รายงานประชุมคณะกรรมการดาเนินการ
ชุดที่ 56 ครั้งที่ 2 /2564
วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจสุราษฎร์ธานี จากัด
ระเบียบวาระที่
ระเบียบวาระที่
ระเบียบวาระที่
ระเบียบวาระที่
ระเบียบวาระที่
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ระเบียบวาระที่ 6

-----------------------------------------------เรื่ องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เรื่ องรับรองรายงานการประชุมชุดที่ 56 ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563
เรื่ องติดตามความก้าวหน้าที่ประชุมครั้งก่อน
เรื่ องรับทราบรายงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เรื่ องเพื่อทราบ
5.1 เรื่ องรายงานสถานภาพสมาชิกต่างจังหวัด
5.2 เรื่ องแถลงรายการให้เงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิ นแก่สมาชิก
5.3 เรื่ องการจ่ายเงินกูส้ ามัญ
5.4 เรื่ องการเปลี่ยนแปลงค่าหุน้ รายเดือน
5.5 เรื่ องแถลงเงินกองทุนช่วยเหลือสมาชิกกรณี ถูกออกจากราชการ
5.6 เรื่ องจ่ายเงินกองทุนเพื่อสวัสดิการแก่สมาชิก
5.7 เรื่ องการจ่ายเงินทุนสาธารณะประโยชน์
5.8 เรื่ องแถลงรายการรับ – จ่ายเงินของสหกรณ์ และงบทดลองประจาเดือน
5.9 เรื่ องรับทราบสมาชิกคงเหลือประจาเดือน
5.10 เรื่ องปฎิเสธการจ่ายสิ นไหมประกันชีวิต
5.11 เรื่ องรับทราบการประชุมคณะกรรมการศึกษา
เรื่ องเพื่อพิจารณา
6.1 เรื่ องรับสมัครสมาชิกสมทบเข้าใหม่
6.2 เรื่ องรับสมัครสมาชิกสามัญเข้าใหม่
6.3 เรื่ องขอโอนสภาพสมาชิกระหว่างสหกรณ์
6.4 เรื่ องสมาชิกลาออกจากสหกรณ์
6.5 เรื่ องสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพ
6.6 เรื่ องสมาชิกผิดนัดค่างวดชาระหนี้
6.7 เรื่ องขอเชิญ ประชุม/อบรม/สัมมนา
6.8 เรื่ องขอถอนเงินปันผลเฉลี่ยคืน
6.9 เรื่ องจ่ายสวัสดิการแก่สมาชิก
6.10 เรื่ องปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์อื่น
6.11 เรื่ องการให้เงินกูส้ ามัญเพื่อช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยโควิด-19
6.12 เรื่ องแก้ไขระเบียบว่าด้วยการให้เงินกูแ้ ละดอกเบี้ยเงินกู ้ พ.ศ.2563
6.13 เรื่ องการให้เงินกูแ้ ก่ขา้ ราชการบานาญ
6.14 เรื่ องแก้ไขระเบียบว่าด้วยทุนเพื่อสวัสดิการสมาชิก พ.ศ. 2562
6.15 เรื่ องแก้ไขระเบียบว่าด้วยทุนสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกกรณี ถูกออกจากราชการ พ.ศ.2563

6.16 เรื่ องการส่ งค่าหุน้ ของสมาชิก
6.17 เรื่ องจัดทาโครงการสนับสนุนอุปกรณ์การปฎิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ
6.18 เรื่ องจัดทาโครงการอบรมเจ้าหน้าที่ประจาหน่วย
6.19 เรื่ องจัดทาโครงการช่วยเหลือเด็กด้วยโอกาส
6.20 เรื่ องการตรวจสุ ขภาพของข้าราชการบานาญ
6.21 เรื่ องการนับสิ ทธิการโอนสภาพสมาชิก
6.22 เรื่ องการสมัครเป็ นสมาชิก
6.23 เรื่ องรับรองรายงานการประชุม

1
รายงานประชุมคณะกรรมการดาเนินการ
ชุดที่ 56 ครั้งที่ 2/2564
วันศุกร์ ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจสุราษฎร์ธานี จากัด
*********************************************************
กรรมการมาประชุม 10 คน ได้แก่
1. ร.ต.อ.สุวิทย์
มากด้วง
ประธานกรรมการ
2. ร.ต.ต.วรานนท์
รักษ์หนู
รองประธาน
3. ด.ต.จิรศักดิ์
เรื องเวช
รองประธาน
4. ร.ต.อ.หญิงลภัส
บุญเรื อง
เหรัญญิก
5. ด.ต.วรศักดิ์
ร่ มโพธิ์ทอง เลขานุการ
6. พ.ต.ท.ธงชัย
ทองใหญ่
กรรมการ
7. ด.ต.กฤษฎา
เตวิชชะนนท์ กรรมการ
8. ด.ต.อรุ ณ
เกิดแก้ว
กรรมการ
9. ด.ต.ธเนศ
พงศ์จนั ทร์เสถียร กรรมการ
10. ด.ต.สุริยะ
ด้วงคง
กรรมการ
กรรมการไม่เข้าประชุม 1 คน ได้แก่
1. ด.ต.วีระโชติ
อ่อนเอี่ยม

กรรมการ

ผูเ้ ข้าร่ วมประชุม 2 คน ได้แก่
1.นายประทักษ์
เพชรวาริ นทร์ ผูจ้ ดั การ
2.นางวรรณดี
ทองสง่า
หัวหน้าธุรการ

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.
คณะกรรมการดาเนินการ จานวน 11 คน มาประชุมจานวน 10 คน ครบองค์ประชุม
ร.ต.อ.สุ วทิ ย์ มากด้ วง ตาแหน่ง ประธานกรรมการ ทาหน้าที่ประธานในที่ประชุม กล่าวเปิ ดประชุมตาม
ระเบียบวาระดังต่อไปนี้
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่ องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานฯ
- เนื่องจากหลายคนได้ติดภารกิจ สัปดาห์หน้าทั้งทั้งสัปดาห์ ทั้งภารกิจช่วยเหลือน้ าท่วม
และภารกิจ ถปภ. จึงต้องเลื่อนประชุมมาในวันนี้
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2เรื่องรับรองรายงานการประชุม
เลขานุการฯ เสนอคณะกรรมการเพื่อรับรองรายงานการประชุมชุดที่ 56 ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อรับรองรายงานการประชุม.
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมชุดที่ 56 ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563
ระเบียบวาระที่ 3. เรื่องติดตามผลความก้าวหน้ า ตามมติทปี่ ระชุมครั้งก่อน
เลขานุการฯ 3.1 เรื่องติดตามสมาชิกที่ผดิ นัดชาระหนีแ้ ละยังคงค้างส่ งค่างวด ประจาเดือน ตุลาคม 2563
ฝ่ ายติดตามทวงหนี้ได้ติดตามอย่างเคร่ งครัดแล้ว ตามรายละเอียด ดังนี้(ตามเอกสารแนบ)
1. สังกัดสมาชิกในจังหวัด จานวน 12 ราย ติดตามได้ 8 ราย คงค้าง 4 ราย
2. สังกัดสมาชิกต่างจังหวัด จานวน 15 ราย ติดตามได้ 14 ราย คงค้าง 1 ราย
3. สังกัด ข้าราชการบานาญ จานวน 9 ราย ติดตามได้ 7 ราย คงค้าง 2 ราย
4. สังกัด สมาชิกสมทบ จานวน
- ราย ติดตามได้ - ราย คงค้าง - ราย
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ
3.2 สมาชิกถูกบังคับคดี และล้มละลาย จานวน 16 ราย ดังนี้
2.1 สมาชิกล้มละลาย
2.1.1 ร.ต.ต.ศักดิ์ชาย ชาติแก้ว ได้เสียชีวติ เมื่อ 23 มิ.ย.2561
2.1.2 ด.ต.วินยั ช่วยผดุง
2.1.3 ด.ต.มีนา บุญมี
2.1.4 พ.ต.ท.อธิการ อัครกุล
2.1.5 พ.ต.ท.พเยา มณี รัตน์
2.1.6 ร.ต.อ.จงรัตน์ จางวาง
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2.2 สมาชิกถูกพิทกั ทรัพย์
2.2.1 พ.ต.อ.ฉลอง ทองศรี สงั ข์
2.2.2 ด.ต.พินิจ วงศ์จินดา
2.2.3 ด.ต.คธายุทธ ชาตวิทยา
2.2.4 พ.ต.ท.ศิวนาถ ลอดคูบอน
2.2.5 ด.ต.ไพรวัลย์ วิไลวัลย์
2.2.6 ด.ต.สัญญา ไกรเจริ ญ
2.3 สมาชิกถูกอายัดทรัพย์ขายทอดตลาด
2.3.1 ร.ต.อ.หญิง ศิริกรณ์ รัฐศิริกาญจน์
2.3.2 พ.ต.ท.สารวล เพชรสถิต
2.3.3 พ.ต.อ.ปวร พรพรหมมา
2.3.4 พ.ต.ท.สุทิน ย้อยสวัสดิ์
- เมื่อวันที่ วันที่ 11 พฤศจิ กายน 2563 เจ้าหน้าที่ นายสุ วฒั น์ฯ ได้ไปประชุมเจ้าหนี้ ราย ด.ต.สัญ ญา
ไกรเจริ ญ ณ.กองบังคับคดีลม้ ละลาย 5 มีเจ้าหนี้ 6 ราย รายที่ 1 ธนาคารกรุ งไทย จานวน 1,492,160.94
บาท รายที่ 2 บริ ษ ัท อยุธยาแคปปิ ตอล จ านวน 936,138.30 บาท รายที่ 3 บริ ษ ัท โตโยต้า ลี สซิ่ ง
จานวน 819,963 บาท รายที่ 4 สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจฯ จานวน 2,862,054 บาท รายที่ 5 ธนาคาร
ออมสิ น จานวน 60,198 บาท รายที่ 6 ธนาคารเพื่อการเกษตร จานวน 10,382,617 บาท รวมเจ้าหนี้
6 ราย เป็ น จานวน 16,553,092 บาท เจ้าพนัก งานพิทกั ษ์ทรัพย์จะกาหนดนัดประชุมเจ้าหนี้ วัน ที่ 9
ก.พ. 64 ให้จาเลยแถลงเกี่ยวกับทรัพย์สิน นัดต่อไป
- สมาชิกรายอื่นๆในเดือน พฤศจิกายน ไม่มีการเคลื่อนไหว แต่อย่างใด
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ
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3.3 เรื่องติดตามสมาชิกขอโอนสภาพสมาชิก ข้ อมูลย้อนหลัง 2 เดือน
เลขานุการฯ

- ในเดือนตุลาคม ไม่มีสมาชิกขอโอนสภาพ
- ในเดือนพฤศจิกายน มีสมาชิกขอโอนสภาพ 2 ราย
- รายที่ 1 สมาชิกยังไม่ได้โอนสภาพ ได้ติดต่อสมาชิกรับทราบแล้ว และ สมาชิกรายที่ 2 ขอโอน
สภาพสมาชิกแล้ว

ลาดับ ทะเบียน

ชื่อ-สกุล

ั ฑิต
1
11112 ด.ต.พงศ์ศกั ดิ์ หนูบญ
ตรวจสอบแล้ว ไม่มีหนี้ ในขอมูลเครดิต

สังกัด

ทุนเรื อนหุน้

หนี้เงินกู ้

ย้ายจาก สอ

การโอน

วิภาวดี

421,400

1,931,402

สงขลา

ยังไม่โอน

2
11111 พ.ต.ท.ธีระชัย วุฒิจนั ทร์
ศฝร.ภ.8
726,900
2,212,303
นครฯ
โ อนแล้ว
1.KTC- 4,000.- ปกติ / 2. สิ นเชื่อ NEXT- 12,407- ปกติ / 3. ธนาคาร SCB-167,944.-ปกติ / 4. 3. ธนาคาร SCB-322,878.-ปกติ

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติที่ประชุม

เลขานุการฯ

รับทราบ
3.4 เรื่องขออนุมตั กิ ้เู งินจาก ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ งประเทศไทย จากัด
ตามมติที่ประชุมครั้งที่แล้ว ได้อนุมตั ิให้ขอกูเ้ งินจากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จากัด
เงินกูร้ ะยะยาวโครงการเงินกูพ้ ิเศษ 5 จานวน 500 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 3.00 ต่อปี
ชาระคืน 12 งวด นั้น ทาง ชสอ. ได้แจ้งอนุมตั ิเงินกูเ้ ป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว และฝ่ ายจัดการจะดาเนินการ
เรื่ องสัญญาค้ าประกันเสร็ จแล้ว จะแจ้งให้คณะกรรมการลงนาม ต่อไป
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องรับทราบเรื่องของหน่ วยงานที่เกีย่ วข้อง
ผูเ้ สนอฯ

เลขานุการฯ

มติที่ประชุม

สานักงานสหกรณ์จงั หวัด
: ไม่ได้เข้าประชุม
ผู้ตรวจสอบกิจการ
ผูต้ รวจสอบกิจการ พ.ต.ท.หญิงจินตนา สิทธิฤทธิ์ และ ร.ต.อ.นฤคม คุ่ยยกสุย ได้ดาเนินการ
ตรวจสอบเอกสารประจาเดือน พฤศจิกายน 2563 จึงได้รายงาน ดังนี้
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ.
รับทราบ
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รายงานการตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจสุราษฎร์ธานี จากัด
ประจาเดือน พฤศจิกายน 2563
เรียน คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจสุราษฎร์ธานี จากัด
ตามที่ ที่ประชุ มใหญ่ สามัญประจาปี 2563 ได้เลือกตั้งให้ข ้าพเจ้า พ.ต.ท.หญิ ง จิ น ตนา สิ ท ธิฤทธิ์ และ
ร.ต.อ.นฤคม คุ่ยยกสุย เป็ นผูต้ รวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจสุราษฎร์ธานี จากัด ข้าพเจ้าพร้อมคณะได้เข้า
ตรวจสอบกิจการประจาเดือน พฤศจิกายน 2563 จึงขอเสนอรายการที่ตรวจสอบ/ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะที่
ควรแก้ไข รายละเอียด ดังนี้
1. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
1.1 เพื่อให้ทราบการดาเนินงานด้านต่าง ๆ ของสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจสุราษฎร์ธานี จากัด
1.2 เพื่อแนะนาการดาเนินงานด้านต่าง ๆ ให้เป็ นไปตามระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ
1.3 เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของสมาชิก
2. ขอบเขตการตรวจสอบ
2.1 ตรวจสอบงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร/ตรวจสอบงบทดลอง
2.2 ตรวจสอบรายงานประชุมประจาเดือน
2.3 ตรวจสอบงบทดลองประจาเดือน
2.4 ตรวจค่าใช้จ่ายประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2563 (อยูร่ ะหว่างตรวจสอบ)
3. ผลของการตรวจสอบและข้ อเสนอแนะ
การดาเนินการตามข้อ 2.1-2.3 สหกรณ์ดาเนินการเป็ นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
4. สรุปผลการติดตามการแก้ไขตามข้ อสังเกตครั้งก่อน/5. เรื่องอืน่ ๆ/จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ และดาเนินการ

พ.ต.ท.หญิง
(จินตนา สิทธิฤทธิ์)
หัวหน้าผูต้ รวจสอบกิจการฯ
ร.ต.อ.
(นฤคม คุ่ยยกสุย )
ผูต้ รวจสอบกิจการฯ
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพือ่ ทราบ
ผู้จดั การฯ
5.1 เรื่องรายงานสถานภาพสมาชิกต่างจังหวัด
เสนอว่าในเดือน พฤศจิกายน 2563 สหกรณ์ มีสมาชิกซึ่งเป็ นสมาชิกต่างจังหวัด จานวน 657 ราย
ระหว่างเดือน รับชาระหุน้
จานวน
3,856,540.00 บาท
รับชาระหนี้
จานวน
43,333,342.83 บาท
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ทุนเรื อนหุน้ คงเหลือ เป็ นเงิน 346,101,420.00 บาท
หนี้สินคงเหลือ
เป็ นเงิน 1,307,342,683.57 บาท
( ส่ วนต่างหนีส้ ินมากกว่าหุ้น = 961,241,263.57 บาท )
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ.
มติที่ประชุม

รับทราบ

ผู้จดั การฯ

5.2 เรื่องรายงานการให้ เงินกู้เพือ่ เหตุฉุกเฉินแก่สมาชิก
เสนอว่าในเดือน พฤศจิกายน 2563 ได้มีสมาชิกขอกูเ้ งินเพื่อเหตุฉุกเฉินจานวน 146 ราย
ตามรายละเอียดดังนี้
เงินกูฉ้ ุกเฉินคงเหลือยกมา ณ 31 ตุลาคม 2563
จ่ายเงินกูร้ ะหว่างเดือน
รับชาระเงินกูร้ ะหว่างเดือน
คงเหลือ ณ 30 พฤศจิกายน 2563
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ.

มติที่ประชุม

รับทราบ

638,019,134.09
32,167,360.00
26,432,644.25
643,753,849.84

บาท
บาท
บาท
บาท
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5.3 เรื่องรับทราบการจ่ายเงินกู้ทุกประเภท
เลขานุการฯ ในเดือน พฤศจิกายน 2563 ได้มีการพิจารณาจ่ายเงินกูท้ ุกประเภท ดังนี้
วันที่อนุมตั ิ
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563
รวม
สรุปการจ่ายเงินกู้ท้งั หมด
เงินกูส้ ามัญทัว่ ไป
เงินกูใ้ ช้ค่าหุน้ ค้ าประกัน
เงินกูส้ ามัญประสบภัย ไวรัส โควิด

ราย
26
1
19
8
13
67

จานวนเงินขอกู้
61,093,000.00
1,250,000.00
45,700,000.00
22,325,000.00
29,830,000.00

หักหนี้คา้ ง
53,083,998.00
243,600.00
37,686,434.25
18,419,696.25
27,480,881.25

เงินที่จ่ายจริ ง
8,009,002.00
1,006,400.00
8,013,565.75
3,905,303.75
2,349,118.75

67
15
16

160,198,000.00
9,921,500.00
780,000.00

136,914,609.75
4,404,000.75

23,283,390.25
5,517,499.25
780,000.00

3

117,360.00

117,360.00

1

40,000.00

40,000.00

เงินกูส้ ามัญเจ้าหน้าที่
เงินกูส้ ามัญเพื่อปิ ดหนี้สถาบันการเงินอื่น

เงินกูส้ ามัญเพื่อการศึกษา
เงินกูส้ ามัญเพื่อซื้ออาวุธปื น
เงินกูส้ ามัญเพื่อซื้อจักรยายนต์
เงินยืมทดรอง
เงินกูส้ ามัญเบี้ยประกันอัคคีภยั
เงินกูพ้ ิเศษ
ประกันชีวิต
รวม

102

171,056,860.00

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ

141,318,610.50

29,738,249.50
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5.4 เรื่องการเปลีย่ นแปลงส่ งค่าหุ้นรายเดือน
เลขานุการฯ ในเดือน พฤศจิกายน 2563 มีสมาชิกข้าราชการบานาญขอเปลี่ยนแปลงส่งค่าหุน้ รายเดือน 5 ราย
ลาดับ ทะเบียน
1
08293
2
06397
3
04026
4
06874
5
07581

ชื่อ - สกุล
ร.ต.ท.วินยั พงศ์ แก้วบรรจง
ร.ต.ต.ธงชัย เรื องเดช
ร.ต.อ.เดชณรงค์ หลายรุ่ งเรื อง
พ.ต.ท.พิชยั สองเมือง
ร.ต.อ.ประจวบ เกื้อไข่
รวม 5 ราย

เดิมส่ง/เดือน
2,700
1,200
2,500
4,500
2,900
13,800

ขอลด/บาท
2,500
1,000
1,500
4,400
2,800
12,200

คงเหลือ/เดือน
200
200
1,000
100
100
1,600

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
5.5 เรื่องรับทราบเงินบริจาคช่ วยเหลือสมาชิกกรณีถูกออกจากราชการ
เลขานุการฯ สหกรณ์มสี มาชิกที่มีคาสัง่ ออกจากราชการ และพ้นสภาพการเป็ นสมาชิก ณ พฤศจิกายน 2563
และสหกรณ์ยงั ไม่ได้จ่ายเงินกองทุนช่วยเหลือสมาชิกกรณี ถกู ออกจากราชการดังนี้

ลาดับ ทะเบียน
1
2

ชื่อ – สกุล

สังกัด

09793 ด.ต.ไพรวัลย์ วิไลวัลย์
บ่อผุด
10645 ส.ต.ต.ชัชวาลย์ ผิวรุ่ งโรจน์
เมืองฯ
รวม 2 ราย

หนี้คงเหลือ
พ้นสภาพ ที่นามาคานวณ กองทุนค้างจ่าย
เพื่อใช้กองทุน
20/04/2563
2,449,815.50 2,204,833.95
30/09/2563
1,313,954.25 656,977.13
3,763,469.75 2,861,811.08

เงินบริ จาคช่วยเหลือสมาชิกกรณี ถกู ออกฯ ยกมา 31 ตุลาคม 2563
รับเพิม่ ตั้งแต่วนั ที่ 1- 30 พฤศจิกายน 2563
ใช้ ไป ตั้งแต่วนั ที่ 1–30 พฤศจิกายน 2563
คงเหลือ ณ 30 พฤศจิกายน 2563
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ

5,641,605.42
381,300.00
00.00
6,022,905.42

บาท
บาท
บาท
บาท
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5.6 เรื่องการจ่ายเงินกองทุนเพือ่ สวัสดิการแก่สมาชิก
เลขานุการฯ ในเดือน พฤศจิกายน 2563 สหกรณ์ได้จ่ายเงินกองทุนเพื่อสวัสดิการแก่สมาชิก 71 ราย ได้แก่
ลาดับ
รายการ
สังกัด
จานวนเงิน
1 จ่าย ด.ต.จิรยุทธ์ เอนกประพันธ์ มารดาเสียชีวิต
บก.สส.ภ.8
10,000.00
2 จ่าย พ.ต.ต.นุกลู แก้วปลอด ค่านอนรักษาพยาบาล
ต่างจังหวัด
10,000.00
3 จ่าย ร.ต.อ.พิชิตชัย โสพิกุล บิดาเสียชีวิต
เมือง
10,000.00
4 จ่าย ร.ต.อ.สมยศ อิ้ววังโส นอนรักษาพยาบาลของมารดา
บ้านนาเดิม
3,000.00
5 จ่าย ด.ต.เอกวิทย์ สถาพร ค่านอนรักษาพยาบาลมารดา
บก.สส.ภ.8
2,500.00
6 จ่าย ส.ต.ท.สถาพร พิบูลย์ บุตรนอนในโรงพยาบาล
พุนพิน
1,000.00
7 จ่าย ส.ต.ท.สถาพร พิบูลย์ บุตรนอนในโรงพยาบาล
พุนพิน
2,000.00
8 จ่าย ร.ต.ท.จาเริ ญ พรหมอุบล นอนรักษาในโรงพยาบาล
บานาญ
1,000.00
9 จ่าย ส.ต.อ.สิทธิพร ทองจิตร บุตรนอนรักษาในโรงพยาบาล
ชัยบุรี
500.00
10 จ่าย ร.ต.อ.ทวี จิตรอักษร ค่านอนรักษาพยาบาล
บานาญ
10,000.00
11 จ่าย ส.ต.ต.วรุ จน์ จุนทการ ค่านอนรักษาพยาบาลภรรยา
เกาะสมุย
1,000.00
12 จ่าย ด.ต.ศรายุทธ สุขทอง ค่านอนรักษาพยาบาลมารดา
เกาะสมุย
3,000.00
13 จ่าย ด.ต.ชริ นทร์ อยูแ่ สง ค่านอนรักษาพยาบาลมารดา
ขุนทะเล
1,000.00
14 จ่าย ด.ต.หญิง รุ่ งอรุ ณ สินโพธิ์ ค่านอนรักษาพยาบาล
เมื่อง
1,000.00
15 จ่าย ส.ต.ต.บุญชัย วนวัฒนสุนทร รับขวัญทายาทใหม่
ต่างจังหวัด
1,000.00
16 จ่าย ร.ต.ท.สมเกียรติ จิตร์จานงค์ นอนรักษาในโรงพยาบาล
บานาญ
4,000.00
17 จ่าย ร.ต.ต.นพดล ศรี ไสย ค่านอนรักษาพยาบาลภรรยา
บานาญ
1,500.00
18 จ่าย ส.ต.ต.บวรรัตน์ ศรี พลราช รับขวัญทายาทใหม่
ต่างจังหวัด
1,000.00
19 จ่าย ร.ต.อ.มงคล มณี นอ้ ย บิดานอนรักษาพยาบาล
บก.สส.ภ.8
1,000.00
20 จ่าย ส.ต.ท.ธรรมรงค์ อบเชย บุตรนอนรักษาพยาบาล
บ้านนาสาร
1,500.00
21 จ่าย ร.ต.อ.หญิง ศิริกรณ์ รัฐศิริกาญจน์ มารดาเสียชีวิต
บานาญ
10,000.00
22 จ่าย ด.ต.ภานุวฒั น์ จันทราวรรณกุล ค่านอนรักษาพยาบาล
บางมะเดื่อ
3,000.00
23 จ่าย พ.ต.อ.นิวตั ิ สุวรรณสิงห์ มารดาเสียชีวิต
ต่างจังหวัด
10,000.00
24 จ่าย ร.ต.อ.วินิจ บุญชิต มารดาเสียวี ิต
ต่างจังหวัด
10,000.00
25 จ่าย ด.ต.ธนกร หอมชื่น นอนรักษาตัวในโรงพยาบาล
บก.สส.ภ.8
3,000.00
26 จ่าย ด.ต.ณัฏฐวุฒิ อินทร นอนรักษาตัวในโรงพยาบาล
เมืองฯ
5,000.00
27 จ่าย ด.ต.พรเทพ แสงหิรัญ บิดาเสียชีวิต
ดอนสัก
10,000.00
28 จ่าย ด.ต.วิศนุ เย็นใส ค่านอนรักษาพยาบาล
เกาะสมุย
1,000.00

ลาดับ
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

รายการ
จ่าย ร.ต.อ.หญิง เพ็ญศรี ไกรมาก ค่านอนรักษาพยาบาล
จ่าย ด.ต.หญิง รัชญา ผิวสาอางค์ บุตรนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล

จ่าย ด.ต.ฉัตรฑกร ฉิมเรื อง ค่านอนรักษาพยาบาลบุตร
จ่าย ด.ต.เสกสรร ทาระบา ค่านอนรักษาพยาบาลบิดา
จ่าย ร.ต.ต.สาธิต บุญเทียม**** บิดาเสีย
จ่าย ร.ต.ท.เรวดี จันทร์ประดิษฐ์ ค่านอนรักษาพยาบาลบุตร
จ่าย นางสาวนิภาพรรณ ฤกษ์อ่อน รับขวัญทายาทใหม่
จ่าย นางสาวนิภาพรรณ ฤกษ์อ่อน ค่านอนรักษาพยาบาล
จ่าย ด.ต.สุรชัย สดศรี ค่านอนรักษาพยาบาลภรรยา
จ่าย ร.ต.ท.พรศักดิ์ วิเชียร ค่านอนรักษาพยาบาลภรรยา
จ่าย ร.ต.อ.วันชัย ชูหวาน ภรรยานอนรักษาตัวในโรงพยาบาล
จ่าย ร.ต.ท.ณรงศักดิ์ ศรี คิรินทร์ ค่านอนรักษาพยาบาลมารดา
จ่าย พ.ต.ต.สิริชยั ทิพย์บรรพต ค่านอนรักษาพยาบาลมารดา
จ่าย ด.ต.วีระพงษ์ สมศักดิ์ บิดานอนรักษาตัวในโรงพยาบาล
จ่าย ร.ต.ท.ประฑูรย์ ขุขนั ธ์ นอนรักษาตัวในโรงพยาบาล
จ่าย ร.ต.อ.เอกพันธ์ รักษ์พรหม ค่านอนรักษาพยาบาลบุตร
จ่าย ส.ต.ท.สุจินดา นวลแก้ว ค่านอนรักษาพยาบาลบุตร
จ่าย ด.ต.สยาม ธิมากุล นอนรักษาตัวในโรงพยาบาล
จ่าย ด.ต.วิชิต แก้วรักษา นอนรักษาตัวในพยาบาล
จ่าย ร.ต.อ.ศรัญญู ศิลปรัศมี รับขวัญทายาทใหม่
จ่าย ร.ต.อ.ประชา คงวิจิตร ค่านอนรักษาพยาบาล
จ่าย พ.ต.ท.บรรจบ กาฬวัจนะ บิดาเสียวี ิต
จ่าย ส.ต.อ.สิทธิพร ทองจิตร ค่ารักษาพยาบาลบุตร
จ่าย พ.ต.ท.พิศาล นวลเสน่ห์ ค่ารักษาพยาบาลมารดา
จ่าย ร.ต.อ.หญิงปรรณ เก้าเอี้ยน จ่ายค่ารักษาพยาบาล
จ่าย ส.ต.ต.บุญชัย วนวัฒนสุนทร ค่ารักษาพยาบาลภรรยา
จ่าย ด.ต.สมควร เพชรมุข มารดารักษาพยาบาล
จ่าย ร.ต.อ.ปรี ชา สมนุ่น รักษาพยาบาลของมารดา
จ่าย ด.ต.เพิ่ม ปุกแก้ว ค่านอนรักษาพยาบาล
จ่าย ด.ต.เทพกร ริ ยาพันธ์ ค่านอนรักษาพยาบาลบิดา
จ่าย ด.ต.มาวิน วงศ์คช ค่ายอน ค่านอนรักษาพยาลภรรยา

สังกัด
ศฝร.ภ.8
ตารวจน้ า
บก.สส.ภ.8
บก.สส.ภ.8
เวียงสระ
บก.อก.ภ.8
พุนพิน
พุนพิน
ตารวจน้ า
กาญจนดิษฐ์
บานาญ
บานาญ
ดอนสัก
ต่างจังหวัด
บานาญ
ดอนสัก
ดอนสัก
โมถ่าย
ต่างจังหวัด
กาญจนดิษฐ์
บานาญ
บานาญ
ชัยบุรี
กาญจนดิษฐ์
ต่างจังหวัด
ต่างจังหวัด
ชัยบุรี
พุนพิน
บานาญ
พุนพิน
ท่าชนะ

จานวนเงิน
10,000.00
2,000.00
1,500.00
3,000.00
10,000.00
2,500.00
1,000.00
3,000.00
2,000.00
3,000.00
3,000.00
1,000.00
3,000.00
2,000.00
10,000.00
2,500.00
2,500.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
3,000.00
10,000.00
2,500.00
3,000.00
1,500.00
1,500.00
3,000.00
3,000.00
4,000.00
500.00
500.00

ลาดับ
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

รายการ
จ่าย นางอริ ศรา วงศ์คช ค่านอนรักษาพยาบาล
จ่าย ร.ต.อ.หญิงเมทินี หาญใจ รับขวัญทายาทใหม่
จ่าย ร.ต.ต.บรรพต ตันตสีมนั ต์ นอนรักษาตัวในโรงพยาบาล
จ่าย ด.ต.ธนัชภัค พรมมาศนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล
จ่าย ด.ต.สุริยา รัตนปรี ชา รักษาพยาบาลาของภรรยา
จ่าย จ.ส.ต.ธรณัส พรอนันต์ไพศาล บุตรนอนรักษาตัวในพยาบาล
จ่าย ด.ต.ไพโรจน์ เสือแสง ค่านอนรักษาพยาบาลมารดา
จ่าย ด.ต.สุริยา ส่งประดิษฐ์ ภรรยารักษาตัวในโรงพยาบาล
จ่าย ด.ต.ปิ ยะ ชัยสิทธิ์ ค่านอนรักษาพยาบาล
จ่าย ร.ต.อ.สุทีป ชะฎากาญจน์ ค่านอนรักษาพยาบาลบุตร
จ่าย ดต.หญิงปุณย์ศิรา สดุกขา ค่านอนรักษาพยาบาลมารดา
จ่าย ส.ต.ท.ธวัชชัย จิรกิตติกลู บุตรนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล
รวม 71 ราย
ทุนเพื่อสวัสดิการแก่สมาชิกยกมา 31 ตุลาคม 2563
จัดสรรจากกาไรสุทธิประจาปี
ใช้ ไป ตั้งแต่วนั ที่ 1–30 พฤศจิกายน 2563
คงเหลือ 30 พฤศจิกายน 2563
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ.

มติที่ประชุม รับทราบ

สังกัด
สอ.
เมืองฯ
บานาญ
ท่าชนะ
ต่างจังหวัด
ดอนสัก
ศฝร.ภ.8
ตารวจน้ า
กก.สส.ภ.จว.สฎ
เกาะพะงัน
บก.สส.ภ.8
บ้านนาสาร

1,451,322.75
10,000,000.00
243,500.00
11,207,822.75

จานวนเงิน
1,000.00
1,000.00
3,000.00
4,000.00
1,500.00
1,500.00
3,000.00
500.00
5,000.00
3,000.00
2,500.00
2,000.00
243,500.00
บาท
บาท
บาท
บาท
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5.7 เรื่องการจ่ายเงินทุนสาธารณประโยชน์
เลขานุการฯ ในเดือน พฤศจิกายน 2563 สหกรณ์ได้จ่ายเงินทุนสาธารณประโยชน์ จานวน 9 รายการ
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

รายการ
จ่ายช่วยเหลือสมาชิกทุพพลภาพราย ด.ต.นิวฒั น์ มากเงิน
จ่ายค่าพวงหรี ดมารดา ดต.หญิงดวงพร จิรัฐติกาลกุลเวท
จ่ายค่าพวงหรี ดมารดา ร.ต.อ.เปล่งอรุ ณ ไมอินทร์
จ่ายค่าพวงหรี ดมารดา ด.ต.จิรยุทธ์ เอนกประพันธ์
จ่ายค่าพวงหรี ด ร.ต.ต.รักพงษ์ ทิศพ่วน
จ่ายค่าหรี ดบิดา ร.ต.ต.สาธิต บุญเทียม****
จ่ายค่าพวงหรี ดบิดา พ.ต.ท.บรรจบ กาฬวัจนะ
จ่ายค่าหรี ด ด.ต.ประยูร แสงจันทรศิริ
จ่ายค่าพวงหรี ดบิดา ร.ต.อ.วรพงษ์ รอดรักษา
รวม 9 ราย
ทุนสาธารณประโยชน์ ยกมา 31 ตุลาคม 2563
จัดสรรจากกาไรสุทธิประจาปี
ใช้ ไป ตั้งแต่ 1– 31 พฤศจิกายน 2563
คงเหลือ 30 พฤศจิกายน 2563
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ.

มติที่ประชุม รับทราบ

สังกัด
บานาญ
ศพฐ.8
ท่าชนะ
บก.สส.ภ.8
บก.สส.ภ.8
เวียงสระ
บานาญ
บานาญ
เวียงสระ

จานวนเงิน
5,000.00
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
11,400.00

441,306.75
150,000.00
11,400.00
579,906.75

บาท
บาท
บาท
บาท
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ระเบียบวาระที่ 5.8 เรื่องรับทราบการสรุปรายละเอียดงบการเงิน
ผู้จดั การ เสนอว่าในเดือน พฤศจิกายน 2563 ซึ่งได้ สรุปรายละเอียดงบการเงินประจาเดือนอย่างย่อ ดังนี้
งบดุล
สินทรัพย์
พฤศจิกายน 2563
พฤศจิกายน 2562
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
98,232,731.08
29,842,003.38
เงินฝากสหกรณ์อนื่
20,611,311.10
39,241,788.35
เงินลงทุน
558,185,000.00
547,185,000.00
ลูกหนี้ระยะสั้น+ระยะยาว
7,722,872,917.81
7,325,562,160.67
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์
20,028,554.39
20,227,466.93
สิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
40.73
1,041.41
สินทรัพย์อื่น ๆ
330,540.17
396,427.42
รวมสินทรัพย์
8,420,261,095.28
7,962,455,888.16
หนีส้ ิน
เงินรับฝาก
3,425,592,748.47
2,726,435,709.80
เงินกูย้ มื ภายนอก
1,556,604,000.00
2,003,007,314.36
หนี้สินอื่น ๆ
13,917,883.13
10,375,672.67
รวมหนีส้ ิน
4,996,114,631.60
4,739,818,696.83
ทุน
ทุนเรื อนหุน้
3,099,532,830.00
2,924,696,300.00
ทุนสารอง
270,326,495.12
245,366,911.49
ทุนสะสมตามข้อบังคับ อื่น ๆ
25,661,823.66
23,469,143.28
กาไรสุทธิ
28,625,314.90
29,104,836.56
รวมทุน
3,424,146,463.68
3,222,637,191.33
รวมหนีส้ ินและทุน
8,420,261,095.28
7,962,455,888.16
งบกาไรขาดทุน
%
สะสม
เดือนนี้
รายได้
69,462,031.76
37,681,205.68 100.00
ค่าใช้จ่าย
40,836,716.86
26,531,688.79 70.39
กาไรสุทธิ
28,625,314.90
11,149,516.89 29.61
ซึ่งรายละเอียดต่าง ๆ ของงบการเงินตามเอกสารที่แนบ
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
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สหกรณ์ ออมทรัพย์ตารวจสุ ราษฎร์ ธานี จากัด
รายการย่ อแสดงสิ นทรัพย์และหนี้ สิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
(ไม่ ได้ ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์ )

หน่ วย:พันบาท

สิ นทรัพย์
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
เงินฝากสหกรณ์อื่น
เงินลงทุน-สุ ทธิ
เงินให้กยู ้ มื -สุ ทธิ
ที่ดิน อาคาร และ อุปกรณ์ -สุ ทธิ

หนี้สิน
189,212,216.30 เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร

0.00

20,579,475.97 เงินกูย้ มื

1,924,670,000.00

558,185,000.00 เงินรับฝาก

2,971,717,459.81

7,717,596,837.47 หนี้สินอื่น

13,339,205.31

20,028,554.39

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

รวมหนี้สิน

40.73

สิ นทรัพย์อื่น

4,909,726,665.12
ทุนของสหกรณ์

450,617.64 ทุนเรื อนหุน้

3,074,560,290.00

ทุนสารอง

245,366,913.79

ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่น ๆ

13,638,504.11

กาไร (ขาดทุน) สุ ทธิ

262,760,369.48
รวมทุนของสหกรณ์

รวมสิ นทรัพย์

8,506,052,742.50

3,596,326,077.38

รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์

8,506,052,742.50

เงินฝากสหกรณ์อื่นรายที่มีจานวนเงินฝากเกินกว่าร้อยละ 5 ของทุนเรื อนหุน้ บวกด้วยทุนสารอง
สหกรณ์

-

เงินลงทุนที่นอกเหนือจากพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 มาตรา 62

-

เงินให้กยู ้ มื แก่สมาชิกที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้

-

สิ นทรัพย์ที่นาไปค้ าประกันเงินกูย้ มื /เงินรับฝาก

-

เงินลงทุน

-

ที่ดิน

-

อาคาร

-

ตัว๋ สัญญาใช้เงิน

-

อื่น ๆ

-

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นภายหน้า (สหกรณ์ถูกฟ้ องร้องค่าเสี ยหาย)

-

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสิ นทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็ นจริ ง

(นายประทักษ์ เพชวารินทร์ )
ผู้จัดการ
สหกรณ์ ออมทรัพย์ ตารวจสุ ราษฎร์ ธานี จากัด
2 ธันวาคม 2563
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เรื่องแถลงรายการ รับ – จ่าย ของสหกรณ์และงบการเงินประจาเดือน พฤศจิกายน ดังนี้
รายการ

ตุลาคม 2563
รายจ่ าย

พฤศจิกายน 2563

รายรับ

รายจ่ าย

รายรับ

เงินสดคงเหลือยกมาจากวันก่ อน

.00

78,594.63

.00

54,835.29

ธนาคารกรุ งไทย (ออมทรัพย์) สฎ

.00

10,034.06

.00

8,930.48

305,981,704.47

177,191,659.76

560,785,646.53

656,876,688.00

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

.00

.00

37,036,694.08

35,082,964.38

ธนาคารกรุ งไทย(ออมทรัพย์)โลตัส

.00

.00

130,223,589.01

120,203,706.34

30,900.00

100.00

74,400.00

10,097,440.00

ธนาคารออมสิ นออมทรัพย์สฎ.

.00

.00

130,000,000.00

130,000,000.00

ธนาคารทหารไทย (ออมทรัพย์)

.00

.00

3,120,000.00

.00

ธนาคารยูโอบี ออมทรัพย์

.00

.00

1,000.00

.00

ธนาคารยูโอบี ออมทรัพย์

.00

.00

10,000.00

.00

หุน้ ชุมนุ มสอ.ตร.แห่งชาติ

1,000,000.00

.00

.00

.00

50,736,871.50

44,512,334.66

32,167,360.00

26,432,644.25

100,000.00

50,000.00

40,000.00

140,000.00

311,632,451.50

301,184,440.38

170,169,500.00

169,094,274.97

114,720.00

584,828.75

117,360.00

290,489.50

เงินกูส้ ามัญ - เพื่อการศึกษา

.00

162,690.00

.00

10,490.00

ดอกเบี้ยเงินให้กคู ้ า้ งรับ

.00

2,364,583.75

.00

.00

เงินกูพ้ ิเศษเพื่อการเคหะ

1,200,000.00

156,455.00

.00

151,472.50

.00

274,799.25

.00

224,094.00

12,900.00

1,272,625.25

.00

1,242,071.75

เงินกูส้ ามัญ-ประกันอัคคีภยั

.00

7,419.83

.00

2,742.19

ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ

.00

2,210.25

.00

2,221.50

เงินกูพ้ ิเศษเพื่อชาระหนี้สถาบันการเงินอื่น

.00

33,614.50

.00

36,196.50

1,900,000.00

614,728.17

730,000.00

321,442.50

12,593.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

12,134.47

184,136.00

71,193.00

10,065,296.95

10,173,239.95

.00

.00

13,722.21

.00

ธนาคารกรุ งไทย (ออมทรัพย์) ศรี วิชยั

ธนาคารกสิ กรไทย(ออมทรัพย์)โลตัส

เงินกูฉ้ ุ กเฉิ น
สวัสดิการเงินยืม
เงินกูส้ ามัญ
เงินกูส้ ามัญ-อาวุธปื น

เงินกูพ้ ิเศษเพื่อความมัน่ คง
เงินกูส้ ามัญ-ประกันชีวิต

เงินกูส้ ามัญผูป้ ระสบภัยโควิด 19
เครื่ องเขียนแบบพิมพ์
ดอกเบี้ยเงินฝากค้างรับ
เงินทดรองจ่าย
สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจกระบี่ จากัด

17
882.85

.00

.00

.00

.00

.00

5.56

.00

17,465.98

.00

18,107.36

.00

เงินฝากออมทรัพย์

23,936,690.11

27,410,536.83

48,231,153.27

63,155,653.20

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

52,772,622.76

139,309,691.52

55,199,594.39

124,118,383.12

เงินฝากประจา 12 เดือน

50,939,945.33

90,939,945.33

1,054,169.40

16,054,169.40

36,000.00

.00

20,000.00

1,900.00

.00

50,100.00

.00

50,100.00

22,870,027.35

47,870,027.35

23,843,152.98

378,843,152.98

5,000,000.00

.00

5,000,000.00

.00

120,000,000.00

120,000,000.00

.00

120,000,000.00

.00

.00

260,000,000.00

260,000,000.00

100,000,000.00

100,000,000.00

30,000,000.00

65,000,000.00

เงินกูช้ ุมนุ ม สอ.ตารวจแห่งชาติระยะสั้น

10,000,000.00

.00

10,000,000.00

.00

เงินกู ้ สอ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยระยะสั้น

16,666,000.00

.00

16,666,000.00

.00

เงินกูช้ ุมนุ มระยะกลาง

1,000,000.00

.00

485,000,000.00

.00

เงินกูม้ หาวิทยาลัยมหิดลระยะกลาง

6,400,000.00

.00

6,400,000.00

.00

เงินรอจ่ายคืน

1,281,562.80

1,276,317.55

3,579,340.57

3,579,340.57

เงินปันผลค้างจ่าย

.00

.00

177,512,878.00

177,683,984.50

เงินรอตรวจสอบ

50,000.00

.00

4,300.00

.00

.00

.00

28,969,312.83

28,982,634.42

2,700,990.32

2,700,990.32

2,732,698.52

2,732,698.52

3,365.15

21,954.26

21,954.26

.00

ค่าธรรมเนียมผูส้ อบบัญชีคา้ งจ่าย

100,000.00

.00

.00

.00

ดอกเบี้ยจ่ายค้างจ่าย

382,079.67

.00

.00

.00

.00

3,177.15

3,591.14

24,258.00

7,574.00

3,823.00

3,823.00

3,823.00

321.00

.00

.00

.00

10,034.06

.00

.00

.00

เงินโบนัสค้างจ่าย

.00

.00

1,202,517.50

1,202,517.50

ค่าบารุ งสันนิบาตสหกรณ์

.00

.00

.00

30,000.00

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลทักษิณ จากัด
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขสุ ราษฎร์ธานี จากัด

สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจชุมพร จากัด

เงินฝากออมทรัพย์ทวีทรัพย์
เงินฝากสะสมรายเดือน 24 เดือน
เงินฝากประจา 24 เดือน
เงินกูช้ ุมนุ มระยะสั้น
ตัว๋ สัญญาใช้เงินออมสิ น
ตัว๋ สัญญาใช้เงินแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
ตัว๋ สัญญาใช้เงินธนาคาร ธ.ก.ส.

เงินเฉลี่ยคืนค้างจ่าย
เงินรอนาส่ ง-สหกรณ์ต่างจังหวัด
เงินรอนาส่ ง-ค่าประกันอัคคีภยั

ภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมค้างจ่าย
ค่าโทรศัพท์คา้ งจ่าย
ค่าไฟฟ้ าค้างจ่าย
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79,087.53

58,961.86

50,644.60

32,181.73

2,400,000.00

2,400,000.00

900,000.00

900,000.00

เงินบริ จาคช่วยเหลือสมาชิ กถูกออกจากราชการ

.00

506,200.00

.00

381,300.00

เงินรอชาระหนี้

.00

7,000.00

.00

7,000.00

3,701,250.00

14,966,670.00

3,059,700.00

28,032,240.00

ทุนสารอง

.00

.00

.00

24,959,581.33

ทุนสะสมเพื่อจัดให้มีสานักงาน

.00

.00

.00

1,000,000.00

ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล

.00

.00

.00

10,000.00

ทุนสาธารณะประโยชน์

19,400.00

2.00

11,400.00

150,000.00

ทุนศึกษาอบรม

13,596.00

.00

27,634.17

410,000.00

223,500.00

.00

243,500.00

10,000,000.00

ทุนสวัสดิการสานักงานตารวจแห่งชาติ

.00

.00

.00

735,853.72

กาไรสุ ทธิ

.00

.00

245,284,571.47

.00

ดอกเบี้ยรับเงินให้กู ้

2,879,240.81

34,621,490.31

356,834.50

38,009,776.52

ดอกเบี้ยรับเงินฝาก

.00

18,348.83

12,134.47

31,835.13

100.00

200.00

.00

700.00

รายได้อื่น ๆ

.00

3,928.00

.00

3,948.00

ค่าธรรมเนียมออกสมุดเงินฝาก

.00

1,250.00

.00

2,200.00

ค่าธรรมเนียมถอนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

.00

50.00

.00

1,715.00

รายได้ค่ารักษาบัญชีเงินฝาก

.00

8,500.00

.00

.00

รายได้จากการให้เช่ารถตู ้

.00

4,000.00

.00

.00

ค่าธรรมเนียมเงินกูพ้ ิเศษ

.00

2,400.00

.00

.00

49.29

.00

709.38

.00

ดอกเบี้ยจ่ายเงินฝากประจา

3,809,972.68

127,144.81

4,897,322.38

.00

ดอกเบี้ยจ่ายเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

4,244,588.11

136,771.29

4,558,098.37

.00

ดอกเบี้ยจ่ายเงินกูช้ ุมนุมระยะสั้น

1,361,095.89

45,369.86

1,391,178.08

.00

ดอกเบี้ยจ่ายตัว๋ สัญญาใช้เงินออมสิ น

424,109.59

.00

572,876.71

.00

ดอกเบี้ยจ่ายเงินกูช้ ุมนุมระยะกลาง

1,645,742.47

54,858.08

356,690.41

.00

ดอกเบี้ยจ่ายเงินกูช้ ุมนุมสอ.ตารวจแห่งชาติ

61,475.00

2,049.00

31,762.00

.00

ดอกเบี้ยจ่ายเงินกูม้ หาวิทยาลัยมหิ ดลระยะกลาง

120,427.40

4,014.25

106,504.11

.00

1,109,753.41

.00

1,060,273.97

.00

เงินรอนาส่ ง-ค่าประกันชีวิต
เงินค่าสิ นไหม-รอจ่าย

ทุนเรื อนหุน้

ทุนเพื่อสวัสดิการแก่สมาชิก

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า

ดอกเบี้ยจ่ายเงินฝากออมทรัพย์

ดอกเบี้ยจ่ายตัว๋ สัญญาใช้เงินแลนด์แอนด์เฮาส์
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ดอกเบี้ยจ่ายเงินกูส้ อ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

356,171.51

11,872.38

322,041.16

.00

ดอกเบี้ยจ่ายตัว๋ สัญญาใช้เงิน ธนาคาร ธ.ก.ส.

705,205.47

.00

743,595.88

.00

เงินเดือนเจ้าหน้าที่

474,320.00

.00

481,820.00

.00

.00

.00

10,047.00

.00

77,357.00

.00

153,731.00

.00

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

.00

.00

3,823.00

.00

ค่าเครื่ องแบบเจ้าหน้าที่

.00

.00

52,000.00

.00

ค่าซ่ อมบารุ งครุ ภณ
ั ฑ์

.00

.00

589.00

.00

ค่าทาความสะอาด

12,770.00

.00

12,770.00

.00

ค่ารับรองสมาชิก

3,833.00

.00

1,365.00

.00

.00

.00

2,983,200.00

.00

143,000.00

.00

143,000.00

.00

50,500.00

.00

45,000.00

.00

5,205.00

.00

300.00

.00

ค่าใช้จ่ายประชุมใหญ่

22,825.00

.00

8,516,170.00

.00

ค่าใช้จ่ายทัว่ ไป

11,668.00

.00

8,545.00

.00

3,357.77

.00

8,408.73

.00

.00

.00

2,200.00

.00

4,109.00

.00

8,012.60

.00

.00

.00

8,930.48

.00

ค่าโทรศัพท์

2,239.51

.00

3,664.22

.00

ค่าน้ าประปา

223.63

.00

243.96

.00

17,762.00

.00

19,116.00

.00

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับยานพาหนะ

3,864.00

.00

13,100.19

.00

ค่าตอบแทนนักศึกษาฝึ กงาน

.00

.00

1,900.00

.00

ค่าน้ ามัน

5,320.00

.00

5,295.00

.00

ค่าของใช้สานักงาน

6,372.00

.00

3,349.00

.00

ค่าใช้จ่ายตามแผนกลยุทธ์

.00

.00

.00

.00

ค่าเช่าเครื่ องถ่ายเอกสาร

3,791.01

.00

4,056.16

.00

.00

.00

.00

.00

54,835.29

.00

93,749.65

.00

ค่ารักษาพยาบาล
ค่าทางานนอกเวลา

ค่าทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
ค่าตอบแทน
เบี้ยประชุมกรรมการ
ค่ารับรอง

ค่าธรรมเนียมธนาคาร
ค่าเบี้ยเลี้ยง
ค่าใช้จ่ายดาเนินคดี
ค่าไฟฟ้ า

ค่าธรรมเนียมไปรษณี ย ์

ค่าพาหนะ
เงินสดคงเหลือยกไปวันต่ อไป
รวม

1,111,139,955.22 1,111,139,955.22 2,506,589,025.21 2,506,589,025.21
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5.9 เรื่องรับทราบสภาพสมาชิกคงเหลือ
เลขานุการฯ เสนอว่า ณ วันสิ้นเดือน พฤศจิกายน 2563 มีจานวนสมาชิกคงเหลือจานวน 4,638 ราย
ตามรายละเอียด ดังนี้
จานวนสมาชิก
รายการ
สามัญ / คน
สมทบ / คน
ยอดยกมา ณ 31 ตุลาคม 2563
4,018
618
รับเข้าใหม่ระหว่างเดือน
4
2
- ลาออกระหว่างเดือน – โอนออก- พ้นสภาพ –เสียชีวิต
1
3
คงเหลือ ณ สิ้นเดือน พฤศจิกายน 2563
4,021
617
รวมทั้งสิ้น
4,638
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
5.10 เรื่องปฎิเสธการจ่ายสินไหมประกันชีวติ
เลขานุการฯ มีหนังสือจาก บ.ไทยสมุทรประกันชีวิต จากัด ปฎิเสธการจ่ายสินไหม ราย ด.ต.เสรี ทองเดิม
เนื่องจากเสียชีวิตจากโรคที่เป็ นมาก่อน การเอาประกันภัยใน 1 ปี
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติที่ประชุม. รับทราบ
5.11 เรื่องรับทราบการประชุมคณะกรรมการศึกษา
เลขานุการฯ ด้วยคณะกรรมการศึกษา ได้ประชุมเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 จึงได้มีรายงานการประชุมให้
คณะกรรมดาเนินการทราบ ตามเอกสารแนบ
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเพือ่ พิจารณา
6.1 เรื่องรับสมัครสมาชิกสมทบเข้ าใหม่
เลขานุการฯ เสนอในเดือน พฤศจิกายน 2563 มีผยู้ นื่ ความจานงขอสมัครเข้าเป็ นสมาชิกสมทบ 2 ราย ได้แก่
ลาดับ ทะเบียน ชื่อ - สกุล

อายุ

ที่อยู่

ผูร้ ับรอง

1

11116

น.ส.พัชราวดี เจริ ญสุข

52

อ.เกาะสมุย จ. สฎ.

ภรรยา ด.ต.บรรหาร บุญไธสง

2

11117

นางกุสาวดี ไชยรักษ์

39

อ.เมืองฯ จ.สฎ.

ภรรยา พ.ต.ท.ปฏิภาณ ไชยรักษ์

รวม 2 ราย
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม อนุมตั ิรับเข้สาเป็ นสมาชิกสมทบได้ท้งั 2 ราย
6.2 เรื่องรับสมัครสมาชิกสามัญเข้ าใหม่
เลขานุการฯ เสนอว่าในเดือน พฤศจิกายน 2563 มีผยู้ นื่ ขอสมัครเข้าเป็ นสมาชิกสามัญ จานวน 4 ราย
ซึ่งได้ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนและถูกต้องตามระเบียบแล้ว ดังนี้
ลาดับ ทะเบียน

ชื่อ - สกุล

สังกัด

เงินเดือน หุน้ /เดือน ย้ายมาจาก

ทางหลวง

23,700

2,000

ตชด.42

362,500.00 1,126,953.32

พุนพิน

17,290

1,500

ปัตตานี

217,900.00

605,681.75

20,000.00

-

1

11118

ดต.หญิงเบญจมาศ ทองน้อย

2

11119

ส.ต.อ.ศุภชัย กลับดี

3

11120

ส.ต.ท.นคริ นทร์ จุนเด็น

ตารวจน้ า

14,560

1,300

ตารวจน้ า

4

11121

ส.ต.ท.วุฒิภทั ร นันทกุล

เกาะพะงัน

12,810

1,200

-

รวม 4 ราย

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม อนุมตั ิรับเข้าเป็ นสมาชิกใหม่ได้ท้งั 4 ราย

6,000

หุน้

หนี้
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6.3 เรื่องขอโอนสภาพสมาชิกระหว่างสหกรณ์
เลขานุการฯ ด้วยในเดือน พฤศจิกายน 2563 มีสมาชิกประสงค์ขอโอนสภาพสมาชิกเข้า 3 ราย
ลาดับ ทะเบียน

ชื่อ-สกุล

ทุนเรื อนหุน้

หนี้เงินกู ้

ย้ายจาก สอ

1
11118 ดต.หญิงเบญจมาศ ทองน้อย
ทล.
362,500
1.KTC 56,272.- ปกติ / 2. ธ.ไทยพาณิ ชน์ 30,000.- ปกติ / 3.KTC 90,690.- ปกติ

1,126,953

ตชด.42

ภาระค้ า
-

2
11119 ส.ต.อ.ศุภชัย กลับดี
ตรวจสอบแล้ว ไม่มีหนี้ในข้อมูลเครดิต
3
11120 ส.ต.ท.นคริ นทร์ จุนเด็น
ตรวจสอบแล้ว ไม่มีหนี้ในข้อมูลเครดิต

สังกัด

พุนพิน

217,900

605,681.75

ปัตตานี

-

ตารวจน้ า

20,000

-

-

-

รวม 3 ราย

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม อนุมตั ิรับโอนสภาพสมาชิกได้ท้งั 3 รายและให้ได้รับสิทธิการนับสมาชิกต่อได้ตามระเบียบฯที่แก้ไข
ใหม่ ฉบับที่ประกาศ วันที่ 4 ธันวาคม 2563
6.4 เรื่องสมาชิกลาออกจากสหกรณ์
เลขานุการฯ เสนอว่าในเดือน พฤศจิกายน 2563 มีสมาชิกขอลาออกจากสหกรณ์ฯ 6 ราย
1.พ.ต.อ.ธานินทร์ สินลา ทะเบียนสมาชิก 10622 สังกัด ข้าราชการบานาญ
ลาออกเนื่องจากไม่ได้รับราชากร มีทุนเรื อนหุน้ 2,130,000.-บาท ไม่มีหนี้เงินกู้
2. ร.ต.อ.หญิงจิตติมา กิตติคุณ ทะเบียนสมาชิก 8748 สังกัด สมาชิกต่างจังหวัด
ลาออกเนื่องจากย้ายต่างจังหวัด มีทุนเรื อนหุน้ 177,700.-บาท ไม่มหี นี้เงินกู้
3. น.ส.วลัยวรรณ ปิ่ นโมรา ทะเบียนสมาชิก 10294 สังกัด สมาชิกสมทบ
ลาออกเนื่องจากนาเงินไปลงทุน มีทุนเรื อนหุน้ 1,100,000.-บาท มีหนี้เงินกู้ 293,845.-บาท
เมื่อนาหุน้ มาหักหนี้แล้ว มีเงินคงเหลือ 806,155.-บาท
4. นางวัลลา สมวงศ์ ทะเบียนสมาชิก 10010 สังกัด สมาชิกสมทบ
ลาออกเนื่องจากนาเงินไปชาระหนี้ มีทุนเรื อนหุน้ 1,601,200.-บาท มีหนี้เงินกู้ 508,000.-บาท
เมื่อนาหุน้ มาหักหนี้แล้ว มีเงินคงเหลือ 1,093,200.-บาท
5. นางสาวโชติกา ชาสุวรรณ ทะเบียนสมาชิก 10030 สังกัด สมาชิกสมทบ
ลาออกเนื่องจากเหตุผลส่วนตัว มีทุนเรื อนหุน้ 5,000.-บาท ไม่มีหนี้เงินกู้
6. นางศิวพร ศิริรัตน์ ทะเบียนสมาชิก 09343 สังกัด สมาชิกสมทบ
ลาออกเนื่องจากเหตุผลส่วนตัว มีทุนเรื อนหุน้ 2,006,000.-บาท มีหนี้เงินกู้ 1,495,360.-บาท
เมื่อนาหุน้ มาหักหนี้แล้ว มีเงินคงเหลือ 510,640.-บาท
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม อนุมตั ิให้ลาออกได้ท้งั 6 ราย
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6.5 เรื่องสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพ
เลขานุการฯ เสนอว่าในเดือน พฤศจิกายน 2563 ได้มีสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพ 1 ราย คือ
1. ด.ต.ประยูร แสงจันทรศิริ เลขทะเบียน 05500 สังกัด ข้าราชการบานาญ
เนื่องจากเสียชีวิต เป็ นสมาชิก 25 ปี 5 เดือน มีรายละเอียดดังนี้
- มีทุนเรื อน 492,100.-บาท
- มีหนี้เงินกูร้ วมทุกสัญญา 2,397,048.75 บาท
- ได้รับสวัสดิการ 1,500,000.-บาท
- มีกรมธรรม์ประกันชีวิต 2 กรมธรรม์ 1,200,000.-บาท
- เมื่อนาเงินต่างๆมาหักลบหนี้แล้ว มีเงินคงเหลือคืนแก่ทายาทประมาณ 795,051.25 บาท
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม อนุมตั ิให้พน้ สภาพสมาชิก โอนทุนเรื อนหุน้ ชาระหนี้จ่ายเงินสวัสดิการคืนแก่ทายาท
6.6 เรื่องสมาชิกผิดนัดค่างวดชาระหนี้
เลขานุการฯ ด้วยมีสมาชิกผิดนัดชาระหนี้และยังคงค้างส่งค่างวด ประจาเดือน พฤศจิกายน 2563 ดังนี้
1. สังกัดสมาชิกในจังหวัด
จานวน 5 ราย
2. สังกัดสมาชิกต่างจังหวัด จานวน 25 ราย
3. สังกัด ข้าราชการบานาญ จานวน 5 ราย
4. สังกัด สมาชิกสมทบ
จานวน 3 ราย
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม ราย ด.ต.ภาสกร บุญล่อง ให้ดาเนินการฟ้ องดาเนินคดี และแจ้งผูค้ าประกันทราบ รายอื่นๆ
ให้ฝ่ายจัดการติดตามทวงหนี้อย่างเคร่ งครัด
6.7 เรื่องขอเชิญ ประชุม/อบรม/สัมมนา
เลขานุการฯ 1. ด้วยมีหนังสือจากสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึ กอบรม
จานวน 3 หลักสูตร
1.หลักสูตร การจัดทากระแสเงินสด วันที่ 12-14 มกราคม 2564
2.หลักสูตร กลยุทธ์การบริ หารจัดการสหกรณ์ วันที่ 19-21 มกราคม 2564
3.หลักสูตร ผูต้ รวจสอบกิจการสหกรณ์ (หลักสูตร1) รุ่ น 5 วันที่ 23-24 มกราคม 2564
ณ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม ไม่มีผเู้ ข้าร่ วม
เลขานุการฯ

มติที่ประชุม

2. ด้วยมีหนังสือจากสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจชุมพร จากัด ขอเชิญเข้าร่ วมเป็ นเกียรติพิธีเปิ ดอาคาร
สานักงานสหกรณ์ สอ.ตร.ชุมพร จากัด ในวันที่ 7 ธันวาคม 2563
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มอบหมายให้ ด.ต.สุริยะ ด้วงคง เข้าร่ วมเป็ นเกียรติ มีของที่ระลึก 1 ชิ้น
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6.8 เรื่องขอถอนเงินปันผลเฉลีย่ คืน
เลขานุการฯ ด้วยมีหนังสือ จากสมาชิกราย ร.ต.ต.รุ่ งโรจน์ ทองพรหม ขอถอนเงินปันผลเฉลี่ยคืน เพื่อมาใช้จ่าย
ตามปกติ แต่เนื่องจาก มติที่ประชุมชุดที่ 54 ครั้งที่ 16/2562 ได้อายัดเงินปันผล-เฉลี่ยคืน ของสมาชิก
ไว้เพื่อชาระ หนี้ติดลบ และชาหนี้ธนาคารออมสิน ตามหนังสือของผูค้ ้ าประกัน
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม เพื่อเป็ นการช่วยเหลือสมาชิก อนุมตั ิให้ถอนเงินฝากได้ 15,000.-บาท
6.9 เรื่องจ่ายสวัสดิการแก่สมาชิก
เลขานุการฯ ตามที่สมาชิกได้เสียชีวิตในปี งบประมาณ 2563 และสหกรณ์ยงั ค้างจ่ายเงินสวัสดิการแก่สมาชิก
จานวน 9 ราย ปัจจุบนั เงินกองทุนคงเหลือ 11,207,822.75 (รวมจัดสรรกาไรแล้ว)ตามรายชื่อ ดังนี้
ลาดับ ทะเบียน

ชื่อ-สกุล

วันที่เสี ยชี วิต

กองทุนรอจ่าย

หุน้

ประกัน

หนี้ที่คา้ ง

คงเหลือ

1

02830

พ.ต.อ.สุ ริศกั ดิ์ วิชยั ดิษฐ

22/03/2563

1,500,000

จ่ายแล้ว

-

1,500,000.-

2

07567

ร.ต.อ.สมพร เฉิ ดฉิ้ ม

02/07/2563

1,300,000

จ่ายแล้ว

17,940.-

1,282,060.-

3

06977

ร.ต.ต.สอย สุ นทรสู งเนิน

25/07/2563

1,400,000

จ่ายแล้ว

317,161.-

1,082,839.-

4

06646

ด.ต.เอกชัย มากมูล****

10/08/2563

1,400,000

จ่ายแล้ว

1,368,171.-

31,829.-

5

09947

ด.ต.อนุชา เขียวอยู่

29/08/2563

1,000,000

จ่ายแล้ว

1,086,757.26

-86,757.26

6

02496

ร.ต.ท.นิวฒั น์ โพธิ์ทยั

28/08/2563

1,500,000

จ่ายแล้ว

-

1,500,000.-

7

11008

ส.ต.ท.ปิ ยะพล วิโรจน์

09/09/2563

100,000

ไม่มีประกัน

35,629.-

64,371.-

8

06641

ด.ต.เสรี ทองเดิม

23/09/2563

1,400,000

จ่าย 2 กรม
ปฎิเสธ 1 กรม

1,010,413.-

389,587.-

9

05240

ร.ต.ต.รักพงษ์ ทิศพ่วน

02/11/2563

1,500,000 560,800

1,500,000

3,046,360.-

514,450.-

รวม 9 ราย

11,100,000.00

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม อนุมตั ิให้จ่ายเงินกองทุนแก่สมาชิกได้ เดือนละ 3 คน ตามลาดับ
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6.10 เรื่องปรับลดอัตราดอกเบีย้ เงินฝากสหกรณ์อนื่
เลขานุการฯ เพื่อความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนั รวมทั้งเพื่อให้
การบริ หารงานทางด้านการเงินของสหกรณ์ฯ เป็ นไปด้วยความมีประสิทธิภาพยิง่ ขึ้น จึงเสนอ
เพื่อปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์อื่น
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม พิจารณาแล้วปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์อื่นไว้ดงั นี้
1. เงินฝากออมทรัพย์
2. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (ทุกประเภท)
3. เงินฝากประจา 12 เดือน
4. เงินฝากประจา 24 เดือน

อัตราร้อยละ
อัตราร้อยละ
อัตราร้อยละ
อัตราร้อยละ

2.50
2.75
3.00
3.10

บาท/ปี
บาท/ปี
บาท/ปี
บาท/ปี

6.11 เรื่องการให้ เงินกู้สามัญเพือ่ ช่ วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด-19
เลขานุการฯ เนื่องจากปัจจุบนั สถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและ
การดารงชีวิตของสมาชิกและครอบครัวสมาชิกเป็ นอย่างมาก คณะกรรมการจึงได้หาแนวทางในการ
ช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กบั สมาชิก จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อแก้ไขหลักเกณฑ์
การให้เงินกูส้ ามัญเพื่อช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยโรคไวรัสโควิด-19
มติที่ประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
พิจารณาแล้วจึงได้กาหนด หลักเกณฑ์การให้เงินกูส้ ามัญเพื่อช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยโรคโควิด-19
ไว้ดงั นี้
1. สมาชิกผูป้ ระสงค์ขอกูเ้ งินสามัญเพื่อช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยโรคไววัสโควิด-19 ต้องเป็ น สมาชิก
ของสหกรณ์โดยได้ส่งเงินค่าหุน้ มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 6 งวดเดือน
2.วงเงินกูไ้ ม่เกิน 150,000.-บาท ระยะเวลาในการผ่อนชาระ จานวน 150 งวด
3. อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.00 บาท ต่อปี (ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน)
4.สมาชิกที่มีความประสงค์ขอกูเ้ งินดังกล่าว ให้ยนื่ คาขอกูเ้ งินตั้งแต่ วันที่ 7 ธันวาคม 2563 เป็ นต้นไป
5. ผูค้ ้ าประกัน 2 คน จะต้องไม่เป็ นผูค้ ้ าประกันรายเดียวกับค้ าประกันสัญญาอื่นของผูก้ รู้ ายเดียวกัน
6. พักชาระหนี้ได้ต้งั แต่วนั ที่ขอกู้ จนถึง 30 ธันวาคม 2564
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6.12 เรื่องแก้ไขระเบียบว่าด้ วยการให้ เงินกู้และดอกเบีย้ เงินกู้ พ.ศ.2563
เลขานุการฯ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริ หารงาน และเพื่อเป็ นการช่วยเหลือสมาชิกบรรเทาความ
เดือดร้อนของสมาชิก จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อแก้ไขระเบียบว่าด้วยการให้เงินกูแ้ ละดอกเบี้ยเงินกู้
พ.ศ.2563 หมวดที่ 2 เงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิน
มติที่ประชุ ม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
อนุ มตั ิ ให้แก้ไข หมวดที่ 2 เงินกู้เพื่อเหตุ ฉุกเฉิ น ข้อ 10 วรรค 2 ไว้ดงั นี้ เงินกูเ้ พื่อเหตุฉุ กเฉิ น ที่
ให้แก่สมาชิก ผูก้ ู้ค นหนึ่ ง ๆ นั้น ต้องไม่เกิ น ร้อยละ 90 ของค่าหุ ้น ที่ สมาชิ กถืออยู่ในสหกรณ์ แต่
วงเงิ น กู้ต ้องไม่เกิ น 500,000.-บาท และ หมวดที่ 6 เงิ น งวดช าระหนี้ ส าหรั บเงิ น กู้ ข้อ 37.1.1
ไว้ ดังนี้ 37.1.1 สมาชิกที่กเู้ งิน เพื่อเหตุฉุกเฉิ น ไม่เกิน 500,000 บาท สามารถขอผ่อนชาระเฉพาะ
ดอกเบี้ยเงินกูไ้ ด้ แต่เมื่อผูก้ ู้ ได้รับเงินกูส้ ามัญทัว่ ไปครั้งใหม่ ให้นาเงินกูส้ ามัญทัว่ ไป มาหักชาระเงิน
ต้นและดอกเบี้ยของเงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉินทั้งหมด โดยให้ มี ผ ลตั้ง แต่ ว ัน ที่ 7 ธัน วาคม 2563
เป็ นต้นไป

6.13 เรื่องการให้ เงินกู้แก่ข้าราชการบานาญ
เลขานุการฯ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริ หารงาน และเพื่อเป็ นการช่วยเหลือสมาชิกบรรเทาความ
เดือดร้อนของสมาชิก จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อกาหนดหลักเกณฑ์การให้เงินกูแ้ ก่ขา้ ราชการ
บานาญ
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม พิจารณาแล้วกาหนดหลักเกณฑ์การให้เงินกูแ้ ก่ขา้ ราชการ ไว้ดงั นี้
1. การกูเ้ งินสามัญทัว่ ไป ให้กไู้ ด้ไม่เกินเงินสวัสดิการกรณี เสี ยชีวิตที่ได้รับบวกด้วยทุนเรื อนหุ ้น
ของสมาชิกที่ ถืออยู่ในสหกรณ์ (ไม่ตอ้ งมีผคู้ ้ าประกัน) ทั้งนี้ โดยให้ส่งคื นเงิน ต้นพร้อมดอกเบี้ยรายเดือน
ทุก เดื อนจนหมดหนี้ โดยไม่ก าหนดระยะเวลาในการผ่อนชาระ แต่ก ารหักต้องได้ดอกเบี้ ยตามจริ งและ
เงินต้นตามความประสงค์ของสมาชิก
2. การกูเ้ งิน ฉุ ก เฉิ น ให้กู้ได้ไม่เกิ น 250,000.-บาท แต่ ตอ้ งไม่เกิ น ค่ าหุ ้น ของสมาชิ ก ที่ ถืออยู่ใน
สหกรณ์ แต่ท้ งั นี้ ตอ้ งคานึ งถึงยอดเงินได้รายเดือนที่คงเหลือสามารถหักส่ งค่างวดได้ และให้มีเงินเหลือใน
บัญชีตอ้ งไม่ต่ากว่า 1,500.-บาท ซึ่งสมาชิกจะส่งชาระหนี้ เฉพาะดอกเบี้ยก็ได้ หรื อส่งชาระหนี้เงินต้นพร้อม
ดอกเบี้ยก็ได้( หากรวมเงินกู้ สามัญรวมกับฉุ กเฉิ น แล้วเกินสิทธิ์การกูต้ อ้ งมีคนค้ าเงินกูส้ ามัญ และ สมาชิก
ต้องมีประกันชีวิตอย่างน้อย 1 กรมธรรม์ ) โดยมอบอานาจให้ผจู้ ดั การอนุมตั ิจ่ายได้ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
ไว้นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ดงั กล่าว ให้สมาชิกทาบันทึกเสนอคณะกรรมการเงินกูเ้ พื่อพิจารณาเป็ นรายๆไป
โดยให้มีผลตั้งแต่วนั ที่ 7 ธันวาคม 2563 เป็ นต้นไป
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6.14 เรื่องแก้ไขระเบียบว่าด้ วยทุนเพือ่ สวัสดิการสมาชิก พ.ศ. 2562
เลขานุการฯ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริ หารงาน จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อแก้ไข ระเบียบว่าด้วยทุน
เพื่อสวัสดิการสมาชิก พ.ศ. 2562 คานิยามของบุตร และ ข้อ 12.3 การนับอายุการเป็ นสมาชิก
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม อนุมตั ิให้แก้ไข ระเบียบว่าด้วยทุนเพื่อสวัสดิการสมาชิก พ.ศ. 2562 ไว้ดงั นี้
“บุตร” หมายถึง บุตรตามความเป็ นจริ งของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจสุราษฎร์ธานี จากัด
และอายุไม่เกิน 25 ปี
“กรณี สมาชิ ก ที่โ อนสภาพมาจากสหกรณ์ อื่น ให้นับอายุการเป็ นสมาชิก ตั้งแต่ วนั ที่ ได้รับสิ ทธิ จาก
สหกรณ์เดิมได้”
6.15 เรื่องแก้ไขระเบียบว่าด้ วยทุนสวัสดิการช่ วยเหลือสมาชิกกรณีถูกออกจากราชการ พ.ศ.2563
เลขานุการฯ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริ หารงาน จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อแก้ไขระเบียบว่าด้วยทุน
สวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกกรณี ถกู ออกจากราชการ พ.ศ.2563 ข้อ 7 (3)
มติที่ประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
อนุมตั ิให้แก้ไขระเบียบว่าด้วยทุนสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกกรณี ถกู ออกจากราชการ พ.ศ.2563
ข้อ 7 (3) ดังนี้
(3) สหกรณ์จะจ่ายให้แก่สมาชิกในอัตรา ร้อยละ 90 ของหนี้ที่เหลือจาก (1) หากกรณี สมาชิก
ทุจริ ตต่อหน้าที่ราชการ หรื องานประจา จนเป็ นเหตุให้ถกู ออกจากราชการ สหกรณ์จะจ่ายในอัตรา
ร้อยละ 50 ของหนี้ที่เหลือจาก (1)

6.16 เรื่องการส่ งค่าหุ้นของสมาชิก
เลขานุการฯ เพื่อให้เป็ นไปตามข้อบังคับที่ได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมใหญ่ และนายทะเบียนได้รับจดทะเบียน
ให้แก้ไขข้อบังคับแล้วนั้น จึงได้เสนอคณะกรรมการเพื่อแก้ไขกับเรี ยกเก็บค่าหุน้ ของสมาชิก
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม อนุมตั ิให้แก้ไขการส่งเรี ยกเก็บค่าหุน้ ของสมาชิกไว้ ดังนี้
- สหกรณ์จะปรับลดการส่งค่าหุน้ ของสมาชิกแต่ละเดือนคงเหลือ 5% ของเงินได้รายเดือน
ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2564 เป็ นต้นไป
- หากสมาชิกที่ตอ้ งการส่งค่าหุน้ มากกว่า 5% ให้สมาชิก แจ้งให้สหกรณ์ทราบ
- หากสมาชิกไม่ได้แจ้ง สหกรณ์จะปรับปรุ งการส่งค่าหุน้ ของสมาชิกทุกคนให้เหลือ 5%
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6.17 เรื่องจัดทาโครงการสนับสนุนอุปกรณ์การปฎิบตั งิ านของเจ้าหน้ าที่ตารวจ
เลขานุการฯ เพื่อให้เป็ นไปตามแผนงานโครงการสนับสนุนอุปกรณ์การปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ
ทุกสถานี ซึ่งที่ประชุมใหญ่ได้อนุมตั ิงบประมาณ จานวน 800,000.-บาท นั้น
คณะกรรมการศึกษา ได้ประชุมเมื่อวันที่ 3 ธ.ค.63 จึงได้มีมติที่ประชุมเห็นชอบกาหนด
หลักเกณฑ์การสนับสนุนงบประมาณ ไว้ดงั นี้
1.สมาชิกจานวน 1 -100 คน สนับสนุนไม่เกิน 20,000.- บาท (มี 30 หน่วย 600,000.- บ.)
2.สมาชิกจานวน 101 -200 คน สนับสนุนไม่เกิน 25,000.- บาท (มี 5 หน่วย 125,000.- บ.)
3.สมาชิกจานวน 201 -300 คน สนับสนุนไม่เกิน 30,000.- บาท (มี 1 หน่วย 30,000.-บ.)
ในการขอสนับสนุนนั้นต้องลงนามโดย ผูก้ ากับการ หัวหน้าหน่วย หรื อ รรท. เท่านั้น
นาโครงการเสนอคณะกรรมการดาเนินการเพื่ออนุมตั ิ ต่อไป
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม อนุมตั ิตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการศึกษากาหนด โดยออกประกาศให้ ทุกหน่วย/สังกัด ทราบ
6.18 เรื่องจัดทาโครงการอบรมเจ้าหน้ าที่ประจาหน่ วย
เลขานุการฯ เพื่อให้เป็ นไปตามแผนงานโครงการอบรมเจ้าหน้าที่ประจาหน่วย ซึ่งที่ประชุมใหญ่ได้อนุมตั ิ
งบประมาณ จานวน 150,000.-บาท นั้น
คณะกรรมการศึกษา ได้ประชุมเมื่อวันที่ 3 ธ.ค.63 จึงได้มมี ติที่ประชุมเห็นชอบกาหนด
จัดทาโครงการเป็ นวันที่ 16 มกราคม 2563 สถานที่ฝ่ายจัดการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง จึงได้นา
โครงการเพื่อเสนอคณะกรรมการดาเนินการเพื่อ อนุมตั ิต่อไป
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม อนุมตั ิโครงการตามที่คณะกรรมการศึกษากาหนด
6.19 เรื่องจัดทาโครงการช่ วยเหลือเด็กด้ วยโอกาส
เลขานุการฯ เพื่อให้เป็ นไปตามแผนงานโครงการช่วยเหลือเด็กด้วยโอกาสซึ่งที่ประชุมใหญ่ได้อนุมตั ิ
งบประมาณ จานวน 200,000.-บาท นั้น
คณะกรรมการศึกษา ได้ประชุมเมื่อวันที่ 3 ธ.ค.63 จึงได้มมี ติที่ประชุมเห็นชอบ
ให้ดาเนินการโครงการฯ ตามรายชื่อเด็กด้อยโอกาส ตามรายชื่อเดิมของงบประมาณปี ที่ผา่ นมา
โดยให้เริ่ มดาเนินโครงการฯตั้งแต่ วันที่ 1 ธันวาคม 2563 –30 กันยายน 2564 โดยสนับสนุน
รายละ 1,000 บาท/ คน/เดือน จึงให้นาโครงการเสนอคณะกรรมการดาเนินการเพื่อพิจารณาจ่าย
งบประมาณตามโครงการต่อไป
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม มอบหมายให้ ร.ต.อ.หญิงลภัสฯ ประสานหน่วยงานแม่บา้ นของ ภ.จว.สฎ.เข้าร่ วมโครงการฯด้วย
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6.20 เรื่องการตรวจสุ ขภาพของข้ าราชการบานาญ
เลขานุการฯ เพื่อเป็ นการให้สวัสดิการแก่ขา้ ราชการบานาญ และเป็ นไปตามนโยบายที่วางไว้ จึงเสนอ
คณะกรรมการเพื่อจัดทาโครงการตรวจสุขภาพของข้าราชการบานาญ
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม มอบหมายให้ ร.ต.อ.หญิงลภัสฯ ประสานกับหน่วยงาน ภ.จว.สฎ.เพื่อเข้าร่ วมโครงการ
6.21 เรื่องการนับสิทธิการโอนสภาพสมาชิก
เลขานุ ก าร
ตาม มติ ที่ป ระชุ ม ชุ ด ที่ 54 ครั้ งที่ 4 เมื่ อวัน ที่ 16 มกราคม 2562 โดยกรณี สมาชิ ก ที่ รับ โอนมา
จากสหกรณ์ อื่ น ให้นับ อายุก ารเป็ นสมาชิ ก ตั้งแต่ ว นั ที่ ได้รั บ สิ ท ธิ การเป็ นสมาชิ ก ของสหกรณ์
ออมทรัพย์ตารวจสุราษฎร์ธานี จากัด เท่านั้น
มติที่ประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ให้ยกเลิกมติที่ประชุมชุดที่ 54 ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 โดยกรณี สมาชิกที่โอนมาจาก
สหกรณ์อื่นสามารถนับอายุการเป็ นสมาชิกได้ต่อเนื่องและรับสวัสดิการจาก สอ.ตร.สฎ.ได้ต่อเนื่อง

6.22 เรื่องการสมัครเป็ นสมาชิก
เลขานุการฯ การสมัครสมาชิกกรณี โอนมาจากที่อื่น แต่ยงั ไม่ได้โอนสภาพ มติที่ประชุมชุดที่ 54 ครั้งที่ 13
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ให้สมาชิกกรณีโอนสภาพมาต้องให้โอนเสร็ จภายใน 2 เดือน
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม ให้ยกเลิกมติเดิมโดยการสมัครเป็ นสมาชิก เป็ นสมาชิกได้เกิน 2 ที่ แต่ไม่ให้กทู้ ี่ สอ.ตร.สฎ.
6.23 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
เลขานุการฯ เพื่อให้การดาเนินงานเป็ นไปด้วยความคล่องตัวไม่ติดขัด ในเรื่ องที่ตอ้ งนามติที่ประชุมไปปฎิบตั ิ
ได้ทนั ที จึงเสนอเพื่อรับรองรายงานการประชุม ในครั้งเดียวกันหลังจากประชุมวาระสุดท้ายแล้ว
เสนอคณะกรรมการเพื่อรับรองรายงานการประชุมชุดที่ 56 ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 4 ธันวาคม 2563
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อรับรองรายงานการประชุม.
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมชุดที่ 56 ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 4 ธันวาคม 2563
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ระเบียบวาระที่ 7. เรื่องอืน่ ๆ ตามแต่จะมีผ้เู สนอ
ประธานฯ
- ให้ผจู้ ดั การ ไปออกประกาศเกี่ยวกับการชาระหนี้ของสมาชิกสมทบ โดยให้ใช้หุน้ และเงินฝาก
ค้ าประกันได้
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุม 13.30 น.
(ลงชื่อ)ร.ต.อ.สุวิทย์ มากด้วง ประธานในที่ประชุม
(ลงชื่อ)ด.ต.วรศักดิ์ ร่ มโพธิ์ทอง เลขานุการ/จดบันทึก

