงรางนะครับ 
ผมขอยืนยัน ขออนุญาตทานประธาน ปจจุบันเปนเพียงรางนะครับ เด๋ียวทานจะตกใจวาสิ่งที่สหกรณจังหวัดมานําเสนอมีผลบังคับใชแลว ไมใชนะครับผม
เรียนอยางน้ีนะครับวากฎกระทรวงน้ีเขาตองการที่จะเขมงวดใหสหกรณเปนสถาบันการเงินที่มีคุณภาพเขมแข็ง มีประสิทธิภาพ และยึดหลักธรรมาภิบาล    
น่ีคือหลักการกอน ทําอยางไรวาจะทําใหสหกรณออมทรัพยมีความเขมแข็ง แลวก็เปนที่นาเชื่อถือ ผมยกตัวอยางนะครับ กฎกระทรวงในขอที่ 4 ในเร่ืองการ
ใหกูและการใหสินเชื่อน้ีบอกไววา การใหเงินกูมี 3 ประเภท 1.ฉุกเฉิน 2.สามัญ 3.พิเศษ  ฉุกเฉินที่ผานไปแลว  12 งวด แตเงินกูสามัญในรางของกฎกระทรวง
บอกไววาการกูสามัญน้ีจะตองสงชําระภายใน 150 งวด สหกรณทานปจจุบันเทาที่ผมดูก็จะสงกูภายใน 230 งวด ถูกตองหรือไมครับทานผูจัดการ น้ีก็คือการ
ปรับตัวอันที่ 1 แตในการปรับตัวน้ีก็จะมีบทเฉพาะกาลไมมีกฎกระทรวงอะไรที่ออกมาแลวใหสหกรณปฏิบัติในทันที ซ่ึงเปนไปไมได ซ่ึงบทเฉพาะกาลน้ี   
บอกไววาถาทานกูเกิน 150 งวด สมมุติถาทานกูเการะหวาง 180-240 งวด ทานสามารถที่จะปรับลดงวดลงภายใน 5 ป ยํ้าอีกคร้ังนะครับ น่ีคือรางของ
กฎกระทรวง ซ่ึงกรมสงเสริมสหกรณก็ไดเปดประชาพิจารณใหสหกรณออมทรัพยตางๆ สหกรณเครดิตยูเน่ียนตางๆ ที่เปนผูแทนในระกับชาติมาใหความ
คิดเห็น ซ่ึงตอนน้ีขอถกเถียงในฉบับรางนาจะอยูที่150 หรือ 180 งวดไมนาเกินกวาน้ี อันน้ีรางนะครับ น่ันประการหน่ึงอีกประการหน่ึงที่จะสงผลกระทบ    
กับตัวสมาชิกคือ ลูกหน้ีตองมีสัดสวนหน้ีสิน รายไดตอเดือนในการสงกู ก็คือ มีเงินเหลือไมนอยกวารอยละ 30 % แตก็มีบทเฉพาะกาลอีก บทเฉพาะกาล    
บอกวา ถาปจจุบันหักแลวเหลือไมเกิน 30% ทําอยางไร ก็ใหใชวงเงินกูเดิมไปกอน สมมุติถาทานเคยกู 2 ลาน ทานหักแลวเหลือเงินอยูสมมุติ 2 0% สมมุติ 
นะครับทานก็สามารถใชวงเงินกูเดิมของทาน 2 ลาน ไปพลางกอนได คือไมปรับวงเงินกูทานลดลง แตกู เพิ่มไมได ก็เลยนําเรียนทานครับ อันน้ีก็คือสิ่งที่มี
ผลกระทบกับสมาชิก ผมตองนําเรียนทานวากฎกระทรวงน้ี ไมไดบังคับใชสหกรณใดสหกรณหน่ึง สหกรณขนาดใหญในประเทศไทยเราที่มี ทรัพยสินมากกวา 
5,000 ลาน มีอยูประมาณสัก 150 แหง ซ่ึงมีไมเยอะ ถาเทียบกับจํานวนสหกรณออมทรัพยทั้งประเทศ ซ่ึง มีประมาณ 3,000 แหง สหกรณทานถือวาเปน
สหกรณในความเห็นของผมถือวาเปนสหกรณขนาดใหญที่ใกล 5,000 ลาน ซ่ึงผมคิดวาทานก็คงจะมีเวลาในการปรับตัว ผมตองขอชื่นชมในผลการดําเนินงาน
ของสหกรณทานในปที่ผานมาจะเห็นไดวา ในจังหวัดบุรีรัมยเราน้ี อัตราการจายเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนสหกรณออมทรัพยตํารวจ เรา มีอัตราการจายเงิน
ปนผลและเงินเฉลี่ยคืนสูงที่สุดในบรรดา 8 แหง ในจังหวัดบุรีรัมยเรา ถาจะเปรียบสหกรณออมทรัพยครูจายเงินปนผลประมาณ 6 กวาๆ เงินเฉลี่ยคืนก็ไมเกิน 
12 ผมจําตัวเลขกลมๆ มานะครับเงินเฉลี่ยคืน ก็คือเงินที่สมาชิกชําระดอกเบี้ย ของสหกรณออมทรัพยครูจายคืนไปประมาณ 11,12 แตของทานจายดอกเบี้ย
ใหกับสหกรณ 100 ไดรับเงินเฉลี่ยคืนกลับไป 19.50 ซ่ึงอันน้ีเปนหลักสหกรณที่แตกตางจากธุรกิจรูปอ่ืน ซ่ึงอันน้ีเราตองรักษาไวเปนเอกลักษณที่ดีของ
สหกรณออมทรัพยตํารวจนะครับ ตองขอแสดงความชื่นชมดวยแลวก็หวังวาโดยการนําของทานประธานกรรมการในชุดที่ 47 ทานจะสามารถบริหารกิจการ
สหกรณออมทรัพยของเรา ซ่ึงเปนสหกรณที่มีทรัพยสิน 3,500 ลาน แลวก็คงประโยชนใหกับตัวสมาชิก แลวก็เปนที่พึ่งของสมาชิกเรา ในการที่เมื่อมีความ
เดือนรอนก็คิดถึงสหกรณออมทรัพยเราดวยนะครับ สําหรับผมเอง ก็มีหนาที่ในการดูแล กํากับทานใหทานปฏิบัติไปตามกฎกระทรวง เปนไปตามกฎหมาย
ตางๆ เมื่อกฎกระทรวงมีผลบังคับใชสมมุตินะครับ ตอนน้ีไทมไลนเคาบอกวา เสนอรางใหกระทรวงอาจจะมีผลบังคับใชประมาณเดือน ก.พ.หรือ มี.ค.2563 
อาจจะนะครับ เมื่อกฎกระทรวงมีผลบังคับใชนะครับ ผมยินดีอยางย่ิงที่จะมาทําความเขาใจกับทานผูแทน กับประธานดวยตนเอง ก็จะมาชี้แจงใหทาน   
เขาใจวา แลวเราจะปรับตัว แลวเราจะมีวิธีการบริหารยังไงที่จะตองอยูภายใตกฎกระทรวงครับ ขอบคุณทุกทานมากครับ 
 
นายประกาศ  กลาวกระโทก ผูอํานวยการกลุมสงเสริมสหกรณ 1 กลาว 

สําหรับผมก็ขอแสดงความยินดีกับสหกรณ ในฐานะที่ไดรับมอบหมายจากทานสหกรณจังหวัดใหมาชวยดูแล กํากับ แลวก็แนะนําสงเสริม  
สหกรณน้ี จากการทํางานที่ผานมาก็ไดเขามารวมประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการก็ไดดําเนินงานเปนไปตามระเบียบ ขอบังคับของสหกรณ สงผลให   
ผลประกอบการของสหกรณ ดังที่ทราบนะครับวาเปนผลประกอบการที่ดี แลวก็มีการควบคุมการใชจายอยูในหลักเกณฑที่ดี ทําใหผลการดําเนินงาน       
ของสหกรณน้ี สงผลถึงสมาชิกเปนผลงานที่ดี ก็ขอบคุณที่ไดมารวมประชุมในวันน้ี ขอบคุณครับ 

 

- 00 - 
 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5.2 เร่ืองอื่นๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



พล.ต.ต.ชาญชัย  พงษพิชิตกุล ประธานกรรมการ กลาววา 
ตองกราบขอบพระคุณทานสมาชิกท่ีไดใหความไววางใจ เลือกผมมาเปนประธานกรรมการฯ ผมตองขอขอบพระคุณพวกเรา

เปนอยางย่ิงในฐานะท่ีไดรับเลือกต้ังเปนประธานกรรมการผมก็จะพยายามทําหนาท่ีประธานใหดีท่ีสุด แลวก็จะดูแลสหกรณของเรา 
ตองใชคําวาของเราใหไปในทิศทางท่ีถูกตอง โปรงใส เปนธรรมแลวก็ขอใหทุกคนเชื่อมั่นวาพวกเรากรรมการชุดน้ี จะทําหนาท่ีอยางดี 
ดูแลประโยชนของพวกเรา หากพบหรือไดขาวคราวอะไรท่ีไมถูกตอง ไมชอบมาพากลอะไร ก็ขอใหทานสงสัญญาณสงซิกมาท่ีผมได  
ผมก็จะพยายามดูแล เน่ืองจากวาผมก็มีหุนอยูตรงน้ีเยอะ แลวก็เปนคนท่ีน่ี แลวก็เปนคนบุรีรัมย อยูมามากกวา 30 ป แลวก็จะไมทํา
อะไรท่ีมันไมดีแนนอน แตถาพวกทานรูเห็นอะไรก็บอกหรือเห็นอะไรท่ีมันเปนประโยชนก็มาเสนอแนะได หองผมเปดรับตลอดเวลา   
ท่ีจะเอาความคิดเห็นของพวกเราทุกคน มาปรับปรุงการทํางานการปฏิบัติงานของเรา ก็ตองขอขอบพระคุณครับ ผมวาสหกรณเรา 
เปนสหกรณท่ีมั่นคง และก็ถือวาเปนสหกรณท่ีสุดยอดท่ีสุดในอิสาณใตหรือภาคอิสาณหรือจะท้ังประเทศไทยเลยก็วาได เรามี         
ผลประกอบการท่ีดี ความมั่งคงสูงมากจะเห็นไดวามีผูหลักผูใหญนําเงินมาฝากกับเราเยอะมากเน่ืองจากวาทุกคนก็เชื่อมั่นในระบบการ
ดําเนินการแบบตํารวจของเราแตท้ังน้ีท้ังน้ัน ถึงยังไงก็ตามเราก็ชวยกันดูแลกิจการสหกรณของเรา ใหเปนไปดวยความเรียบรอย 
ถูกตองตามระเบียบ กฎหมาย แลวก็ดูแลสมาชิกใหดีครับ 
 
พ.ต.อ.ชวาล  อุทัยพันธุ เลขานุการ สอบถามวามีสมาชิกทานใดมีขอสงสัยหรือขอเสนอแนะอะไรหรือไม 
- ไมมีสมาชิกคนใดมีขอสงสัยหรือเสนอแนะ 
 
พล.ต.ต.ชาญชัย  พงษพิชิตกุล ประธานฯ กลาว 
          ตองขอขอบพระคุณทานสหกรณจังหวัดบุรีรัมย ทานหัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณบุรีรัมย ทานผูสอบบัญชีภาคเอกชน 
ผูอํานวยการกลุมสงเสริมสหกรณ และผูตรวจสอบกิจการ ท่ีไดเขาประชุมและใหขอสังเกต และดูแลกิจการของสหกรณดวยดีตลอดมา 
ตองขออภัยครับ มีปญหาทางเทคนิคเล็กนอย เน่ืองจากเกรงวาทางตร. จะของบมาเหมือนปท่ีแลวแตตอนน้ีเคายังไมขอมาเราก็เลยจะ
ยังไมขอมติ แตถาเคาขอมาจริงๆ เราก็คงจะตองไปเอางบสวนท่ีเรากันไวนะครับ ก็ตองขอบคุณท้ัง 5 ทานท่ีไดมารวมประชุม และไดให
ขอเสนอแนะ ดูแลกิจการของสหกรณออมทรัพยตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย จนบรรลุสําเร็จตามวัตถุประสงคของเราและกิจการ
เจริญกาวหนามั่นคงตองขอขอบคุณสมาชิกทุกทานท่ีมารวมประชุมใหญในปน้ี ทางสหกรณตองขอขอบคุณพวกเรา ก็ตองขอใหพวกเรา
ชวยกันดูแลกิจการสหกรณของเราในปน้ีตอไปถาไมมีผูใดจะสอบถามหรือสงสัยอะไร ก็ขอปดการประชุม 
 
 

เลิกประชุมเวลา   12.30  น. 
 

 
(ลงชื่อ) พล.ต.ต.ชาญชัย   พงษพิชิตกุล ประธานกรรมการ  

                       (ชาญชัย   พงษพิชิตกุล) 
 

(ลงชื่อ) พ.ต.อ.ชวาล   อุทัยพันธุ เลขานุการ  / ผูจดบันทึก 
                 (ชวาล   อุทัยพันธุ) 
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รายชื่อบุตรสมาชิก 

ที่ไดรับทุนการศึกษาประจําป 2562 
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รายช่ือบุตรสมาชิกท่ีไดรับทุนการศึกษาประจําป 2562 
สรุป ระดับประถมศึกษา ( ทุนละ  2,000 บาท ) 169 ราย  เปนเงิน  338,000.00 บาท 

 ระดับมัธยมศึกษา  ( ทุนละ  3,000 บาท ) 230 ราย  ”  690,000.00 บาท 

 ระดับอุดมศึกษา    ( ทุนละ  4,000 บาท ) 118 ราย  ”  472,000.00 บาท 

 รวมท้ังส้ิน 517 ราย  ”  1,500,000.00 บาท 
 

รายช่ือบุตรสมาชิกท่ีไดรับทุนการศึกษาประจําป 2562 
1.  สหกรณ วงเงินทุน  6,000.- บาท  
     ระดับมัธยมศึกษา   1. น.ส.ภัทวินันท จั่นเทศ   2. น.ส.นวพร คงพลปาน 
2.  ภ.จว.บุรีรัมย   
2.1 ฝอ.สง.ผบก.และพลขับ,ฝอ.งาน 1 - 7,

สื่อสาร,กลุมงานสอบสวน,ศอ.ปส.,ศอ.จร. 
วงเงินทุน  27,000.- บาท  

     ระดับประถมศึกษา   1. ด.ช.วิชญะ สีหาวะบุตร   2. ด.ญ.พริมรตา   กริมรัมย 
   3. ด.ช.กฤษฎิ์พัชร   ปราบริปู   
     ระดับมัธยมศึกษา   1. ด.ญ.ณัฐสุดา   พรไทย   2. ด.ช.วุฒิภัทร   อาวุธพันธ 
   3. นายพชรพล   ดําริหรัมย   
     ระดับอุดมศึกษา   1. นายพงศพัศ   เดชศรัณยพงศ   2. น.ส.อัมพิกา   ชางผัส 
   3. น.ส.อาภา มะลิลัย   
2.2 อํานวยการสืบสวน,ชุดปฏิบัติการ 

สืบสวน,191,นปพ.,EOD 
วงเงินทุน  48,000.- บาท   

     ระดับประถมศึกษา   1. ด.ญ.นายิกา   อินไชย   2. ด.ญ.กนกพร   เสียงดี 
   3. ด.ช.พีรพัฒน   เคนนํ้าเท่ียง   
     ระดับมัธยมศึกษา   1. น.ส.เขมจิรา   ถือฉลาด   2. น.ส.นงนภัส   พึ่งประดิษฐ 
   3. ด.ช.ปวีร   อุดหนองเลา   4. ด.ช.อนนต   พลหลา 
   5. น.ส.พรรณปพร   พิมพาชาติ   6. ด.ช.ปณณรุจน ปติประวัติพงษ 
   7. ด.ญ.ณพัชรสิริ   วงคศรี   8. น.ส.วรินทร   ใจกลา 
   9. น.ส.อรกานต  สีรุง 10. ด.ช.ปติภัทร   บัตรประโคน 
     ระดับอุดมศึกษา   1. น.ส.ศิญาภัสร   ธีรสิริพัฒน   2. น.ส.ชนิกานต   จาภา 
   3. น.ส.อิสราภรณ   แสนเพียร  
3.  สภ.เมืองบุรีรัมย  วงเงินทุน  150,000.- บาท  
     ระดับประถมศึกษา   1. ด.ช.กฤษณภพ   นามสุขี   2. ด.ญ.นัยนนภา   รตนประทีป 
   3. ด.ญ.กัญญาณัฐ ถิรธนาฐานพัฒน   4. ด.ญ.ชนาทิพย   ทรายทะเล 
   5. ด.ช.ไกรวิชญ   นกแกว   6. ด.ช.อภิวัฒน   ครองสิทธิ 
   7. ด.ช.ปานิธาร   วิเศษชุมพล   8. ด.ญ.วรนิษฐา   ทุมนานอก 
   9. ด.ช.กันทรากร   เช้ืออาสา 10. ด.ช.ศิฐิพัฐ   เรืองไพศาล 
 11. ด.ช.คณิศรกุล   ขําโต 12. ด.ช.ตนตระกูล   เพประโคน 
 13. ด.ญ.ลัลลลลิต   กาละมัง 14. ด.ช.ภูริณัฐ   เย็นมั่น 
 15. ด.ช.กิตติกวิน   พุทธิเสน 16. ด.ญ.ญาดา   และประโคน 
 17. ด.ญ.สิรภัทร   กาละซิรัมย 18. ด.ญ.ธัญชนก   แสนสมบัติ 
 19. ด.ญ.กัญชพร ทวันเวทย 20. ด.ญ.รวินทนิภา ไปแดน 
 21. ด.ญ.ฉัตรธิดา   สอพิมาย   
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3.  สภ.เมืองบุรีรัมย (ตอ)   
     ระดับมัธยมศึกษา   1. นายสุพัฒนโชติ   เพชรเลิศล้ํา   2. นายชิษณุพงศ   มินพิมาย 
   3. ด.ญ.กัญญาลักษณ   คําดีบุญ   4. น.ส.อักษราภัค   แพงเพ็ง 
   5. นายไพบูลยวิทย   คูวัฒนา   6. น.ส.พิชญาพร   บรรดิดตา 
   7. ด.ช.ศุภกร   ผําชัย   8. ด.ช.ไกรวิชญ   คํานาค 
   9. นายปภาวิน   แพงวงษ 10. น.ส.สรรพพร   นามวงศา 
 11. น.ส.อัจฉราภรณ   เกรัมย 12. ด.ช.ภูชิต   โฆษิตอัมพรเสนีย 
 13. น.ส.ปริยากร   ยุตสะธรรม 14. นายศุภกร   สุทธิไชยา 
 15. น.ส.พิชชาวีร   หอไธสง 16. น.ส.ธัญชนก   ศรีหาคุณ 
 17. น.ส.กมลพัชร   พัชรมนตรี 18. ด.ญ.รินรดา   การินทร 
 19. ด.ช.ดุจตะวัน   ชาญโพธ์ิ 20. นายเอกชัย   เฉลิมรัมย 
     ระดับอุดมศึกษา   1. น.ส.นันทัชพร   ปตะเสน   2. นายพัชรพล   คูสันเทียะ 
   3. น.ส.ภัทรวดี   สมภาค   4. นายสุรวุฒิ   ลุนผา 
   5. นายภูริเดช   ชํานาญจิตร   6. นายกนกศักด์ิ   คะเรรัมย 
   7. นายสหรัฐ ชางเผือก   8. น.ส.จุฑามาศ   รักสมัย 
   9. น.ส.วิชญาพร   โททอง 10. นายคชา   ดีดวยชาติ 
 11. น.ส.สุวิชาภา   ฉิมจารย 12. น.ส.นันทนภัทร   สุวรรณธาดา 
4.  สภ.บานดาน วงเงินทุน 32,000.- บาท   
     ระดับประถมศึกษา   1. ด.ช.รฐนนท   ชัยสูงเนิน   2. ด.ช.พีรชชัย ปตายัง 
   3. ด.ช.เศรษฐพงศ โคตรจันทร   4. ด.ญ.ศุภาพิชญ สนิท 
   5. ด.ช.สุกฤษฎิ์ ลินทอง   6. ด.ช.กวิน แสนจันทร 
     ระดับมัธยมศึกษา   1. น.ส.กาญจนวดี   บุญมาก   2. น.ส.ชัญญานุช   ปราบหนองบัว 
   3. น.ส.กมลลักษณ  แสนปญญา    
     ระดับอุดมศึกษา   1. น.ส.ธนาภรณ   ทะสุนทร   2. น.ส.จริยวดี   ภูเผา 
   3. น.ส.ธนรรชพร   นันโช   
5.  สภ.หนองสองหอง วงเงินทุน  25,000.- บาท   
     ระดับประถมศึกษา   1. ด.ช.ชัชพงศ   เวียงจันทึก   
     ระดับมัธยมศึกษา   1. ด.ญ.ธนวรรณ   จันทะเมนชัย   2. น.ส.จารุวี   เหลาสี 

   3. นายพีระวัฒน   หมวดประโคน   4. น.ส.กมลนิตย   ชัยประสิทธิโชค 
   5. นายชูเกียรติ   สรงสระ   
     ระดับอุดมศึกษา    1. นายศุภณัฐ ปรินสารัมย   2. นายณัฐกฤต   สาระสิทธ์ิ 
6.  สภ.นางรอง วงเงินทุน  101,000.- บาท   
     ระดับประถมศึกษา   1. ด.ญ.กษิรา   เรือโปะ   2. ด.ญ.จุฑามาศ    จีนมะโน 
   3. ด.ญ.ธัญสิริน   ปรักเอโก   4. ด.ญ.พรณภัทร   กลมวงศ 
     ระดับมัธยมศึกษา   1. นายวิชนาฤ นกเอี้ยง   2. ด.ญ.กัญญาณัฐ   พลประสิทธ์ิ 
   3. นายธรรศวัฑฒน  ตรากลาง   4. นตท.ภาคิน   ใสสวาง 
   5. น.ส.วาริณี   ทุมปะหิรัมย   6. น.ส.นันทสินี   ยวนกูล 
   7. น.ส.วริศรา   ละเอียด   8. น.ส.ณัฎฐนิช   ลาตวงษ 
   9. น.ส.ศุภกานต   มาระศรี 10. นายภูวกร   ธนเมธี 
 11. น.ส.ตวงรัตน  โสชาติ 12. น.ส.ชัชพิมุข   ทองคํา 
 13. นายกฤติพงษ   คาดกระโทก 14. น.ส.ภัทรชนก   คงนันทะ 
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6.  สภ.นางรอง (ตอ)    
     ระดับมัธยมศึกษา 15.นายสิทธิศักด์ิ   อินทชาติ   
     ระดับอุดมศึกษา   1. น.ส.สุพัตรา เลนนาแซง   2. น.ส.สุภิญญา บุญกองชาติ 
   3. น.ส.พัชรทิพย แปนชุมแสง   4. น.ส.นิตยรดี กลีบอุบล 
   5. น.ส.ภัทรวดี เสง่ียม   6. น.ส.ภัทรินทร สุขไสยาสน 
   7. น.ส.ปณฑชนิตา ชํานิกุล   8. น.ส.พัชราภรณ เจาประโคน 
   9. น.ส.นพสรณ เข็มมผะกา 10. น.ส.พัชราภรณ โลหนารายณ 
 11. น.ส.วนัสนันท เทศสวัสด์ิวงศ 12. น.ส.วริศรา   สีชุมแสง 
7.  สภ.หนองไทร วงเงินทุน  16,000.- บาท   
     ระดับประถมศึกษา   1. ด.ญ.พิชญาวรรณ  จันทรมณ ี   2. ด.ช.ภูมิรพี   จิมปก 

   3. ด.ญ.ย่ิงลักษณ   เสนารัตน   
     ระดับมัธยมศึกษา   1. นายกิตติศักด์ิ   พรหมพินิจ   2. นายอนุชา   ปาโมกข 
     ระดับอุดมศึกษา   1. น.ส.บุษราคัม   กองศักด์ิ   
8.  สภ.ประโคนชัย วงเงินทุน  92,000.- บาท   
     ระดับประถมศึกษา   1. ด.ญ.กนกวรรณ   ชาญประโคน   2. ด.ญ.ณัฐิฎา   คงประโคน 
   3. ด.ช.ภัทรวัต   จุยประโคน   4. ด.ญ.ณัฐวดี   โอทารัมย 
   5. ด.ช.ปุณยวัฒน วัฒนราช   6. ด.ช.ภีมพัฒน   จํานงประโคน 
   7. ด.ช.ไชยภัทร   ขามประโคน   8. ด.ช.พิทักษพงศ   อาญาเมือง 
   9. ด.ช.นิติธาดา   ทาประโคน 10. ด.ญ.หทัยภัทร   ทรัพยสินสวัสด์ิ 
 11. ด.ช.รชต   จะนันท 12. ด.ญ.จิลลาภัทร   ปาประโคน 
 13. ด.ญ.ปณณรัตน   วาลีประโคน 14. ด.ญ.บุณรดา   ขามประโคน 
     ระดับมัธยมศึกษา   1. น.ส.ศศิกานต   ทูลประโคน   2. น.ส.ปานหทัย   คําภ ู
   3. นายมโน   ชํานิจ   4. นายศุภณัฐ   รักษกะเปา 
   5. นายขจรกิตต์ิ   แจมใส   6. น.ส.ธนชพร   จีนชาติ 
   7. ด.ช.พลกฤต   สน่ันนํ้าหนัก   8. น.ส.ทัศนมน   บุตรประโคน 
   9. นายธงไท   เจียมรัมย 10. นายทองไทย   พวงประโคน 
 11. นายณัฐสิทธ์ิ   ธนูศิลป 12. น.ส.ภัทรภร   กลมประโคน 
 13. นายธนชิต   เสง่ียมศักด์ิ 14. ด.ญ.มณสิชา   ตรงใจ 
 15. นายธิติพงศ   ศิริเม 16. น.ส.กนกวรรณ   ปานะโปย 
     ระดับอุดมศึกษา   1. นายภัคนันท   วิเศษนคร   2. นายชนายุทธ   ทองรักศรี 
   3. นายชานน   ชาญประโคน   4. นายธีรรัฐ   เรืองสุริยธนากุล 
9.  สภ.บานบัว วงเงินทุน  28,000.- บาท   
     ระดับประถมศึกษา   1. ด.ช.ปติกร   บัวชิต   2.ด.ญ.ชนัญชิตา   เชนประโคน 
   3. ด.ช.กรณพัฒน   ชาญประโคน   4. ด.ญ.สุพิชฌาย   ไกรยรัตน 
     ระดับมัธยมศึกษา   1. นายธีภพ   ทองรัมย   2.น.ส.วริษฐา   มะลา 
   3. ด.ญ.นันทนภัส   แสนดัง   4. นายศุภกร   ทองจํารัส 
     ระดับอุดมศึกษา   1. นายวันเฉลิม   สาระอาวาส   2. นายจันธุรัตน   เสชู 
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10. สภ.ลําปลายมาศ วงเงินทุน  73,000.- บาท   
      ระดับประถมศึกษา   1. ด.ช.จิรภพ   แกวชนะ   2. ด.ช.นิธิศ   สะเทิงรัมย 
   3. ด.ญ.ชมพูนุท   อรอินทร   4. ด.ญ.ธนวันต   เชิงสะอาด 
   5. ด.ญ.กชกร   ศรีพิริยกุล   6. ด.ช.วรรธณเดช   จงสงากลาง 
   7. ด.ช.วรรธนะ   แกวหาวงษ   
      ระดับมัธยมศึกษา   1. นายโสภณัฐ   ศรีชุม   2. นายกําโชค   ทรงรัมย 
   3. นายพลบูรณ   สามารถรัมย   4. นายเขตตโสภณ   ทานคํา 
   5. น.ส.จินดามณี   ออนนวล   6. น.ส.กุลปรียา   สุขแสนสุข 
   7. ด.ช.สรวิศ   โหมขจร   8. นายเจษฎางค   สลัยรัมย 
   9. นายสหพล   แกวอรสาร   
      ระดับอุดมศึกษา   1. นายสหรัฐ   วรรณโคตร   2. นายรตานนท   ดําพลงาม 
   3. น.ส.พิชญานิน   ประเสริฐโส   4. นายชัยวัฒน   แสนลาด 
   5. น.ส.ธนาภรณ   เครือพิมาย   6. นายไกรวุฒิ   ดีประเสริฐ 
   7. น.ส.นนทพร   เช้ือชวยชู   8. น.ส.นัฐมล   เมืองจันทร 
11. สภ.ทะเมนชัย วงเงินทุน  36,000.- บาท   
      ระดับประถมศึกษา   1. ด.ญ.ปยฉัตร   ประเสริฐรัมย   2. ด.ญ.พัชรพร   รอบคอบ 
      ระดับมัธยมศึกษา   1. น.ส.บุญรักษา   เรียงไธสง   2. น.ส.จิราธิวัฒน   เพ็ชรสงคราม 
   3. นายวายุภัค   โคตรชมพู   4. นายฤทธิเดช   ศรชัยเลิศสกุล 
      ระดับอุดมศึกษา   1. น.ส.มนัสนันท   ดาบไธสง   2. น.ส.สุภารัตน   โขงรัมย 
   3. นายนิติพล   คําไขแกว   4. น.ส.สุชาวดี   เนตรวิลา 
   5. น.ส.ชญาณิศ   คํานอย   
12. สภ.ละหานทราย วงเงินทุน  49,000.- บาท   
      ระดับประถมศึกษา   1. ด.ช.สุวิจักขณ   ชอบสุข   2. ด.ช.ธนวิชญ   จอดกลาง 
   3. ด.ญ.ดวงกมล   พรมโสภิษฐ   
      ระดับมัธยมศึกษา   1. ด.ญ.ณัฐกานต   พิมพวราภรณ   2. ด.ช.วิวรรธน   สุดาปน 
   3. ด.ญ.รุงนภา   พูนผล   4. ด.ญ.กัญญาณัช   ทองชาย 
   5. ด.ญ.บัณฑิตา   สมสมัย   6. น.ส.จิราภรณ   มีประเทศ 
   7. นายพงศกร   จัตวาที   8. น.ส.ขวัญจิรา   ดอกไม 
   9. น.ส.ณัฐนิชา   มาวิเศษ   
     ระดับอุดมศึกษา   1. นายจิรวัฒน   มาปะทา   2. นายธัชพล   ใสสดศรี 
   3. น.ส.ชลากรณ   สิมมะวงศ   4. น.ส.พักตรระวี   ศรีพรหม 
13. สภ.ถาวร วงเงินทุน  18,000.- บาท   
      ระดับประถมศึกษา   1. ด.ช.สุวิจักขณ   จันทรคณนาถ   2. ด.ช.เกียรติศักด์ิ   เทียนทอง 
   3. ด.ญ.สูขวัญ   สายสิงห   
      ระดับมัธยมศึกษา   1. นายเมธาวัฒน   นิพรรัมย   2. น.ส.จิรานันท   ราชนาคา 
   3. น.ส.พรสุดา   ลํามะนา   4. น.ส.จารุวรรณ   มิ่งขวัญทอง 
14. สภ.หนองกี่ วงเงินทุน  57,000.- บาท   
      ระดับประถมศึกษา   1. ด.ช.นนทกร   วันพุดซา   2. ด.ญ.ฑิตยา   มากชุมแสง 
   3. ด.ญ.อัญชลิฎา  ขอสุข   4. ด.ญ.อมรรัตน   ปญญาวุทธ์ิ 
   5. ด.ญ.กฤตยา   กุลบุตร   6. ด.ญ.รัชชุดา   ปญญาสิทธ์ิ 
   7. ด.ช.วรพล   ราศีงาม   8. ด.ญ.วรรษิดา   หวังแอบกลาง 
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14. สภ.หนองกี่ (ตอ)    
      ระดับประถมศึกษา   9. ด.ญ.ภัทราวดี   บรรดาศักด์ิ 10. ด.ช.ติณณ   เลิศกระโทก 
      ระดับมัธยมศึกษา   1. น.ส.ธัญญลักษณ จิตรสม   2. ด.ช.ธนกฤต   โขงรัมย 
   3. ด.ช.ปุริศร   พิทยภูวไนย   4. น.ส.ณัฐณิชา   รงคทอง 
   5. นายคุณานนท   วิชาเกวียน   6. นายยศกร   ผางาม 
   7. นายปฏิภาณ   แกนพรม   
      ระดับอุดมศึกษา   1. น.ส.สริตา   งาหอม   2. น.ส.มริสสา   เทียบพล 
   3. น.ส.มานิตา   โอทารัมย   4. น.ส.สวรส   โทสูงเนิน 
15. สภ.พุทไธสง วงเงินทุน  60,000.- บาท   
      ระดับประถมศึกษา   1. ด.ญ.ณัฐนิชา ทุมาโต   
      ระดับมัธยมศึกษา   1. นายธนาวัฒน บูรภักด์ิ   2. น.ส.กัญญาพัทธ นิกรรัมย 
   3. ด.ญ.เพชรลดา แกวลือนาม   4. ด.ญ.ศศิวรรณ กอไธสง 
   5. ด.ญ.ณิชมน เอนแคน   6. ด.ช.กิตติพัทธ ศรีมหาพรม 
   7. ด.ญ.ธมลวรรณ บุญอาจ   8. น.ส.นัทนรินทร สิริเจริญมิตร 
   9. น.ส.สุพัชรินทร อินภู 10. น.ส.ธิติมา ปจจัยโคนัง 
      ระดับอุดมศึกษา   1. น.ส.วนิศรา วิชิต   2. นายศิริวิชญ คนคิด 
   3. น.ส.พุดจีบ เตยสระนอย   4. น.ส.รัตติยากร ชัดไธสง 
   5. น.ส.ปยะฉัตร โพธิขํา   6. นายสุกฤษ ยิบไธสง 
       7. น.ส.จิรปกาญจน สืบสําราญ   
16. สภ.สตึก วงเงินทุน  66,000.- บาท   
      ระดับประถมศึกษา   1. ด.ช.ตฤณ   จันทรสระบัว   2. ด.ช.คณิตคุณ   แสงแกว 
   3. ด.ช.ปาติหารย   พาพลงาม   4. ด.ช.กฤษฎิ์   เทียงผง 
   5. ด.ญ.กัญญาวีร   เกณฑกลางดอน   6. ด.ญ.ศุจีภรณ   ศาลางาม 
   7. ด.ช.ศิรพัชร   ชนไพโรจน   
      ระดับมัธยมศึกษา   1. นายพงศศิริ   สมภักดี   2. ด.ญ.ปพิชญา   หลงภูงา 
   3. นายพุฒิพงศ   แพงเจริญ   4. น.ส.สูขวัญ   สุขสบาย 
   5. นายพุทธิพงศ   นันทะพันธ   6. น.ส.พรรษชา   เตชเจริญศรี 
   7. ด.ญ.ภัทรนันท   ปาปะขัง   8. น.ส.อาทิตยา   กาสิงห 
   9. นายเมธพนธ   หมายงาม 10. ด.ช.ปณัฐกร   แกวดก 
 11. ด.ญ.กิตติมา   ลีวงศศักด์ิ 12. ด.ช.ชนาธิป สิทธะนะ 
      ระดับอุดมศึกษา   1. น.ส.ณัฐรุจา   แจงรัมย   2. น.ส.ภวรัญชน   ปุยะติ 
   3. นายธานิตย   แซแขก   4. น.ส.นันทนภัส   ยอรัมย 
17. สภ.บานกรวด วงเงินทุน  49,000.- บาท   
      ระดับประถมศึกษา   1. ด.ญ.ฐิตินันท จํานงประโคน   2. ด.ช.ธโนทัย วงคมาลี 
   3. ด.ช.รับพร   สัมมานิตย   4. ด.ช.ฐาปนากุล   ศรีศิลา 
   5. ด.ช.อภิวัฒน   เพงพิศ   6. ด.ช.ณัฐธี   เจียมรัมย 
   7. ด.ช.ณัชชา   แสนมี   8. ด.ช.ภูมิรพี   พูลชนะ 
   9. ด.ช.ปวีณ แซวประโคน 10. ด.ญ.เบญญาภา   หงษทอง 
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17. สภ.บานกรวด (ตอ)    
      ระดับมัธยมศึกษา   1. ด.ญ.พิมพชนก   พิมอักษร   2. น.ส.ศศิวิมล   ยืนกระมล 
   3. นายภัทรพณ   นิลขันธ   4. น.ส.มณฤดี มีกําปง 
   6. นายพัชรพล   ฉลวยแสง   7. ด.ช.ณัฐพล   ชิณปตร 
      ระดับอุดมศึกษา   1. นายรัตนชัย   ราชประโคน   2. น.ส.เขมจิรา   เข็มทอง 
18. สภ.โนนเจริญ วงเงินทุน  16,000.- บาท   
      ระดับประถมศึกษา   1. ด.ญ.ณัฐชนันทพร   พรหนองแสน   2. ด.ญ.ศศิวิมล   สุขโสม 
   3. ด.ช.ณฐกฤต   จันทศิลป   
     ระดับมัธยมศึกษา   1. น.ส.นิชญา   ฉัตรจังหรีด   2. ด.ช.ภควัต   กองสกุล 
     ระดับอุดมศึกษา   1. น.ส.มณิสรา   ดวงมณ ี   
19. สภ.โคกกระชาย วงเงินทุน  26,000.- บาท   
      ระดับมัธยมศึกษา   1. น.ส.สุขะธิษณ   สันอาษา   2. น.ส.วณิชชา   เสารทอง 
   3. น.ส.สายสรอย   นาสารีย   4. น.ส.รัญชิดา   เท่ียงคาม 
   5. น.ส.ณัฐณิชา   แสงสุรินทร   6. ด.ญ.ชิดชนก   ราชประโคน 
      ระดับอุดมศึกษา   1. น.ส.อรยา   พรหมบุตร   2. น.ส.รังสิมาภรณ   ไทยประโคน 
20. สภ.หนองไมงาม วงเงินทุน  18,000.- บาท   
      ระดับมัธยมศึกษา   1. นายอนิรุตต   สาระปญญา   2. นายลภัส   บุรารม 
      ระดับอุดมศึกษา   1. น.ส.ณิชาภัทร   ปทราช   2. น.ส.ณัฐณิชา   กมุทมาศ 
   3. นายจิรพัฒน   สมพูล   
21. สภ.กระสัง วงเงินทุน  36,000  บาท   
      ระดับประถมศึกษา   1. ด.ช.นํ้านาน   เสรีกอแกว   2. ด.ญ.ปาลิดา   ลุนดาพร 
   3. ด.ช.ชยกร   มั่งมูล   4. ด.ญ.ศรัณยา   วิเศษวงษา 
   5. ด.ญ.นันทธีมา   จักสาน   6. ด.ญ.มิธาวี   ยมศรีเคน 
   7. ด.ช.ปรติ   ถาวร   
      ระดับมัธยมศึกษา   1. ด.ช.ปยวัฒน   จุลพล   2. น.ส.พัชพร   พิสาดรัมย 
   3. น.ส.หัทยา   งามแฉลม   4. น.ส.ปานวรี   วิเศษรัมย 
   5. น.ส.ณาริฐา   สดใส   6. นายปรัชญชา   ผันสันเทียะ 
      ระดับอุดมศึกษา   1. น.ส.กัลยรัตน แจมรุงโรจน   
22. สภ.ลําดวน วงเงินทุน  20,000.- บาท   
      ระดับประถมศึกษา   1. ด.ญ.ธันวาภา ไกรวงษ   2. ด.ญ.ฮายารี เจริญศิริ 
      ระดับมัธยมศึกษา   1. ด.ช.ธเนศ พรไธสง   2. นายอัษฎาวุธ การเรียน 
   3. ด.ญ.บุณยานุช ศิลากุล   4. ด.ช.ธนพัฒน ฉายไธสง 
      ระดับอุดมศึกษา   1. น.ส.รวิสรา    รุงเรือง   
23. สภ.คูเมือง วงเงินทุน  38,000.- บาท   
      ระดับประถมศึกษา   1. ด.ญ.อัญชิสา   อุไรแข   2. ด.ช.ทีฆายุ   โพธ์ิเจริญ 
   3. ด.ญ.รุจิภา   แสนศรีเชาวพันธ   4. ด.ญ.ลลิล   ผลศิริ 
   5. ด.ญ.อริญชยา   สดรัมย   6. ด.ญ.ชญาดา   ครองโสม 
      ระดับมัธยมศึกษา   1. น.ส.ศตบงกช ตีทอ   2. น.ส.สุพิชชา   พลแสน 
   3. น.ส.วิปสนา   รวมพิมาย   4. นายรณชัย  ชํารัมย 
   5. น.ส.นันทิตา   คะเชนทร   6. น.ส.กานตสิรี   ปะโกติโย 
      ระดับอุดมศึกษา   1. น.ส.ปยะพร   เขียวประเสริฐ   2. น.ส.สุมาตรา  โพธ์ิมะฮาด 
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24. สภ.หินเหล็กไฟ วงเงินทุน  17,000.- บาท   
      ระดับประถมศึกษา   1. ด.ช.ศิวกร ดอกบุญนาค   2. ด.ญ.พิมลวรรณ สุขวิเศษ 
      ระดับมัธยมศึกษา   1. ด.ช.เพชรกลา ชุมกระโทก   2. น.ส.ชนันญา เฉลิมจาน 
   3. ด.ญ.วรัญญา พิสภิรมย   
      ระดับอุดมศึกษา   1. นายสุวสันต     เทียบแกว   
25. สภ.นาโพธิ ์ วงเงินทุน  38,000.- บาท   
     ระดับประถมศึกษา   1. ด.ญ.จิรัชญา   วังหมวดมนต   2. ด.ช.อธิบดี   ชุมไธสง 
   3. ด.ช.เอื้ออังกูร   ปาลินทร   4. ด.ญ.ฐิติชญาน   เกลียววงศ 
   5. ด.ช.อติวิชญ   อุปมา   6. ด.ญ.ภัทรนันท   แกวไธสง 
   7. ด.ญ.ตติยา   แกวกั้น   8. ด.ญ.ณัฎฐนิชา   เจริญราช 
   9. ด.ช.พีรดนย   ปุผาลา   
      ระดับมัธยมศึกษา   1. ด.ช.กฤตาคม   บัวเรียน   2. น.ส.จอมขวัญ   เคลื่อนไธสง 
   3. นายไกรวิชญ   ตอรบรัมย   4. น.ส.ณัฐริณีย   โพธิขํา 
      ระดับอุดมศึกษา   1. น.ส.นัทธมน   ปุยภูงา   2. น.ส.กีรติยา   บุญลือชา 
26. สภ.หนองหงส  วงเงินทุน  29,000.- บาท   
      ระดับประถมศึกษา   1. ด.ญ.พิริยาภรณ   พลหมั่น   2. ด.ญ.ปวริศา   ทองสุทธ์ิ 
   3. ด.ญ.ชญาดา   เหมพรมมา   4. ด.ช.ณัฐกรณ   แกวเกตุ 
   5. ด.ช.พิทักษประชา   ทองประภา   
      ระดับมัธยมศึกษา   1. น.ส.ปภาวรินทร   ปกษา   2. น.ส.นันทนา   สมบัติ 
   3. ด.ช.อินทัช   ธีสุระ   4. น.ส.นาทหทัย   รบศึก 
   5. ด.ช.ปฐมพงศ   ปดตาเทสัง   
      ระดับอุดมศึกษา   1. น.ส.จิรภิญญา   วงศหาแกว   
27. สภ.ปะคํา วงเงินทุน  32,000.- บาท   
      ระดับประถมศึกษา   1. ด.ญ.พิมพกานต   ศรีศักด์ิสูง   2. ด.ช.สายฟา   วาปเกา 
   3. ด.ญ.ญาณันธร   แกนกระโทก   4. ด.ช.ภูวนัย   อุทพันธ 
   5. ด.ช.วชิรวิทย   หรบรรพ   6. ด.ช.โชติวัฒน   จําปาโพธ์ิ 
     ระดับมัธยมศึกษา   1. ด.ญ.ชมพู   เลือดกุมภา   2. ด.ญ.ปรียนันทนา   กรรโณ 
   3. ด.ญ.ณัฐภัทร   นุมนวลศรี   4. น.ส.สุรีรัตน   มีดวงจันทร 
     ระดับอุดมศึกษา   1. น.ส.ชนากานต   ทิพยอักษร   2. นายณัฐวัตร   หลาบุญทัน 
28. สภ.พลับพลาชัย วงเงินทุน 38,000.- บาท    
      ระดับมัธยมศึกษา   1. นายธนภัทร   คุณวงศ   2. นายคงภัทร   ศิลาชัย 
   3. น.ส.ปาณิสรา   ชาญประโคน   4. น.ส.วิศรุตา   จุนใจ 
   5. น.ส.รชต   เข็มมา   6. น.ส.นาขวัญ   อาจสาล ี
   7. ด.ช.ไอยเรศ   ยึนประโคน   8. นายศิรวิทย   เกงรัมย 
   9. ด.ช.ปริญญา   ปาประโคน 10. ด.ญ.จารุวรรณ ทิงสุข 
      ระดับอุดมศึกษา   1. น.ส.ธิรัญญาภรณ   แจมใส   2. น.ส.รัตติยา   วิชัย 
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29. สภ.หวยราช วงเงินทุน  26,000.- บาท   
      ระดับประถมศึกษา   1. ด.ช.ทวีโชค โสมะม ี   2. ด.ช.กองภพ นอยพลี 
   3. ด.ญ.รุงรัตน นพรัตน   
      ระดับมัธยมศึกษา   1. นายนิพิฐพนธ คุมภัย   2. น.ส.ปวีณา นามหงษา 
   3. นายบุญบารมี บุญขาว   4. นายปฐวี ย้ิมชัยภูมิ 
      ระดับอุดมศึกษา   1. นายกิรติพล ดวงภักดีรัมย   2. นายสิรวิชญ วันทาคอ 
30. สภ.โนนสุวรรณ วงเงินทุน  34,000.- บาท   
      ระดับประถมศึกษา   1. ด.ช.รักษิต รักสัตย   2. ด.ช.ปฐมพร นนทิจันทร 
      ระดับมัธยมศึกษา   1. น.ส.ชิดชนก ชนะกุล   2. นายบวรนันท งิมขุนทด 
   3. นายอัครวินท เรืองบุญ   4. ด.ญ.อิสรีภรณ แสงหิรัญ 
   5. น.ส.อุบลรัตนา สังขชัย   6. ด.ญ.พรธนัช ลักขษร 
      ระดับอุดมศึกษา   1. นายเดชฤทธ์ิ ดวงดี   2. น.ส.สุพัชราภา มะโนการ 
   3. น.ส.กัลยกร ทันใจ   
31. สภ.โนนดินแดง วงเงินทุน 42,000.- บาท   
      ระดับประถมศึกษา   1. ด.ญ.ณภัทร   จีนฉายยา   2. ด.ญ.พัชรพร   มาสําโรง 
   3. ด.ช.ภูวิศ   แอบศรีหาด   4. ด.ช.ชยุต   สุกใส 
   5. ด.ช.ศุภกร   ตรีกาญจนา   
      ระดับมัธยมศึกษา   1. น.ส.วิภาดา   กุลศรี   2. น.ส.พิมพชนก   พาพาน 
   3. ด.ญ.ญาโนทัย   วงษปญญา   4. น.ส.ชญาดา   ลาภเจริญ 
      ระดับอุดมศึกษา   1. น.ส.เพ็ญพิชชา   กรวยสวัสด์ิ   2. นายกองทัพ   ผลสมหวัง 
   3. น.ส.พันทิกา   ทองนํา   4. น.ส.สิริวิมล   บุญบุตร 
   5. น.ส.วศินี   เพชรโต   
32. สภ.บานใหมฯ วงเงินทุน  32,000.- บาท   
      ระดับประถมศึกษา   1. น.ส.ฐิติภา วารี   
      ระดับมัธยมศึกษา   1. นายพันธกานต   อินนอก   2. น.ส.หทัยทิพย   เทียมไธสง 
   2. น.ส.จันทกานต   นาบํารุง   4. ด.ช.หิมาลัย   เมืองแสน 
   5. ด.ช.ภูรินทร   อินไธสง   6. น.ส.แพรวพรรณ   ตีคล ี
     ระดับอุดมศึกษา   1. น.ส.ศศิวิมล   เทียมจันทึก   2. นายภาณุพงศ   เทศไธสง 
   3. น.ส.จันทะกานต   วิญญายงค   
33. สภ.ชํานิ วงเงินทุน 32,000.- บาท   
      ระดับประถมศึกษา   1. ด.ญ.กุลภัสสร   ปรานกระโทก   2. ด.ญ.กันตกนิษฐ   คงสืบชาติ 
   3. ด.ช.ธิติวุฒิ   ประนามะเส   4. ด.ญ.รักษิณา   สงกูล 
      ระดับมัธยมศึกษา   1. ด.ญ.กฤษติยาภรณ   วิเชียร   2. ด.ช.อิศรานุวัฒน   เกตุชาติ 
   3. น.ส.กชกร   มีแยมภักด์ิ   4. นายณพวรรษ  บุญนาม 
      ระดับอุดมศึกษา   1. นายภูมิชาย   แผวพลสง   2. นายเกียรติภูมิ   ขันทะมวง 
   3. นายสิรวิชญ รัตนธรรมเมธี   
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34. สภ.เฉลิมฯ วงเงินทุน  41,000.- บาท   
      ระดับประถมศึกษา   1. ด.ช.ไชยมงคล   ประกอบสกุล   2. ด.ช.ทินภัทร   เกาประโคน 
   3. ด.ช.ปรัชญา   อาภรณพงษ   4. ด.ญ.จิรารัตน   ชัยชนะ 
   5. ด.ญ.ภคพร   ดีราชรัมย   
      ระดับมัธยมศึกษา   1. ด.ช.ชินพัฒน   จินเจา   2. ด.ช.สิรภพ กาญจนะ 
   3. น.ส.อาภากร   บุตรไทย   4. นายศิวกร   มาตา 
   5. ด.ช.กานตพงศ   ศรีอินทรออน   
      ระดับอุดมศึกษา   1. นายพงษดนัย   ชาติภูธร   2. น.ส.นลินนิภา   แกววิจิตร 
   3. น.ส.จินตจุฑา   เกาศักดา   4. นายวุฒิโรจน   นาคศรี 
35. สภ.แคนดง วงเงินทุน  33,000.- บาท   
      ระดับประถมศึกษา   1. ด.ญ.ณัฐรัชต    ทุมมาลา   2. ด.ญ.ธนพร   สงวนรัมย 
   3. ด.ช.ธรรมธร   เรืองไพศาล   4. ด.ญ.วชิรญาณ   ชัยประเสริฐ 
   5. ด.ช.ศักรินทร   บํารุงธรรม   
      ระดับมัธยมศึกษา   1. ด.ช.ธนพงษ   ชนไพโรจน   2. ด.ช.ยศกร   บุญศรี 
   3. นายภูดิศ   อุสารัมย   4. น.ส.ศศิกานต ทองขาว 
   5. นายวราพล   บาลไธสง   
      ระดับอุดมศึกษา   1. น.ส.ณัฐริกา   โพธิขํา   2. นายสหัสวรรษ   ปะกินําหัง 
36. สภ.ชุมแสง วงเงินทุน  19,000.- บาท   
      ระดับประถมศึกษา   1. ด.ญ.พรรัมภา   ใยเพ็ง   
      ระดับมัธยมศึกษา   1. ด.ช.คชรักษ   เท่ียงคาม   2. นายภคราพล   แอนชัยภูมิ 
   3. นายมนัณชัย   จงใจงาม   
      ระดับอุดมศึกษา   1. น.ส.วรรณพร   ดายรินรัมย   2. นายวชิรวิทย วรรณสุทธ์ิ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

ประมวลภาพ
กิจกรรม 
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การประชุมประจําเดือน 
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ประชุมใหญสามัญประจําป 2561 
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โครงการจัดหาปตตาเลี่ยนเพื่อเปนสวัสดิการใหกับสมาชิกและขาราชการตํารวจ 
ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย 

 

โครงการจัดซ้ือของท่ีระลึกใหกับสมาชิก 
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โครงการจิตอาสาพัฒนา “สายน้ําแหงรัตนโกสินทร” 

โครงการจิตอาสา “คน รัก คลอง” 
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มอบเงินชวยเหลือขาราชการตํารวจท่ีเปนสมาชิกท่ีไดรับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหนาท่ี 
 

 

จัดพวงหรีดเพื่อเปนการแสดงการไวอาลัยใหกับสมาชิกผูเสียชีวิต 
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มอบทุนการศึกษาใหกับบุตรสมาชิก 

การแขงขันกีฬาภายในตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมยประจําป 2562 
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พิธีแสดงมุทิตาจิตแดสมาชิกท่ีเกษียณอายุราชการ 
 

สหกรณออมทรัพยวชิรพยาบาลเขาเยี่ยมชมกิจการ 
 



 

4.2 เรื่องพิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2562 
 

สหกรณออมทรัพยตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย จํากัด มีกําไรสุทธิประจําป 2562 จํานวน  183,935,754.75  บาท
(หนึ่งรอยแปดสิบสามลานเกาแสนสามหม่ืนหาพันเจ็ดรอยหาสิบสี่บาทเจ็ดสิบหาสตางค ) คณะกรรมการดําเนินการ      
ขอเสนอที่ประชุมใหญพิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2562 ซึ่งไดจัดทํารายละเอียดการจัดสรรโดยหลักการแลว
ดังตอไปนี้ 

การจัดสรรกําไรสุทธิประจําป  2562 
ป 2562 ป 2561 

ปนผล  8% 
เฉล่ียคืน  19.50% 

ปนผล  8% 
เฉล่ียคืน  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. เปนเงินปนผลตามหุนท่ีชําระแลวใหจายไดไมเกิน 
   อัตรารอยละ10 ตอปโดยคิดตามสวนระยะเวลา   
   สหกรณฯ คิดใหรอยละ 8 

 
 

81,394,817.00 

 
 

44.25% 

 
 

75,122,724.00 

 
 

40.81% 
4. เปนเงินเฉล่ียคืนใหแกสมาชิกตามสวนจํานวนรวม 
   แหงดอกเบ้ียเงินกู 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 (ผูคํ้าประกัน)  
   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  ตามท่ีเสนอมาจะมีผลดังนี้ 
1. เปนของสมาชิก ( ขอ 3,4 )    
   - ขอ 3. เปนเงินปนผลตามหุนท่ีชําระแลวใหจายได 
     ไมเกินอัตรารอยละ10 ตอปโดยคิดตามสวนระยะเวลา   
     สหกรณฯ คิดใหรอยละ 8 

 
 

44.25% 

 
 

จํานวน 

 
 

81,394,817.00  บาท 
   - ขอ 4. เปนเงินเฉล่ียคืนใหแกสมาชิกตามสวน 
     จํานวนรวมแหงดอกเบ้ียเงินกู สหกรณฯ คิดให 
     รอยละ 19.50 

 
 

29.01% 

 
 

จํานวน 

 
 

53,362,098.00  บาท 
รวม 73.26% จํานวน 134,756,915.00  บาท 

    

2. เปนผลประโยชนของสมาชิก ( ขอ 1,6,7,8 )    
   - ขอ 1. เปนเงินสํารองไมนอยกวารอยละ 10  
     ของกําไรสุทธิ 

 
16.34% 

 
จํานวน 

 
30,048,839.75  บาท 

   - ขอ 6. เปนทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผลไมเกิน 
     รอยละ 2  ของทุนเรือนหุน 

 
0.05% 

 
จํานวน 

 
100,000.00  บาท 

   - ขอ 7. เปนเงินทุนสาธารณประโยชนไมเกินรอยละ 10  
      ของกําไรสุทธิ 

 
2.18% 

 
จํานวน 

 
4,000,000.00  บาท 

   - ขอ 8. เปนเงินทุนสวัสดิการสมาชิก (ผูคํ้าประกัน)  
      ไมเกินรอยละ10 ของกําไรสุทธิ 

 
4.89% 

 
จํานวน 

 
9,000,000.00  บาท 

รวม 23.46% จํานวน 43,148,839.75  บาท 
    

3. เปนของคณะกรรมการและเจาหนาท่ี ( ขอ 5 )    
   - ขอ 5. เปนเงินโบนัสไมเกินรอยละ 10 ของกําไรสุทธิ 3.26% จํานวน 6,000,000.00  บาท 

รวม 3.26% จํานวน 6,000,000.00  บาท 
    

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

 
0.02% 

 
จํานวน 

 
30,000.00  บาท 

รวม 0.02% จํานวน 30,000.00  บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
จากการจัดสรรขางตน 
ไดพิจารณาดวยเหตุผล กลาวคือ 
1. ใหเงินปนผลรอยละ 8  ดวยเหตุผลวา เงินปนผลเปนการใหกําลังใจใหกับสมาชิกท่ีพยายามเก็บออมเงิน

รายเดือนไว และเปนเงินท่ีสมาชิกไดประโยชนกันทุกคน (สมาชิกมีหุน 100.- บาท ไดผลตอบแทน 8.- บาท)   
2. ใหเงินเฉล่ียคืนรอยละ 19.50  ดวยเหตุผลวา รายไดสวนใหญไดมาจากการปลอยสินเช่ือเงินกูใหกับสมาชิก  

จึงเห็นควรใหผลตอบแทนในรูปของเงินเฉล่ียคืนรอยละ 19.50 (สมาชิกเสียดอกเบ้ีย 100.- บาท จะไดคืน 19.50 บาท)  
เทากับวาสมาชิกเสียดอกเบ้ียเงินกูใหกับสหกรณฯ ในอัตรารอยละ  8 ตลอดท้ังป สมาชิกจะเสียดอกเบ้ียเงินกูใหกับ
สหกรณฯ เหลือเพียงรอยละ 6.4 4 บาท ตอป หรือรอยละ 0.5 3 สตางค ตอเดือน ซึ่งเงินเฉล่ียคืนนี้กูจากสถาบัน
การเงินอื่นจะไมมีให 

3. นอกจากจํานวนเงินท่ีสมาชิกไดแลว เงินท่ีเหลือไดปดเขาเปนทุนสํารอง,ทุนสาธารณประโยชน และเงินทุน
สวัสดิการ ซึ่งเปนผลประโยชนสวนรวมตอไป 

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

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

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

......................................................................................................................................................................................... 
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คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย จํากัด ประจําป 2563 จํานวน  15 คน 
ดังนี้ 

ท่ี ยศ  นาม นามสกุล ตําแหนง วาระ / ป 
1. พล.ต.ต.ชาญชัย พงษพิชิตกุล ประธานกรรมการ 2/1 
2. พ.ต.อ.รุทธพล เนาวรัตน กรรมการ 2/2 
3. พ.ต.อ.ภูมิพัฒน ภัทรศรีวงษชัย กรรมการ 2/1 
4. พ.ต.อ.ณรงคฤทธิ ์ ดานสุวรรณ กรรมการ 1/1 
5. พ.ต.อ.กองชาติ เล้ียงสมทรัพย กรรมการ 1/1 
6. พ.ต.อ.ตอศักด์ิ ศรีเสริม กรรมการ 2/1 
7. พ.ต.อ.ชวาล อุทัยพันธุ กรรมการ 1/2 
8. พ.ต.อ.สัมภาษณ ศรีจันทึก กรรมการ 2/2 
9. พ.ต.อ.สุทธิ ภูหริยวงศสุข กรรมการ 2/1 
10. พ.ต.อ.ธีรพล ยมนา กรรมการ 1/2 
11. พ.ต.อ.เจตนสฤษฎิ์ แพงศรีสาร กรรมการ 1/2 
12. พ.ต.อ.สนอง วรรณโคตร กรรมการ 1/2 
13. พ.ต.อ.สมศักด์ิ นิเต็ม กรรมการ 2/1 
14. พ.ต.อ.ประยูร ศาลาทอง กรรมการ 1/2 
15. พ.ต.อ.อดุลย ชัยประสิทธิกุล กรรมการ 1/2 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12 ร.ต.อ.ชํานาญ จารัตน สภ.บานกรวด 30,000.- 
12 ร.ต.อ.ชํานาญ จารัตน สภ.บานกรวด 30,000.- 
12 ร.ต.อ.ชํานาญ จารัตน สภ.บานกรวด 30,000.- 
12 ร.ต.อ.ชํานาญ จารัตน สภ.บานกรวด 30,000.- 
12 ร.ต.อ.ชํานาญ จารัตน สภ.บานกรวด 30,000.- 
12 ร.ต.อ.ชํานาญ จารัตน สภ.บานกรวด 30,000.- 
12 ร.ต.อ.ชํานาญ จารัตน สภ.บานกรวด 30,000.- 
12 ร.ต.อ.ชํานาญ จารัตน สภ.บานกรวด 30,000.- 
12 ร.ต.อ.ชํานาญ จารัตน สภ.บานกรวด 30,000.- 
12 ร.ต.อ.ชํานาญ จารัตน สภ.บานกรวด 30,000.- 
12 ร.ต.อ.ชํานาญ จารัตน สภ.บานกรวด 30,000.- 
12 ร.ต.อ.ชํานาญ จารัตน สภ.บานกรวด 30,000.- 
12 ร.ต.อ.ชํานาญ จารัตน สภ.บานกรวด 30,000.- 
12 ร.ต.อ.ชํานาญ จารัตน สภ.บานกรวด 30,000.- 
12 ร.ต.อ.ชํานาญ จารัตน สภ.บานกรวด 30,000.- 
12 ร.ต.อ.ชํานาญ จารัตน สภ.บานกรวด 30,000.- 
12 ร.ต.อ.ชํานาญ จารัตน สภ.บานกรวด 30,000.- 
12 ร.ต.อ.ชํานาญ จารัตน สภ.บานกรวด 30,000.- 
12 ร.ต.อ.ชํานาญ จารัตน สภ.บานกรวด 30,000.- 
12 ร.ต.อ.ชํานาญ จารัตน สภ.บานกรวด 30,000.- 
12 ร.ต.อ.ชํานาญ จารัตน สภ.บานกรวด 30,000.- 
12 ร.ต.อ.ชํานาญ จารัตน สภ.บานกรวด 30,000.- 
12 ร.ต.อ.ชํานาญ จารัตน สภ.บานกรวด 30,000.- 
12 ร.ต.อ.ชํานาญ จารัตน สภ.บานกรวด 30,000.- 
12 ร.ต.อ.ชํานาญ จารัตน สภ.บานกรวด 30,000.- 
12 ร.ต.อ.ชํานาญ จารัตน สภ.บานกรวด 30,000.- 
12 ร.ต.อ.ชํานาญ จารัตน สภ.บานกรวด 30,000.- 
12 ร.ต.อ.ชํานาญ จารัตน สภ.บานกรวด 30,000.- 
12 ร.ต.อ.ชํานาญ จารัตน สภ.บานกรวด 30,000.- 
12 ร.ต.อ.ชํานาญ จารัตน สภ.บานกรวด 30,000.- 
12 ร.ต.อ.ชํานาญ จารัตน สภ.บานกรวด 30,000.- 
12 ร.ต.อ.ชํานาญ จารัตน สภ.บานกรวด 30,000.- 
12 ร.ต.อ.ชํานาญ จารัตน สภ.บานกรวด 30,000.- 
12 ร.ต.อ.ชํานาญ จารัตน สภ.บานกรวด 30,000.- 
12 ร.ต.อ.ชํานาญ จารัตน สภ.บานกรวด 30,000.- 
12 ร.ต.อ.ชํานาญ จารัตน สภ.บานกรวด 30,000.- 
12 ร.ต.อ.ชํานาญ จารัตน สภ.บานกรวด 30,000.- 
12 ร.ต.อ.ชํานาญ จารัตน สภ.บานกรวด 30,000.- 
12 ร.ต.อ.ชํานาญ จารัตน สภ.บานกรวด 30,000.- 
12 ร.ต.อ.ชํานาญ จารัตน สภ.บานกรวด 30,000.- 
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