
 

“การใช้จ่ายอย่างประหยดันั้น จะเป็นหลกัประกัน 
ความสมบูรณ์พูนสุขของผู้ประหยัดเอง และครอบครัว 

ช่วยป้องกันความขาดแคลนในวันข้างหน้า 
การประหยัดดังกล่าวนี้ จะมีผลดีไม่เฉพาะแก่ผู้ที่ประหยัด

เท่านั้น 
ยังเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติด้วย” 

 
 

พระราชด ารัสพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว 
เนื่องในวันขึ้นปีใหม่  ๓๑ ธันวาคม ๒๕๐๒ 

 
 



 
สารจาก 

พลต ารวจตรี สุวรรณ   เอกโพธิ์ 
รองผู้บัญชาต ารวจภูธรภาค ๓ 

ในวันจันทร์ท่ี  ๑๒ ตุลาคม 255๘ 
****************************** 

  สหกรณ์ออมทรัพย์  เป็นสถาบันการเงินท่ีช่วยแก้ไขปัญหาด้านการเงินให้แก่สมาชิกและ
ส่งเสริมให้สมาชิกมีค่านิยมในการประหยัด  การอดออม  รู้จักช่วยเหลือตนเอง และช่วยเหลือ   ซึ่งกัน
และกัน ท่ีสําคัญการบริหารงานสหกรณ์ยังเป็นแนวทางการเสริมสร้างและสนับสนุนหลักประชาธิปไตย 
และเป็นแหล่งสวัสดิการแบบเกื้อกูลกันในการทํางาน  กิจการสหกรณ์ออมทรัพย์จึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
ต่อมวลสมาชิก 
  สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จํากัด คณะกรรมการดําเนินการ  ได้ช่วยกัน
พัฒนาสหกรณ์ฯ ให้เจริญก้าวหน้า ได้รับความเช่ือมั่นและยกย่องจากมวลสมาชิก ตลอดท้ังองค์กร
เกี่ยวกับสหกรณ์  จะเห็นได้จากการบริหารจัดการเพื่อให้สมาชิกได้รับประโยชน์และสวัสดิการสูงสุด 
ภายใต้หลักการและอุดมการณ์ของสหกรณ์  ท้ังอัตราดอกเบี้ยเงินฝากท่ีสูงกว่าธนาคาร อัตราดอกเบี้ย
เงินกู้ที่ตํ่ากว่าธนาคาร  รวมถึงการจัดสวัสดิการให้สมาชิกอย่างพอเพียง เช่น ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร
สมาชิกและโครงการสวัสดิการต่างๆ 
  ในฐานะเคยดํารงตําแหน่งประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จํากัด  
ขอขอบคุณสมาชิก คณะกรรมการดําเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้สอบบัญชี และฝุายจัดการ ท่ีมีส่วน
เกื้อหนุนให้การดําเนินงานของสหกรณ์เป็นไปด้วยความก้าวหน้าและมั่นคง 
  ในโอกาสน้ี ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักด์ิสิทธิ์ท้ังหลายในสากลโลก  จงดล
บันดาลให้สมาชิกทุกท่าน พร้อมครอบครัวประสบความสุขความเจริญโดยท่ัวกัน 
 
 
     
                                          พลตํารวจตรี 
         ( สุวรรณ   เอกโพธิ์ ) 
                          รองผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค ๓      
 
 
 
 
 
 
 



 
 

สารจาก 
พันต ารวจเอก ฉัตรวรรษ   แสงเพชร 

รองประธานกรรมการ ท าหน้าที่แทนประธานกรรมการ 
สหกรณอ์อมทรพัยต์ ารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จ ากดั 

ในวันจันทร์ที่  ๑๒ ตุลาคม 255๘ 
****************************** 

เรียน ท่านสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จํากัด ทุกท่าน 
  ในรอบปีที่ผ่านมา สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จํากัด ภายใต้การบริหารงานของคณะกรรมการ
ดําเนินการชุดที่ ๔๒ และ ๔๒/๒  โดยยึดหลักธรรมาภิบาลและค่านิยมสหกรณ์ เป็นเคร่ืองมือคุ้มครองการดําเนินการ โดยมีหลักการ
และวิธีการสหกรณ์เป็นเคร่ืองมือในการปฏิบัติงาน ภายใต้อุดมการณ์สหกรณ์ เพื่อส่วนรวม เปูาหมายอันสูงสุดของชีวิตชาวสหกรณ์  
ในอันที่จะแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม ของบรรดาสมาชิก ให้มีความอยู่ดี กินดี และมีสันติสุข  โดยการช่วยเหลือตนเองและ
ช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ประหยัด ซ่ือสัตย์ อดออม  เพื่อให้คุณค่าของสหกรณ์เกิดผลเป็นรูปธรรม และ
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่มวลสมาชิก  ทั้งน้ีสหกรณ์ได้รับความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ จากสมาชิกทุกท่าน ทําให้การดําเนินงานของ
สหกรณ์มีความเจริญก้าวหน้า ม่ันคงตามลําดับ 
  ผลการดําเนินการในรอบปีที่ผ่านมา สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จํากัด  มีทุนดําเนินการทั้งสิ้น
จํานวน  3,085,844,735.04 บาท มีกําไรสุทธ ิ 133,566,305.49 บาท คณะกรรมการ  ได้จัดสรรกําไรสุทธิคืนให้กับสมาชิกเป็นเงินปัน
ผล ๘% และเฉลี่ยคืน ๑๖%  ในขณะเดียวกัน การบริหารงานของสหกรณ์ฯ ยึดหลักการบริหารงาน บริหารคน และบริหารเงิน ให้
สอดคล้องกับโลกยุคใหม่ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  การแข่งขันทางการค้าและการลงทุน ย่อมมีผลกระทบต่อการดําเนินการของ
สหกรณ์ฯ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จึงต้องคํานึงถึงความม่ันคงเป็นหลัก จึงจัดให้มีระบบประกันเข้ามาเก่ียวข้องเพื่อเป็นการรองรับความ
เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้  โดยไม่คาดฝัน  ซ่ึงจะทําให้ภาระหน้ีสินตกกับผู้ค้ําประกัน ทายาท กองทุนสวัสดิการของสหกรณ์ฯ รวมถึงเงิน
อ่ืน  ๆที่ไม่เก่ียวกับสหกรณ์ฯ จะต้องได้รับผลกระทบน้อยที่สุด  ทั้งน้ีด้วยความร่วมมือ ร่วมใจ ของสมาชิกเป็นส่วนรวม 
  การบริหารในสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จํากัด ของคณะกรรมการชุดน้ี  ยึดหลักปลอดภัยไว้
ก่อน พยายามใช้เงินทุนภายในเป็นหลัก ระดมเงินออมระยะยาว ยึดม่ันในหลักเกณฑ์และวินัยทางการเงิน เข้มงวดในการปล่อยเงินกู้ 
ลดค่าใช้จ่าย ใช้เทคโนโลยี เพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ บริหารงานโปร่งใส ใส่ใจให้การศึกษา  แก่สมาชิกด้วยทุนการศึกษาให้กับบุตร
สมาชิกจากเดิม ๖๐๐,๐๐๐.- บาท เพิ่มเป็น ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท รวมถึงทุนสาธารณประโยชน์แก่สมาชิกที่ได้รับบาดเจ็บจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ ซ่ึงจะกําหนดระเบียบถือใช้ใหม่ และเพิ่มสวัสดิการอ่ืน  ๆอีก ตามความเหมาะสมต่อไป 
  โอกาสน้ี  ในนามคณะกรรมการดําเนินการ ขอขอบคุณ ฝุายส่งเสริมและฝุายตรวจสอบทุกท่าน     ที่ให้ความ
ร่วมมือเป็นที่ปรึกษา ให้คําแนะนําที่ดีและเข้าร่วมประชุมชี้แจง ไขข้อข้องใจในทุกคร้ัง และขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่เข้าร่วม
ประชุมในวันน้ี  ขออํานาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก ที่ทุกท่านเคารพนับถือ จงปกปูองคุ้มครองท่าน
และครอบครัวตลอดไป 
 
                                               พันตํารวจเอก 
        ( ฉตัรวรรษ   แสงเพชร ) 
                   รองประธานกรรมการ ทําหน้าทีแ่ทนประธานกรรมการ 
                      สหกรณ์ออมทรัพยต์ํารวจภูธรจงัหวดับุรีรัมย์ จํากัด 
 
 
 
 
 



 
พ.ต.อ.ฉตัรวรรษ  แสงเพชร 

รองประธานกรรมการ 
ท าหน้าท่ีแทนประธานกรรมการ 

 
พ.ต.อ.ประยุทธ  โพธ์ิแก้วกุล 
รองประธานกรรมการ 

 
พ.ต.อ.ณรงค์ฤทธ์  ด่านสวุรรณ์ 

รองประธานกรรมการ 

 
พ.ต.อ.ชาญชัย  พงษ์พิชิตกลุ 

รองประธานกรรมการ 

 
พ.ต.อ.สรุชัย  สงัขพฒัน์ 
รองประธานกรรมการ 

 
พ.ต.อ.ประยุทธ  โพธ์ิแก้วกุล 

เหรัญญิก 

 
พ.ต.อ.ณรงค์ฤทธ์ิ  ด่านสวุรรณ์ 

เลขานกุาร 

 
คณะกรรมการด าเนนิการชุดที่ 42/2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
พ.ต.อ.พิศิษฎ์  ศรีสพุล 

กรรมการ 

 
พ.ต.อ.สถิตย์  โพธิมาศ 

กรรมการ 

 
พ.ต.อ.ชวาล  อทุยัพนัธุ์ 

กรรมการ 

 
พ.ต.อ.สมภพ  สงัข์กรทอง 

กรรมการ 

 
 

พ.ต.อ.ขจรศกัด์ิ  ตาปนานนท ์
กรรมการ 

 
พ.ต.อ.ชัชวาลย์  เปาอินทร์ 

กรรมการ 

 
พ.ต.อ.สิทธิพล  แสนสโุพธ์ิ 

กรรมการ 

 
พ.ต.อ.สมดลุย์  ลกึประโคน 

กรรมการ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
 
 
 
 
 
 
 

ผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบกิจการ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
พ.ต.อ.สนอง  วรรณโคตร 

กรรมการ 

 

 
น.ส.อารีรัตน์  สมานดษุณี 

ผู้ตรวจสอบกิจการ 

 
 
 
 
 

 
นายบุญจนัทร์  แม้นศิริ 

หัวหน้าส านักงานตรวจบัญชี 
สหกรณ์บรีุรัมย์ 

 

 
 
 



 
รายนามท่ีปรึกษาคณะกรรมการ 

  1. พ.ต.อ. รุทธพล เนาวรัตน์ ผกก.สภ.เมืองบุรรีัมย ์
  2. พ.ต.อ. อดุลย์ ชัยประสทิธิกุล ผกก.สืบสวน ภ.จว.บรุีรัมย ์
  3. พ.ต.อ. ภูมิพัฒน์ ภัทรศรีวงษ์ชัย ผกก.สภ.กระสงั 
  4. พ.ต.อ. สัมภาษณ์ ศรีจันทึก ผกก.สภ.แคนดง 
  5. พ.ต.อ. สมชัย โสภณปัญญาภรณ์ ผกก.สภ.เฉลิมพระเกียรต ิ
  6. พ.ต.อ. ครรชิต รัตนชูวงศ์ ผกก.สภ.ทะเมนชัย 
  7. พ.ต.อ. สนม อุไรรักษ์ ผกก.สภ.นางรอง 
  8. พ.ต.อ. วิทวัฒน์ ชินคํา ผกก.สภ.โนนดินแดง 
  9. พ.ต.อ. ศักดิ์ชาย โรจนร์ัตนางกรู ผกก.สภ.บ้านกรวด 
10. พ.ต.อ. เอนก ทับสงูเนิน ผกก.สภ.บ้านด่าน 
11. พ.ต.อ. ชนินทร ์ จิตรแจง้ ผกก.สภ.ประโคนชัย 
12. พ.ต.อ. โรมรัน จินดานุภาพ ผกก.สภ.ปะคํา 
13. พ.ต.อ. ปิยะชาติ ศิริมณฑา ผกก.สภ.พลับพลาชัย 
14. พ.ต.อ. สานนท ์ สามนปาล ที่ปรกึษา 
15. พ.ต.อ. พัฒนกลุ บุญหลาย ผกก.สภ.ละหานทราย 
16. พ.ต.อ. สุทธิ ภู่หริย์วงค์สุข ผกก.สภ.ลําดวน 
17. พ.ต.อ. พงศ์ศักดิ ์ สุขอิ่ม ผกก.สภ.ลําปลายมาศ 
18. พ.ต.อ. บัณฑิต อ่อนสาคร ผกก.สภ.หนองกี ่
19. พ.ต.อ. เชิดชัย เปรมปรีดิ ์ ผกก.สภ.หนองหงส ์
20. พ.ต.ท. อํานาจ บุญทา สวญ.สภ.โคกกระชาย 
21. พ.ต.ท. ประดิษฐ ์ อรุณดี สวญ.สภ.ถาวร 
22. พ.ต.ท. เวชบุตร ชมบุญ สวญ.สภ.บ้านบัว 
23. พ.ต.ท. รัฐพล ปูองกัน สวญ.สภ.หินเหล็กไฟ 
24. พ.ต.ท. วิศิษฎ์ บัวสง่าวงศ์ สวญ.สภ.ชุมแสง 
25. พ.ต.ท. วิเชียร พรหนองแสน สว.สภ.โนนเจริญ 
26. พ.ต.ท. ภูวดิท ปิติภัทรชนากร สว.สภ.หนองไทร 
27. พ.ต.ท. จักรพงษ์ ทาสุวรรณ สว.สภ.หนองไมง้าม 
28. พ.ต.ท. อนันต ์ ทองบรรเทงิ สว.กก.สืบสวน ภ.จว.บุรรีัมย ์

 

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



 
เจ้าหน้าทีฝ่่ายจัดการสหกรณ์ออมทรพัย์ต ารวจภูธรจังหวัดบุรรีัมย์ จ ากัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
นางจิรพร  ตนัตาปกุล 

ผู้จดัการ 

 
นางพรพรรณ   ศรีสังวรณ์ 

รองผู้จัดการ 

 
นางปานรดา   คงพลปาน 
หัวหน้าฝ่ายบัญชีและสินเช่ือ 

 
นางทัศนีย์   โพธ์ิกลาง 

หัวหน้าฝ่ายการเงินและธุรการ 

 

 
นางพชัรี   จั่นเทศ 

เจ้าหน้าท่ีประจ าหน่วย 

 
น.ส.กนกวรรณ   วิมลพล 
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วาระที่ 1 
เรื่องประธานแจ้งเพ่ือทราบ 

 

ประธานฯ แนะนําผู้เข้าร่วมประชุมใหญ่ให้ที่ประชุมทราบ พร้อมกล่าวต้อนรับ ผู้แทนสํานักงานสหกรณ์
จังหวัดบุรีรัมย์ , ผู้แทนสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ , ผู้สอบบัญชี  และผู้ตรวจสอบกิจการ ด้วยความยินดีเป็น
อย่างยิ่ง  
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............................................................................................................................. ............................................................   
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วาระที่ 2 

เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  2557 
วันศุกรท์ี่  10 ตุลาคม พ.ศ.2557 

ณ หอประชุมธรรมจาร ี
****************************** 
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  9. พ.ต.อ.สถติย ์ โพธิมาศ กรรมการ 
10. พ.ต.อ.ชวาล อุทัยพันธ์ กรรมการ 
11. พ.ต.อ.โรมรัน จินดานุภาพ กรรมการ 
12. พ.ต.อ.วิสูตร คงอ้วน กรรมการ 
13. พ.ต.อ.สนอง วรรณโคตร กรรมการ 
14. พ.ต.อ.สุธีร์ ตรุโนภาส กรรมการ 
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  4.  พ.ต.อ.ไพรัช สุขสงญาต ิ ผกก.สภ.คูเมือง 
  5.  พ.ต.อ.พินิจ กิจเจา ผกก.สภ.แคนดง 
  6.  พ.ต.อ.สมภพ สังข์กรทอง ผกก.สภ.ชํานิ 
  7.  พ.ต.อ.ครรชิต รัตนชูวงศ ์ ผกก.สภ.ทะเมนชัย 
  8.  พ.ต.อ.ประจวบ หมอกยา ผกก.สภ.นางรอง 

 
 
 
 
 
 
 



- 4 - 
 

  9.  พ.ต.อ.ชัชวาลย ์ เปาอินทร์ ผกก.สภ.โนนสุวรรณ 
10.  พ.ต.อ.เอนก ทับสูงเนิน ผกก.สภ.บ้านด่าน 
11.  พ.ต.อ.ขจรศักดิ ์ ตาปนานนท ์ ผกก.สภ.บ้านใหม่ฯ 
12.  พ.ต.อ.สานนท ์ สามนปาล ผกก.สภ.ประโคนชัย 
13.  พ.ต.อ.พงศ์พันธ ์ พลวงษ์ศรี ผกก.สภ.พุทไธสง 
14.  พ.ต.อ.ยคุลเดช ตันสกุล ผกก.สภ.ละหานทราย 
15.  พ.ต.อ.จิรวุฒิ ทิศเสถยีร ผกก.สภ.ลําดวน 
16.  พ.ต.อ.ณรงค์ฤทธิ ์ มณีโชต ิ ผกก.สภ.ลําปลายมาศ 
17.  พ.ต.อ.สิทธิพล แสนสุโพธ์ิ ผกก.สภ.หนองสองห้อง 
18.  พ.ต.อ.เชดิชยั เปรมปรีดิ ์ ผกก.สภ.หนองหงส ์
19.  พ.ต.อ.พงษ์พันธ ์ บรรจงจิตร ผกก.สภ.ห้วยราช 
20.  พ.ต.อ.สมดุลย ์ ลึกประโคน พงส.ผู้ทรงคุณวฒุิกลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.บุรีรัมย ์
21.  พ.ต.ท.อํานาจ บุญทา สวญ.สภ.โคกกระชาย 
22.  พ.ต.ท.ประดิษฐ ์ อรุณดี สวญ.สภ.ถาวร 
23.  พ.ต.ท.เวชบุตร ชมบุญ สวญ.สภ.บ้านบัว 
24.  พ.ต.ท.รัฐพล ปูองกัน สวญ.สภ.หินเหล็กไฟ 
25.  พ.ต.ท.วิศิษฎ ์ บัวสง่าวงศ ์ สว.สภ.ชุมแสง 
26.  พ.ต.ท.วิเชียร พรหนองแสน สว.สภ.โนนเจริญ 
27.  พ.ต.ท.ภูวดิท ปิติภัทรชนากร สว.สภ.หนองไทร 
28.  พ.ต.ท.จักรพงษ ์ ทาสุวรรณ สว.สภ.หนองไม้งาม 
29.  พ.ต.ท.อนันต ์ ทองบรรเทงิ สว.กก.สืบสวน ภ.จว.บุรีรัมย ์

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
  1.  พล.ต.ต.สวุรรณ เอกโพธ์ิ ผู้บังคับการตาํรวจภูธรจงัหวดับุรีรัมย ์
  2.  คุณทวีพฒัน์ เหล่าบรรเทา ผู้อํานวยการกลุ่มจัดตัง้และสง่เสริมสหกรณ์ 
  3.  คุณศิริวรรณ ศรีนุต นักวิชาการชํานาญการ 
  4.  คุณจิรัชติกานต ์ ทั่วประโคน นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชํานาญการพิเศษ รักษาการตําแหน่ง

หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ 
  5.  คุณเอ่ียม จันท์เทวนุมาส ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ 
  6.  คุณอารีรัตน์ สมานดุษณี ผู้ตรวจสอบกิจการ 
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ระเบียบวาระที่  1.     เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
 ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมและแนะนําผู้เข้าร่วมประชุมใหญ่ให้ที่ประชุมทราบ พร้อมกล่าวต้อนรับ,ผู้แทน 
สํานักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ , ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ และผู้ตรวจสอบกิจการด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่ง 
มติที่ประชุม     รับทราบ 
ระเบียบวาระที่  2.     เรื่องรับรองรายงานการประชุม                    

2.1 รบัรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  2556                                                                                                                                                                      
2.2 รบัรองรายงานการประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่ 1/2557 

มติที่ประชุม     รับรอง 
ระเบียบวาระที่  3.     เรื่องรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี  2557 

ประธานฯ ที่ประชุมมอบหมายให้เลขานุการสรุปรายงานผลการดําเนินงานประจําปี  2557 
มติที่ประชุม     รับรอง 
ระเบียบวาระที่  4.     เรื่องรายงานการตรวจสอบกจิการ 
 ประธานฯ มอบให้นางสาวอารีรัตน์  สมานดษุณี  ผูต้รวจสอบกิจการเป็นผู้รายงาน 
มติที่ประชุม     รับทราบ 
ระเบียบวาระที่  5.     เรื่องพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.2557 

ประธานฯ เสนอว่า  นายทะเบียนสหกรณ์ได้มอบหมายให้ คุณเอ่ียม  จันท์เทวนุมาส เป็นผู้สอบบัญชีประจําปีการเงิน 
2557  ตามบัญชีกําไรขาดทุนและงบดุลที่ผู้สอบบัญชีได้ทําการตรวจสอบแล้ว 
มติที่ประชุม     อนุมัติ 
ระเบียบวาระที่  6.     เรื่องพิจารณาจัดสรรก าไรสทุธิประจ าปี 2557 
 ประธานฯ เสนอให้ทีป่ระชุมพิจารณาจดัสรรกําไรสุทธิประจําป ี255                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
7 จํานวน  123,304,336.96 บาท   
ซ่ึงคณะกรรมการได้จัดทํารายละเอียดการจัดสรรโดยหลักการแล้ว 
มติที่ประชุม     อนุมัติ 
ระเบียบวาระที่  7.     เรื่องการเลอืกต้ังผู้ตรวจสอบกิจการประจ าปี 2558 
 ในที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2556  ได้เลือกนางสาวอารีรัตน์  สมานดุษณี  เป็นผู้ตรวจสอบกิจการประจําปี  
2557  ซ่ึงมีวาระการทํางาน 1 ปี  สหกรณ์ต้องเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการประจําปี 2558 จํานวน  1 คน แทนคนเดิมที่ครบ
วาระแต่ผู้ที่ครบวาระอาจได้รับเลือกตั้งซํ้าอีกได้  
มติที่ประชุม     มีมติให้ นางสาวอารีรัตน์  สมานดุษณี  เป็นผู้ตรวจสอบกิจการประจําปี 2558 
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ระเบียบวาระที่  8.      เร่ืองการโอนการตรวจสอบบัญชสีหกรณ์จากภาคเอกชนกลับสู่ภาครัฐ 
 ตามท่ีกรมตรวจบัญชสีหกรณ์ได้จดัให้มีการนําร่องโอนกลับสหกรณ์ ให้ผู้สอบบญัชภีาครัฐตรวจสอบบัญชีจังหวัดละ 1 
แห่ง ตัง้แต่ปงีบประมาณ 2556  สําหรับสหกรณ์ที่มอบหมายใหผู้้สอบบัญชีภาคเอกชนตรวจสอบบัญชี และมีประกาศนาย
ทะเบียนสหกรณ์แจ้งรายชื่อให้สหกรณ์ออมทรัพย์ตาํรวจภูธรจงัหวัดบุรีรัมย์ จํากัด เป็นเปูาหมายโอนกลับให้ผู้สอบบัญชภีาครัฐ
ตรวจสอบบญัชีปงีบประมาณ 2558 
 จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 
มติที่ประชุม     รับทราบ 
ระเบียบวาระที่  9.     เรื่องพิจารณาก าหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ าประกันประจ าปีสิ้นสุด 30 ก.ย.2558 
 ในปี 2557 น้ี  คณะกรรมการเห็นควรกําหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ําประกันประจําปีสิ้นสุด 30 ก.ย.2558 ไว ้
ไม่เกิน  2,500 ล้านบาท เทา่เดิม 
มติที่ประชุม     พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ให้สหกรณ์ฯ กําหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ําประกันประจําปีสิ้นสดุวันที่  30 
กันยายน 2558  ไว้ไม่เกิน  2,500 ลา้นบาท ( สองพันห้าร้อยล้านบาทถ้วน ) เท่าเดิม 
ระเบียบวาระที่  10.     เรือ่งการพิจารณางบประมาณรายจ่ายและประมาณการรายรับประจ าปี 2558 
 ประธานฯ ไดเ้สนอที่ประชุมใหญเ่พื่ออนุมัต ิ
มติที่ประชุม     อนุมัตติามเสนอ 
ระเบียบวาระที่  11.     เรือ่งการเลือกต้ังคณะกรรมการด าเนินการปี 2558 
 ในปี 2557 มีกรรมการทีต่้องเลือกตัง้ใหม่จํานวน  10 คน เป็นกรรมการที่พ้นจากตําแหน่งโดยครบตามวาระและออก
โดยพ้นจากตําแหน่งตามข้อบังคับฯ รวมจํานวน  10 คน 
มติที่ประชุม      

- เลือกตําแหน่งที่ว่างลงก่อนครบวาระ  1 คน เป็นตาํแหน่งประธาน คือ 
1. พล.ต.ต.สุวรรณ เอกโพธ์ิ  ประธานกรรมการ 
- เลือกตําแหน่งทีค่รบวาระ  9 คน คือ 
1. พ.ต.อ.พัชระ  จันทบาล กรรมการ 
2. พ.ต.อ.ดาํรง  รอดโพธ์ิทอง กรรมการ 
3. พ.ต.อ.ณรงค์ฤทธิ ์ ด่านสุวรรณ กรรมการ 
4. พ.ต.อ.ชาญชยั  พงษ์พชิิตกุล กรรมการ 
5. พ.ต.อ.สุวิจักษณ์ จันทร์เยี่ยม กรรมการ 
6. พ.ต.อ.ชวาล  อุทัยพันธ์กรรมการ 
7. พ.ต.อ.สุธีร์  ตรุโนภาส กรรมการ 
8. พ.ต.อ.ขจรศักดิ ์ตาปนานนท ์ กรรมการ 
9. พ.ต.อ.ณรงค์ฤฑธิ ์ มณีโชต ิ  กรรมการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 7 - 
 
ระเบยีบวาระที่  12.     เรือ่งความเห็นและข้อเสนอแนะของหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง 
ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ 

นางจิรัชติกานต์  ทั่วประโคน ตําแหน่ง นักวิชาการตรวจบัญชีชํานาญการพิเศษ ได้กล่าวว่า ขอแสดงความยินดี       กับ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จํากัด  ที่มีการบริหารงานที่ดีซ่ึงการปิดบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2557      แต่สามารถ
รับรองงบแสดงฐานะการเงินของสหกรณ์ภายในวันที่  3 ตุลาคม 2557 แสดงให้เห็นว่าสหกรณ์มีศักยภาพการบริหารงานของ
คณะกรรมการและฝุายจัดการมีการควบคุมภายในดีมาก หากการควบคุมภายในไม่ดี  ไม่สามารถปิดบัญชีได้ ในส่วนของ   การจัดสรร
กําไรสุทธิ ต้องขอชื่นชมสหกรณ์ฯ มีการจัดสรรตามข้อบังคับของสหกรณ์อย่างดีในเรื่องของทุนสํารอง สหกรณ์ฯ ได้จัดสรรร้อยละ 
18.96  ซ่ึงเป็นการสะสมทุน โดยทุนสํารองน้ีไม่มีต้นทุนและไม่สามารถนํามาใช้จ่ายได้ จะสามารถใช้ได้ก็ต่อเม่ือสหกรณ์ขาดทุน  ดังน้ัน 
ขออวยพรให้สหกรณ์ฯ เจริญก้าวหน้า และเป็นที่พึ่งของมวลสมาชิกต่อไป 
 

สหกรณ์จังหวัด 
นายทวีพัฒน์  เหล่าบรรเทา ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่า  ขอแสดงความยินดี     กับ

สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จํากัด ที่มีผลการดําเนินงานในปีน้ีมีกําไรสูงกว่าปีที่แล้ว หากมีการเปรียบเทียบงบแสดง
ฐานะการเงิน ปรากฏว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ มีการบริหารงานอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ด้านของค่าใช้จ่ายมีอัตราต่ํามี
การควบคุมเป็นอย่างดี ในส่วนของค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและการลงทุนเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว ซ่ึงเป็นไปตามสภาวะเศรษฐกิจ เจ้าหน้ีเงินกู้เพิ่ม
อัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นกับสหกรณ์ฯ แต่สหกรณ์ฯ ก็ยังรับภาระดอกเบี้ยไว้ส่วนหน่ึงโดยไม่ขึ้นดอกเบี้ยเงินกู้แก่สมาชิก  โดยสหกรณ์ฯ ไม่
แสวงหาผลกําไรจากสมาชิกซ่ึงเป็นสหกรณ์โดยแท้จริง และเอ้ือประโยชน์ให้กับสมาชิกอย่างสูงสุด 
ระเบียบวาระที่  13.     เรือ่งอื่น ๆ ( ถ้ามี) 
- ประธานฯ ได้กลา่วว่า สมาชิกท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือข้อซักถามเร่ืองใดหรือไม่ 
- ไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอแนะหรือซักถามเร่ืองใด 
- ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมและสมาชิกทุกท่านทีเ่ข้าร่วมประชุมในวันน้ี และปิดการประชุมฯ 
 

    เลิกประชุมเวลา  12.30 น. 
 

 ( ลงชี่อ ) พล.ต.ต. สุวรรณ   เอกโพธ์ิ         ประธานในที่ประชมุ 
                                                                              ( สุวรรณ   เอกโพธ์ิ )  
              

 ( ลงชื่อ )  พ.ต.อ.พัชระ   จันทบาล            เลขานุการ / ผู้จดบันทึก                                                                      
                       ( พัชระ   จันทบาล ) 

 
 
  มติที่ประชุม..........ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท ์ รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัประจําป ี2557.... 
................................................................................................................................................................... 
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วาระที่ 3 
เรื่องรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2558 

 
1. รายงานกิจการท่ัวไป 
 ในรอบปีทางบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่  30 กันยายน 2558  สรุปผลการดําเนินงานของสหกรณ์ฯ เปรียบเทียบกับ
ปีก่อน ดังนี ้
ที่ รายการ รอบปีทางบัญชี เพิ่มข้ึน/ 
  ณ 30 ก.ย.2558 ณ 30 ก.ย. 2557 ลดลง 
1 จํานวนสมาชิก 2,890 2,925 - 35 
2 สินทรพัย์รวม 3,085,844,735.04 2,990,691,477.12 + 95,153,257.92 
3 หนี้สิน 2,067,121,709.50 2,076,105,116.07 - 8,983,406.57 
4 ทุนของสหกรณ์ 1,018,723,025.54 914,586,361.05 + 104,136,664.49 
5 ทุนสํารอง 124,386,303.16 101,033,778.20 + 23,352,524.96 
6 ทุนสะสมตามข้อบังคับ 7,852,396.89 6,965,615.89 + 886,781.00 
7 ทุนเรอืนหุ้น 752,918,020.00 683,282,630.00 + 69,635,390.00 
8 เงินรบัฝาก 161,020,480.83 135,434,078.54 + 25,586,402.29 
9 เงินกู้ยืมระหว่างป ี 5,234,292,302.52 5,526,509,352.64 - 292,217,050.12 
10 เงินกู้ยืมชําระระหว่างป ี 5,277,755,563.72 5,445,539,524.75 - 167,783,961.03 
11 เงินกู้ยืมคงเหลอื 1,782,696,449.74 1,826,159,710.94 - 43,463,261.20 
12 เงินใหส้มาชิกกูร้ะหว่างป ี 1,072,763,190.00 1,346,336,747.00 - 273,573,557.00 
13 สมาชิกชําระคืนเงินกูร้ะหว่างป ี 978,910,399.00 1,082,956,038.00 - 104,045,639.00 
14 ลูกหนีเ้งินกู้คงเหลอืสิ้นป ี 3,065,366,053.00 2,971,513,262.00 + 93,852,791.00 
15 รายได ้ 244,658,576.57 230,631,691.49 + 14,026,885.07 
16 ค่าใช้จ่าย 111,092,271.07 107,327,354.53 + 3,764,916.54 
17 กําไรสุทธิ 133,566,305.49 123,304,336.96 + 10,261,968.53 
18 เงินปันผล 8% 8%   
19 เงินเฉลี่ยคืน 16% 15%   
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2.  จ านวนสมาชิก 

มีสมาชิกเพิ่มข้ึน และลดลงเปรียบเทียบกบัปีที่ผ่านมา ดังนี ้
ที่ รายการ ปี 2558 (คน) ปี 2557 (คน) เพิ่มขึ้น /ลดลง 

1 สมาชิกยกมาต้นป ี 2,925 2,827 + 98 
2 สมาชิกเข้าใหม่ระหว่างป ี 37 201 - 164 
3 ลาออก 46 87 - 41 
4 ถึงแก่กรรม 26 16 + 10 
5 สมาชิกคงเหลือปลายป ี 2,890 2,925 - 35 

 

จ านวนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จ ากัด 
ณ วันท่ี  30 กันยายน 2558 

สมาชิกสหกรณ์ จํานวนคน ร้อยละ 
ข้าราชการประจํา 2,478 85.75 
ข้าราชการบํานาญ 246 8.51 
สมาชิกต่างจังหวัด 166 5.74 

รวม 2,890 100 
 
3.  ทุนเรือนหุ้น 
 การถือหุ้นของสมาชิกเปรียบเทียบกบัปีทีผ่่านมา ดังนี ้
ที่ รายการ ปี 2558 (บาท) ปี 2557 (บาท) เพิ่มขึ้น/ลดลง 

1 ทุนเรอืนหุ้นยกมาต้นป ี 683,282,630.00 593,540,010.00 + 89,742,620.00 
2 ซื้อหุ้นเพิ่มในระหว่างป ี 85,513,490.00 106,146,080.00 - 20,632,590.00 
3 จ่ายคืนหุ้นในระหว่างป ี 15,878,100.00 16,403,460.00 - 525,360.00 
4 ทุนเรอืนหุ้นปลายปีคงเหลอื 752,918,020.00 683,282,630.00 + 69,635,390.00 

 

* สมาชิกมีหุ้นเฉลี่ยคนละ   260,500.- บาท 
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4.  เงินรับฝาก 
 เป็นการบริการด้านเงินฝาก ส่งเสริมให้สมาชิกรู้จักการออมทรัพย์ ประการสําคัญคือเป็นการระดมทุน ให้เข้า
มาหมุนเวียนในระบบสหกรณ์ ซึ่งสมาชิกจะได้รับอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าเงินฝากสถาบันการเงินอื่น  อีกทั้งดอกเบี้ยเงิน
ฝากออมทรัพย์ยังได้รับการยกเว้นภาษีอีกด้วย 

ประเภทเงินฝาก ปี 2558 (บาท) ปี 2557 (บาท) เพิ่มขึ้น/ลดลง 

เงินฝากออมทรพัย ์ 158,742,480.83 129,341,978.54 + 29,400,502.29 
เงินฝากออมทรพัย์จากเงินกูพ้ิเศษ 0.00 0.00  0.00 
เงินฝากสะสมทรพัย ์ 2,278,000.00 6,092,100.00 - 3,814,100.00 

รวม 161,020,480.83 135,434,078.54 + 25,586,402.29 
 

* ปัจจบุันอัตราดอกเบี้ย - เงินฝากออมทรัพย ์   ร้อยละ  4.25 ต่อปี 
   - เงินฝากออมทรัพย์จากเงินกู้พิเศษ ร้อยละ  4.25 ต่อปี 
   - เงินฝากสะสมทรัพย ์   ร้อยละ  5.75 ต่อปี 
 
5.  การให้เงินกู้แก่สมาชิก 
 ในปี 2558  สหกรณ์ฯ ได้จ่ายเงินกู้แก่สมาชิกรวมทุกประเภทจํานวน  2,686 สัญญา เป็นเงินทั้งสิ้นจํานวน  
1,072,763,190.- บาท (หนึ่งพันเจ็ดสิบสองล้านเจ็ดแสนหกหมื่นสามพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) 
 

จ านวนสัญญาและจ านวนเงินกู้ทุกประเภท 

สมาชิกยื่นกูเ้งินแต่ละประเภท จํานวนสัญญา จํานวนเงิน(บาท) 

เงินกูส้ามัญ 703 1,036,378,100.00 

เงินกู้พเิศษ 25 6,029,500.00 

เงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน 1,888 27,319,100.00 

เงินกูเ้พื่อการศึกษา 4 120,000.00 

เงินกูเ้พื่อซือ้รถจักรยานยนต์ 8 370,500.00 

เงินกูเ้พื่อซือ้คอมพิวเตอร ์ 2 54,890.00 

เงินกูเ้พื่อซือ้เทคโนโลยีฯ 15 396,400.00 

เงินกูเ้พื่อซือ้อาวุธปืน 41 2,094,700.00 

รวมสญัญาเงินกู้ทกุประเภท 2,686 1,072,763,190.00 
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ในระหว่างปีสหกรณ์ฯ มีรายละเอียดการจา่ยเงินกู้ทุกประเภท 
ณ วันท่ี  30 กันยายน 2558 ดังน้ี 

รายการ ยกมาจากปีก่อน กู้ระหว่างป ี ชําระระหว่างป ี คงเหลือ  
เงินกู้สามญั 2,930,142,007.00 1,036,378,100.00 944,464,553.00 3,022,055,554.00 
เงินกู้พิเศษ 31,010,478.00 6,029,500.00 5,747,885.00 31,292,093.00 
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 4,834,000.00 27,319,100.00 25,385,800.00 6,767,300.00 
เงินกู้เพื่อการศึกษา 240,438.00 120,000.00 160,927.00 199,511.00 
เงินกู้เพื่อซื้อรถจักรยานยนต์และคอมฯ 898,775.00 370,500.00 654,846.00 614,429.00 
เงินกู้เพื่อซ้ือเทคโนโลยฯี 846,501.00 451,290.00 522,348.00 775,443.00 
เงินกู้เพื่อซ้ืออาวุธปืน 3,541,063.00 2,094,700.00 1,974,040.00 3,661,723.00 

รวม 2,971,513,262.00 1,072,763,190.00 978,910,399.00 3,065,366,053.00 
 

การให้เงินกู้แก่สมาชิกทุกประเภท สหกรณ์ฯ คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 8 บาทตลอดทั้งปี ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยที่
ต่ํากว่าสหกรณ์ตํารวจจังหวัดใกล้เคียง  สิ้นปีงบประมาณนี้สหกรณ์ฯ คิดเงินเฉลี่ยคืนให้กับสมาชิกร้ อยละ 16 บาท 
(สมาชิกเสียดอกเบี้ย  100 บาท จะได้คืน 16 บาท) หมายความว่าอัตราดอกเบี้ยเงินที่สมาชิกกู้ร้อยละ  8 บาท จะลดลง
เหลือร้อยละ  6.72 บาท ต่อปี หรือ เท่ากับร้อยละ  0.56 สตางค์ต่อเดือน 
 
6.  การจัดสวัสดิการให้กับสมาชิก 
 ในรอบปี 2558  สหกรณ์ฯ ได้จัดสวัสดิการให้แกส่มาชิกดงันี ้
 6.1 การจัดทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก 
       ปีนี้ คณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 42/2  ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนทุนส่งเสริมการศึกษา
ให้กับบุตรสมาชิกเพิ่มจากเดิม  600,000. - บาท  เพิ่มเป็น  1,000,000.- บาท  แยกตามประเภทของทุนแต่ละ
ประเภทได้ดังนี ้

ทุนระดับ จ่ายทุนละ (บาท) จํานวนทุน (ทุน) เป็นเงิน (บาท) 
ประถมศึกษา 2,000 175 350,000.- 
มัธยมศึกษา 3,000 158 474,000.- 
อุดมศึกษา 4,000 44 176,000.- 

รวม  377 1,000,000.- 
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 6.2 เงินสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิก 
       สหกรณ์ฯ ได้จ่ายเงินสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพรวม 26 ราย เป็นเงิน  780,000.- บาท มีรายละเอียด 
ดังนี ้

ลําดับที ่ ยศ – ช่ือ นามสกลุ สังกัด จํานวนเงิน(บาท) 
1 ร.ต.ต.ประศาสน ์ สายหงษ์ สภ.หนองไม้งาม 30,000.- 
2 ด.ต.จรญู บุญนาน บํานาญ 30,000.- 
3 ร.ต.ต.ไมตร ี วงษ์ชาลี สภ.ชุมแสง 30,000.- 
4 ร.ต.ท.คมวชร ทองหล่อ สภ.หนองไม้งาม 30,000.- 
5 ร.ต.ต.วิทยา วันทะมาตย์ สภ.บ้านใหม่ฯ 30,000.- 
6 ด.ต.ประครองทรพัย ์ มาลา สภ.คูเมือง 30,000.- 
7 ร.ต.ต.เปลียว ปักกระโทก บํานาญ 30,000.- 
8 ร.ต.ต.อุดร มีสุวรรณ บํานาญ 30,000.- 
9 ด.ต.ประดิษฐ ์ สุขประโคน สภ.พลบัพลาชัย 30,000.- 
10 ร.ต.ต.ไพบลูย ์ บุญรัตน์ สภ.เมืองบรุีรมัย ์ 30,000.- 
11 พ.ต.ต.วุฒิวัฒน ์ เจือไทย สภ.กระสัง 30,000.- 
12 ด.ต.พีรณัฐ ชมพูกุล สภ.ละหานทราย 30,000.- 
13 ด.ต.ประเสริฐศิลป ์ สุวรรณทา บํานาญ 30,000.- 
14 พ.ต.ท.ชูฤทธ์ิ เก้าเอี้ยน สภ.พุทไธสง 30,000.- 
15 ร.ต.ต.สมโภช เพชรเลิศ สภ.ห้วยราช 30,000.- 
16 ร.ต.ต.นิทัศน ์ นองประโคน สภ.ประโคนชัย 30,000.- 
17 ร.ต.อ.ฐากูร เขียวนิล สภ.โนนเจรญิ 30,000.- 
18 ด.ต.รังสิต ไชยโคตร บํานาญ 30,000.- 
19 ร.ต.ต.สมศักดิ ์ จีนชาติ บํานาญ 30,000.- 
20 ด.ต.จิรชัย ดีด้วยชาติ สภ.นางรอง 30,000.- 
21 ด.ต.สมพงษ์ ทองประโคน สภ.เมืองบรุีรมัย ์ 30,000.- 
22 ด.ต.อภิวัชร์ ชัยเสนา สภ.นางรอง 30,000.- 
23 ด.ต.สุราช สดมพฤกษ์ สภ.เมืองบรุีรมัย ์ 30,000.- 
24 ร.ต.ท.อภิลักษณ์ พวงศรีเคน สภ.แคนดง 30,000.- 
25 ด.ต.วิษณุ วิเชียร สภ.โนนสุวรรณ 30,000.- 
26 ร.ต.ต.สมปอง เพ็ญเดิมพันธ์ สภ.หนองไทร 30,000.- 
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 6.3 เงินช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ 

      สหกรณ์ฯ ได้จ่ายเงินช่วยเหลือสมาชิกกรณีได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่จํานวน  4 ราย เป็นเงิน
จํานวน  40,000.- บาท  มีรายละเอียดดังนี้ 

ลําดับที ่ ยศ – ช่ือ นามสกลุ สังกัด จํานวนเงิน(บาท) 
1 ร.ต.อ.ประสงค์ สุมหริัมย ์ สภ.ห้วยราช 10,000.- 
2 ร.ต.ท.รักศักด์ิ หาญประโคน สภ.โคกกระชาย 10,000.- 
3 ด.ต.สุพฒัน ์ สายพันธ์ ภ.จว.บุรรีัมย ์ 10,000.- 
4 ส.ต.ท.อดิศักดิ ์ ยนต์สถิตย์กุล สภ.หินเหล็กไฟ 10,000.- 

 

6.4 เงินกองทุนสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิก (ผู้คํ้าประกัน)  ในระหว่างปีมีสมาชิกสมัครเข้ากองทุน
สวัสดิการสมาชิก (ผู้คํ้าประกัน) จํานวน  303 ราย  ลาออกจากกองทุนฯ เนื่ องจากชําระหนี้หมดจํานวน  59 ราย  
ปัจจุบันคงเหลือสมาชิกจํานวน  2,425 ราย  เป็นเงินค่าสมัครจํานวน  118,470,000.- บาท 

ในรอบปี 2558 สหกรณ์ฯ จ่ายเงินกองทุนสวัสดิการสมาชิก (ผู้คํ้าประกัน)  กรณีสมาชิกเสียชีวิตจํานวน  21 
ราย  โดนไล่ออกจํานวน  1 ราย  จ่ายเงินกองทุนไปแล้วจํานวน  9,066,119.- บาท  ณ วันที่  30 กันยายน 2558  มี
เงินกองทุนฯ จากการจัดสรรกําไรสุทธิและจากงบประมาณรับ-จ่าย คงเหลือจํานวน  3,434,486.- บาท 

ในปีนี้ ได้จัดสรรเงินจากกําไรสุทธิประจําปีเพิ่มเป็น  6,000,000.- บาท และจากงบประมาณประจําปีอีก  
2,000,000.- บาท  เพื่อสมทบเข้ากองทุนสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิก (ผู้คํ้าประกัน) 
 6.5 ซื้อของขวัญเพื่อแสดงมุทิตาจิตให้กับสมาชิกที่เกษียณอายุราชการ  เพื่อเป็นการตอบแทนคุณงามความดี 
ให้กับสมาชิกที่เกษียณ  30 กันยายน 2558 จํานวน  36 ราย เป็นเงิน  36,950.- บาท 

6.6 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการแข่งขันกีฬาภายในของตํารวจภูธรจังหวัดบุรรีัมย์ เป็นเงินจํานวน  150,000.- บาท 
6.7 สนับสนุนค่าใช้จ่ายของตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ในการจัดทําโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่แม่บ้าน

ตํารวจเป็นเงินจํานวน  30,000.- บาท 
 6.8 ร่วมทําบุญสร้างโรงพยาบาลประจําศูนย์ปฎิบัติการสามจังหวัดชายแดนใต้เป็นเงินจํานวน  200,000.- บาท 
 6.9 ร่วมบริจาคเงินสมทบกองทุนสวัสดิการสํานักงานกําลังพลเพื่อช่วยเหลือข้าราชการตํารวจที่ได้รับบาดเจ็บ 
ทุพพลภาพ และเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ เป็นเงินจํานวน  200,000.- บาท 
 6.10 ช่วยเหลือสมาชิกที่ประสพภัยพิบัติ และส่งเสริมกิจกรรมด้านวัฒนธรรม และด้านการกุศลในโอกาส
สําคัญต่าง ๆ ตามประเพณีในรูปของการบริจาคพอสมควร 
 6.11 จัดสรรเงินปันผลและเฉลี่ยคืนให้กับสมาชิกได้สูงถึงร้อยละ  8.- บาท และ  16.- บาท ตามลําดับ  
ส่งเสริมให้สมาชิกรู้จักการออมโดยให้นําเงินปันผลมาซื้อหุ้นกับสหกรณ์ฯ 
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 6.12 จัดทําโครงการประกันชีวิตกลุ่มคุ้มครองสินเช่ือเงินกู้ให้กับสมาชิกที่สมัครใจทําประกันวงเงินคุ้มครอง
ตั้งแต่  300,000 – 600,000 บาท  ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2557  มีสมาชิกเสียชีวิตรวม 26 ราย ได้ทําประกันชีวิตกลุ่ม
กับ บริษัท กรุงไทย-แอ็กซ่า ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) จํานวน  11 ราย คือ 

ลําดับที ่ ยศ      นาม นามสกลุ สังกัด วงเงินทุนประกัน 
1 ด.ต.ประครองทรพัย ์ มาลา สภ.คูเมือง 600,000.- 
2 ร.ต.ต.อุดร มีสุวรรณ สภ.เมืองบรุีรมัย ์ 600,000.- 
3 ร.ต.ต.เปลียว ปักกระโทก สภ.ประโคนชัย 600,000.- 
4 ด.ต.ประดิษฐ ์ สุขประโคน สภ.พลบัพลาชัย 300,000.- 
5 ร.ต.ต.ไพบลูย ์ บุญรัตน์ สภ.เมืองบรุีรมัย ์ 600,000.- 
6 ด.ต.พีรณัฐ ชมพูกุล สภ.ละหานทราย 300,000.- 
7 ด.ต.รังสิต ไชยโคตร บํานาญ 300,000.- 
8 ด.ต.จิรชัย ดีด้วยชาติ สภ.นางรอง 600,000.- 
9 ด.ต.สมพงษ์ ทองประโคน สภ.เมืองบรุีรมัย ์ 600,000.- 
10 ร.ต.ต.สมปอง เพ็ญเดิมพันธ์ สภ.หนองไทร 300,000.- 
11 ร.ต.ท.เพิ่ม ทุนไธสง สภ.บ้านใหม่ฯ 300,000.- 

(อยู่ในระหว่างดําเนินการ) 

 รวม  11 ราย เป็นเงินจํานวน  5,100,000.- บาท 
 

ทางบริษัท กรุงไทย-แอ็กซ่าฯ ได้นําเงินตามวงเงินเอาประกันที่สมาชิกได้ทําไว้ มามอบให้สหกรณ์ฯ นําไป
ชําระหนี้ให้กับสมาชิกที่เสียชีวิตแล้วจํานวน  10 ราย เป็นเงิน  4,800,000.- บาท อีก 1 ราย เป็นเงิน  300,000.- 
บาท กําลังอยู่ในระหว่างดําเนินการ 
 ดังนั้น สหกรณ์ฯ เห็นว่าโครงการดังกล่าวมีประโยชน์ สามารถช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระหนี้สินของสมาชิก
และผู้คํ้าประกันได้ คณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 42/2 จึงมีมติอนุมัติให้สหกรณ์ฯ จัดทําโครงการประกันชีวิตกลุ่มปีที ่
4  กับบริษัทกรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) เช่นเดิม  โดยขยายอายุผู้เข้าร่วมเอาประกันถึง  70 ปี 
ขยายวงเงินเอาประกันถึง  1,000,000.- บาท 
 สุดท้ายนี้ ในนามคณะกรรมการขอขอบคุณฝุายส่งเสริมและฝุายตรวจสอบทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นที่
ปรึกษาในงานทุกด้านและเข้าร่วมประชุมช้ีแจง ให้คําแนะนํา และให้ข้อคิดที่เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานตลอดมา 
และขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมใหญ่วันน้ี 
 

มติที่ประชุม   รับทราบผลการดําเนินงาน 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



- 15 - 
 
ผลการจัดระดับมาตรฐาน 
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แผนภูมิเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน 

 
แผนภูมิท่ี 1 แสดงจ านวนสมาชิก  ตั้งแต่ปี 2554 – 2558 
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(คน)
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จ ำนวนสมำชกิ

 
 

แผนภูมิท่ี 2 แสดงจ านวนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จ ากัด 
ณ 30 ก.ย.2558 

สมาชิกสหกรณ์ฯ  จํานวนคน ร้อยละ 

ข้าราชการประจํา 2,478 85.75 

ข้าราชการบํานาญ 246 8.51 

สมาชิกต่างจังหวัด 166 5.74 

รวม 2,890 100.00 
 

จ ำนวนคน

สมาชกิตา่งจังหวดั

5.74%
ขา้ราชการบ านาญ

8.51%

ขา้ราชการประจ า

85.75%

ขา้ราชการประจ า

ขา้ราชการบ านาญ

สมาชกิตา่งจังหวดั
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แผนภูมิท่ี 3 แสดงสินทรัพย์รวมของสหกรณ์ฯ  ตั้งแต่ปี 2554 – 2558 
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แผนภูมิท่ี 4 แสดงจ านวนทุนเรือนหุ้น  ตั้งแต่ปี 2554 – 2558 
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แผนภูมิท่ี 5 แสดงจ านวนทุนส ารอง  ตั้งแต่ปี 2554 – 2558 

64,178,235.89
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แผนภูมิท่ี 6 แสดงเงินรับฝาก  ต้ังแต่ปี 2554 – 2558 
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วาระที่ 4 
เรื่องรายงานการตรวจสอบกิจการ 

 
เรียน ที่ประชุมใหญส่หกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดบรุีรัมย์ จํากัด 

ตามที่ที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2557 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2557  ได้เลือกข้าพเจ้าเป็นผู้ตรวจสอบ
กิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จํากัด  ประจําปีทางบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558  ซึ่ง
ข้าพเจ้าได้ทําการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการดําเนินการเป็นประจํา    ทุกเดือนที่เข้า
ตรวจสอบนั้น  ข้าพเจ้าขอเสนอผลการตรวจสอบประจําปี  โดยสรุปดังต่อไปนี้ 
 

1. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
    1.1  เพื่อตรวจสอบการบรหิารงานของคณะกรรมการดําเนินการ 
    1.2  เพื่อตรวจสอบการปฎิบัติงานเกี่ยวกับการบญัชี และการควบคุมการงิน 
    1.3  เพื่อตรวจสอบการดําเนินงานอื่นๆ ของสหกรณ์ 
    1.4  เพื่อให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรงุแก้ไขการปฎิบัตงิานด้านบัญชี การเงิน และการดําเนินงานอื่นๆ 
 

2. ขอบเขตของการตรวจสอบ 
    2.1 ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทกึบัญชีตามเอกสารหลักฐาน 
    2.2 ตรวจสอบการควบคุมการเงินตามระเบียบ และข้อกาํหนดของสหกรณ์ 
    2.3 ตรวจสอบการดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ ข้อบงัคับ ระเบียบ และมติของทีป่ระชุม 
    2.4 ตรวจสอบการบริหารของคณะกรรมการดําเนินการตามแผนงานและงบประมาณที่กําหนดไว้ 
 

3. ผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะท่ีสหกรณ์ควรแก้ไข 
    3.1 ผลด้านการด าเนินงาน 

ผลการดําเนินงานในรอบปี มีดังนี ้   
รายได ้  244,658,576.56 บาท 
มีค่าใช้จ่าย  111,092,271.07 บาท 
มีกําไรสทุธิ  133,566,305.49 บาท 
กําไรสุทธิเพิ่มข้ึนจากปีกอ่น  (คิดเป็นรอ้ยละ  8.32)  10,261,968.53 บาท 
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    3.2 ด้านการเงิน 

ณ วันสิ้นปีมีเงินสดคงเหลือในมือจํานวน  21,104.00 บาท  มีเงินฝากธนาคาร  6 บัญชี รวมจํานวนเงิน  
17,415,451.62 บาท  มีเงินฝากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจแห่งชาติ จํานวน  2,317.05 บาท  

เงินสดและเงินฝากถูกต้องตามบัญชีและสมุดคู่ฝาก  การควบคุมการใช้จ่ายของสหกรณ์ฯ เป็นไปตามระเบียบ
ว่าด้วยการรับจ่าย และเก็บรักษาเงินสดในมือไม่เกิน  30,000.00 บาท   การใช้จ่ายเงินของสหกรณ์ฯ ได้จ่ายไปเพื่อ
กิจการของสหกรณ์ฯ ควรแก่เหตุผล ตามระเบียบ มติที่ประชุม และอยู่ภายในวงเงินงบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติจากที่
ประชุมใหญ่  โดยวิธีถัวจ่ายได้ทุกรายการ 
 

    3.3 ด้านการบริหารงานของสหกรณ์ 
คณะกรรมการได้กําหนดระเบียบว่าด้วยการแบ่งแยกหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ไว้อย่างชัดเจน โดย

เหมาะสม รัดกุม และบริหารงานตามนโยบาย แผนงาน กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติที่ประชุมใหญ่ และมติที่
ประชุมคณะกรรมการ 
 

    3.4 ด้านบัญชี 
สหกรณ์ฯ จัดทําบัญชีเรียบร้อยเป็นปัจจุบัน  มีเอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีครบถ้วนสมบูรณ์  มี

การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอรม์าประมวลผลทัง้ระบบ  จึงได้ข้อมูลที่ถูกต้อง สามารถเปรียบเทยีบบญัชีย่อยและบัญชีคุม
ยอดได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เป็นปัจจุบัน 
 

    3.5 ด้านการให้กู้แก่สมาชิก 
 จ านวนเงิน 
       3.5.1 ยอดยกมา ณ วันต้นปี 2,971,513,262.00 บาท 
       3.5.2 เงินให้กูร้ะหว่างป ี   
 - เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน จํานวน 1,888 สัญญา 27,319,100.00 บาท 
 - เงินกู้สามญั จํานวน 703 สัญญา 1,036,378,100.00 บาท 
 - เงินกู้พิเศษ จํานวน 25 สัญญา 6,029,500.00 บาท 
 - เงินกู้โครงการ จํานวน 70 สัญญา 3,036,490.00 บาท 
        3.5.3 รับชําระระหว่างป ี 978,910,399.00 บาท 
        3.5.4 ยอดคงเหลอื ณ วันสิ้นปี 3,065,366,053.00 บาท 
เงินใหกู้้แก่สมาชิกเพิม่ขึ้นจากปีก่อน  93,852,791.00 บาท  คิดเป็นร้อยละ 3.16 
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    3.6 ด้านการรับฝากเงิน 

 ยอดยกมาต้นปี รับฝากเพิ่ม ถอน คงเหลือ 
เงินรับฝากออมทรัพย์ 129,341,978.54 60,935,387.89 31,534,885.60 158,742,480.83 บาท 
เงินรับฝากออมทรัพย์(กู้พิเศษ) 0.00 6,034,331.73 6,034,331.73 0.00 บาท 
เงินรับฝากสะสมทรัพย์ 6,092,100.00 5,080,400.00 8,894,500.00 2,278,000.00 บาท 

รวมทั้งสิ้น 135,434,078.54 72,050,119.62 46,463,717.33 161,020,480.8
3 

บาท 

    เงินรับฝากจากสมาชิก เพิ่มข้ึนจากปกี่อน  25,586,402.29 บาท  คิดเป็นร้อยละ 18.89 
 

    3.7 ด้านเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืม 
 ยอดยกมาต้นปี กู้เพิ่ม ช าระคืน คงเหลือ 

เงินเบิกเกินบัญชี  0.00 2,797,468,688.52 2,797,468,688.52 0.00 บาท 
ตั๋วสัญญาใช้เงิน 555,000,000.00 2,220,000,000.00 2,220,000,000.00 555,000,000.00 บาท 
เงินกู้ ชสอ. 363,415,200.00 0.00 44,593,934.46 318,821,265.54 บาท 
เงินกู้ ธกส. 515,015,579.94 258,123,614.00 215,952,940.74 557,186,253.20 บาท 
เงินกู้ สอ.มหิดล 163,200,000.00 0.00 20,040,000.00 143,160,000.00 บาท 
เงินกู้ สอ.พระจอมเกล้าฯ 67,500,000.00 0.00 15,000,000.00 52,500,000.00 บาท 
เงินกู้ ชสอ.ตร แห่งชาติ 162,028,931.00 30,000,000.00 36,000,000.00 156,028,931.00 บาท 

รวมทั้งสิ้น 1,826,159,710.94 5,305,592,302.52 5,349,055,563.72 1,782,696,449.74 บาท 

     เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกู้ยืม ลดลงจากปีก่อน  43,463,261.20 บาท  คิดเป็นร้อยละ 2.38 
 

    3.8 ด้านทุนเรือนหุ้น 
 ยอดยกมาต้นปี ซ้ือหุ้นเพิ่ม ถอนหุ้น คงเหลือ 

ทุนเรือนหุ้น 683,282,630.00 85,595,090.00 15,959,700.00 752,918,020.00 บาท 

     ทุนเรือนหุ้น เพิม่ขึ้นจากปีก่อน  69,635,390.00 บาท  คิดเป็นร้อยละ 10.19 
 

    3.9 ทุนส ารองและทุนสะสมตา่งๆ ตามข้อบังคับ 
 ยอดยกมาต้นปี เพิ่มข้ึน ใช้ไป คงเหลือ 

ทุนสํารอง 101,033,778.20 23,352,524.96 0.00 124,386,303.16 บาท 
ทุนรักษาระดับเงินปันผล 1,360,000.00 50,000.00 0.00 1,410,000.00 บาท 
ทุนสาธารณประโยชน์ 1,115,010.89 4,032,000.00 2,139,100.00 3,007,910.89 บาท 

รวมท้ังสิ้น 103,508,789.09 27,434,524.96 2,139,100.00 128,804,214.05 บาท 

     ทุนสํารองและทุนสะสมต่างๆ ตามข้อบังคับ เพิ่มข้ึนจากปีก่อน  25,295,424.96 บาท  คิดเป็นร้อยละ 24.44 
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    3.10 เงินทุนอ่ืน 

 ยอดยกมาต้นปี เพิ่มขึน้ ใช้ไป คงเหลือ 
ทุนสวัสดิการสมาชิก(ผู้ค้ําฯ) 114,220,605.00 18,970,000.00 11,286,119.00 121,904,486.00 บาท 

    ทุนสวัสดิการสมาชิก(ผู้คํ้าฯ) เพิม่ขึ้นจากปีก่อน  7,683,881.00 บาท  คิดเป็นร้อยละ 6.73 
    ทุนสวัสดิการสมาชิก(ผู้คํ้าฯ) แยกเป็นส่วนทีส่มาชิกสมทบจํานวน  118,470,000.00 บาท และส่วนที่สหกรณ์ฯ 
สมทบจํานวน  3,434,486.00 บาท 
 

    3.11 การให้ข้อสังเกตและค าแนะน า 
จากการตรวจสอบ ไม่ปรากฏข้อบกพร่องอันจะเป็นผลกระทบให้เกิดความเสียหายแก่สหกรณ์  แต่อย่างใด  

ขอขอบคุณคณะกรรมการดําเนินการ,เจ้าหน้าที่สหกรณ์ และสมาชิกทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ  ในการตรวจสอบ 
เพื่อให้การตรวจสอบสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
 
 
                                                                                          (ลงช่ือ)              อารีรัตน์  สมานดุษณี 
                                                                                                      (นางสาวอารรีัตน์  สมานดุษณี)  
                                                                                                                ผู้ตรวจสอบกิจการ 
 
 
ที่อยู่  120/1 ถ.กิจประชา 
ตําบลในเมือง  อําเภอเมือง  จังหวัดสรุินทร ์
โทร. 089–280–3629 , 081-876-8330  โทรศัพท์ 044–512586   
 

มติที่ประชุม............รับทราบ.................รายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบกิจการประจําปี 2558 
......................................................................... ........................................................................................................ 
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วาระที่  5 
เรื่องพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปีสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2558 

 

หนังสือรับรองของสหกรณ์ 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจงัหวัดบุรีรัมย ์จํากัด                                  
 

                                                                         วันที่   5 ตุลาคม 2558 
 

เรียน นายบุญจันทร์   แม้นศิริ 
 

หนังสือรับรองฉบับน้ีให้ไว้เพื่อประโยชน์ของท่านในการตรวจสอบงบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธร
จังหวัดบุรีรัมย์ จํากัด  สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 เพื่อแสดงความเหน็ว่างบการเงินดงักล่าวแสดงฐานะการเงนิ ณ 
วันที ่30 กันยายน 2558  ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด สําหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธร
จังหวัดบุรีรัมย์ จํากัด โดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระสําคัญตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กําหนดหรือไม่ 

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินที่ท่านตรวจสอบ ซ่ึงงบการเงินดังกล่าว
ได้จัดทําขึ้นตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กําหนด 

ข้าพเจ้าขอรับรองรายละเอียดเก่ียวกับงบการเงนิที่ท่านตรวจสอบตามท่ีขา้พเจ้าทราบและคิดว่าควรจะเป็นดังต่อไปน้ี 
1. งบการเงินไม่มีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญ  ซ่ึงรวมถึงการละเว้นการแสดงรายการและ

ข้อมูลต่าง ๆ  
2. ข้าพเจ้าได้จดัเอกสารหลักฐานและข้อมูลดังต่อไปน้ีให้ท่านตรวจสอบครบถ้วนแล้ว คือ 
     2.1 บันทึกทางการบญัช ีเอกสารหลักฐานประกอบรายการบัญช ีและข้อมูลอ่ืนที่เก่ียวข้องทั้งหมด     
     2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการและรายงานการประชุมใหญ่ 
3. ไม่มีรายการผิดปกติที่เก่ียวข้องกับการกระทําของคณะกรรมการดําเนินการหรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์  ผู้ซ่ึงมีหน้าที่

สําคัญเก่ียวกับระบบบัญชี และระบบการควบคุมภายใน หรือรายการผิดปกติที่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคัญของงบการเงิน 
4. สหกรณ์ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาทั้งหมด  ซ่ึงหากไม่ปฏิบัติตามอาจมีผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญต่องบ

การเงิน  นอกจากน้ี สหกรณ์ได้ปฏิบัติตามระเบียบและข้อกําหนดของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กํากับดูแล  ซ่ึงหากไม่
ปฏิบัติตามอาจมีผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญต่องบการเงิน 

5. สหกรณ์ไม่ได้รับหนังสือแจ้งจากหน่วยงานราชการอันมีผลกระทบต่องบการเงิน เพราะมิได้ปฏิบัติตามกฎหมายหรือ
ข้อบังคับ ซ่ึงรวมถึงการถูกเรียกชดเชย หรือถูกประเมินภาษีอากร หรือมีหน้ีสินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า   ซ่ึงควรจะได้นํามา
พิจารณาเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หรือใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการตั้งสํารองค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ้น 
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6. รายการหรือข้อมูลดงัต่อไปน้ีมีการบันทึกหรือเปิดเผยไว้อย่างเพียงพอและเหมาะสมในงบการเงิน 
     6.1  รายการธุรกิจท่ีมีสาขาของสหกรณ์หรือบคุคลอ่ืน 
     6.2  ข้อตกลงกับสถาบันการเงินเก่ียวกับภาระผูกพันเงินฝาก  หรือข้อจํากัดการใช้เงินกู้ 
     6.3   สินทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกัน 
7. สหกรณ์มีกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์ทั้งหมดอย่างถูกต้องตามกฎหมายและไม่มีภาระผูกพันหรือข้อผูกมัดใดๆ ในสินทรัพย์

ของสหกรณ์  เว้นแต่ที่ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
8. สหกรณ์ได้บันทึกหรือเปิดเผยรายการหน้ีสินทั้งหมดของสหกรณ์  ทั้งที่เกิดขึ้นแล้วและอาจเกิดขึ้นในภายหน้าไว้อย่าง

เหมาะสม  รวมทั้งได้มีการเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินเก่ียวกับหลักประกันทั้งหมดที่สหกรณ์ให้แก่บุคคลที่สาม  
นอกจากน้ีสหกรณ์ไม่มีคดีฟูองร้องอ่ืนและไม่มีคดีที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 

9. นอกจากเร่ืองที่อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้วไม่มีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นหรือไม่ปรากฏข้อเท็จจริงใดที่มี
ผลกระทบต่องบการเงินอย่างมีสาระสําคัญ  ซ่ึงต้องนํามาปรับปรุงงบการเงินหรือเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินอีก 
 
                                                                                              ขอแสดงความนับถือ 
 
                                                            (ลงชื่อ) พันตํารวจเอก   ฉตัรวรรษ   แสงเพชร  
                                                                                             ( ฉัตรวรรษ   แสงเพชร ) 
                                                                      รองประธานกรรมการ ทําหน้าที่แทนประธานกรรมการ 
 
                                                            (ลงชื่อ)                         จิรพร    ตันตาปกุล 
                                                                                        ( นางจิรพร    ตันตาปกุล ) 
                                                                                                      ผู้จัดการ 
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รายงานของผู้สอบบัญชี 
 

เสนอ   นายทะเบียนสหกรณ์ 
 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จํากัด ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี  30  
กันยายน 2557 งบกําไรขาดทุนและงบกระแสเงินสด สําหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ 
 

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ต่องบการเงิน 
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามท่ีควร        ตามระเบียบ

นายทะเบียนสหกรณ์และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในท่ีคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์พิจารณาว่าจําเป็น เพ่ือให้สามารถจัดทํางบการเงินท่ี
ปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญไม่ว่าจะเกิดการทุจริตหรือข้อผิดพลาด 
 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี 
 ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตาม
มาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ซึ่งกําหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อกําหนดด้านจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชีรวมถึงวางแผน 
และปฏิบัติงานตรวจสอบเพ่ือให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูล     ท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญ
หรือไม่ 
 การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพ่ือให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจํานวนเงิน และการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน  
วิธีการตรวจสอบท่ีเลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญ
ของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดเหตุจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในท่ีเกี่ย วข้องกับ
การจัดทําและการนําเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามท่ีควรของสหกรณ์ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับสถ านการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือ
วัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของสหกรณ์  การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบาย
การบัญชีท่ีคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ใช้ และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีท่ีจัดทําขึ้นโดยคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์
รวมท้ังการประเมินการนําเสนองบการเงินโดยรวม 
 ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีท่ีข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 
 

ความเห็น 
 ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จํากัด ณ วันท่ี  30 กันยายน 2557  
ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระสําคัญตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์  
 

        (ลงชื่อ)          เอี่ยม   จันท์เทวนุมาส 
                          ( นายเอี่ยม   จันท์เทวนุมาส ) 
                                            ผูส้อบบัญช ี
 

527/82  ซ.จรัญสนิทวงศ์ 39  
ถนนจรัญสนิทวงศ์  แข 
 
 
 
 
 
 
 
 
วงบางขุนศรี 
เขตบางกอกน้อย  กรุงเทพฯ 10700 
วันท่ี  3 ตุลาคม 2557 
 

มติที่ประชุม.......................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................................. 
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สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จ ากัด 
งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันท่ี  30 กันยายน 2558 
        

     ปี 2552  ปี 2551 
   หมายเหต ุ  บาท  บาท 
  สินทรัพย์      

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 2  25,476,013.77  14,472,852.77 
เงินลงทุน - ระยะยาว 3  370,500.00  334,000.00 
พักเงินนําส่ง   801.43  0.00 
ลูกหน้ีเงินกู้และดอกเบ้ียค้างรับ 4     

 ลูกหนีร้ะยะสั้น   138,823,554.00  145,251,663.00 
 ลูกหนีร้ะยะยาว   818,320,207.00  648,183,106.00 
 ดอกเบี้ยค้างรบั   75,279.00  76,047.00 
         รวมลูกหนีเ้งินกู้และดอกเบี้ยค้างรบั   957,219,040.00  793,510,816.00 

ลูกหนีอ้ื่น เงินยืมทดรอง ระยะสั้น   0.00  20,000.00 
ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ - สุทธิ 5  157,601.79  117,990.41 
วัสดุคงเหลือ 6  26,136.91  15,187.96 

                 รวมสินทรัพย ์ 7  983,250,093.90  808,470,847.14 
        

  หน้ีสินและทุนของสหกรณ์      
หน้ีสิน       

 เงินรบัฝาก 8  74,614,231.05  71,198,225.67 
 เงินกู้ยืม 9     
  เงินกู้ยืมระยะสั้น   418,099,365.43  300,099,365.43 
                 รวมเงินกู้ยืม   418,078,099.29  300,099,365.43 
 หนี้สินอื่น 10  4,444,384.89  3,670,065.92 
                 รวมหนี้สิน 11  497,136,715.23  374,967,657.02 
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     ปี 2552  ปี 2551 
   หมายเหต ุ  บาท  บาท 
        

ทุนของสหกรณ์      
 ทุนเรอืนหุ้น (มลูค่าหุ้นละ  10  บาท)      
     หุ้นที่ชําระเต็มมูลค่าแล้ว   371,772,620.00  304,280,880.00 
 ทุนสํารอง   50,946,834.98  41,652,854.78 
 ทุนสะสมตามข้อบังคับ  ระเบียบและอื่น  ๆ     12  2,362,636.39  1,308,294.39 
 กําไรสุทธิประจําป ี   46,345,412.04  41,269,038.16 
          รวมทุนของสหกรณ์   433,503,190.12  388,511,067.33 
          รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์   808,470,847.14  703,045,584.31 
        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินน้ี     
        
        

                                                                   (ลงช่ือ)  พลตํารวจตรี    ประสิทธ์ิ   ทําดี 
                                                                                                      (ประสิทธ์ิ   ทําดี) 
                                                                                                      ประธานกรรมการ 
              
                                                                   (ลงช่ือ)  พันตํารวจเอก  การุณ   กลิ่นประยูร 
                                                                                                    (การุณ    กลิ่นประยูร) 
                                                                                                            เลขานุการ 
                                                                                                  วันที่   4   ตุลาคม   
2551 
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สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จ ากัด 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี  30 กันยายน 2558 
          

1.  สรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญ        
 - สหกรณ์บันทึกบัญชีโดยใช้เกณฑ์คงค้าง 

 - งบการเงินปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2550 ที่นํามาเปรียบเทียบได้ปรับปรุงแบบใหม่  ตามหนังสือกรมตรวจ-บัญชี
สหกรณ์ที่  กษ  0402/ว.672  ลงวันที่  6 มิถุนายน พ.ศ.2551  โดยให้ถือใช้ตั้งแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 
 - สหกรณ์รับรู้รายได้ดอกเบี้ยตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลา  ส่วนจํานวนรายได้จะเท่ากับ  อัตราดอกเบี้ยคูณด้วยจํานวน
เงินต้นที่ค้างชําระตามระยะเวลาที่กู้ยืม 
 - สหกรณ์ตีราคาวัสดุคงเหลือ/ของใช้สิ้นเปลืองตามราคาทุน 

 - ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์  คํานวณโดยวิธีเส้นตรงตามอัตราที่กําหนดไว้ตาม  ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่า
ด้วยการบัญชีของสหกรณ์  พ.ศ.2542 
 - ค่าซ่อมบํารุง ค่าซ่อมแซม รวมทั้งการซ้ือมาเปลี่ยนแทนสําหรับสินทรัพย์รายการย่อยๆถือเป็นค่าใช้จ่ายหักจากรายได้ 

 - สหกรณ์ได้สิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ดินของราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน บร.25  เพื่อสร้างอาคารสํานักงานฯ ตาม
หนังสือกรมธนารักษ์ที่   กค. 0407/4697   ลงวันที่  7  มิถุนายน  2539   กําหนดการใช้ประโยชน์ในที่ดินเป็นเวลา  
10 ปี   เม่ือครบกําหนดแล้วทางราชการยังให้สหกรณ์ใช้ประโยชน์ในอาคารต่อไป 
 - เงินลงทุนระยะยาวเป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดแสดงด้วยราคาทุน 

 - เงินสดในงบกระแสเงินสด  หมายถึง   เงินสดในมือและเงินฝากธนาคารทุกประเภท  ทั้งน้ี รวมถึง เงินฝากธนาคารที่
นําไปเป็นหลักทรัพย์ค้ําประกันหน้ีสินด้วย 

           

       ปี 2551  ปี 2550 
       บาท  บาท 

2.  เงินสดและเงินฝากธนาคาร ประกอบด้วย        
 เงินสด      15,000.00  15,000.00 
 เงินฝากธนาคาร         
              ออมทรัพย ์      14,457,852.77  2,698,362.76 
              กระแสรายวัน      0.00  24,091.86 
                               รวม      14,472,852.77  2,737,454.62 
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       ปี  2551  ปี  2550 
       บาท  บาท 

3.  เงินลงทุน ประกอบด้วย        
     เงินลงทุนระยะยาว      ราคาทุน  ราคาทุน 
     เงินลงทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด        

 หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด    304,000.00  273,000.00 
 หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจแห่งชาติ   จํากัด    10,000.00  10,000.00 
 หุ้นบริษัทสหประกันชีวิต   จํากัด     20,000.00  20,000.00 
                     รวมเงินลงทุนระยะยาว     334,000.00  303,000.00 

4.ลูกหนี้เงินกูแ้ละดอกเบี้ยค้างรับ ประกอบด้วย 
       

 ระยะสั้น      145,251,663.00  134,819,875.00 
 ระยะยาว      648,183,106.00  564,939,657.00 
 ดอกเบี้ยค้างรบั      76,047.00  73,375.00 
                     รวมเป็นลูกหนี้เงินกู้และดอกเบี้ยค้าง
รับ 

   793,510,816.00  699,832,907.00 

5.ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ ประกอบด้วย 
       

 ยานพาหนะ      1.00  1.00 
 เครื่องใช้สํานักงาน      117,989.41  151,084.83 
                     รวม      117,990.41  151,085.83 
  

     สหกรณ์ใช้วิธีการบันทึกค่าเสื่อมราคาโดยการลดยอดกับทรัพย์สินโดยตรงได้แก่ รถจักรยานยนต์  ราคาทุน 
37,000.00 บาท  หักค่าเสื่อมราคา  36,999.00 บาท  คงเหลือมูลค่าสุทธิ  1.00 บาท  และเครื่องใช้สํานักงานราคา
ทุน  986,370.00 บาท  หักค่าเสื่อมราคา  868,380.59 บาท  คงเหลือมูลค่าสุทธิ  117,989.41 บาท 

6.สินทรัพย์อ่ืน ประกอบด้วย 
       

 หมุนเวียน         
 วัสดุคงเหลือ      15,187.96  21,135.86 
             รวม      15,187.96  21,135.86 

 ไม่หมุนเวียน      0.00  0.00 
     รวมสินทรพัย์อื่น      15,187.96  21,135.86 
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       ปี  2551  ปี  2550 
       บาท  บาท 

7.รวมสินทรัพย์ ประกอบด้วย        
 หมุนเวียน      159,835,750.73  137,651,840.48 
 ไม่หมุนเวียน      648,635,096.41  565,393,743.83 
                     รวม      808,470,847.14  703,045,584.31 

8.  เงินรับฝาก ประกอบด้วย        
 เงินรบัฝากออมทรพัย ์      60,542,025.67  57,530,230.33 
 เงินรบัฝากสะสมทรพัย ์      10,656,200.00  4,886,800.00 
                     รวม      71,198,225.67  62,417,030.33 

  ปี 2551  ปี 2550 
  บาท  บาท 
9.  เงินกู้ยืม ประกอบด้วย ถึงกําหนดชําระ  ถึงกําหนดชําระ 

   ภายใน  1  ป ี  เกิน   1  
ปี 

 ภายใน  1  ป ี  เกิน   1  ป ี

 เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 227,726.50  0.00  0.00  0.00 

 เงินกู้ยืมระยะยาวชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ 0.00  0.00  39,746,400.00  79,412,450.59 

 ตั๋วสัญญาใช้เงินธนาคารกรุงไทย   จํากัด 105,000,000.00  0.00  100,000,000.00  0.00 

 เงินกู้ยืมระยะสั้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ 194,871,638.43  0.00  30,000,000.00  0.00 

                รวมเงินกู้ยืม  300,099,365.43  0.00  169,746,400.00  79,412,450.59 

         
        ปีก่อนสหกรณ์ออกตั๋วสัญญาใช้เงินยอดคงเหลือยกมา  100,000,000.00 บาท  ระหว่างปีสหกรณ์ ออกตั ๋ว
สัญญาใช้เงินแก่ธนาคารกรุงไทย  จํากัด (มหาชน) สํานักงานธุรกิจบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ จํานวน  9 ฉบับ  เป็นเงิน 
315,000,000.00 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ  4.40 -5.38 (อัตราดอกเบี้ย เอ็ม.โอ.อาร์. ลบ 1.75 ต่อปี) มีวันครบ
กําหนดตั ้งแต่  88-180 วัน  โดยมีคณะกรรมการดําเนินการและผู้จัดการเป็นผู้ค้ําประกันระหว่างปีชําระแล้ว  9 
ฉบับ  เป็นเงิน  310,000,000.00 บาท  คงเหลือ  3 ฉบับ  เป็นเงิน  105,000,000.00  บาท 
        ระหว่างปีสหกรณ์กู้ยืมเงินกู้ระยะสั้นจากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด จํานวน 256,471,638.93 
บาท   อัตราดอกเบี้ยร้อยละ   4.40  ต่อปี   ชําระเม่ือครบกําหนด  1 ปี   โดยมีคณะกรรมการดําเนินการเป็นผู้ค้ําประกัน         
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       ปี  2551  ปี  2550 
       บาท  บาท 

10.  หน้ีสินอ่ืน ประกอบด้วย        
 หมุนเวียน         
 ค่าที่ปรึกษาค้างจ่าย      400,000.00  400,000.00 
 ค่าธรรมเนียมผูส้อบบัญชีค้างจ่าย     30,000.00  30,000.00 
 ดอกเบี้ยเงินรับฝากสะสมทรัพย์ค้างจ่าย     436,244.23  137,649.38 
 ดอกเบี้ยเงินชุมนมุสหกรณ์ค้างจ่าย     24,559.15  65,894.37 
 ดอกเบี้ยต๋ัวสัญญาใช้เงินค้างจ่าย     0.00  44,178.07 
 เงินรอจ่ายคืน      26,373.50  26,373.50 
 พักเงินนําส่ง      102,464.00  20,134.00 
       1,019,640.88  724,229.32 
 ไม่หมุนเวียน         
 เงินสะสมเจ้าหน้าที ่      980,185.04  812,496.74 
 สํารองบําเหนจ็เจ้าหน้าที ่      1,670,240.00  1,421,910.00 
  รวม     2,650,425.04  2,234,406.74 

  รวมหนีส้ินอื่น     3,670,065.92  2,958,636.06 

11.รวมหน้ีสิน ประกอบด้วย 
       

 หมุนเวียน      372,317,231.98  232,887,659.65 
 ไม่หมุนเวียน      2,650,425.04  81,646,857.33 
                      รวมหนิส้ิน     374,967,657.02  314,534,516.98 

12.ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่นๆ      ประกอบด้วย 
     

          
 ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล     1,060,000.00  1,010,000.00 
 ทุนสาธารณประโยชน ์      72,636.39  298,294.39 
 เงินทุนสวัสดิการสมาชิก(ผู้คํ้าประกัน)     1,230,000.00  0.00 
  รวม     2,362,636.39  1,308,294.39 
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สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จ ากัด 
งบก าไรขาดทุน 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี  30 กันยายน 2558 
          
   ปี 2551    ปี 2550   

   บาท    %  บาท    % 

รายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุน        

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

 เงินลงทุน   14,495.16  0.02  12,877.84  0.02 

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

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและการลงทุน        

 เงินรับฝาก 3,456,316.30  5.16  3,455,546.35  5.40 

 เงินกู้ยืมระยะสั้น    11,580,847.36  17.29  7,380,775.35  11.54 

 เงินกู้ยืมระยะยาว 2,280,953.47  3.40  8,673,509.62  13.56 

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

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

บวก รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย        

             เงินเฉลี่ยคืนตามส่วนเงินกู้ 251,842.77  0.38  255,748.37  0.40 

             ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 1,600.00  0.00  1,020.00  0.00 

             รายได้อ่ืนๆ 80.00  0.00  60.00  0.00 

           รวมรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย 253,522.77  0.38  256,828.37  0.40 

หัก ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน        

 ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับเจ้าหน้าที่        

  เงินเดือนค่าจ้าง 1,426,440.00  2.13  1,300,320.00  2.03 

  ค่าตอบแทนเพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพ 32,040.00  0.05  34,200.00  0.05 

  ค่าล่วงเวลา 48,800.00  0.07  49,600.00  0.08 

  เงินสมทบประกันสังคมและกองทุนทดแทน 53,929.00  0.08  50,757.00  0.08 

  ค่าสวัสดิการเจ้าหน้าที่ 41,720.00  0.06  33,920.00  0.05 

  ค่าบําเหน็จเจ้าหน้าที่ 248,330.00  0.37  163,510.00  0.26 

  ค่าพัฒนาบุคลากร 10,900.00  0.02  15,100.00  0.02 

  รวมค่าใช้จ่ายที่เก่ียวกับเจ้าหน้าที่ 1,862,159.00  2.78  1,647,407.00  2.57 
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   ปี 2551    ปี 2550   

   บาท    %  บาท    % 

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์        

 ค่าซ่อมบํารุงรักษาสินทรัพย์ 15,859.85  0.02  16,911.00  0.03 

  ค่าตัดจ่ายสิทธิการใช้ประโยชน์อาคารสํานักงาน 1.00  0.00  124,999.00  0.19 

 ค่าเสื่อมราคาเครื่องใช้สํานักงาน 52,445.42  0.08  57,274.23  0.09 

 ค่าไฟฟูา  34,274.08  0.05  30,880.65  0.05 

 ค่านํ้าประปา 2,085.55  0.00  1,788.51  0.00 

  รวมค่าใช้จ่ายเก่ียวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์ 104,665.90  0.15  231,853.39  0.36 

          

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก        

              ค่าใช้จ่ายในการให้การศึกษาอบรมแก่สมาชิก 0.00  0.00  0.00  0.00 

 ค่าสัมนาข่าวสารและจัดเอกสารเผยแพร่ 98,000.00  0.15  100,000.00  0.16 

  รวมค่าใช้จ่ายเก่ียวกับสมาชิก 98,000.00  0.15  100,000.00  0.16 

ค่าใช้จ่ายด าเนินงานอื่นๆ        

 ค่าเบี้ยประชุม 257,500.00  0.38  250,000.00  0.39 

 ค่าตอบแทนเลขาฯเหรัญญิกฯ 120,000.00  0.18  80,000.00  0.12 

 ค่าตอบแทนที่ปรึกษา 400,000.00  0.60  400,000.00  0.63 

 ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ 38,400.00  0.06  38,400.00  0.06 

 ค่าธรรมเนียมตรวจสอบบัญชี 60,000.00  0.09  60,000.00  0.09 

 ค่ารับรอง 56,300.00  0.08  50,000.00  0.08 

 ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะ 83,550.00  0.13  59,350.00  0.09 

 ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ 146,254.41  0.22  139,200.07  0.22 

 ค่าของใช้สํานักงาน 26,411.00  0.04  17,033.25  0.03 

 ค่าธรรมเนียมอากร 23,349.00  0.03  22,404.00  0.03 

 ค่าภาษีถูกหักณที่จ่าย 0.00  0.00  1,324.56  0.00 

 ค่าโทรศัพท์ 12,815.20  0.02  10,036.12  0.02 

 ค่าไปรษณีย์ 3,748.00  0.01  6,344.00  0.01 

 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 9,339.18  0.01  17,428.00  0.03 

              ค่าดูแลรักษาระบบโปรแกรมสหกรณ์ 13,500.00  0.02  24,500.00  0.04 
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   ปี 2551    ปี 2550   

   บาท    %  บาท    % 

 ค่านํ้ามันรถจักรยานยนต์ 7,200.00  0.01  7,200.00  0.01 

 ค่าตอบแทนผู้ช่วยเหลืองาน   196,920.00  0.29  196,920.00  0.31 

 ค่าใช้จ่ายในวันประชุมใหญ่ 49,665.00  0.07  61,010.00  0.10 

 ค่าใช้จ่ายวันประชุมใหญ่วิสามัญ 10,000.00  0.01  15,590.00  0.02 

  รวมค่าใช้จ่ายดําเนินงานอ่ืนๆ 1,514,951.79  2.26  1,456,740.00  2.28 

  รวมค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน 3,579,776.69  5.34  3,436,000.39  5.37 

 กําไรสุทธิ 46,345,412.04  69.18  41,269,038.16  64.53 
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สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จ ากัด 
งบกระแสเงินสด 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี  30 กันยายน 2558 
        ปี 2551   ปี 2550 

        บาท   บาท 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน       

กําไรสุทธิ           46,345,412.04      41,269,038.16  

รายการปรับปรุงเพื่อการกระทบยอดกําไรสุทธิเป็นเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน   

           ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน     52,445.42   57,274.23 

           สํารองบําเหน็จเจ้าหน้าที่เพิ่มขึ้น   (ลดลง)           248,330.00   163,510.00 

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

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

        ค่าตัดจ่ายสิทธิการใช้ประโยชน์อาคารสํานักงาน  1.00   124,999.00 

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

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

กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์     

และหน้ีสินดําเนินงาน          46,856,598.02   41,385,688.79 

สินทรัพย์ดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น)  ลดลง       

           ลูกหน้ีเงินให้กู้แก่สมาชิก  (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)       

           พักเงินนําส่ง  เพิ่มขึ้น  (ลดลง)              82,330.00   9,124.00 

เงินสดสุทธิได้มา  (ใช้ไป) จากกิจกรรมดําเนินงาน    (46,750,361.08)  (7,234,593.79) 

          

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน (เพิ่มขึ้น)  ลดลง      

 เงินสดจ่ายซ้ือเครื่องใช้สํานักงาน      (19,350.00)   (34,490.00) 

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

เงินสดสุทธิได้มา  (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน     
 
 
 

 (50,350.00) 

 (62,990.00) 
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        ปี 2551   ปี 2550 

        บาท   บาท 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน       

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

 ตั๋วสัญญาใช้เงิน   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 

 เงินสดจ่ายค่าบํารุงสันนิบาตสหกรณ์    (10,000.00)   (10,000.00) 

 เงินสะสมเจ้าหน้าที่   เพิ่มขึ้น   (ลดลง)            167,688.30   135,012.24 

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

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

 เงินทุนสวัสดิการสมาชิก(ผู้ค้ําประกัน)            930,000.00   0.00 

 เงินสดจ่ายเงินปันผล  ปี 2550     (24,353,113.00)  (21,741,379.50) 

 เงินสดจ่ายเงินเฉลี่ยคืนปี 2550     (8,129,968.25)   (6,620,479.75) 

 เงินสดจ่ายเงินโบนัส   ปี 2550     (2,800,000.00)   (2,700,000.00) 

เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป)  จากกิจกรรมจัดหาเงิน       58,536,109.23   (11,858,908.98) 

          

เงินสดสุทธิ     เพิ่มขึ้น(ลดลง)         11,735,398.15   (19,156,492.77) 

เงินสด   ณ วันตน้ป ี            2,737,454.62      21,893,947.39  

เงินสด   ณ วันสิ้นป ี          14,472,852.77   2,737,454.62 
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 มติที่ประชุม........มีมติเป็นเอกฉันท์  อนุมัติงบดุล  งบกําไรขาดทุน  และงบกระแสเงินสดประจําปี 2558 
.................................................................................................................................................................................... 
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วาระที่ 6 
เรื่องพิจารณาจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2558 

 

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี 2558 จํานวน 133,566,305.49 บาท (หนึ่งร้อย
สามสิบสามล้านห้าแสนหกหมื่นหกพันสามร้อยห้าบาทสี่สิบเก้าสตางค์) ซึ่งได้จัดทํารายละเอียดการจัดสรรโดยหลักการแล้ว  
ดังต่อไปนี.้- 

การจัดสรรกําไรสุทธิประจําป ี 2558 ปี 58 ร้อยละ ปี 57 ร้อยละ 
1. เป็นเงินสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของกําไรสุทธิ 24,840,174.49 18.60 23,352,524.96 18.94 
2. เป็นค่าบํารุงสันนิบาตสหกรณ์ ร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิ แต่ไม่เกิน  
   10,000.00 บาท 

 
10,000.00 

 
0.01 

 
10,000.00 

 
0.01 

3. เป็นเงินปันผลตามหุ้นที่ชําระแล้วให้จ่ายได้ไม่เกินอัตราร้อยละ 
   10 ต่อปี  โดยคิดตามส่วนระยะเวลา สหกรณ์คิดให้ร้อยละ 8 

 
57,226,497.00 

 
42.84 

 
50,961,135.00 

 
41.33 

4. เป็นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกตามส่วนจํานวนรวมแห่งดอกเบี้ย 
    เงินกู้ สหกรณ์คิดให้ร้อยละ 16  

 
38,939,634.00 

 
29.15 

 
34,430,677.00 

 
27.92 

5. เป็นเงินโบนัสไม่เกินร้อยละ 10 ของกําไรสุทธิ 4,500,000.00 3.37 4,500,000.00 3.65 
6. เป็นทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 2 ของทุนเรือนหุ้น 50,000.00 0.04 50,000.00 0.04 
7. เป็นเงินทุนสาธารณประโยชน์ ไม่เกินร้อยละ  10 ของกําไรสุทธิ 2,000,000.00 1.50 4,000,000.00 3.24 
8. เป็นเงินทุนสวัสดิการสมาชิก (ผู้ค้ําประกัน) ไม่เกินร้อยละ 10 
    ของกําไรสุทธิ 

 
6,000,000.00 

 
4.49 

 
6,000,000.00 

 
4.87 

 133,566,305.49  100.00 123,304,336.96 100.00 
 

  
การจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี 2558  ตามที่เสนอมาจะมีผลดังนี้     

ลําดับที ่ รายการ จํานวน คิดเป็น (%) 
1 กลับมาเป็นของสมาชิกโดยตรง ( ข้อ 3+4 ) 96,166,131.00 71.99 
2 เป็นผลประโยชน์แก่สมาชิกโดยส่วนรวม ( ข้อ 1+6+7+8 ) 32,890,174.49 24.63 
3 เป็นส่วนของกรรมการและเจ้าหน้าที่ ( ข้อ 5 ) 4,500,000.00 3.37 
4 เป็นของสันนิบาติสหกรณ์แหง่ประเทศไทย ( ข้อ 2 ) 10,000.00 0.01 
 รวม 133,566,305.49  100.00 
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จากการจัดสรรขา้งต้น ผลสรุปจากการจัดสรรก าไรสุทธิมขี้อสรุปดังน้ี 
1. เงินปันผลร้อยละ 8 บาท (สมาชิกมีหุ้น 100 บาท ได้ดอกเบี้ย 8 บาท)  ด้วยเหตุผลว่า เงินปันผลเป็นการ

ให้กําลังใจให้กับสมาชิกที่พยายามเก็บออมเงินรายเดือนไว้ และเป็นเงินที่สมาชิกได้ประโยชน์กันทุกคน 
2. การให้เงินเฉลี่ยคืนร้อยละ 16 บาท  ด้วยเหตุผลเห็นว่ารายได้ส่วนใหญ่ได้มาจากธุรกิจสินเช่ือจึงเห็นควรให้

ผลตอบแทนคืนสู่สมาชิกในรูปของเงินเฉลี่ยคืนร้อยละ 16 บาท (สมาชิกเสียดอกเบี้ย 100 บาท จะได้คืน 16 บาท) 
เท่ากับว่าสมาชิกเสียดอกเบี้ยเงินกู้ให้กับสหกรณ์ฯ ในอัตราร้อยละ 8 บาทตลอดทั้งปี  สมาชิกจะเสียดอกเบี้ยเงินกู้
ให้กับสหกรณ์ฯ เหลือเพียงร้อยละ 6.72 บาทต่อปี หรือร้อยละ 0.56 สตางค์ต่อเดือน ซึ่งเงินเฉลี่ยคืนนี้กู้จากสถาบัน
การเงินอื่นจะไม่มีให้ 

3. นอกจากจํานวนเงินที่สมาชิกได้แล้ว เงินที่เหลือสมทบเข้าเป็นทุนสํารอง,ทุนสาธารณประโยชน์ และเงินทุน
สวัสดิการ ซึ่งเป็นผลประโยชน์ส่วนรวมของสมาชิกต่อไป 

มติที่ประชุม.......อนมุัติตามที่คณะกรรมการเสนอ........................................................................................... .. 
...................................................................................................................... .................................................................. 
............................................................................................................................. ........................................................... 
................................................................................................................................. ....................................................... 
........................................................................... .............................................................................................................. 
............................................................................................................................. ............................................................ 
............................................................................................................................. ............................................................ 
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วาระที่ 7 
เรื่องการเลือกต้ังผู้ตรวจสอบกิจการประจ าปี 2559 

 

ในที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2557  ได้เลือกนางสาวอารีรัตน์  สมานดุษณี  เป็นผู้ตรวจสอบกิจการ
ประจําปี 2558  ซึ่งมีวาระการทํางาน 1 ปี  สหกรณ์ฯ ต้องเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการประจําปี 2559 จํานวน     1 
ท่าน แทนคนเดิมที่ครบวาระ แต่ผู้ที่ครบวาระอาจได้รับเลือกตั้งซ้ําอีกได้  ทั้งนี้คณะกรรมการได้มีมติเห็นชอบเสนอ 
นางสาวอารีรัตน์  สมานดุษณี  เป็นผู้ตรวจสอบกิจการต่อ  มีประวัติโดยย่อดังนี้ 
การศึกษา 
     ระดับปรญิญาตร ี   

- บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) จากสถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล (นครราชสมีา) 
- นิติศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยรามคําแหง 

     ระดับปรญิญาโท 
- บัญชีมหาบัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- นิติศาสตร์มหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ประสบการณ์การทํางาน 
 - อาจารย์ระดบั  7 ประจําสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ 
 - ผู้สอบบัญชีภาษีอากร 
 - ผู้ตรวจสอบกจิการ สหกรณ์ออมทรพัย์สาธารณสุขจังหวัดบุรรีัมย์ จํากัด (พ.ศ.2549-ปัจจบุัน) 
 - ผู้ตรวจสอบกจิการ สหกรณ์ออมทรพัย์โรงพยาบาลสรุินทร ์จํากัด (พ.ศ.2551-ปัจจบุัน) 
 - ผู้ตรวจสอบกจิการ สหกรณ์ออมทรพัย์ข้าราชการตํารวจนครราชสีมา จํากัด (พ.ศ.2554-2556) 
 - ผู้ตรวจสอบกจิการ สหกรณ์ออมทรพัย์ข้าราชการตํารวจสรุินทร์ จํากัด (พ.ศ.2556-ปัจจุบัน) 
 

จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
มติที่ประชุม....อนุมัติ  เลอืก  นางสาวอารรีัตน์   สมานดุษณี   เป็นผู้ตรวจสอบกิจการประจํา 2559 

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

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

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

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

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

............................................................................................................................. .............................................. 
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วาระที่ 8 
เรื่องพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจ าปี 2559 

 

 ตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ ข้อที่ 70(12)  กําหนดให้ที่ประชุมใหญ่มีอํานาจหน้าที่ในการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบ
บัญชีและกําหนดค่าธรรมเนียม เพื่อเสนอนายทะเบียนแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ 
จํากัด  สําหรับปีสิ้นสุดทางบัญชี ณ 30 กันยายน 2559  คณะกรรมการได้พิจารณาผู้เสนอบริการเป็นผู้ได้รับอนุญาต
เป็นผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุมพิจารณาจํานวน  2 ราย ดังนี้ 
  1. นายเอี่ยม   จันท์เทวนุมาส 
  2. นายชาติ   ศรีชัย 

รายการเปรียบเทียบข้อมูล 
รายละเอียดการเสนอ 

บรกิารสอบบัญชี 
 

นายเอ่ียม  จันท์เทวนุมาส 
 

นายชาติ  ศรีชัย 
1. การเข้าปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชี 
     - จํานวนครั้งที่เข้าตรวจสอบ 
      
 

 
- เข้าตรวจสอบปีละ  4 ครั้ง 
ครั้งละ 2 – 4 วันทําการ 
(ทุกงวด  3 เดือน) 

 
- เข้าตรวจสอบปีละ 4 ครั้ง 
ครั้งละ 3 – 5 วันทําการ 
 

     - จํานวนผู้ช่วย - ผู้ช่วยไม่น้อยกว่า 2 – 4 คน  - ผู้ช่วยไม่น้อยกว่า 1 – 3 คน 

2. การจัดท ารายงานผลการตรวจสอบ 
     - รายงานระหว่างปี   
 
 

 
- รายงานการสอบระหว่างปี
สําหรับระยะเวลา  6 เดือน โดยจะ
ส่งสําเนาใหก้รมตรวจบัญชี
สหกรณ์และสําเนาให้สหกรณ์ฯ 
ทราบทุกครัง้ 

 
- รายงานการสอบบัญชีระหว่างปี  
หลงัเสรจ็สิ้นการตรวจสอบบญัชี 
จะทํารายงานผลการตรวจสอบ
เสนอต่อสหกรณ์ทุกครัง้โดยสง่ให้
กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ และสําเนา
ให้สหกรณ์ฯ ทราบ 

     - รายงานประจําป ี
 

- รายงานการสอบบัญชีประจําป ี
ตามระเบียบที่นายทะเบียน
สหกรณ์กําหนด 

- รายงานการสอบบัญชีประจําป ี
ตามระเบียบที่นายทะเบียน
สหกรณ์กําหนด 
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รายละเอียดการเสนอ 
บริการสอบบัญชี 

 
นายเอ่ียม  จันท์เทวนุมาส 

 
นายชาติ  ศรีชัย 

3. บริการอ่ืน ๆ - ยินดีให้คําแนะนําในด้านการ
บรหิารการเงินการบัญชีตามที่
สมควร โดยไม่ถือเป็นค่าบรกิาร
พิเศษแต่อย่างใด 
- ยินดเีข้าร่วมประชุมใหญ่หรือ
ประชุมคณะกรรมการทุกครัง้ตามที่
สหกรณ์ร้องขอ 

- เข้าร่วมประชุมใหญ่ หรือประชุม
คณะกรรมการเป็นไปตามที่
สหกรณ์ฯ ร้องขอ 

4. ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี 
     - จํานวนเงิน 
     - การเบิกค่าธรรมเนียม 

 
- 70,000.00 บาท 
- แบ่งรับเป็น  4 งวด 

 
- 85,000.00 บาท 
- แบ่งรับเป็น  2 งวด 

 

 จึงเสนอที่ประชุมเพือ่พิจารณา 
มติที่ประชุม.......มีมติเป็นเอกฉันท์  เลือก  นายเอี่ยม  จันทรเ์ทวนุมาส  เป็นผูส้อบบัญชี ประจําปี 2559 

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

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

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

.................................................................................................................................................................................. 
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วาระที่ 9 
เรื่องพิจารณาก าหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ าประกันประจ าปี 2559 

 

 อาศัยความตามข้อ 17 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จํากัด 
“วงเงินกู้ยืมหรือคํ้าประกัน ที่ประชุมใหญ่อาจกําหนดวงเงินกู้ยืมหรือการคํ้าประกันสําหรับปีหนึ่งๆ ไว้ตามที่

จําเป็นและสมควรแก่การดําเนินงาน  วงเงินซึ่งกําหนดดังว่าน้ี ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์  ถ้าที่
ประชุมใหญ่ยังมิได้กําหนด หรือนายทะเบียนสหกรณ์ยังมิได้ให้ความเห็นชอบวงเงินกู้ยืมหรือการคํ้าประกันสําหรับปีใด 
ก็ให้ใช้วงเงินกู้ยืมหรือการคํ้าประกันสําหรับปีก่อนไปพลาง” 

สําหรับปีบัญชี 2558  สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จํากัด ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่
ประจําปี 2557 และได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ให้ใช้วงเงินกู้ยืมหรือคํ้าประกันประจําปีจํานวน  
2,500,000,000.- บาท (สองพันห้าร้อยล้านบาทถ้วน) 

ในปีบัญชี 2559  คณะกรรมการดําเนินการจึงเสนอขออนุมัติกําหนดวงเงินกู้ยืมหรือคํ้าประกันประจําปี 2559  
ในวงเงินไม่เกิน  3,000,000,000.- บาท (สามพันล้านบาทถ้วน) เพื่อให้สามารถบริหารงานได้ตามแผนงานและเสริม
สภาพคล่องตามความจําเป็น 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
มติที่ประชุม......มมีติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติ วงเงินกู้ยืม  หรอืคํ้าประกัน  ประจําปี 2559 ในวงเงินไม่เกิน 

3,000,000,000.-  บาท(สามพันล้านบาทถ้วน)..................................................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................................................................................................ .............. 
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วาระที่ 10 
เรื่องการพิจารณางบประมาณรายจา่ยและประมาณการรายรับประจ าปี 2559 

 

 คณะกรรมการขอเสนอแผนงบประมาณรายจ่ายและประมาณการรายรับประจําปี 2559  เพื่อขออนุมัติต่อที่
ประชุมใหญส่ามัญประจําปี 2558  มีรายละเอียดดังนี ้

งบประมาณรายจา่ยประจ าปี 2559 
ประเภทรายจ่าย ปี 2558 ปี 2559 คําประกอบคําชี้แจง 

ตั้งไว้ จ่ายจริง ขอตั้ง 
1.หมวดเงินเดือน     
- เงินเดือน 2,200,000 1,945,560 2,200,000 - จ่ายเป็นเงินเดือนเจ้าหน้าท่ีจํานวน   

10 อัตรา  ตามระเบียบท่ีสหกรณ์กําหนดไว้ 
และ สํารองเผื่อการปรับเงินเดือนเจ้าหน้าท่ี
เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ 

- ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษ --- --- 10,000 - จ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับเจ้าหน้าท่ี
สหกรณ์ฯ กรณีเงินเดือนเต็มข้ัน 

- ค่าจ้าง 105,600 105,600 105,600 - จ่ายเป็นค่าแม่บ้านสําหรับทําความสะอาด 
1 คน  เดือนละ 6,600.- บาท รวมเป็นเงิน 
79,200.- บาท 
- เตรียมห้องประชุมและเคร่ืองเสียง  1 คน 
เดือนละ 2,200.- บาท รวมเป็นเงิน 
26,400.- บาท 

2.หมวดค่าตอบแทน     
- ค่าตอบแทนเลขานุการ 
  และเหรัญญิก 

168,000 168,000 168,000 - จ่ายสําหรับกรรมการผู้ทําหน้าท่ีเหรัญญิก
และเลขานุการ รวมเดือนละ 10,000.- บาท 
12 เดือน   เป็นเงิน  120,000.- บาท 
- ผู้ช่วยฝุายละ 1 คน รวมเดือนละ   
4,000.- บาท 12 เดือน เป็นเงิน   
48,000.- บาท 

- ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ 
  การเงิน และกําลังพล 

330,000 327,900 330,000 - จ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนสําหรับ
เจ้าหน้าท่ีการเงิน 36 สภ. ในการช่วยเหลือ
และประสานงานเกี่ยวกับสหกรณ์ฯ เจ้าหน้าท่ี
โอนข้อมูลเงินเดือน และเจ้าหน้าท่ีกําลังพลท่ี
ให้ความช่วยเหลืองานสหกรณ์ฯ ในด้าน
เอกสารต่างๆ 
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ประเภทรายจ่าย ปี 2558 ปี 2559 คําประกอบคําชี้แจง 
ตั้งไว้ จ่ายจริง ขอตั้ง 

- ค่าตรวจสอบกิจการ 60,000 60,000 60,000 - จ่ายเป็นค่าตรวจสอบกิจการของ 
ผู้ตรวจสอบกิจการตามท่ีประชุมใหญ่เลือกตั้ง 
เดือนละ 5,000.- บาท ประมาณ  12 คร้ัง 

- ค่าเบี้ยประชุม 570,000 487,200 570,000 - จ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมประจําเดือน 
- ประธานกรรมการ 1,000.- บาท ต่อคร้ัง 
ประมาณ 12 คร้ัง 
- คณะกรรมการและท่ีปรึกษา  800.- บาท 
ต่อคร้ัง ประมาณ  12 คร้ัง  
- จ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการ  
ตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 

- ค่าตอบแทนที่ปรึกษา  
  คณะกรรมการ 

600,000 --- 600,000 - จ่ายค่าตอบแทนท่ีปรึกษาคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีสหกรณ์ฯ แต่งตั้งตามระเบียบ
สหกรณ์ฯ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 

- ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 
  ภาคเอกชน 

--- --- 70,000 - จ่ายเป็นค่าสอบบัญชีให้ผู้สอบบัญช ี
ภาคเอกชน ซึ่งเป็นบุคคลท่ีท่ีประชุมใหญ่
อนุมัติ 

- ค่าตอบแทนค่าครองชีพ                  150,000 100,320 110,000 - จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพ 
แก่เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ฯ ตามสภาวะ 
เศรษฐกิจปัจจุบัน 

3.หมวดค่าวัสดุ     
- เครื่องเขียนแบบพิมพ์ 250,000 158,965.60 250,000 - จ่ายเป็นค่าเคร่ืองเขียนแบบพิมพ์ 

ในกิจการสหกรณ์ฯ เช่น คําขอกู้,
ใบเสร็จรับเงิน, กระดาษต่อเนื่อง, 
ทะเบียนต่างๆ, กระดาษถ่ายเอกสาร, 
สมุดคู่ฝากทุกประเภท,ใบฝาก,ใบถอน, 
แบบพิเศษต่อเนื่อง,คําขอกู้สามัญ,ฉุกเฉิน,
โครงการต่างๆ และอื่นๆ เป็นต้น 

- ค่าวัสดุอ่ืนๆ 50,000 10,527 50,000 - จ่ายเป็นค่าจัดซื้อของใช้สํานักงาน เช่น 
น้ํายาสุขภัณฑ์/ตรายาง/ยากําจัดปลวก/ 
ธงชาติ/กระดาษชําระ/เคร่ืองเย็บกระดาษ/ 
ไม้กวาด เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 47 - 
 

ประเภทรายจ่าย ปี 2558 ปี 2559 คําประกอบคําชี้แจง 
ตั้งไว้ จ่ายจริง ขอตั้ง 

4.หมวดครุภัณฑ์     
- เครื่องใช้สํานักงาน 200,000 2,690 100,000 - เผื่อเคร่ืองคิดเลขเสีย แทนเคร่ืองเดิม 

ท่ีชํารุด 
- เผื่อจัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์พร้อม 
ปร้ินเตอร์จํานวน  1 ชุด ทดแทนเคร่ืองเดิม 
- เผื่อจัดซื้อเคร่ืองปร้ินเตอร์แบบแคร่ยาว
จํานวน  2 เคร่ืองแทนเคร่ืองเดิม 
- จัดซื้อเคร่ืองพิมพ์ดีดไฟฟูาย่ีห้อคอมแพค 
จํานวน  1 เคร่ือง ราคา  29,000.- บาท 

5.หมวดค่าใช้สอย     
- ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะ 200,000 21,200 100,000 - จ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะสําหรับ

กรรมการ/เจ้าหน้าท่ี/เจ้าหน้าท่ีตํารวจรักษา
ความปลอดภัยในการติดต่องานด้านธุรกรรม
ทางการเงินกับสถาบันการเงินอื่น/ 
ผู้ท่ีได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติงานของ
สหกรณ์ฯ 

-  ค่ารับรอง 200,000 80,568 150,000 - จ่ายสําหรับรับรองกรรมการและ 
ท่ีปรึกษาท่ีมาประชุมและมาร่วมกิจกรรมของ
สหกรณ์ ในโอกาสต่างๆ,รับรองแขกที่มาเย่ียม
ชมกิจการ รวมท้ังผู้ตรวจสอบและผู้สอบบัญชี 
และสมาชิกสหกรณ์ฯ 

- ค่าล่วงเวลา 
 

100,000 87,700 100,000 - จ่ายเป็นค่าล่วงเวลาของเจ้าหน้าท่ีใน
วันหยุดหรือนอกเวลาราชการกรณีมีงาน
เร่งด่วน,การตรวจสอบยอดหุ้น-หนี้, 
เงินฝาก รวบรวมข้อมูลเพื่อนําเสนอ 
ท่ีประชุมใหญ่สามัญและวิสามัญ เป็นต้น 

- ค่าจัดอบรมสัมมนา 
  ให้ความรู้แก่สมาชิก 

100,000 --- 100,000 - จ่ายสําหรับการจัดโครงการอบรม, 
สัมมนาให้ความรู้กับสมาชิก 

- ค่าพัฒนาบุคลากร    50,000 26,950 50,000 - สําหรับเจ้าหน้าท่ีในการศึกษาอบรมความรู้
เพิ่มเติม 

- ค่าบํารุงรักษาโปรแกรม 
  คอมฯ 

100,000 16,500 50,000 - ใช้จ่ายในการพัฒนาปรับปรุงโปรแกรมค่า
เบี้ยเลี้ยงและ ค่าบํารุงรักษาโปรแกรม
ประจําปี 2559 
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ประเภทรายจ่าย ปี 2558 ปี 2559 คําประกอบคําชี้แจง 
ตั้งไว้ จ่ายจริง ขอตั้ง 

- ค่าซ่อมแซมบํารุงและ 
  รักษาทรัพย์สิน  

100,000 10,220 50,000 - จ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงเคร่ือง
คอมพิวเตอร์,เคร่ืองปรับอากาศ, 
ค่าน้ํามันหล่อลื่น,ค่าใชจ้่ายในการซ่อมบํารุง
ยานพาหนะและทรัพย์สินอื่นของสหกรณ์ฯ 

- ค่าใช้จ่ายวันประชุมใหญ่ 300,000 111,779 300,000 - จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในวันประชุมใหญ่
สามัญ และเผื่อการประชุมใหญ่วิสามัญ
ระหว่างปี 

- ค่าอากรและค่าธรรมเนียม 100,000 45,431 100,000 - ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินชําระหนี้
สถาบันการเงินต่างๆ 
- ค่าธรรมเนียมการโอนเงินกู้สามัญระบบบาท
เนตคร้ังละ 1,000.- บาท ประมาณ 
25 คร้ัง รวมเป็นเงิน  25,000.- บาท 
- จ่ายค่าสมุดเช็คประมาณ  25 เล่ม 
เล่มละ 300.- บาท เป็นเงิน  7,500.- บาท  
เป็นต้น 

- ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ 200,000 --- 100,000 - เผื่อสําหรับเป็นการสํารองในกรณีท่ีมี
ค่าใช้จ่ายท่ีไม่ได้คาดการณ์ไว้ก่อน แต่จะต้อง
ขออนุมัติจากคณะกรรมการก่อน 

- ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 30,000 1,524.23 30,000 - จ่ายสําหรับเป็นค่าใช้จ่ายไม่สามารถจัดเป็น
ค่าใช้จ่ายหมวดอื่นได้ 

- ค่านํ้ามันรถ 15,000 12,000 15,000 - จ่ายสําหรับเป็นค่าน้ํามันรถท่ีใช้ในการ
ติดต่องานเกี่ยวกับสหกรณ์ฯ 

- ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี 50,000 --- 50,000 - จ่ายสําหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี
กับลูกหนี ้

- ค่าหนังสือพิมพ์และวารสาร 5,000 2,430 5,000 - จ่ายเป็นค่าหนังสือพิมพ์รายวันและวารสาร
ไว้ท่ีสํานักงานสหกรณ์ฯ 

- ค่าเครื่องดื่ม 30,000 19,960 30,000 - จ่ายเป็นค่าน้ําด่ืม,กาแฟ และของว่าง 
คณะกรรมการ/ท่ีปรึกษา/สมาชิก/ผู้ท่ีเข้ามา
ติดต่องานสหกรณ์ฯ 

- ค่าพวงหรีด 30,000 18,000 30,000 - เพื่อเป็นการแสดงการไว้อาลัยให้กับสมาชิก
ท่ีเสียชีวิต 
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ประเภทรายจ่าย ปี 2558 ปี 2559 คําประกอบคําชี้แจง 
ตั้งไว้ จ่ายจริง ขอตั้ง 

6.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง     

- ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ 100,000 10,940 50,000 - เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในอาคารและรอบ
บริเวณอาคารสํานักงานสหกรณ์ฯ 

7.หมวดสวัสดิการ     

- ค่าสวัสดิการ 60,000 21,300 60,000 - ค่ารักษาพยาบาลเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ฯ  
และสําหรับเป็นค่าตรวจสุขภาพประจําปี 
ค่ารักษาพยาบาล,ค่าเคร่ืองแบบเจ้าหน้าท่ี, 
ค่าอาหารเย็นในระหว่างทํางานล่วงเวลา   

- เงินสมทบทุนประกันสังคม 
  และกองทุนทดแทน 

80,000 79,993 82,000 - จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกัน 
สังคมและเงินทดแทนประจําปีส่วนของ
นายจ้างตามกฎหมาย 

- ค่าเบี้ยประกันเจ้าหน้าที่ 15,000 12,090 15,000 - เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุ
ระยะเวลา 1 ปี  ให้เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงาน 
นอกสถานท่ีกับบริษัทกรุงไทย-แอ็กซ่า 

8.หมวดสาธารณูปโภค     
- ค่ากระแสไฟฟูา 100,000 68,195.57 100,000 - จ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟูาสหกรณ์ฯ  

และเผื่อค่าไฟห้องประชุม จ่ายตาม
ใบเสร็จรับเงิน 

- ค่าโทรศัพท ์ 35,000 21,017.54 35,000 - จ่ายเป็นค่าโทรศัพท์  2 หมายเลข, 
ค่าอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อใช้กับ 
เว็ปไซด์ของสหกรณ์ฯ และเป็นค่าโทรศัพท์
รายเดือนท่ีใช้สําหรับติดต่องานเกี่ยวกับ
สหกรณ์ฯ 

- ค่านํ้าประปา 10,000 5,690.75 10,000 - จ่ายเป็นค่าน้ําประปา ตามหลักฐาน
ใบเสร็จรับเงิน 

- ค่าไปรษณีย์ 20,000 14,092 25,000 - จ่ายเป็นค่าส่งไปรษณีย์ ค่าฝากส่งธนาณัติ
และค่าดวงตราไปรษณีย์ เพื่อส่งหนังสือการ
สอบทานหุ้น/หนี้/เงินฝากตามข้อบังคับ
สหกรณ์ฯ  ตามหลักฐานใบเสร็จรับเงินตามท่ี
จ่ายจริง 

9. สมทบทุนสวัสดิการ  
    เพื่อช่วยเหลือสมาชิก 
    (ผู้ค้ําประกัน) 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ตั้งไว้ตามระเบียบว่าด้วยเงินทุนสวัสดิการ
เพื่อช่วยเหลือสมาชิก(ผู้คํ้าประกัน) โดยโอน
เงินเข้าหลังวันประชุมใหญ่สามัญประจําปี  
30 วัน 

รวมทั้งสิ้น 8,713,600 6,054,343.69 8,260,600  
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สําหรับค่าใช้จ่ายในการบรหิารถัวเฉลี่ยทกุรายการ  แยกตามหมวดได้ดังนี้ 

  1.   หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง จํานวนเงิน  2,315,600.00 บาท 
  2.   หมวดค่าตอบแทน -- ” --  1,908,000.00 บาท 
  3.   หมวดวัสด ุ -- ” --  300,000.00 บาท 
  4.   หมวดครุภัณฑ ์ -- ” --  100,000.00 บาท 
  5.   หมวดค่าใช้สอย -- ” --  1,260,000.00 บาท 
  6.   หมวดที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง -- ” --  50,000.00 บาท 
  7.   หมวดสวัสดกิาร -- ” --  157,000.00 บาท 
  8.   หมวดสาธารณูปโภค -- ” --  170,000.00 บาท 
  9.   สมทบทุนสวัสดิการเพือ่ช่วยเหลือสมาชิก(ผู้คํ้าประกัน) -- ” --  2,000,000.00 บาท 
 รวมทั้งสิ้น  8,260,600.00 บาท 

 

ประมาณการรายได้ และค่าใช้จา่ยประจ าปี 2559 
ประมาณการรายได ้

ดอกเบี้ยรับจากเงินใหส้มาชิกกู้ยมื ( 1 ) 242,000,000.00 บาท 
ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคารและลงทุนอื่น ๆ 800,000.00 บาท 
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าเป็นสมาชิก 1,000.00 บาท 
ดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์อื่น 64.71 บาท 
รายได้อื่น ๆ  1,000.00 บาท 

รวมรายได ้ 242,802,064.71 บาท 

ประมาณการค่าใช้จา่ย 
ดอกเบี้ยจ่าย ( 2 ) 98,900,000.00 บาท 
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ 7,800,000.00 บาท 
รวมค่าใช้จ่าย 106,700,000.00 บาท 
ประมาณการรายรบัสงูกว่ารายจ่าย 136,102,064.71 บาท 

 

หมายเหตุ   (1) คาดว่าดอกเบี้ยรับจากการใหส้มาชิกกู้ จะมาจากคณะกรรมการหาเงินมาเปน็ทุนหมุนเวียน 
      (2) ดอกเบี้ยจ่ายจากการกู้เงินสถาบันการเงินอื่นและจ่ายให้กับสมาชิกที่นําเงินมาฝากออมทรัพย์ 
                       และสะสมทรัพย ์

มติที่ประชุม.....................อนมุัติ................................................................................................... .......... 
............................................................................................................................. ................................................ 
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วาระที่ 11 
เรื่องการเลือกต้ังคณะกรรมการด าเนินการปี 2559 

 

 พ.ต.อ.ฉัตรวรรษ  แสงเพชร  ตําแหน่ง รองประธานกรรมการ ทําหน้าที่แทนประธานกรรมการ  ได้ชี้แจงเก่ียวกับการ
เลือกตั้งกรรมการดําเนินการ  เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.สหกรณ์ 2542 และข้อบังคับของสหกรณ์         ออมทรัพย์ตํารวจภูธร
จังหวัดบุรีรัมย์ จํากัด  หมวด 8 ข้อ 71  ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการดําเนินการประกอบด้วย ประธานกรรมการหน่ึงคน และ
กรรมการอ่ืนไม่เกิน  14 คน  ซ่ึงที่ประชุมใหญ่เลือกจากสมาชิก ดังน้ี 

 คณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 42/2 ประกอบด้วยกรรมการจํานวน  15 คน คือ 
ที่ ยศ  นาม นามสกุล ตําแหน่ง วาระ / ปี 
1. พล.ต.ต. สุวรรณ เอกโพธิ์ ประธานกรรมการ 1/1 
2. พ.ต.อ. ฉัตรวรรษ แสงเพชร รองประธานฯ 1/1 
3. พ.ต.อ. ประยุทธ โพธิ์แก้วกุล รองประธานฯ และเหรัญญิก 2/2 
4. พ.ต.อ. ณรงค์ฤทธิ์ ด่านสุวรรณ์ รองประธานฯ และเลขานุการ 2/1 
5. พ.ต.อ. ชาญชัย พงษ์พิชิตกุล รองประธานฯ 2/1 
6. พ.ต.อ. สุรชัย สังขพัฒน์ รองประธานฯ 1/1 
7. พ.ต.อ. พิศิษฎ์ ศรีสุพล กรรมการ 2/2 
8. พ.ต.อ. สถิตย์ โพธิมาศ กรรมการ 1/2 
9. พ.ต.อ. ชวาล อุทัยพันธ์ กรรมการ 2/1 
10. พ.ต.อ. สนอง วรรณโคตร กรรมการ 1/2 
11. พ.ต.อ. ขจรศักด์ิ ตาปนานนท์ กรรมการ 1/1 
12. พ.ต.อ. สมภพ สังข์กรทอง กรรมการ 1/2 
13. พ.ต.อ. ชัชวาลย์ เปาอินทร์ กรรมการ 1/2 
14. พ.ต.อ. สิทธิพล แสนสุโพธิ์ กรรมการ 1/2 
15. พ.ต.อ. สมดุลย์ ลึกประโคน กรรมการ 1/1 

 

ในปีบัญชี  30 กันยายน 2558  มีคณะกรรมการฯ ที่ต้องออกตามวาระจํานวน  7 คน ดังน้ีคือ 
ที่ ยศ  นาม นามสกุล ตําแหน่ง วาระ / ปี 
1. พ.ต.อ. ประยุทธ โพธิ์แก้วกุล รองประธานฯ และเหรัญญิก 2/2 
2. พ.ต.อ. พิศิษฎ์ ศรีสุพล กรรมการ 2/2 
3. พ.ต.อ. สถิตย์ โพธิมาศ กรรมการ 1/2 
4. พ.ต.อ. สนอง วรรณโคตร กรรมการ 1/2 
5. พ.ต.อ. สมภพ สังข์กรทอง กรรมการ 1/2 
6. พ.ต.อ. ชัชวาลย์ เปาอินทร์ กรรมการ 1/2 
7. พ.ต.อ. สิทธิพล แสนสุโพธิ์ กรรมการ 1/2 
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ในระหว่างปีบัญชี  30 กันยายน 2558  มีกรรมการออกก่อนครบวาระจํานวน  1 คน (ตามข้อบังคับฯ ข้อ 75(9)) คือ  
ที่ ยศ  นาม นามสกุล ตําแหน่ง วาระ / ปี 
1. พล.ต.ต. สุวรรณ เอกโพธิ์ ประธานกรรมการ 1/1 

 

 ดังน้ัน กรรมการดําเนินการสหกรณ์ฯ ซ่ึงพ้นจากตําแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งซํ้าได้อีก  แต่ต้องไม่เกินสองวาระ
ติดต่อกัน  ในกรณีที่มีการเลือกตั้งกรรมการสหกรณ์แทนตําแหน่งที่ว่าง  ให้กรรมการดําเนินการสหกรณ์ฯ ที่ได้รับเลือกตั้งอยู่
ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ที่ทําหน้าที่แทน 
 จากน้ันที่ประชุมใหญ่ให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการดําเนินการ ตามข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธร
จังหวัดบุรีรัมย์ จํากัด 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการ ดังน้ี 
  1. ประธานกรรมการ ( ตามข้อบังคับฯ ข้อ 75(9) ) 
      ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้ง 
      1.1  พ.ต.อ.ฉัตรวรรษ  แสงเพชร                                     เป็นประธานกรรมการ 
  2. กรรมการดําเนินการ (เลือกตั้งตามท่ีออกตามวาระ) 
      ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้ง ดังน้ี 
      (1)........................................................................................   
      (2)........................................................................................ 
      (3)........................................................................................  
      (4)........................................................................................   
      (5)........................................................................................   
      (6)........................................................................................   
      (7)........................................................................................   
  3. กรรมการดําเนินการที่ออกก่อนครบวาระ (เลือกตั้งซ่อม) 
      ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้ง ดังน้ี 

(1) พ.ต.อ.เอนก  ทับสูงเนิน.......................................................แทน พล.ต.ต.สุวรรณ  เอกโพธ์ิ 
 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
*** ข้อบังคับฯ ข้อ 75 การพ้นจากตําแหน่ง “กรรมการดําเนินการต้องพ้นจากตําแหน่งเพราะเหตุอย่างหน่ึงอย่างดังต่อไปน้ี 

(1) ถึงคราวออกตามวาระ 
(9) โอนหรือย้ายหรือออกจากราชการหรือหน่วยงานประจําโดยไม่มีความผิด” 
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คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพยต์ํารวจภูธรจงัหวดับุรีรัมย์ จํากัด  ประจําปี 2559  จาํนวน  15 คน ดังน้ี 
ที ่ ยศ  นาม นามสกุล ตําแหน่ง วาระ / ป ี
1. พ.ต.อ.ฉัตรวรรษ แสงเพชร ประธานกรรมการ  
2. พ.ต.อ.ณรงค์ฤทธ์ ด่านสุวรรณ์ กรรมการ  
3. พ.ต.อ.ชาญชยั พงษ์พชิิตกุล กรรมการ  
4. พ.ต.อ.สุรชัย  สังขพฒัน์ กรรมการ  
5. พ.ต.อ.สถิตย ์ โพธิมาศ กรรมการ  
6. พ.ต.อ.ชวาล อุทัยพันธ์ กรรมการ  
7. พ.ต.อ.สนอง วรรณโคตร กรรมการ  
8. พ.ต.อ.ขจรศักดิ ์ ตาปนานนท ์ กรรมการ  
9. พ.ต.อ.สมภพ สังข์กรทอง กรรมการ  
10. พ.ต.อ.ชัชวาลย ์ เปาอินทร์ กรรมการ  
11. พ.ต.อ.สิทธิพล แสนสุโพธ์ิ กรรมการ  
12. พ.ต.อ.สมดุลย ์ ลึกประโคน กรรมการ  
13. พ.ต.อ.ปิยะชาต ิ ศิริมณฑา กรรมการ  
14. พ.ต.อ.เชิดชยั เปรมปรีดิ ์ กรรมการ  
15. พ.ต.อ.เอนก ทับสูงเนิน กรรมการ  
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วาระที่  12 
เรื่องบริจาคเงินสมทบกองทุนสวัสดิการส านักงานต ารวจแห่งชาต ิ

 
 ตามที่สหกรณ์ออมทรพัย์ตํารวจภูธรจังหวัดบุรรีัมย์ จํากัด ได้รับหนังสือจาก กองสวัสดิการ สํานักงานกําลังพล 
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ตช 0009.32/4090  ลงวันที่  25 กันยายน 2558  เรื่อ งการบริจาคเงินช่วยเหลือ
ข้าราชการตํารวจที่ได้รับบาดเจ็บ ทุพพลภาพ และเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่   แจ้งว่า ตามที่สํานักงานตํารวจ
แห่งชาติ ได้จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจแห่งชาติ   และสหกรณ์ออมทรัพย์ของ
หน่วยงานในสังกัดสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ร่วมบริจาคเงินสมทบ ”กองทุนสวัสดิการสํานักงานตํารวจแห่งชาติ” 
เพื่อช่วยเหลือข้าราชการตํารวจทีไ่ด้รับบาดเจบ็ ทุพพลภาพ และเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่  โดยผู้บัญชาการตํารวจ
แห่งชาติ เป็นประธาน เมื่อวันอังคารที่  25 สิงหาคม 2558  ณ ห้องประชุมศรียานนท์ ช้ัน 2 อาคาร 1 สํานักงาน
ตํารวจแห่งชาติ นั้น 
 กองสวัสดิการ สํานักงานกําลังพล แจ้งแนวทางการร่วมบริจาคเงินตามที่ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ   ได้แจ้ง
นโยบายและถือเป็นมติร่วมกันในวันจัดพิธีดังกล่าว โดยปรับลดอัตราการร่วมบริจาคเงินจากเดิม   ที่กําหนดไว้ คือ  
สหกรณ์ออมทรัพย์ของหน่วยงานที่มีผลกําไรสุทธิของปีบัญชีล่าสุดต้ังแต่  10 ล้านบาท ข้ึนไป ร่วมบริจาคเงินร้อยละ  
0.75 ของผลกําไรสุทธิ และสหกรณ์ออมทรัพย์ของหน่วยงานที่มีผลกําไรสุทธิของปีบัญชีล่าสุดต่ํากว่า  10 ล้านบาท 
ร่วมบริจาคเงินร้อยละ 0.50 ของผลกําไรสุทธิ เป็นไปตามอัตราใหม่ ดังนี้ 
  1. สหกรณ์ออมทรัพย์ของหน่วยงานที่มีผลกําไรสุทธิของปีบัญชีล่าสุด ตั้งแต่  10 ล้านบาท   ข้ึนไป 
ร่วมบริจาคเงินร้อยละ 0.30 ของผลกําไรสุทธิ 
  2. สหกรณ์ออมทรัพย์ของหน่วยงานที่มีผลกําไรสุทธิของปีบัญชีล่าสุด ต่ํากว่า  10 ล้านบาท ร่วม
บริจาคเงินร้อยละ  0.20 ของผลกําไรสุทธิ 
  3. การบริจาคเงินเป็นประจําต่อเนื่องทุกปี 
 จึงขอที่ประชุมพิจารณา 
 มติที่ประชุม.......ที่ประชุมมมีติ  ไมร่ับหลกัการของสวัสดกิาร  สํานักงานกําลังพล  สํานักงานตาํรวจแหง่ชาติ  
แต่ในปีนี้  เห็นควรร่วมบรจิาคเงนิสมทบ “กองทนุสวัสดกิารสํานักงานตาํรวจแหง่ชาติ”  เพยีงจาํนวน  200,000.- บาท
.......................................................................................................... .............................................................................. 
................................................................................................................................................................ ........................ 
........................................................................................................................ ................................................................ 
............................................................................................................................. ........................................................... 
................................................................................................................................... ..................................................... 
............................................................................. ........................................................................................................... 
............................................................................................................................. ........................................................... 
............................................................................................................................. ........................................................... 
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วาระที่  13 
เรื่องความเห็นและข้อเสนอแนะของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 

ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ 
............กล่าวว่า  สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์  หรือผู้สอบบัญชีภาครัฐ  สังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์  ดูแลด้านการเงิน
และบัญชี  ขอแสดงความยินดีกับความสําเร็จที่สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดบุรี รัมย์  จํากัด  ปิดบัญชีได้เร็ว  
ได้ก่อนวันตํารวจ  สมาชิกให้ความร่วมมือดีมาก  มีทุนดําเนินการสามพันกว่าล้าน  ซึ่งทุนดังกล่าวไปอยู่กับ  สมาชิก  
จะเห็นได้ว่าเก็บหนี้ได้ 99% มีหนี้เสียน้อย  สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มีหน้าที่กํากับดูแล  กิจการ ของสหกรณ์เมื่อ
ตรวจแล้วไม่มีปัญหา  ก็จะคืนให้ภาคเอกชนเป็นผู้ตวจสอบบัญชีต่อไป  แต่ถ้าไม่มีปัญหาอะไรปรึกษา  ได้เหมือนเดิม  
ยินดีเสมอ......................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ............................................................ 
................................................................................................................................................................ ......................... 
........................................................................................................................ ................................................................. 
............................................................................................................................. ............................................................ 
................................................................................................................................. ........................................................ 
.......................................................................... ............................................................................................................... 
............................................................................................................................. ............................................................ 
............................................................................................................................. ............................................................ 
 
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรมัย์ 
............ขอแสดงความยินดีกบัสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดบุรรีัมย์  จํากัด ใน 1 ปี สหกรณ์ฯ ไม่ทําให้หนักใจ  
สํารวจตรวจสอบแล้ว ไม่หนักใจ ยินดีกบัสมาชิกได้เงินปันผล 8% และเงินเฉลี่ยคืน 16% ............................................. 
..................สหกรณ์จังหวัดมีหน้าที่ 2 อย่างคือ.................................................................................................................        
.....................1. แนะนํา  ส่งเสริมให้การดําเนินงานเป็นไปดว้ยดี 
               2.  กํากับดูแล  เป็นรองนายทะเบียนสหกรณ์ฯ กํากับดูแลให้เป็นไปตามหลกัการของสหกรณ์  เน้นการ
บริการ  เน้นสวัสดกิาร  ไม่แสวงหากําราแข่งขันกัน  เป็นการดําเนินการที่นอกกรอบวัตถุประสงค์  ให้เน้นตามนโยบาย
ของรัฐบาล (1) เน้นความเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้  มาตรการของสหกรณ์มีความเข้มแข็ง  เป็นที่พึ่งของสมาชิกได…้….. 
              (2) รัฐบาลให้น้อมนําเอาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดําเนินการ………………………………………………………. 
    (3) ใช้หลักธรรมภิบาลมาใช้.................................................................................................................. .......... 
    (4) การนําเงินไปลงทุน (ไม่ให้นําเงินไปลงทุนนอกกรอบ) ให้เอ็กสเรย์ทกุสหกรณ์ หลายสหกรณ์มีการทจุริต 
ยักยอก แต่สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดบุรรีัมย์ จํากัด มีการบริหารจัดการที่ดี  สหกรณ์จังหวัดยินดีให้...........
คําปรึกษาทุกอย่าง................................................................................................................................ ............................ 
..................................................................................................................... ....................................................................
............................................................................................................................. ............................................................
................................................................................................................................ .........................................................
.......................................................................... ............................................................................................................... 
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วาระที่  14 
เรื่องอ่ืนๆ 

 

     พ.ต.อ.ฉัตรวรรษ  แสงเพชร  กล่าวว่าตามที่สหกรณ์ฯ ได้มีโครงการประกันชีวิตกลุ่มกับบริษัท  กรุงไทย -
แอกซ่าฯ  ปัจจุบันสมาชิกเสียชีวิต  จํานวน 27 ราย  ทําประกันชีวิตกับบริษัท  กรุงไทย -แอกซ่าฯ เพียงจํานวน 12 
ราย  เท่านั้น  อยากให้สมาชิกเล็งเห็นความสําคัญของการทําประกันชีวิตว่าสามารถบรรเทาความเดือดร้อนของ
ทายาทและผู้คํ้าประกัน  ให้มองว่าคนเรามีความเสี่ยงไม่รู้ว่าจะตายเมื่อไหร่และทายาทต้องได้เงินฌาปนกิจบ้าง  และ
พอเสียชีวิตไปต้องนําเงินฌาปนกิจมาชําระหนี้สหกรณ์ฯ ทําให้มองว่าไม่ห่วงครอบครัวอย่างแท้จริง  2 ปีแรกเรา
ขาดทุน  สมาชิกตายน้อย  แต่ปีที่ผ่านมากับบริษัท  กรุงไทย-แอกซ่าฯ ขาดทุน  เพราะสมาชอกตายเยอะ  เพื่อให้
สมาชิกเล็งเห็นความสําคัญของประกันชีวิตมากข้ึน  จึงกําหนดลําดับในการชําระหนี้  กรณีสมาชิกเสียชีวิตและทํา
ประกันชีวิตกลุ่มกับสหกรณ์ฯ ให้มีลําดับการชําระหนี้เป็นดังนี้……………………………………………………………………………… 
 ลําดับที่ 1 เงินค่าหุ้น    ลําดับที่ 2 เงินประกันชีวิตกลุ่ม…………………………………. 
 ลําดับที่ 3 เงินทุนสวัสดกิารสมาชิก(ผู้คํ้าประกัน) ลําดับที่ 4 เงินช่วยจัดการศพ……………………………………. 
 ลําดับที่ 5 รายได้อื่นๆ…………………………………………………………………………………………………………………………. 
สําหรับสมาชิกทีเ่สียชีวิตและไม่ได้ทําประกันชีวิตกลุ่มกับสหกรณ์ฯ มีลําดับการชําระหนี้ดังนี…้………………………………… 
 ลําดับที่ 1 เงินค่าหุ้น    ลําดับที่ 2 รายได้อื่นๆ……………………………………………… 
 ลําดับที่ 3 เงินช่วยจัดการศพ   ลําดับที่ 4 เงินทุนสวัสดกิารสมาชิก(ผู้คํ้าประกัน)………… 
     การทําประกันชีวิตก็เพื่อให้ทายาทของสมาชิกได้รับเงินบ้าง  ผู้คํ้าประกันไม่เสี่ยง  ผู้คํ้าประกันควรรับสภาพ
ความเสี่ยงไม่เกิน 50,000.- บาท ถึง 100,000.- บาท ผู้คํ้าประกันพอรับได้  ในการทําประกันชีวิตจะทํามากหรือน้อย  
สหกรณ์ฯ จะพิจารณาจากวงเงินที่สมาชิกขอกู้  รวมกับจํานวนเงินหนี้เงินกู้คงเหลือทุกประเภท  เมื่อนํามาหักลบกับ
จํานวนทุนเรือนหุ้นแล้ว จํานวนหนี้คงเหลือดังกล่าว  สมาชิกจะต้องทําประกันชีวิตกลุ่มตามหลักเกณฑ์ที่สหกรณ์ฯ 
กําหนดไว้ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
- ประธานฯ กล่าวถามว่า  มีสมาชิกท่านใดมีข้อเสนอแนะหรอืข้อซักถามเรื่องใดหรอืไม…่……………………………………….. 
- ไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอแนะหรือซักถามเรื่องใด............................................................................................................ 
- ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมและสมาชิกทุกทา่นที่เข้าร่วมประชุมในวันน้ี และปิดการประชุม..................   
 
 
 
 
 
 
 
 

     เลิกประชุมเวลา…………………………..น. 
 
พ.ต.อ.ณรงค์ฤทธ์ิ   ด่านสุวรรณ์ / ร่าง                   รพร   ตันตาปกุล / ตรวจ              วัชราภรณ์   มั่งมี / พิมพ์     
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 

รายช่ือบุตรสมาชิก 
ที่ได้รับทุนการศึกษาประจ าปี 2558 
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รายชื่อบุตรสมาชิกท่ีได้รับทุนการศึกษาประจ าปี 2558 
สรุป ระดับประถมศึกษา ( ทุนละ  2,000 บาท )  175 ราย  เป็นเงิน  350,000.00 บาท 
 ระดับมัธยมศึกษา  ( ทุนละ  3,000 บาท ) 158 ราย  ”  474,000.00 บาท 
 ระดับอุดมศึกษา    ( ทุนละ  4,000 บาท )  44 ราย  ”  176,000.00 บาท 

 รวมทั้งสิ้น  377 ราย  ”  1,000,000.00 บาท 
 

รายชื่อบุตรสมาชิกทีไ่ด้รับทุนการศึกษาประจ าปี 2558 
1.  สหกรณ์ วงเงินทุน  4,000.00 บาท  
     ระดับประถมศึกษา   1. ด.ช.วรพล  มากทอง   2. ด.ญ.ปาณิสรา  เกียรติบรรจง 
2.  ภ.จว.บรุีรัมย์ วงเงินทุน  33,000.00 บาท  
     ระดับประถมศึกษา   1. ด.ช.สุวรรณภูมิ  พิชยักุล   2. ด.ช.ณัฐกรณ์  แก้วเกต ุ
   3. ด.ช.นราธปิ  ตู้สาํราญ   4. ด.ญ.สิริรัชญา  ประนามะเส 
   5. ด.ญ.ชนกสุดา  อารีย ์   6. ด.ช.ธนกฤต  เรืองปรัชญากุล 
   7. ด.ช.ปัณณรุจน์  ปิตปิระวัติพงษ ์   8. ด.ช.ญาณวุฒ ิ สภุาพไพบูล 
   9. ด.ช.อนนต ์ พลหล้า 10. ด.ญ.ณพัชร์สิริ  วงค์ศรี 
     ระดับมัธยมศึกษา   1. น.ส.ภิญญดา  ไชยทอง   2. น.ส.ศศิกาญจน์  พิมพ์ทรัพย ์
   3. นายปานะพันธ์  เกียรตินอก  
     ระดับอุดมศึกษา   1. น.ส.นภพร  บุตรโพธ์ิศรี   
3.  นปพ. วงเงินทุน 13,000.00 บาท  
     ระดับประถมศึกษา   1. ด.ช.ฤทธิรงค์  ไทยารัมย ์ 2. ด.ช.ปิตภิัทร  บัตรประโคน 
     ระดับมัธยมศึกษา   1. ด.ช.ธัญพิศษิฐ์  ขงิจัตุรัส 2. ด.ช.อภิชาต  อุตสารัมย ์
   3. ด.ญ.ชนิตา  สุขสบาย  
4.  สภ.เมืองบุรรีัมย์ วงเงินทุน  87,000.00 บาท  
     ระดับประถมศึกษา   1. ด.ญ.นายิกา  อินไชย   2. ด.ช.กฤษณภพ  นามสุข ี
   3. ด.ช.วิชญะ  สีหาวะบุตร   4. ด.ช.ศุภกร  ผําชัย 
   5. ด.ญ.พลอยชมพู  จุฬามณี   6. ด.ญ.อารยา  เกียรติธนบด ี
   7. ด.ญ.ปริยากร  ยุตสะธรรม   8. ด.ช.พิพฒัน์  ศิรพิมลรัตน์ 
   9. ด.ญ.อักษราภัค  แพงเพ็ง 10. ด.ญ.ทรรณรต  เชื้ออาสา 
 11. ด.ช.ไกรวิชญ ์ บตุกะ 12. ด.ญ.พิชชาวีร์  ห่อไธสง 
 13. นายณัฐกิตติ ์ คะเรรัมย ์ 14. ด.ญ.นงนภัส  อาทวงั 
 15. ด.ญ.ภาณุมาศ  ศรีคิรินทร์ 16. ด.ญ.นัยน์นภา  รตนประทีป 
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4.  สภ.เมืองบุรรีัมย์   
     ระดับมัธยมศึกษา   1. นายพชรพล  ดาํริห์รัมย ์     2. น.ส.ศุภพชิญ ์ ภาณุสกุล 
   3. นายพชัรพล  คูสันเทียะ   4. น.ส.สมฤทยั  โรจน์สุกิจ 
   5. น.ส.จุฑามาศ  รักสมัย   6. นายภูริเดช  ชํานาญจติร 
   7. ด.ญ.สุคนธร  ปญัญารัมย ์   8. ด.ช.สุรทิน  พินิจกิจ 
   9. นายสกลรัตน์  ปินะกาพัง  
     ระดับอุดมศึกษา   1. น.ส.อัญชล ี ช้างเผือก   2. น.ส.ตะนาว  เพประโคน 
   3. น.ส.ศุภรดา  หมั่นด ี   4. นายณัฐ  ชํารัมย ์
   5. นายธนายุทธ  แอบไธสง   6. น.ส.เสาวลักษณ์  ราชประโคน 
   7. น.ส.สุดธดิา  คําดบีุญ  
5.  สภ.บ้านด่าน วงเงินทุน  21,000.00 บาท  
     ระดับประถมศึกษา   1. ด.ญ.กมลลักษณ์  แสนปญัญา   2. ด.ญ.ศภุาพิชญ์  สนิท 
   3. ด.ช.นรภทัร  ศรีคํา   4. นายพงษ์พิพัฒน์  เปสาโส 
   5. ด.ญ.บุณยาพร  การสงูเนิน   6. ด.ช.ก้องภพ  วิชยัรัมย ์
     ระดับประถมศึกษา   7. ด.ช.วรณัฐ   คณะสา   8. ด.ญ.วริศรา  ฤทธิแก้ว 
   9. ด.ญ.ปุณยวีร์  แสนจันทร์  
     ระดับมัธยมศึกษา   1. น.ส.ชนัฏดา  หงส์คาํม ี  
6.  สภ.หนองสองหอ้ง วงเงินทุน  21,000.00 บาท  
     ระดับประถมศึกษา   1. ด.ญ.ชาลสิา  หมวดประโคน   2. ด.ญ.ธนวรรณ  จันทะเมนชยั 
   3. ด.ช.ชวัลวิชญ์  อามาตย ์  
     ระดับมัธยมศึกษา   1. น.ส.พิชญาภา  ปีตะเสน   2. นายณัฐกฤต  สาระสิทธ์ิ 
   3. น.ส.นฤมล  เสาวโค   4. น.ส.พิชญา  ใจหาญ 
   5. ด.ช.ชูเกียรติ  สรงสระ  
7.  สภ.นางรอง วงเงินทุน  70,000.00 บาท  
     ระดับประถมศึกษา   1. ด.ญ.รินรดา  การินทร์   2. ด.ช.กันตินันท์  ศรีโยธา 
   3. ด.ญ.ปวีณา  ตรีโอษฐ ์   4. ด.ญ.พัทธ์ธีรา  ยันละหา 
   5. ด.ช.พรนิมิต  ปรักเอโก   6. ด.ช.กฤติพงษ ์ คาดกระโทก 
     ระดับมัธยมศึกษา   1. น.ส.กรรณิการ์  จีนเป็นวงศ ์   2. น.ส.วนัสนันท์  เทศสวัสดิ์วงศ ์
   3. ด.ช.พงศธร  ปิ่นศิริ   4. สามเณรวรพล  สุมามาณ 
   5. น.ส.พัชราภรณ์  โลห์นารายณ์   6. น.ส.สุรางคนา  แหลมไธสง 
   7. น.ส.วรรณปภัส  โพภักด ี   8. ด.ช.สรวิศ  ศรีสงิห ์
   9. ด.ญ.ภัทรชนิดา  คงนันทะ 10. น.ส.พัชราภรณ์  เจาประโคน 
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7.  สภ.นางรอง   
     ระดับมัธยมศึกษา 11. น.ส.วาริณี  ทุมปะหิรัมย ์ 12. ด.ญ.ชชัพิมุข  ทองคํา 
 13. นายภัทรพงษ ์ มาระศรี 14. ด.ญ.ปัทมา  สิงห์วงศ ์
     ระดับอุดมศึกษา   1. นายพงศธร  จตินา   2. น.ส.ณัฐรุจา  ทิพย์อักษร 
   3. น.ส.ดิศญามาศ  พินิจสุนทรสาร   4. น.ส.พรนภา  นกเอ้ียง 
8.  สภ.หนองไทร วงเงินทุน  11,0000.00 บาท  
     ระดับมัธยมศึกษา   1. ด.ช.ธนกฤต  ภิรมย์นาค  
     ระดับอุดมศึกษา   1. น.ส.พิชญา  ธนูศิลป ์   2. น.ส.สิริลักษณ์    ดลเอ่ียม 
9.  สภ.ประโคนชัย วงเงินทุน  59,000.00 บาท  
     ระดับประถมศึกษา   1. ด.ญ.สุพรรณิกา  พูนสบาย   2. ด.ช.ศรัณย ์ จีนชาต ิ
   3. ด.ช.สิทธิศักดิ์  ภัทรมณีนิล   4. ด.ญ.กชพร  วิเศษนคร 
   5. ด.ช.ธนกร  ปานะโปย   6. ด.ช.ภูริณัฐ  ชาญศรี 
   7. ด.ช.กฤตตานุกูลย ์ ดีประโคน   8. ด.ญ.ชัญญานาฎ  เม่ือประโคน 
     ระดับมัธยมศึกษา   1. ด.ญ.ฤทยัรัตน์  ผลสุข   2. ด.ช.ขจรกิตติ์  แจ่มใส 
   3. ด.ญ.ปานหทยั  คาํภ ู   4. ด.ญ.ศศิกานต์  ทูลประโคน 
   5. ด.ช.วงศธร  ตรงใจ   6. นายธาํรงค์ศักดิ ์ รักษ์กะเปา 
   7. นายพีรพงศ ์ เพ็งประโคน   8. น.ส.วรรณพร  ราชประโคน 
   9. นายวรรณธชั  เจยีมรัมย ์  
     ระดับอุดมศึกษา   1. น.ส.ณัฐสดุา  คงประโคน   2. นายสุรเสกข ์ อินทร์ประโคน 
   3. น.ส.ทิพาธร  ศิริเม   4. น.ส.รัตตยิา  จันทร์อาหาร 
10. สภ.บ้านบัว วงเงินทุน  15,000.00 บาท  
     ระดับประถมศึกษา   1. ด.ช.ภูมิภัทร  ทาประโคน   2. ด.ช.นวพล  มะลา 
   3. ด.ญ.ปลื้มจิต  บัวชติ  
     ระดับมัธยมศึกษา   1. นายโยธิน  หามะฤทธ์ิ    2. นายปวริศร  อุปนิ 
   3. นายศิววงศ์  วิเชียรชูพงศ ์  
11. สภ.ล าปลายมาศ วงเงินทุน  45,000.00 บาท  
     ระดับประถมศึกษา   1. ด.ช.พลบูรณ์  สามารถรัมย ์   2. ด.ญ.จินดามณี  อ่อนนวล 
   3. ด.ช.กําโชค  ทรงรัมย ์   4. ด.ญ.ณัฏฐณิชา  เทียนวรรณ 
   5. ด.ช.ชชา  อุ่นคํา   6. ด.ช.สหพล  แก้วอรสาร 
     ระดับมัธยมศึกษา   1. ด.ญ.ชลลดา  อุทธาพงษ ์   2. น.ส.ศศินิสา  สารศรี 
   3. นายวีระยุทธ  สมิงรัมย ์   4. ด.ช.ภูวนาถ  เอ่ียมศรี 
   5. น.ส.พิชญานิน  ประเสริฐโส   6. นายกลา้ยุทธ  อภิรักษ ์
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11. สภ.ล าปลายมาศ   
     ระดับมัธยมศึกษา   7. ด.ช.โสภณัฐ  ศรีชุม  
     ระดับอุดมศึกษา   1. นายพละชัย  คลังหิรัญ   2. น.ส.ณภัทร  ผืนกระโทก 
   3. น.ส.สุดาทิพย ์ ทิพย์บาํหลาบ  
12.สภ.ทะเมนชัย วงเงินทุน 24,000.00  บาท  
     ระดับประถมศึกษา   1. ด.ญ.สุจิรา  หล้าขวา   2. ด.ญ.พริญาณ ์  ศรีโคตร 
   3. ด.ญ.ภัทรนันท์  วงศ์ศรี  
     ระดับมัธยมศึกษา   1. ด.ช.นพวิชญ ์ ไวยารัตน์   2. น.ส.เทพธดิา  จําปามูล 
   3. น.ส.ปาริชาติ  เชญิรัมย ์   4. ด.ช.กิตติกูล  สอ้ิงรัมย ์
   5. ด.ญ.นริสรา  สะเทงิรัมย ์   6. ด.ญ.วริศรา  โกลา 
13.สภ.ละหานทราย วงเงินทุน  36,000.00  บาท  
     ระดับประถมศึกษา   1. ด.ญ.ณัฐกฤตา  จอดกลาง   2. ด.ญ.ดวงกลม  พรมโสภิษฐ ์
   3. ด.ญ.ศภุาพิชญ์  อยู่จงด ี   4. ด.ญ.บัณฑิตา  สมสมัย 
   5. ด.ญ.ร่ืนฤด ี พูนผล   6. ด.ญ.กัญญาณัช  ทองชาย 
   7. ด.ช.เจตน์จุลจักร  สนธิ์ใหม ่  
     ระดับมัธยมศึกษา   1. ด.ญ.นิลาวรรณ  เชยีรประโคน   2. ด.ช.วิษณุกร  นารี 
   3. ด.ช.ทนงศักดิ์  ก่ิงชัยภูมิ   4. น.ส.ธิดาวรรณ  เศษสุวรรณ 
   5. นายธชัพล  ใสสดศรี   6. นายจิรวฒัน์  ศิลปักษา 
     ระดับอุดมศึกษา   1. น.ส.วนิดา  ดกประโคน  
14.สภ.ถาวร วงเงินทุน  11,000.00  บาท  
     ระดับประถมศึกษา   1. ด.ญ.ฉตัรฑริกา  ไชยช่วย   2. ด.ญ.จิรานันท์  ราชนาคา 
     ระดับมัธยมศึกษา   1. ด.ช.เมธาวฒัน์  นิพรรัมย ์  
     ระดับอุดมศึกษา   1. นายสุริยา  สงิห์วงค ์  
15.สภ.หนองกี ่ วงเงินทุน 32,000.00  บาท  
     ระดับประถมศึกษา   1. ด.ช.ธนกฤต  โขงรัมย ์   2. ด.ญ.รัชชดุา  ปญัญาสิทธิ ์
   3. ด.ญ.อัญชสฎิา  ขอสุข   4. ด.ญ.ณัฐณิชา  พันธ์ศร ี
   5. ด.ช.ปุริศร์  พิทยภูวไนย  
     ระดับมัธยมศึกษา   1. น.ส.รัตนาภรณ์  แพงคํา   2. นายรวิพล  โชติช่วง 
   3. น.ส.อริญชยา  โสกูล   4. น.ส.พณิชา  เซ็นกระโทก 
   5. ด.ช.ฐนกร  วชิาเกวยีน   6. น.ส.เสาวลักษณ์  โทสูงเนิน 
     ระดับอุดมศึกษา   1. น.ส.พัชรีพร  สุโพธ์ิชยักุล  
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16. สภ.พุทไธสง วงเงินทุน  37,000.00 บาท  
     ระดับประถมศึกษา   1. ด.ญ.พิชญ์สิชา  สิริเจริญมิตร   2. ด.ญ.ณัฐชา  นิกรรัมย ์
   3. ด.ญ.รักษติา  ยอดไธสง   4. ด.ช.ภาณุวิชญ์  จติรไธสง 
   5. ด.ญ.อิรวดี  จันดารัตน์  
     ระดับมัธยมศึกษา   1. ด.ญ.จันทิมา  สวัสดิ ์   2. ด.ญ.นันทิชา  วิชติ 
   3. น.ส.ดาริกา  เกษจันทร์   4. ด.ญ.พุทธรักษา  เตยสระน้อย 
   5. ด.ญ.จุฑารัตน์  จีนนอก  
     ระดับอุดมศึกษา   1. น.ส.ดูสติา  ผาดไธสง   2. นายโตมร  ทุมาโต 
   3. น.ส.พัชราภรณ์  ชัดไธสง  
17. สภ.สตึก วงเงินทุน  42,000.00 บาท  
     ระดับประถมศึกษา   1. ด.ญ.สลิล  สขุสบาย   2. ด.ญ.จารุชลักษณ์  กองกูล 
   3. ด.ญ.กิตติมา  ลีวงศศ์ักดิ ์   4. ด.ช.ปณฐักร  แก้วดก 
     ระดับมัธยมศึกษา   1. นายรชต  ดีขุนทด   2. นายธานิตย์  แซ่แขก 
   3. น.ส.พรรษชล  เตชเจริญศรี   4. นายภราดร  ศรีศิลา 
   5. น.ส.ณัฐณิชา  แจง้รัมย ์   6. ด.ญ.พัชริดา  ปัญญาธิวฒุ ิ
   7. น.ส.นันท์นภัส  ยอรัมย ์   8. น.ส.จีรัชยา  นันทะพันธ ์
   9. ด.ญ.อาทิตยาภรณ์  กาสงิห ์ 10. ด.ญ.ภทัรดา  สขุตาม 
     ระดับอุดมศึกษา   1. น.ส.นิติพร  ชุมศร ี  
18. สภ.บ้านกรวด วงเงินทุน  38,000.00 บาท  
     ระดับประถมศึกษา   1. ด.ช.ภูมิรพี  พูนชนะ   2. ด.ช.อดิศักดิ์  เพง่พิศ 
   3. ด.ญ.ณัฐฐา  เจยีมรัมย ์   4. ด.ช.กรีฑาวุธ  โสดาจันทร์ 
   5. ด.ช.พัชรพล  ฉลวยแสง   6. ด.ช.ธนรรณพ  ราชประโคน 
   7. ด.ญ.พิมพ์ชนก  พิมพ์อักษร   8. ด.ญ.ธิติมา  สังข์ทอง 
   9. ด.ญ.ฐาปนากุล  ศรีศิลา 10. ด.ญ.ธนัชชา  ตาปราบ 
     ระดับมัธยมศึกษา   1. น.ส.อาทิตยา  พอกประโคน   2. นายจักราวธุ  ตุ่นนิราช 
   3. น.ส.เบญญาพร  ใกล้กลาง   4. ด.ญ.เขมจิรา  เข็มทอง 
   5. ด.ญ.มนฤด ี มีกําปัง   6. ด.ญ.พรสุดา  ลํามะนา 
19. สภ.โนนเจริญ วงเงินทุน  14,000.00 บาท  
     ระดับประถมศึกษา   1. ด.ญ.นิชญา  ฉัตรจงัหรดี   2. ด.ช.ภควตั  กองสกุล 
     ระดับมัธยมศึกษา   1. น.ส.ปัณณพร  โพธ์ิจันด ี   2. นายสร้างชัย  จํานงประโคน 
     ระดับอุดมศึกษา   1. นายพยัคฆ์  ชยัสิทธ์ิ  
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20. สภ.โคกกระชาย วงเงินทุน  18,000.00 บาท  
     ระดับประถมศึกษา   1. ด.ญ.รัญชดิา  เที่ยงคาม   2. ด.ญ.สุขะธษิณ์  สันอาษา 
   3. ด.ญ.ณัฐณิชา    แสงสุรินทร์   4. ด.ช.สหัสโชค  มุดหิน 
   5. ด.ช.สิทธิโชค  สังคเลศิ   6. ด.ช.สรยุทธ  จํารัส 
     ระดับมัธยมศึกษา   1. ด.ญ.ปัณฑิตา  วงศ์กัณหา   2. ด.ช.พรรษวฒุิ  นรัฐกิจ 
21. สภ.หนองไม้งาม วงเงินทุน  14,000.00 บาท  
     ระดับประถมศึกษา   1. ด.ช.พระกาฬ  วงศง์าน   2. ด.ช.ระพีวิชญ์  วาเสนัง 
   3. ด.ช.วุฒศิักดิ ์ หาญสันเทียะ   4. ด.ญ.กัญญารัตน์  มากนาคา 
     ระดับมัธยมศึกษา   1. น.ส.อาทิตยา  สาระปญัญา   2. น.ส.ธิติสดุา  ปานใจนาม 
22. สภ.กระสัง วงเงินทุน  25,000.00 บาท  
     ระดับประถมศึกษา   1. ด.ช.ปิยวฒัน์  จุลพล   2. ด.ญ.ปรัชญ์ปวีร์  ถาวร 
     ระดับมัธยมศึกษา   1. ด.ญ.พิมพ์ชนก  เขยีนสระน้อย   2. ด.ญ.ณาริฐา  สดใส 
   3. น.ส.ปัญชิกา  ยมศรีเคน   4. น.ส.อาภา  มะลิลยั 
   5. นายศาศวัต  อินทรสด   6. น.ส.บุษราภรณ์  สีหาราช 
   7. น.ส.ณัฐวติา  จักสาน  
23. สภ.ล าดวน วงเงินทุน  17,000.00 บาท  
     ระดับประถมศึกษา   1. ด.ญ.บุณยานุช  ศิลากุล   2. ด.ช.ธเนศ  พรไธสง 
   3. ด.ช.กรวิชญ์  อรัญศักดิ ์  
     ระดับมัธยมศึกษา   1. น.ส.กาญจนสดุา  คอนศรี  
     ระดับอุดมศึกษา   1. น.ส.วิชญาพร  อุ่นมี   2. น.ส.คุณัญญา  รุ่งเรือง 
24. สภ.คูเมือง วงเงินทุน  22,000.00 บาท  
     ระดับประถมศึกษา   1. ด.ช.รชต  แสนศรีเชาว์พันธ ์   2. ด.ช.ปวีณวัช  พลภูเมือง 
   3. ด.ช.ธนวฒัน์  ศรีดงเคง็   4. ด.ญ.กานต์สิรี  ปะโกติโย 
   5. ด.ช.ปาราเมศ  กองทอง   6. ด.ญ.ฐติิพรรัตน์  เกิดสุข 
   7. ด.ช.รุ่งภพ  เผ่าเวยีงคํา   8. ด.ช.เอกภิญโญ  เขียวอ่อน 
     ระดับมัธยมศึกษา   1. น.ส.สุมาตรา  โพธ์ิมะฮาด   2. น.ส.ศิญาภัสร์  ธีรสิริพฒัน์ 
25. สภ.หินเหล็กไฟ วงเงินทุน  15,000.00 บาท  
     ระดับประถมศึกษา   1. ด.ช.ธนโชต ิ สงัฆมณี   2. ด.ช.กิตตภิพ  จันดากุล 
     ระดับมัธยมศึกษา   1. นายพีรดนย ์ สขุวิเศษ  
     ระดับอุดมศึกษา   1. น.ส.วรรณวรางค์  สํารวมรัมย ์   2. น.ส.ประภัสสร  ปดิสายะ 
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26. สภ.นาโพธิ ์ วงเงินทุน  25,000.00 บาท  
     ระดับประถมศึกษา   1. ด.ญ.ภัทรนันท์  แก้วไธสง   2. ด.ช.พีรดนย ์ ปผุาลา 
     ระดับมัธยมศึกษา   1. นายอุรวศิ  อุปมา   2. นายอมรเทพ  พันธ์สมบัต ิ
   3. น.ส.ณัฐณิชา  โพธิขาํ   4. นายจักรกฤษณ์  ตอรบรัมย ์
   5. น.ส.ปิยะธดิา  โคตรโสภา   6. นายกิตติมศักดิ ์ เพ็ชรตะก่ัว 
   7. นายวีรภัทร  เจริญราช  
27. สภ.หนองหงส ์ วงเงินทุน  20,000.00 บาท  
     ระดับอุดมศึกษา   1. น.ส.สุทธิดา  อวงรัมย ์   2. นายธนบูรณ์  วเิชยีร 
   3. น.ส.รักชนก  กุดนอก   4. น.ส.ศิรินภา  นาดสะพัด 
        5. นายจักรพงศ ์ ม่ังมี  
28. สภ.ปะค า วงเงินทุน  30,000.00 บาท  
     ระดับประถมศึกษา   1. ด.ช.ธนภัทร  ไฝดง   2. ด.ช.สายฟาู  วาปเีก่า 
   3. ด.ช.นิติธาดา  ทาประโคน   4. ด.ญ.ณัฐภัทร  นุ่มนวลศร ี
   5. ด.ญ.เอมวิตรา  วิเศษพันธ ์   6. ด.ญ.ปรียนันทนา  กรรโณ 
     ระดับมัธยมศึกษา   1. นายถิรวุฒ ิ ศิริวรรณ   2. น.ส.ญาณศิา  เย็นเพชร 
   3. น.ส.ปัณฑ์ชนิตา  ชํานิกุล   4. น.ส.ณัฐกานต์  แผ้วพลสงค ์
   5. ด.ญ.รุจิรดา  ภูชุม   6. ด.ญ.ณัฐทชิา  อะทุมชาย 
29.สภ.พลับพลาชัย วงเงินทุน  27,000.00 บาท  
     ระดับประถมศึกษา   1. ด.ช.ตนุภัทร์  จันทร์ประโคน   2. ด.ช.ลัทธพล  ศรีจาํปา 
   3. ด.ญ.อุไรพร  ปาประโคน   4. ด.ช.ไอยเรศ  ยึนประโคน 
   5. ด.ญ.จารุวรรณ  ทงิสุข   6. ด.ญ.ปาณิสรา  ชาญประโคน 
     ระดับมัธยมศึกษา   1. นายณัชพล  เก่งรัมย ์   2. นายรัฐนันท์  สิทธิสงัข ์
   3. น.ส.ธิรัญญาภรณ์  แจ่มใส   4. ด.ช.คงภัทร์  ศิลาชยั 
   5. ด.ญ.กัญญณัฐ  สร้อยสวรรค ์  
30. สภ.หว้ยราช วงเงินทุน  20,000.00 บาท  
     ระดับประถมศึกษา   1. ด.ญ.รุ่งรัตน์  นพรัมย ์   2. ด.ญ.กัญญาภคั  น้อยพล ี
   3. ด.ญ.ขวญัมนัส  โสมะมี   4. ด.ญ.ปวีณา  นามหงษา 
   5. ด.ญ.ฏิปาสวี  วาลปีระโคน  
     ระดับมัธยมศึกษา   1. ด.ญ.เบญญาภา  คุ้มภยั   2. นายสิรวิชญ ์ วันทา่ค้อ 
     ระดับอุดมศึกษา   1. น.ส.อัมพิกา  ช่างผัส  
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31. สภ.โนนสุวรรณ วงเงินทุน  22,000.00 บาท  
     ระดับประถมศึกษา   1. ด.ช.กฤศ  สงิหภิวัฒน์   2. ด.ญ.อิสรีภรณ์  แสงหิรัญ 
     ระดับมัธยมศึกษา   1. น.ส.วรรวิษา  จีนชาต ิ   2. น.ส.สุพัชราภา  มะโนการ 
   3. ด.ญ.อุบลรัตนา  สังข์ชัย   4. นายวศิน  อินทํานุ 
   5. นายณัฐวฒัน์  ชนะกุล   6. น.ส.อังคณา  ดวงด ี
32. สภ.โนนดินแดง วงเงินทุน  27,000.00 บาท  
     ระดับประถมศึกษา   1. ด.ช.วิวรรธน์  สดุาปั่น   2. ด.ช.บุญโท  ยุบไธสง 
   3. ด.ญ.พัชรพร  มาสาํโรง  
     ระดับมัธยมศึกษา   1. นายทศัน์ภูมิ  เทวัญรัมย ์   2. นายวีรวชิญ ์ ธนะพฒัน์ปกรณ์ 
   3. น.ส.สุกัญญา  โคกทอง   4. ด.ญ.นิภาภรณ์  ศรีล้อม 
   5. นายพลวรรธน์  กลิ่นสคุนธ ์   6. ด.ช.รัฐธรรมนูญ  ใสลําเพาะ 
   7. ด.ญ.จินตหรา  แพนพฒัน์  
33. สภ.บ้านใหม่ฯ วงเงินทุน  22,000.00 บาท  
     ระดับประถมศึกษา   1. ด.ญ.ชฎาพร  ข้อสว่าง   2. ด.ช.ภูรินทร์  อินไธสง 
   3. ด.ญ.แพรวพรรณ  ตีคล ี   4. ด.ญ.หทยัทิพย ์ เทียมไธสง 
   5. ด.ช.สิรวิชญ ์ แก้วสุวรรณ   6. ด.ญ.จินต์จุฑา  แหนไธสง 
     ระดับมัธยมศึกษา   1. ด.ญ.อารยา  เมืองแสน   2. ด.ญ.จันทะกานต์  วิญญายงค ์
     ระดับอุดมศึกษา   1. น.ส.ณัฐธดิา  กอไธสง  
34. สภ.ช านิ วงเงินทุน  25,000.00 บาท  
     ระดับประถมศึกษา   1. ด.ญ.กรรณวรา  สงกูล   2. ด.ญ.ณิชมน  ดิลกลาภ 
   3. ด.ช.ชนัชญ์ทชิา  ชาญชาต ิ  
     ระดับมัธยมศึกษา   1. ด.ญ.ศิรภสัสร  มอไธสง   2. ด.ญ.พรรณพรรคษร  ทพิย์อักษร 
   3. นายรังสิกร  โกษากุล   4. นายภูเบศ  ดษิฐ์กระโทก 
   5. น.ส.ชยดุา  พรหมพินิจ  
     ระดับอุดมศึกษา   1. น.ส.พรปรียา  เมธาจรัสพงศ ์  
35. สภ.เฉลิมฯ วงเงินทุน  27,000.00 บาท  
     ระดับประถมศึกษา   1. ด.ช.สิรภพ  กาญจนะ   2. ด.ญ.อาภากร  บตุรไทย 
   3. ด.ญ.ศรัยรัศม์  พรหมลักษณ์   4. ด.ช.ภาณุวิทญ์  นาคศรี 
   5. ด.ญ.พรรณภัสร์  ปยุะต ิ   6. ด.ญ.จันทัปปภา  ละประโคน 
   7. ด.ช.ทินภัทร  เกาประโคน  
     ระดับมัธยมศึกษา   1. น.ส.นัทธมน  ชยัชนะ   2. น.ส.สุพัตรา  เลนนาแซง 
   3. นายสหรัฐ  ศรีอินทร์อ่อน  
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35. สภ.เฉลิมฯ   
     ระดับอุดมศึกษา   1. น.ส.ปิยะนันท์  เพชรโกมล  
36. สภ.แคนดง วงเงินทุน  20,000.00 บาท  
     ระดับประถมศึกษา   1. ด.ญ.สุกัญญา  เกียววานิช   2. ด.ช.ธรรมธร  เรืองไพศาล 
   3. ด.ญ.วชิรญาณ์  ชยัประเสริฐ  
     ระดับมัธยมศึกษา   1. นายเกียรติศักดิ ์ ทองขาว   2. นายสหัสวรรษ  ปะกินําหัง 
       ระดับอุดมศึกษา   1. นายสหรัฐ  จรแก้ว   2. น.ส.มณทิดา  ทุมนาหาด 
37. สภ.ชุมแสง วงเงินทุน  11,000.00 บาท  
     ระดับประถมศึกษา   1. ด.ช.ชิษณุพงษ์  สงศิริ   2. ด.ญ.ตติยา  แก้วก้ัน 
   3. ด.ญ.ณิชกานต ์ ศรีสุข   4. ด.ญ.ชญานนท์  เจิมพักตร์ 
     ระดับมัธยมศึกษา   1. ด.ญ.ขนิษฐา  พิทยานันท ์   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ประมวลภาพกิจกรรม 
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ประมวลภาพกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

ทนุการศกึษาบตุรสมาชิก 
 

การประชมุประจ าเดือน 
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ประมวลภาพกิจกรรม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

พิธีแสดงมทิุตาจิตแดส่มาชิกท่ีเกษียณอายรุาชการ 
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ประมวลภาพกิจกรรม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

มอบพวงหรีดเพ่ือเป็นการแสดงการไว้อาลยัให้กบัสมาชิกท่ีเสียชีวิต 
 

โครงการฝึกอบรมสง่เสริมอาชีพแก่แมบ้่านต ารวจ 
 

การแขง่ขนักีฬาภายในต ารวจภธูรจงัหวดับรีุรัมย์ประจ าปี 2558 
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วาระที่ 11 

เรื่องการเลือกต้ังคณะกรรมการด าเนินการปี 2559 
 

 ด้วยในปี 2558  จะมีกรรมการที่ต้องเลือกตั้งขึ้นใหม่จํานวน  8 คน  เป็นกรรมการที่พ้นจากตําแหน่งโดยครบตาม
วาระข้อบังคับข้อ 73** กําหนดเวลาอยู่ในตําแหน่ง และตามข้อบังคับข้อ 75*** การพ้นจากตําแหน่ง 

     (1) ถึงคราวออกตามวาระ จํานวน  7 คน 
     (9) โอนหรือย้ายหรือออกจากราชการหรือหน่วยงานประจําโดยไม่มีความผิด จํานวน  1 คน   
เพื่อให้การบริหารงานสหกรณ์ฯ เป็นไปด้วยดี เจริญก้าวหน้า และให้เป็นไปตามข้อบังคับข้อ 71* คณะกรรมการ

ดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จํากัด จึงต้องมีการเลือกตั้งกรรมการแทนตําแหน่งที่ว่างลง 
 

รายชื่อกรรมการที่ออกก่อนครบวาระ จํานวน  1 คน 
ลําดับที ่ ยศ- ชื่อ นามสกุล ตําแหน่ง วาระดํารงตําแหน่ง 

1 พล.ต.ต.สุวรรณ เอกโพธ์ิ ประธานกรรมการฯ 1/1 
 

รายชื่อกรรมการที่ครบ  1 วาระ สามารถเลือกตัง้ได้ใหม่อีก จํานวน  5 คน คือ 
ลําดับที ่ ยศ- ชื่อ นามสกุล ตําแหน่ง วาระดํารงตําแหน่ง 

1 พ.ต.อ.สถิตย ์ โพธิมาศ กรรมการ 1/2 
2 พ.ต.อ.สิทธิพล แสนสุโพธ์ิ กรรมการ 1/2 
3 พ.ต.อ.ชัชวาลย ์ เปาอินทร์ กรรมการ 1/2 
4 พ.ต.อ.สนอง วรรณโคตร กรรมการ 1/2 
5 พ.ต.อ.สมภพ สังข์กรทอง กรรมการ 1/2 

 

รายชื่อกรรมการที่ครบวาระ  2 วาระ เว้น  1 ปี จํานวน  2 คน ( ไม่สามารถเสนอชื่อเข้าดํารงตาํแหน่งได้อีก ) 
ลําดับที ่ ยศ- ชื่อ นามสกุล ตําแหน่ง วาระดํารงตําแหน่ง 

1 พ.ต.อ.ประยุทธ โพธ์ิแก้วกุล รองประธานฯ 2/2 
2 พ.ต.อ.พิศิษฎ ์ ศรีสุพล กรรมการ 2/2 

 

รายชื่อกรรมการที่ยงัไม่ครบวาระการดํารงตําแหน่ง จํานวน  7 คน คือ 
ลําดับที ่ ยศ- ชื่อ นามสกุล ตําแหน่ง วาระดํารงตําแหน่ง 

1 พ.ต.อ.ฉัตรวรรษ แสงเพชร รองประธานฯ 1/1 
2 พ.ต.อ.สุรชัย สังขพฒัน์ รองประธานฯ 1/1 
3 พ.ต.อ.ณรงค์ฤทธ์ิ ด่านสุวรรณ รองประธานฯ 2/1 
4 พ.ต.อ.ชาญชยั พงษ์พชิิตกุล รองประธานฯ 2/1 
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ลําดับที ่ ยศ- ชื่อ นามสกุล ตําแหน่ง วาระดํารงตําแหน่ง 
5 พ.ต.อ.ขจรศักดิ ์ ตาปนานนท ์ กรรมการ 1/1 
6 พ.ต.อ.สมดุลย ์ ลึกประโคน กรรมการ 1/1 
7 พ.ต.อ.ชวาล อุทัยพันธ์ กรรมการ 2/1 

 

 ดังน้ัน  เพื่อให้มีคณะกรรมการดําเนินการครบจํานวน  15 คน  จึงขอที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเพิ่มอีก  8 
คน ดังน้ี 
  - เลือกตําแหน่งประธานกรรมการ 
    ...................................................................................เป็นประธานกรรมการ 
  - เลือกตําแหน่งที่ครบวาระจํานวน  7 คน คือ 
    1.................................................................................กรรมการ 
    2.................................................................................กรรมการ 
    3.................................................................................กรรมการ 
    4.................................................................................กรรมการ 
    5.................................................................................กรรมการ 
    6.................................................................................กรรมการ 
    7.................................................................................กรรมการ 
  - เลือกตําแหน่งกรรมการที่ว่างลงก่อนครบวาระจํานวน  1 คน คือ 
    1.................................................................................กรรมการ 
 

 รวมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จํากัด  ชุดที่ 43  ประจําปี 2559  จํานวน  
15 คน 

มติที่ประชุม............................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
* ข้อบังคับข้อ 71 คณะกรรมการดาํเนินการ  ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการดาํเนินการประกอบด้วยประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการอ่ืนไม่เกิน  14 คน ซ่ึงท่ีประชุมใหญ่เลือกตัง้จากสมาชิก 
** ข้อบังคับข้อ 73 กําหนดเวลาในตาํแหนง่ “คณะกรรมการมีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสองปี นับแต่วันเลือกตั้ง ในวาระเริ่มแรกเมื่อครบหนึ่งปีนับแต่วันเลือกตั้ง” 
*** ข้อบังคับข้อ 75 การพ้นจากตําแหน่ง “กรรมการดาํเนินการต้องพ้นจากตาํแหนง่เพราะเหตุอยา่งหนึ่งอย่างดังต่อไปนี้ 

(1) ถึงคราวออกตามวาระ 
(9) โอนหรือย้ายหรือออกจากราชการหรือหน่วยงานประจําโดยไม่มคีวามผิด” 
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วาระที่ 11 

เรื่องการเลือกต้ังคณะกรรมการด าเนินการปี 2559 
 

 ด้วยในปี 2558  จะมีกรรมการที่ต้องเลือกตั้งขึ้นใหม่จํานวน  9 คน  เป็นกรรมการที่พ้นจากตําแหน่งโดยครบตาม
วาระข้อบังคับข้อ 73** กําหนดเวลาอยู่ในตําแหน่ง และตามข้อบังคับข้อ 75*** การพ้นจากตําแหน่ง 

     (1) ถึงคราวออกตามวาระ จํานวน  7 คน 
     (2) ลาออกโดยแสดงความจํานงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดําเนินการหรือลาออกต่อที่ประชุมใหญ่ของ

สหกรณ์ จํานวน  1 คน  
     (9) โอนหรือย้ายหรือออกจากราชการหรือหน่วยงานประจําโดยไม่มีความผิด จํานวน  1 คน   
เพื่อให้การบริหารงานสหกรณ์ฯ เป็นไปด้วยดี เจริญก้าวหน้า และให้เป็นไปตามข้อบังคับข้อ 71* คณะกรรมการ

ดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จํากัด จึงต้องมีการเลือกตั้งกรรมการแทนตําแหน่งที่ว่างลง 
 

รายชื่อกรรมการที่ออกก่อนครบวาระ จํานวน  2 คน 
ลําดับที ่ ยศ- ชื่อ นามสกุล ตําแหน่ง วาระดํารงตําแหน่ง 

1 พล.ต.ต.สุวรรณ เอกโพธ์ิ ประธานกรรมการฯ 1/1 
2 พ.ต.อ.ฉัตรวรรษ แสงเพชร รองประธานฯ 1/1 

 

รายชื่อกรรมการที่ครบ  1 วาระ สามารถเลือกตัง้ได้ใหม่อีก จํานวน  5 คน คือ 
ลําดับที ่ ยศ- ชื่อ นามสกุล ตําแหน่ง วาระดํารงตําแหน่ง 

1 พ.ต.อ.สถิตย ์ โพธิมาศ กรรมการ ½ 
2 พ.ต.อ.สิทธิพล แสนสุโพธ์ิ กรรมการ ½ 
3 พ.ต.อ.ชัชวาลย ์ เปาอินทร์ กรรมการ ½ 
4 พ.ต.อ.สนอง วรรณโคตร กรรมการ ½ 
5 พ.ต.อ.สมภพ สังข์กรทอง กรรมการ ½ 

 

รายชื่อกรรมการที่ครบวาระ  2 วาระ เว้น  1 ปี จํานวน  2 คน ( ไม่สามารถเสนอชื่อเข้าดํารงตาํแหน่งได้อีก ) 
ลําดับที ่ ยศ- ชื่อ นามสกุล ตําแหน่ง วาระดํารงตําแหน่ง 

1 พ.ต.อ.ประยุทธ โพธ์ิแก้วกุล รองประธานฯ 2/2 
2 พ.ต.อ.พิศิษฎ ์ ศรีสุพล กรรมการ 2/2 
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รายชื่อกรรมการที่ยงัไม่ครบวาระการดํารงตําแหน่ง จํานวน  6 คน คือ 

ลําดับที ่ ยศ- ชื่อ นามสกุล ตําแหน่ง วาระดํารงตําแหน่ง 
1 พ.ต.อ.สุรชัย สังขพฒัน์ รองประธานฯ 1/1 
2 พ.ต.อ.ณรงค์ฤทธ์ิ ด่านสุวรรณ รองประธานฯ 2/1 
3 พ.ต.อ.ชาญชยั พงษ์พชิิตกุล รองประธานฯ 2/1 
4 พ.ต.อ.ขจรศักดิ ์ ตาปนานนท ์ กรรมการ 1/1 
5 พ.ต.อ.สมดุลย ์ ลึกประโคน กรรมการ 1/1 
6 พ.ต.อ.ชวาล อุทัยพันธ์ กรรมการ 2/1 

 

 ดังน้ัน  เพื่อให้มีคณะกรรมการดําเนินการครบจํานวน  15 คน  จึงขอที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเพิ่มอีก  9 
คน ดังน้ี 
  - เลือกตําแหน่งที่ว่างลงก่อนครบวาระเป็นตําแหน่งประธานฯ จํานวน  1 คน ดังน้ี 
    1.................................................................................เป็นประธานกรรมการ 
  - เลือกตําแหน่งที่ครบวาระจํานวน  8 คน คือ 
    1.................................................................................กรรมการ 
    2.................................................................................กรรมการ 
    3.................................................................................กรรมการ 
    4.................................................................................กรรมการ 
    5.................................................................................กรรมการ 
    6.................................................................................กรรมการ 
    7.................................................................................กรรมการ 
    8.................................................................................กรรมการ 
 รวมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จํากัด  ชุดที่ 43  ประจําปี 2559  จํานวน  
15 คน 

มติที่ประชุม............................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................... 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
* ข้อบังคับข้อ 71 คณะกรรมการดาํเนินการ  ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการดาํเนินการประกอบด้วยประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการอ่ืนไม่เกิน  14 คน ซ่ึงท่ีประชุมใหญ่เลือกตัง้จากสมาชิก 
** ข้อบังคับข้อ 73 กําหนดเวลาในตาํแหนง่ “คณะกรรมการมีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสองปี นับแต่วันเลือกตั้ง ในวาระเริ่มแรกเมื่อครบหนึ่งปีนับแต่วันเลือกตั้ง” 
*** ข้อบังคับข้อ 75 การพ้นจากตําแหน่ง “กรรมการดาํเนินการต้องพ้นจากตาํแหนง่เพราะเหตุอยา่งหนึ่งอย่างดังต่อไปนี้ 

(1) ถึงคราวออกตามวาระ 
(2) ลาออกโดยแสดงความจาํนงเป็นหนงัสือต่อคณะกรรมการดําเนนิการ หรือลาออกต่อท่ีประชุมใหญข่องสหกรณ์ 
(9) โอนหรือย้ายหรือออกจากราชการหรือหน่วยงานประจําโดยไม่มคีวามผิด” 
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วาระที่ 11 
เรื่องการเลือกต้ังคณะกรรมการด าเนินการปี 2559 

 

 ด้วยในปี 2558  จะมีกรรมการที่ต้องเลือกตั้งข้ึนใหม่จํานวน  7 คน  เป็นกรรมการที่พ้นจากตําแหน่งโดยครบ
ตามวาระข้อบังคับข้อ 73** กําหนดเวลาอยู่ในตําแหน่ง และตามข้อบังคับข้อ 75*** การพ้นจากตําแหน่ง      (1) ถึง
คราวออกตามวาระ จํานวน  7 คน 

เพื่อให้การบริหารงานสหกรณ์ฯ เป็นไปด้วยดี เจริญก้าวหน้ า และให้เป็นไปตามข้อบังคับข้อ 71* 
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จํากัด จึงต้องมีการเลือกตั้งกรรมการแทน
ตําแหน่งที่ว่างลง 
 

รายช่ือกรรมการที่ครบ  1 วาระ สามารถเลือกตัง้ได้ใหม่อกี จํานวน  5 คน คือ 
ลําดับที ่ ยศ- ช่ือ นามสกลุ ตําแหน่ง วาระดํารงตําแหน่ง 

1 พ.ต.อ.สถิตย์ โพธิมาศ กรรมการ ½ 
2 พ.ต.อ.สิทธิพล แสนสุโพธ์ิ กรรมการ ½ 
3 พ.ต.อ.ชัชวาลย ์ เปาอินทร ์ กรรมการ ½ 
4 พ.ต.อ.สนอง วรรณโคตร กรรมการ ½ 
5 พ.ต.อ.สมภพ สังข์กรทอง กรรมการ ½ 

 

รายช่ือกรรมการที่ครบวาระ  2 วาระ เว้น  1 ปี จํานวน  2 คน ( ไม่สามารถเสนอช่ือเข้าดํารงตําแหน่งได้อกี ) 
ลําดับที ่ ยศ- ช่ือ นามสกลุ ตําแหน่ง วาระดํารงตําแหน่ง 

1 พ.ต.อ.ประยทุธ โพธ์ิแก้วกุล รองประธานฯ 2/2 
2 พ.ต.อ.พิศิษฎ์ ศรีสุพล กรรมการ 2/2 

 

รายช่ือกรรมการที่ยงัไม่ครบวาระการดํารงตําแหน่ง จํานวน  6 คน คือ 
ลําดับที ่ ยศ- ช่ือ นามสกลุ ตําแหน่ง วาระดํารงตําแหน่ง 

1 พ.ต.อ.ฉัตรวรรษ แสงเพชร รองประธานฯ 1/1 
2 พ.ต.อ.สุรชัย สังขพฒัน ์ รองประธานฯ 1/1 
3 พ.ต.อ.ณรงค์ฤทธ์ิ ด่านสุวรรณ รองประธานฯ 2/1 
4 พ.ต.อ.ชาญชัย พงษ์พิชิตกุล รองประธานฯ 2/1 
5 พ.ต.อ.ขจรศักดิ ์ ตาปนานนท ์ กรรมการ 1/1 
6 พ.ต.อ.สมดุลย ์ ลึกประโคน กรรมการ 1/1 
7 พ.ต.อ.ชวาล อุทัยพันธ์ กรรมการ  2/1 
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 ดังนั้น  เพื่อให้มีคณะกรรมการดําเนินการครบจํานวน  14 คน จึงขอที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเพิ่ม
อีก  7 คน ดังนี ้
   

  - เลือกตําแหน่งที่ครบวาระจํานวน  7 คน คือ 
    1.................................................................................กรรมการ 
    2.................................................................................กรรมการ  
    3.................................................................................กรรมการ  
    4.................................................................................กรรมการ  
    5.................................................................................กรรมการ  
    6................................................................ .................กรรมการ 
    7.................................................................................กรรมการ  
 รวมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จํากัด  ชุดที่ 43  ประจําปี 2559  
จํานวน  14 คน 

มติที่ประชุม......................................................................................................................... ......... 
............................................................................................................................. ................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
* ข้อบังคับข้อ 71 คณะกรรมการดาํเนินการ  ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการดาํเนินการประกอบด้วยประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการอ่ืนไม่เกิน  14 คน ซ่ึงท่ีประชุมใหญ่เลือกตัง้จากสมาชิก 
** ข้อบังคับข้อ 73 กําหนดเวลาในตาํแหนง่ “คณะกรรมการมีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสองปี นับแต่วันเลือกตั้ง ในวาระเริ่มแรกเมื่อครบหนึ่งปีนับแต่วันเลือกตั้ง” 
*** ข้อบังคับข้อ 75 การพ้นจากตําแหน่ง “กรรมการดาํเนินการต้องพ้นจากตาํแหนง่เพราะเหตุอยา่งหนึ่งอย่างดังต่อไปนี้ 

(1) ถึงคราวออกตามวาระ 
(9) โอนหรือย้ายหรือออกจากราชการหรือหน่วยงานประจําโดยไม่มคีวามผิด” 
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วาระที่ 11 
เรื่องการเลือกต้ังคณะกรรมการด าเนินการปี 2559 

 

 พ.ต.อ.ฉัตรวรรษ  แสงเพชร  ตําแหน่ง รองประธานกรรมการ ทําหน้าที่แทนประธานกรรมการ  ได้ชี้แจงเก่ียวกับการ
เลือกตั้งกรรมการดําเนินการ  เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.สหกรณ์ 2542 และข้อบังคับของสหกรณ์         ออมทรัพย์ตํารวจภูธร
จังหวัดบุรีรัมย์ จํากัด  หมวด 8 ข้อ 71  ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการดําเนินการประกอบด้วย ประธานกรรมการหน่ึงคน และ
กรรมการอ่ืนไม่เกิน  14 คน  ซ่ึงที่ประชุมใหญ่เลือกจากสมาชิก ดังน้ี 
 คณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 42/2 ประกอบด้วยกรรมการจํานวน  15 คน คือ 

ที ่ ยศ  นาม นามสกุล ตําแหน่ง วาระ / ป ี
1. พล.ต.ต. สุวรรณ เอกโพธ์ิ ประธานกรรมการ 1/1 
2. พ.ต.อ. ฉตัรวรรษ แสงเพชร รองประธานฯ 1/1 
3. พ.ต.อ. ประยุทธ โพธ์ิแก้วกุล รองประธานฯ และเหรญัญิก 2/2 
4. พ.ต.อ. ณรงค์ฤทธิ ์ ด่านสุวรรณ์ รองประธานฯ และเลขานุการ 2/1 
5. พ.ต.อ. ชาญชัย พงษ์พชิิตกุล รองประธานฯ 2/1 
6. พ.ต.อ. สุรชัย สังขพฒัน์ รองประธานฯ 1/1 
7. พ.ต.อ. พิศษิฎ ์ ศรีสุพล กรรมการ 2/2 
8. พ.ต.อ. สถติย ์ โพธิมาศ กรรมการ 1/2 
9. พ.ต.อ. ชวาล อุทัยพันธ์ กรรมการ 2/1 
10. พ.ต.อ. สนอง วรรณโคตร กรรมการ 1/2 
11. พ.ต.อ. ขจรศักดิ ์ ตาปนานนท ์ กรรมการ 1/1 
12. พ.ต.อ. สมภพ สังข์กรทอง กรรมการ 1/2 
13. พ.ต.อ. ชัชวาลย ์ เปาอินทร์ กรรมการ 1/2 
14. พ.ต.อ. สิทธิพล แสนสุโพธ์ิ กรรมการ 1/2 
15. พ.ต.อ. สมดลุย ์ ลึกประโคน กรรมการ 1/1 

 

ในปีบัญชี  30 กันยายน 2558  มีคณะกรรมการฯ ที่ต้องออกตามวาระจํานวน  7 คน ดังน้ีคือ 
ที ่ ยศ  นาม นามสกุล ตําแหน่ง วาระ / ป ี
1. พ.ต.อ. ประยุทธ โพธ์ิแก้วกุล รองประธานฯ และเหรญัญิก 2/2 
2. พ.ต.อ. พิศษิฎ ์ ศรีสุพล กรรมการ 2/2 
3. พ.ต.อ. สถติย ์ โพธิมาศ กรรมการ 1/2 
4. พ.ต.อ. สนอง วรรณโคตร กรรมการ 1/2 
5. พ.ต.อ. สมภพ สังข์กรทอง กรรมการ 1/2 
6. พ.ต.อ. ชัชวาลย ์ เปาอินทร์ กรรมการ 1/2 
7. พ.ต.อ. สิทธิพล แสนสุโพธ์ิ กรรมการ 1/2 
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ในระหว่างปีบัญชี  30 กันยายน 2558  มีกรรมการออกก่อนครบวาระจํานวน  1 คน (เน่ืองจากได้รับคําสั่งย้าย) คือ  
ที ่ ยศ  นาม นามสกุล ตําแหน่ง วาระ / ป ี
1. พล.ต.ต. สุวรรณ เอกโพธ์ิ ประธานกรรมการ 1/1 

 

 ดังน้ัน กรรมการดําเนินการสหกรณ์ฯ ซ่ึงพ้นจากตําแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งซํ้าได้อีก  แต่ต้องไม่เกินสองวาระ
ติดต่อกัน  ในกรณีที่มีการเลือกตั้งกรรมการสหกรณ์แทนตําแหน่งที่ว่าง  ให้กรรมการดําเนินการสหกรณ์ฯ ที่ได้รับเลือกตั้งอยู่
ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ที่ทําหน้าที่แทน 
 พ.ต.อ.ฉัตรวรรษ  แสงเพชร รองประธานกรรมการ ทําหน้าที่แทนประธานกรรมการ ได้ชี้แจงกฎหมาย และข้อบังคับ 
ของสหกรณ์ที่เก่ียวกับการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการให้ที่ประชุมฟังและเข้าใจโดยตลอด  ซ่ึงการเลือกตั้งคณะกรรมการ
ในคร้ังน้ี จะต้องดําเนินการไปตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ และตามข้อบังคับสหกรณ์ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรั มย์ จํากัด  
กรรมการที่ต้องเลือกตั้งขึ้นใหม่จํานวน  8 คน  เป็นกรรมการที่พ้นจากตําแหน่งโดยครบตามวระข้อบังคับข้อ 73  กําหนดเวลา
อยู่ในตําแหน่ง และตามข้อบังคับข้อ 75 การพ้นจากตําแหน่ง 
 จากน้ันที่ประชุมใหญ่ให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการดําเนินการ ตามข้อบังคับของสหกรณ์ออมท รัพย์ตํารวจภูธร
จังหวัดบุรีรัมย์ จํากัด 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการ ดังน้ี 
  1. ประธานกรรมการ (กรณีประธานฯ ได้รับคําสั่งย้าย) 
      ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้ง 
      .......................................................................................  เป็นประธานกรรมการ 
  2. กรรมการดําเนินการ (เลือกตั้งตามท่ีออกตามวาระ) 
      ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้ง ดังน้ี 
      (1)..................................................................................   
      (2)..................................................................................   
      (3)..................................................................................   
      (4)..................................................................................   
      (5)..................................................................................   
      (6)..................................................................................   
      (7)..................................................................................   
  3. กรรมการดําเนินการที่ออกก่อนครบวาระ (เลือกตั้งซ่อม) 
      ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้ง ดังน้ี 
      (1)..................................................................................   
 . 
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 สถานภาพของคณะกรรมการดําเนินการประจําปี........................จํานวน...................คน ดังน้ี 

ที ่ ยศ  นาม นามสกุล ตําแหน่ง วาระ / ป ี
1.   ประธานกรรมการ  
2.   รองประธานฯ  
3.   รองประธานฯ และเหรญัญิก  
4.   รองประธานฯ และเลขานุการ  
5.   รองประธานฯ  
6.   รองประธานฯ  
7.   กรรมการ  
8.   กรรมการ  
9.   กรรมการ  
10.   กรรมการ  
11.   กรรมการ  
12.   กรรมการ  
13.   กรรมการ  
14.   กรรมการ  
15.   กรรมการ  

 
 

  1.  พล.ต.ต.สุวรรณ เอกโพธ์ิ  รองผู้บญัชาการตํารวจภูธรภาค 3 
  2.  คุณ  วีระยุทธ ทุมทอง  สหกรณ์จงัหวัดบรุีรมัย ์
  3.  คุณ  บุญจันทร ์ แม้นศิร ิ  หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บรุีรมัย์ 
  4.  คุณ  ศิริวรรณ ศรีนุต  นักวิชาการสหกรณ์ชํานาญการ 

     5.  คุณ  จิรัชติกานต์ ทั่วประโคน นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชํานาญการพิเศษ  
  6.  คุณ  อารีรัตน์ สมานดุษณี ผู้ตรวจสอบกิจการ 
  7............................................................................................................................ .......... 
  8................................................................................................ ...................................... 
  9............................................................................................................................ .......... 
10...................................................................................................................................... 
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และมีสมาชิกเสียชีวิตเพิ่มอีก  1 ราย คือ ร.ต.ต.สมนึก  ประจงเศรษฐ์  ตําแหน่ง รอง สวป.            สังกัด 

สภ.บ้านกรวด เสียชีวิตเมื่อวันที่  8 ตุลาคม 2558  เนื่องจากปุวยด้วยโรคมะเร็ง มีรายละเอียดดังนี้ 
1. มีหนี้เงินกู้สามัญค้างชําระเป็นเงินต้น จํานวน 1,549,403.- บาท 
2. มีทุนเรอืนหุ้น จํานวน 390,800.- บาท 
3. มีเงินจากการเข้าร่วมประกันชีวิตกลุ่ม จํานวน 600,000.- บาท 
4. มีเงินช่วยเหลือจากโครงการเงินทุนสวัสดิการฯ 
    (700,000.- บาท / จ่ายเทา่ที่เป็นหน้ี) 

จํานวน 558,603.- บาท 

  

- เมื่อหักกลบลบหนี้แล้ว ไม่มีหนี้ค้างชําระแต่อย่างใด  ในส่วนของเงินช่วยจัดการศพจํานวน      30,000.- 
บาท ทายาทจะได้รับคืนทั้งจํานวน 

- ไม่กระทบเงินฌาปนกิจ และเงินบําเหน็จตกทอดของทายาท 
 

ล าดับข้ันตอนในการหักเงินเพื่อช าระหนี้กรณีสมาชิกเสียชีวิต 
วิธีปฏิบัติเดิม วิธีปฏิบัติใหม่ เริ่ม  1 ก.ย.2558 วิธีปฏิบัติใหม่ เริ่ม  5 ต.ค.2558 

1. นําเงินหุ้นชําระหน้ี 1. นําเงินหุ้นชําระหน้ี 1. นําเงินหุ้นชําระหน้ี 
2. นําเงินช่วยจัดการศพชําระหน้ี 2. นําเงินช่วยจัดการศพชําระหน้ี 2. นําเงินจากประกันชีวิตกลุ่มชําระหน้ี 
3. นําเงินจากประกันชีวิตกลุ่มชําระหน้ี 3. นําเงินทุนสวัสดิการสมาชิก 

    (ผู้ค้ําประกัน) ชําระหน้ี 
3. นําเงินทุนสวัสดิการสมาชิก 
    (ผู้ค้ําประกัน) ชําระหน้ี 

4. นําเงินทุนสวัสดิการสมาชิก 
    (ผู้ค้ําประกัน) ชําระหน้ี 

4. นําเงินจากประกันชีวิตกลุ่มชําระหน้ี 
 

4. นําเงินช่วยจัดการศพชําระหน้ี 

5. รายได้อ่ืนๆ ชําระหน้ี 5. รายได้อ่ืนๆ ชําระหน้ี 5. รายได้อ่ืนๆ ชําระหน้ี 
 
 

ล าดับขั้นตอนในการหักเงินเพ่ือช าระหนี้กรณีสมาชิกเสียชวีติแต่ไม่ได้ท าประกันชีวิตกลุ่มกับสหกรณ์ฯ 
1. นําเงินหุ้นชําระหน้ี 
2. รายได้อ่ืนๆ ชําระหน้ี 
3. นําเงินช่วยจัดการศพชําระหน้ี 
4. นําเงินทุนสวัสดิการสมาชิก (ผู้ค้ําประกัน) ชําระหน้ี 
 
 
 
 



- เรื่องขอเปลี่ยนแปลงลําดับการนําเงินชําระหน้ีให้กับสมาชิก กรณีสมาชิกเสียชีวิต 
 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการประชุมประจําเดือน กันยายน ครั้งที่ 13/2558  เม่ือวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2558  
อนุมัติให้สหกรณ์ฯ จัดลําดับการนําเงินชําระหน้ีให้กับสมาชิกกรณีสมาชิกเสียชีวิต เป็นดังน้ี  

ลําดับที่ 1. นําเงินทุนรือนหุ้นชําระหน้ี 
ลําดับที่ 2. นําเงินช่วยจัดการศพชําระหน้ี 
ลําดับที่ 3. นําเงินกองทุนสวัสดิการสมาชิก (ผู้ค้ําประกัน) ชําระหน้ี 
ลําดับที่ 4. นําเงินจากประกันชีวิตกลุ่มชําระหน้ี 
ลําดับที่ 5. นําเงินรายได้อ่ืนๆ ชําระหน้ี 

ขอเปลี่ยนแปลงการจัดลําดับการชําระหน้ีใหม่ เป็นดังน้ี 
ลําดับที่ 1. นําเงินทุนเรือนหุ้นชําระหน้ี 
ลําดับที่ 2. นําเงินจากประกันชีวิตกลุ่มชําระหน้ี 
ลําดับที่ 3. นําเงินกองทุนสวัสดิการสมาชิก (ผู้ค้ําประกัน) ชําระหน้ี 
ลําดับที่ 4. นําเงินช่วยจัดการศพชําระหน้ี 
ลําดับที่ 5. นําเงินรายได้อ่ืนๆ ชําระหน้ี 

ทั้งน้ี  จะเริ่มถือใช้ตั้งแต่วันที่  5 ตุลาคม 2558  เป็นต้นไป 
 มติที่ประชุม...............................................................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................... 

- เรื่องขอเปลี่ยนแปลงลําดับการนําเงินชําระหน้ีให้กับสมาชิก กรณีสมาชิกเสียชีวิต 
 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการประชุมประจําเดือน กันยายน ครั้งที่ 13/2558  เม่ือวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2558  
อนุมัติให้สหกรณ์ฯ จัดลําดับการนําเงินชําระหน้ีให้กับสมาชิกกรณีสมาชิกเสียชีวิต เป็นดังน้ี  

ลําดับที่ 1. นําเงินทุนรือนหุ้นชําระหน้ี 
ลําดับที่ 2. นําเงินช่วยจัดการศพชําระหน้ี 
ลําดับที่ 3. นําเงินกองทุนสวัสดิการสมาชิก (ผู้ค้ําประกัน) ชําระหน้ี 
ลําดับที่ 4. นําเงินจากประกันชีวิตกลุ่มชําระหน้ี 
ลําดับที่ 5. นําเงินรายได้อ่ืนๆ ชําระหน้ี 

ขอเปลี่ยนแปลงการจัดลําดับการชําระหน้ีกรณีสมาชิกทําประกันชีวิตกลุ่มกับสหกรณ์ฯ เป็นดังน้ี 
ลําดับที่ 1. นําเงินทุนเรือนหุ้นชําระหน้ี 
ลําดับที่ 2. นําเงินจากประกันชีวิตกลุ่มชําระหน้ี 
ลําดับที่ 3. นําเงินกองทุนสวัสดิการสมาชิก (ผู้ค้ําประกัน) ชําระหน้ี 
ลําดับที่ 4. นําเงินช่วยจัดการศพชําระหน้ี 
ลําดับที่ 5. นําเงินรายได้อ่ืนๆ ชําระหน้ี 

 สําหรับสมาชิกที่ไม่ได้ทําประกันชีวิตกลุ่มกับสหกรณ์ฯ ให้จัดลําดับการชําระหน้ี เป็นดังน้ี 
ลําดับที่ 1. นําเงินทุนเรือนหุ้นชําระหน้ี 
ลําดับที่ 2. นําเงินช่วยจัดการศพชําระหน้ี 
ลําดับที่ 3. นําเงินรายได้อ่ืนๆ ชําระหน้ี 
ลําดับที่ 4. นําเงินกองทุนสวัสดิการสมาชิก (ผู้ค้ําประกัน) ชําระหน้ี 
ลําดับที่ 5. นําเงินรายได้อ่ืนๆ ชําระหน้ี 

ทั้งน้ี  จะเริ่มถือใช้ตั้งแต่วันที่  5 ตุลาคม 2558  เป็นต้นไป 
 มติที่ประชุม...............................................................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................... 
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