
  

รายงานวาระประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ 

ชุดที� 56  ครั� งที�  4 

วนัจนัทร์ที�  11  มกราคม พ.ศ. 2564  เวลา 13.00  น. 

ณ  หอ้งประชุมสหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจสุราษฎร์ธานี  จาํกดั 
 

ระเบียบวาระที�  1  เรื�องที�ประธานแจง้ใหที้�ประชุมทราบ 

ระเบียบวาระที�  2  เรื�องติดตามความกา้วหนา้ที�ประชุมครั� งก่อน     

ระเบียบวาระที�  3  เรื�องรับทราบรายงานของหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง 

ระเบียบวาระที�  4  เรื�องเพื�อทราบ 

4.1  เรื�องรายงานสถานภาพสมาชิกต่างจงัหวดั 

 4.2  เรื�องแถลงรายการใหเ้งินกูเ้พื�อเหตุฉุกเฉินแก่สมาชิก  

  4.3  เรื�องการจ่ายเงินกูส้ามญั 

  4.4  เรื�องการเปลี�ยนแปลงค่าหุน้รายเดือน 

   4.5  เรื�องแถลงเงินกองทุนช่วยเหลือสมาชิกกรณีถูกออกจากราชการ 

              4.6  เรื�องจ่ายเงินกองทุนเพื�อสวสัดิการแก่สมาชิก 

                         4.7  เรื�องการจ่ายเงินทุนสาธารณะประโยชน ์

   4.8  เรื�องแถลงรายการรับ – จ่ายเงินของสหกรณ์ และงบทดลองประจาํเดือน 

  4.9  เรื�องรับทราบสมาชิกคงเหลือประจาํเดือน  

   4.10  เรื�องรับทราบผลการดาํเนินการประจาํไตรมาส 1  
ระเบียบวาระที�  5  เรื�องเพื�อพิจารณา 

   5.1  เรื�องรับสมคัรสมาชิกสมทบเขา้ใหม ่

     5.2  เรื�องรับสมคัรสมาชิกสามญัเขา้ใหม ่

   5.3  เรื�องขอโอนสภาพสมาชิกระหวา่งสหกรณ์ 

   5.4  เรื�องสมาชิกลาออกจากสหกรณ์ 

   5.5  เรื�องสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพ 

  5.6  เรื�องสมาชิกผิดนดัค่างวดชาํระหนี�  

   5.7  เรื�องขอเชิญ ประชุม/อบรม/สมัมนา  

   5.8  เรื�องปรับลดอตัราดอกเบี�ยเงินฝากสหกรณ์อื�น 

5.9   เรื�องพิจารณาจ่ายเงินกูพ้ิเศษ  

5.10   เรื�องการต่อกรมธรรมป์ระกนัชีวติกลุ่มสมาชิก (กรม 3 ) 

5.11  เรื�องทบทวนมติที�ประชุม ชุดที� 54  ครั� งที� 4/2562  ระเบียบที� 6.5 เรื�องการโอนสภาพสมาชิกระหวา่งสหกรณ์ 

5.12  เรื�องการแกไ้ขปัญหาหนี� สิน ของขา้ราชการตาํรวจ  

5.13  เรื�องจดัทาํโครงการสนบัสนุนอุปกรณ์การปฎิบติังานของขา้ราชการตาํรวจ       

5.14  เรื�องขอเขา้เยี�ยมชมศึกษาดูงาน 

5.15  เรื�องพิจารณาบุคลากรดีเด่นประจาํไตรมาส 1 

ระเบียบวาระที� 6.  เรื�องอื�น ๆ ตามแต่จะมผู้ีเสนอ 

ระเบียบวาระที� 7.  เรื�องรับรองรายงานการประชุม  ชุดที� 55  ครั�งที� 4  วนัที� 11 มกราคม 2564 
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          รายงานประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ 

           ชุดที� 56   ครั� งที�   4   

                                            วนัจนัทร์ที�   11  มกราคม  พ.ศ. 2564   เวลา  13.00 น. 

 ณ  หอ้งประชุมสหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจสุราษฎร์ธานี จาํกดั 

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

กรรมการมาประชุม  10  คน  ไดแ้ก่ 

1. ร.ต.อ.สุวทิย ์  มากดว้ง  ประธานกรรมการ  

2. ร.ต.ต.วรานนท ์ รักษห์นู  รองประธาน   

3. ด.ต.จิรศกัดิ�   เรืองเวช  รองประธาน 

4. ร.ต.อ.หญิงลภสั บุญเรือง  เหรัญญิก 

5. ด.ต.วรศกัดิ�   ร่มโพธิ� ทอง เลขานุการ  

6. พ.ต.ท.ธงชยั  ทองใหญ่ กรรมการ  

7. ด.ต.กฤษฎา  เตวชิชะนนท ์ กรรมการ  

 8. ด.ต.อรุณ  เกิดแกว้  กรรมการ 

 9. ด.ต.สุริยะ  ดว้งคง  กรรมการ  

10. ด.ต.วีระโชติ  อ่อนเอี�ยม กรรมการ 

 

กรรมการไม่เขา้ประชุม  1  คน  ไดแ้ก่ 

1. ด.ต.ธเนศ  พงศจ์นัทร์เสถียร กรรมการ/ติดราชการ 
  

 

ผูเ้ขา้ร่วมประชุม  4   คน  ไดแ้ก่ 

  1.นางรัตนา  วเิศษวง  รองผูจ้ดัการ 

  2.นางวรรณดี                   ทองสง่า              หวัหนา้ธุรการ 

  3.นายกาํสิทธิ�   บวัสมุย  หวัหนา้ สนง.ตรวจบญัชีสหกรณ์ 

  4.น.ส.กนัยารัตน์  ราโชกาญจน์ นกัวชิาการสหกรณ์ชาํนาญการ 

 

เริ�มประชุมเวลา   13.00  น.  

                คณะกรรมการดาํเนินการ  จาํนวน   11  คน   มาประชุมจาํนวน  10  คน   ครบองคป์ระชุม 

ร.ต.อ.สุวทิย์  มากด้วง   ตาํแหน่ง  ประธานกรรมการ   ทาํหนา้ที�ประธานในที�ประชุม กล่าวเปิดประชุมตาม 

ระเบียบวาระดงัต่อไปนี�   

 

 

 

 



  
 

ระเบียบวาระที�   1 เรื�องที�ประธานแจง้ใหที้�ประชุมทราบ 

ประธานฯ            -  ยนิดีตอ้นรับ หวัหนา้สาํนกังานตรวจบญัชี และเจา้หนา้ที�สหกรณ์จงัหวดั 

- เนื�องจากช่วงนี�  ผูจ้ดัการไม่สบาย เขา้โรงพยาบาลตั�งแต่วนัที� 26 ธนัวาคม 2563 รักษาตวัอยูที่�

โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี  อาการดีขึ�น  

- แจง้ฝ่ายจดัการเมื�อมีการประชุมคณะกรรมการประจาํเดือน หลงัจากประชุมหนึ�งวนัให้ประชุม 

เจา้หนา้ที� ทุกครั� ง เวลา  16.30 น.  

มติที�ประชุม          รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที� 2. เรื�องติดตามผลความก้าวหน้า ตามมติที�ประชุมครั�งก่อน 

เลขานุการฯ 2.1 เรื�องติดตามสมาชิกที�ผดินัดชําระหนี�และยังคงค้างส่งค่างวด ประจําเดือน พฤศจิกายน 2563 

        ฝ่ายติดตามทวงหนี�ไดติ้ดตามอยา่งเคร่งครัดแลว้ ตามรายละเอียด ดงันี� (ตามเอกสารแนบ) 

   1. สังกดัสมาชิกในจงัหวดั   จาํนวน       5 ราย     ติดตามได ้     -  ราย    คงคา้ง     5  ราย  

   2. สังกดัสมาชิกต่างจงัหวดั  จาํนวน     25 ราย     ติดตามได ้   22  ราย    คงคา้ง    3  ราย 

   3. สังกดั ขา้ราชการบาํนาญ  จาํนวน      5  ราย     ติดตามได ้    3 ราย    คงคา้ง     2  ราย 

    4. สังกดั สมาชิกสมทบ จาํนวน             3  ราย      ติดตามได ้    2  ราย    คงคา้ง    1  ราย 

                   จึงเสนอที�ประชุมเพื�อทราบ 

มติที�ประชุม        รับทราบ 

             2.2 สมาชิกถูกบังคับคดี และล้มละลาย  จํานวน  17 ราย ดังนี� 

        2.1 สมาชิกลม้ละลาย 

     2.1.1 ร.ต.ต.ศกัดิ� ชาย  ชาติแกว้   ไดเ้สียชีวติเมื�อ 23 มิ.ย.2561  

    2.1.2 ด.ต.วนิยั  ช่วยผดุง 

     2.1.3 ด.ต.มีนา  บุญมี 

       2.1.4 พ.ต.ท.อธิการ  อคัรกุล    

       2.1.5 พ.ต.ท.พเยา มณีรัตน์   

    2.1.6 ร.ต.อ.จงรัตน์  จางวาง  

  2.2  สมาชิกถูกพิทกัทรัพย ์

   2.2.1  พ.ต.อ.ฉลอง  ทองศรีสังข ์ 

               2.2.2  ด.ต.พินิจ  วงศจิ์นดา 

  2.2.3  ด.ต.คธายทุธ  ชาตวทิยา 

  2.2.4  พ.ต.ท.ศิวนาถ  ลอดคูบอน 

2.2.5  ด.ต.ไพรวลัย ์ วไิลวลัย ์

2.2.6  ด.ต.สัญญา  ไกรเจริญ 



  
 

 

                                   2 

 

    2.3  สมาชิกถูกอายดัทรัพยข์ายทอดตลาด 

   2.3.1  ร.ต.อ.หญิง ศิริกรณ์   รัฐศิริกาญจน์    

     2.3.2  พ.ต.ท.สาํรวล  เพชรสถิต  

      2.3.3  พ.ต.อ.ปวร  พรพรหมมา 

    2.3.4  พ.ต.ท.สุทิน  ยอ้ยสวสัดิ�  

   2.3.5  ด.ต.พงศศ์กัดิ�   กุลเพง็  

- เมื�อวนัที� 15 ธนัวาคม 2563  เจา้หนา้ที� นายสุวฒัน์ฯ ไดไ้ปประชุมเจา้หนี�  ราย พ.ต.ท.พเยาว ์ มณีรัตน์ 

ณ.กองบงัคบัคดีลม้ละลาย  มีเจา้หนี�  4 ราย รายที� 1 สหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจสุราษร์ธานี บญัชีเงิน

ส่วนแบ่งที�จ่ายให้แก่เจา้หนี� ครั� งที� 1 จาํนวน 46,787.20 บาท  ครั� งที� 2 จาํนวน 63,607.39 บาท  

รวม 110,394.59 บาท และปิดคดี. 

- สมาชิกรายอื�นๆในเดือน พฤศจิกายน ไม่มีการเคลื�อนไหว แต่อยา่งใด 

                         จึงเสนอที�ประชุมเพื�อทราบ 

มติที�ประชุม        รับทราบ 
 

2.3  เรื�องติดตามสมาชิกขอโอนสภาพสมาชิก ข้อมูลย้อนหลงั  2  เดือน 

เลขานุการฯ    - ในเดือนพฤศจิกายน สมาชิกขอโอนสภาพเรียบร้อยแลว้ทั�ง  2 ราย   

   

ลาํดบั ทะเบียน ชื�อ-สกลุ สงักดั ทุนเรือนหุน้ หนี� เงินกู ้   ยา้ยจาก สอ การโอน 

1 11112 ด.ต.พงศศ์กัดิ�   หนูบญัฑิต วภิาวดี 421,400  1,931,402 สงขลา โอนแลว้ 

 ตรวจสอบแลว้ ไม่มีหนี�  ในขอมลูเครดิต 

  

2 11111 พ.ต.ท.ธีระชยั  วฒิุจนัทร์ ศฝร.ภ.8 726,900 2,212,303 นครฯ      โอนแลว้ 

 1.KTC- 4,000.-  ปกติ  / 2. สินเชื�อ NEXT- 12,407- ปกติ / 3. ธนาคาร SCB-167,944.-ปกติ / 4. 3. ธนาคาร SCB-322,878.-ปกติ 

  

     จึงเสนอที�ประชุมเพื�อทราบ 

มติที�ประชุม            รับทราบ 
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  - ในเดือน ธนัวาคม 2563  มีสมาชิกขอโอนสภาพ  3 ราย  สมาชิกยงัไม่ไดโ้อนสภาพทั�ง 3 ราย  ซึ� งไดติ้ดต่อ

สมาชิกแลว้ สมาชิกไดน้าํเอกสารไปดาํเนินการ 

 

ลาํดบั ทะเบียน ชื�อ-สกลุ สงักดั ทุนเรือนหุน้ หนี� เงินกู ้   ยา้ยจาก สอ การโอน 

1 11118 ดต.หญิงเบญจมาศ  ทองนอ้ย     ทล. 362,500  1,126,953 ตชด.42 ยงัไม่โอน 

 1.KTC   56,272.- ปกติ  /  2. ธ.ไทยพาณิชน์ 30,000.-  ปกติ / 3.KTC 90,690.- ปกติ  

  

2 11119 ส.ต.อ.ศุภชยั  กลบัดี พนุพิน 217,900 605,681.75 ปัตตานี ยงัไม่โอน 

ตรวจสอบแลว้ ไม่มีหนี� ในขอ้มูลเครดิต 

        3 11120 ส.ต.ท.นครินทร์  จุนเด็น ตาํรวจนํ� า 20,000  -  - ยงัไม่โอน 

 ตรวจสอบแลว้ ไม่มีหนี� ในขอ้มูลเครดิต 

   รวม   3   ราย   

 

      จึงเสนอที�ประชุมเพื�อทราบ 

มติที�ประชุม            รับทราบ 
 

 

2.4 เรื�องขออนุมัติกู้เงินจาก สหกรณ์ออมทรัพย์ โรงพยาบาลตํารวจ  จํากดั   

เลขานุการฯ       ตามมติที�ประชุมครั� งที�แลว้ ไดอ้นุมติัใหข้อกูเ้งินจากสหกรณ์ออมทรัพย ์โรงพยาบาลตาํรวจ  จาํกดั 

          จาํนวน  200,000,000.-บาท  อตัราดอกเบี�ย  2.90 บาท/ปี  จาํนวน 60 งวด นั�น ฝ่ายจดัการได ้ดาํเนินการ 

          ส่งเอกสารขอกูเ้รียบร้อยแลว้ เมื�อไดรั้บการอนุมติัจะแจง้ใหค้ณะกรรมการลงนาม ในสัญญาคํ�าประกนั  

           ต่อไป 

     จึงเสนอที�ประชุมเพื�อทราบ 

มติที�ประชุม        รับทราบ 

   2.5  เรื�องจัดกจิกรรมโครงการอบรมเจ้าหน้าที�ประจําหน่วย 

เลขานุการฯ   ตามมติที�ประชุมครั� งที�แลว้ ไดมี้มติที�ประชุมเห็นชอบกาํหนดจดัทาํโครงการฯในเป็นวนัที� 16  

   มกราคม 2563  คณะกรรมการศึกษา ไดแ้จง้ใหเ้ลื�อนกิจกรรมออกไปก่อน เนื�องจากอยูใ่นช่วง 

   การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควดิ-19    
     

     จึงเสนอที�ประชุมเพื�อทราบ 

มติที�ประชุม      รับทราบ 
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ระเบียบวาระที� 3  เรื�องรับทราบเรื�องของหน่วยงานที�เกี�ยวข้อง 

   สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดั  

น.ส.กนัยารัตน์ : แนะนาํเรื�อง ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์วา่ดว้ยผูต้รวจสอบกิจการสหกรณ์ พ.ศ. 2563  

    ซึ�งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื�อวนัที� 9 ธนัวาคม2563 ขอใหค้ณะกรรมการศึกษา 

 

      จึงเสนอที�ประชุมเพื�อทราบ. 

มติที�ประชุม รับทราบ 

 

ผู้ตรวจสอบกจิการ 

เลขานุการฯ  ผูต้รวจสอบกิจการ พ.ต.ท.หญิงจินตนา  สิทธิฤทธิ�   และ ร.ต.อ.นฤคม  คุ่ยยกสุย  ไดด้าํเนินการ 

   ตรวจสอบเอกสารประจาํเดือน  ธนัวาคม 2563   จึงไดร้ายงาน ดงันี�      

   จึงเสนอที�ประชุมเพื�อทราบ. 

มติที�ประชุม รับทราบ 
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รายงานการตรวจสอบกจิการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจสุราษฎร์ธานี จํากดั 

ประจําเดือน ธันวาคม 2563 

เรียน  คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจสุราษฎร์ธานี จาํกดั 

 ตามที�ที�ประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 2563  ได้เลือกตั�งให้ขา้พเจา้  พ.ต.ท.หญิง จินตนา  สิทธิฤทธิ�   และ 

ร.ต.อ.นฤคม คุ่ยยกสุย  เป็นผูต้รวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจสุราษฎร์ธานี จาํกดั ขา้พเจา้พร้อมคณะไดเ้ขา้

ตรวจสอบกิจการประจาํเดือนธนัวาคม 2563  จึงขอเสนอรายการที�ตรวจสอบ/ผลการตรวจสอบ/ขอ้เสนอแนะที�ควร

แกไ้ข รายละเอียด ดงันี�  

1. วตัถุประสงค์ของการตรวจสอบ 

1.1 เพื�อให้ทราบการดาํเนินงานด้านต่าง ๆ ของสหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจสุราษฎร์ธานี จาํกดั1.2 เพื�อ

แนะนาํการดาํเนินงานดา้นต่าง ๆ ใหเ้ป็นไปตามระเบียบและขอ้บงัคบัต่าง ๆ 

1.3 เพื�อรักษาสิทธิประโยชน์ของสมาชิก 

2. ขอบเขตการตรวจสอบ 

2.1 ตรวจสอบงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร/ตรวจสอบงบทดลอง   

2.2 ตรวจสอบรายงานประชุมประจาํเดือน 

2.3 ตรวจสอบค่าใชจ่้ายประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 2563 

-ซื�อเสื�อผูส้อบบญัชีและเจา้หนา้ที�วนัประชุม 

-ค่าเสื�อกรรมการฯ ใชว้นัประชุม 

-ค่าเสื�อกรรมการเลือกตั�ง 

-ซื�ออุปกรณ์ในวนัประชุมใหญ่ 

-ค่าร่มเป็นของที�ระลึกสมาชิกสมทบ และตรวจสอบยอดคงคลงั 

-การจ่ายเงินรางวลั 

-ค่าตอบแทนวนัประชมใหญ่ ฯลฯ 

 3.  ผลของการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ 

การดาํเนินการตามขอ้ 2.1-2.3 สหกรณ์ดาํเนินการเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย  

 4. เรื�องอื�น ๆ/- 

จึงเรียนมาเพื�อทราบ และดาํเนินการ 

          

       พ.ต.ท.หญิง 

               (จินตนา  สิทธิฤทธิ� )      

           หวัหนา้ผูต้รวจสอบกิจการฯ 
                ร.ต.อ. 

              (นฤคม  คุ่ยยกสุย  ) 

              ผูต้รวจสอบกิจการฯ 
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ระเบียบวาระที� 4    เรื�องเพื�อทราบ 

ผู้จัดการฯ 4.1  เรื�องรายงานสถานภาพสมาชิกต่างจังหวดั 

   เสนอวา่ในเดือน  ธนัวาคม 2563  สหกรณ์ มีสมาชิกซึ�งเป็นสมาชิกต่างจงัหวดั  จาํนวน  657 ราย 

  ระหวา่งเดือน    รับชาํระหุน้                        จาํนวน           1,804,710.00      บาท  

   รับชาํระหนี�              จาํนวน          86,335,814.51      บาท    

  ณ วนัที�  31  ธนัวาคม 2563  ทุนเรือนหุ้นคงเหลือ        เป็นเงิน        337,560,730.00     บาท  

              หนี� สินคงเหลือ            เป็นเงิน     1,312,758,032.52     บาท 

( ส่วนต่างหนี�สินมากกว่าหุ้น  =  975,197,302.52  บาท )  

    จึงเสนอที�ประชุมเพื�อทราบ. 

มติที�ประชุม รับทราบ 

ผู้จัดการฯ 4.2  เรื�องรายงานการให้เงินกู้เพื�อเหตุฉุกเฉินแก่สมาชิก 

เสนอวา่ในเดือน  ธนัวาคม 2563   ไดมี้สมาชิกขอกูเ้งินเพื�อเหตุฉุกเฉินจาํนวน  760  ราย  

ตามรายละเอียดดงันี�  

เงินกูฉุ้กเฉินคงเหลือยกมา  ณ  30 พฤศจิกายน 2563  643,753,849.84     บาท 

จ่ายเงินกูร้ะหวา่งเดือน      289,625,318.25     บาท   

  รับชาํระเงินกูร้ะหวา่งเดือน                 206,689,697.00    บาท   

  คงเหลือ ณ  31  ธนัวาคม 2563                  726,689,471.09     บาท 

     จึงเสนอที�ประชุมเพื�อทราบ.  

มติที�ประชุม       รับทราบ 
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4.3  เรื�องรับทราบการจ่ายเงินกู้ทุกประเภท 

เลขานุการฯ  ในเดือน ธนัวาคม 2563   ไดมี้การพิจารณาจ่ายเงินกูทุ้กประเภท ดงันี�  
 

วนัที�อนุมติั ราย จาํนวนเงินขอกู ้ หกัหนี�คา้ง  เงินที�จ่ายจริง 

วนัที�  1  ธนัวาคม  2563 1           3,000,000.00            2,856,664.75               143,335.25  

วนัที�  2  ธนัวาคม  2563 1           3,000,000.00            2,455,956.50               543,683.50  

วนัที�  4  ธนัวาคม  2563 24         63,833,000.00          57,438,360.00            6,394,640.00  

วนัที�  10  ธนัวาคม  2563 16         34,710,000.00          28,318,489.00            6,391,511.00  

วนัที�  18  ธนัวาคม  2563 21         47,154,000.00          40,043,755.25            7,110,244.75  

วนัที�  25 ธนัวาคม  2563 21         55,789,000.00          45,323,299.75          10,465,700.25  

วนัที�  30  ธนัวาคม  2563 10         20,103,000.00          19,255,028.75               847,971.25  

รวม 94      227,589,000.00       195,691,554.00          31,897,446.00  

สรุปการจ่ายเงินกู้ทั�งหมด         

เงินกูส้ามญัทั�วไป 94      227,589,000.00       195,691,554.00          31,897,446.00  

เงินกูใ้ชค้่าหุน้คํ�าประกนั 10           3,664,500.00            2,314,008.00            1,350,492.00  

เงินกูส้ามญัประสบภยั  โควดิ 1,068      158,850,000.00         158,850,000.00  

เงินกูส้ามญัเพื�อการศึกษา         

เงินกูส้ามญัเพื�อซื�ออาวธุปืน         

เงินกูส้ามญัเพื�อซื�อจกัรยายนต ์         

เงินยมืทดรอง         

เงินกูพ้ิเศษ         

ประกนัชีวติ         

รวม 1,172   390,103,500.00  198,005,562.00  192,097,938.00  
 
 

    จึงเสนอที�ประชุมเพื�อทราบ 

มติที�ประชุม    รับทราบ 
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4.4 เรื�องการเปลี�ยนแปลงส่งค่าหุ้นรายเดือน  

เลขานุการฯ  ในเดือน  ธนัวาคม 2563    มีสมาชิกขา้ราชการบาํนาญขอเปลี�ยนแปลงส่งค่าหุน้รายเดือน  7  ราย 
 

ลาํดบั ทะเบียน ชื�อ - สกุล เดิมส่ง/เดือน ขอลด/บาท คงเหลือ/เดือน 

1 08043 พ.ต.ท.วสุเวธน์  นิตยวมิล 5,000 4,900 100 

2 09075 ด.ต.สวสัดิ�   ทองชนะ 1,000 800 200 

3 02961 ร.ต.อ.วรีะวฒัน์  รัตนสุวรรณ 2,700 2,600 100 

4 06445 ร.ต.ท.เชวง  ไทยเล็ก 3,000 2,900 100 

5 08604 พ.ต.ท.อาํพลวฑัฒ ์ แสงเรือง 4,400 3,400 1,000 

6 06877 ร.ต.ท.วชิยั  บุญนวล 2,400 2,300 100 

7 02878 ร.ต.อ.บาํรุง  สอนครุฑ 3,000 2,500 500 

  รวม  7   ราย 21,500 19,400 2,100 
 

 

    จึงเสนอที�ประชุมเพื�อทราบ 

มติที�ประชุม      รับทราบ 

 

4.5 เรื�องรับทราบเงินบริจาคช่วยเหลอืสมาชิกกรณถูีกออกจากราชการ 

เลขานุการฯ   สหกรณ์มีสมาชิกที�มีคาํสั�งออกจากราชการ และพน้สภาพการเป็นสมาชิก  ณ ธนัวาคม 2563 

                      และสหกรณ์ยงัไม่ไดจ่้ายเงินกองทุนช่วยเหลือสมาชิกกรณีถูกออกจากราชการดงันี�  

 

ลาํดบั ทะเบียน ชื�อ – สกุล สังกดั พน้สภาพ 

หนี�คงเหลือ 

กองทุนคา้งจ่าย ที�นาํมาคาํนวณ 

เพื�อใชก้องทุน 

1 09793 ด.ต.ไพรวลัย ์ วไิลวลัย ์ บ่อผดุ 20/04/2563 2,449,815.50  2,204,833.95 

2 10645 ส.ต.ต.ชชัวาลย ์ ผวิรุ่งโรจน์ เมืองฯ 30/09/2563 1,313,954.25 656,977.13 

    รวม   2  ราย 3,763,469.75 2,861,811.08  
 

  เงินบริจาคช่วยเหลือสมาชิกกรณีถูกออกฯ  ยกมา  30  พฤศจิกายน 2563                  6,022,905.42     บาท 

รับเพิ�ม  ตั�งแต่วนัที� 1- 31 ธนัวาคม 2563                         274,900.00      บาท 

ใช้ไป ตั�งแต่วนัที� 1–31 ธนัวาคม 2563                    00.00    บาท 

คงเหลอื ณ  31  ธันวาคม 2563                 6,297,805.42     บาท   

    จึงเสนอที�ประชุมเพื�อทราบ 

มติที�ประชุม     รับทราบ 
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4.6  เรื�องการจ่ายเงินกองทุนเพื�อสวสัดิการแก่สมาชิก 

เลขานุการฯ  ในเดือน  ธนัวาคม 2563   สหกรณ์ไดจ่้ายเงินกองทุนเพื�อสวสัดิการแก่สมาชิก    73 ราย   ไดแ้ก่ 
 

ลาํดบั รายการ สังกดั จาํนวนเงิน 

1 จ่าย ด.ต.หญิง รัชญา  ผวิสาํอางค ์ค่ารักษาพยาบาลบุตร ตาํรวจนํ�า 1,000.00 

2 จ่าย ด.ต.ไพศาล  อินทร์ทอง  ค่ารักษาพยาบาลมารดา พุนพิน 500.00 

3 จ่าย ร.ต.ท.ณรงศกัดิ�   ศรีคิรินทร์  ค่ารักษาพยาบาลมารดา บาํนาญ 1,000.00 

4 จ่าย ด.ต.หญิง สุพรรษา  จิโรจธร บิดารักษตวัในโรงพยาบาล ต่างจงัหวดั 500.00 

5 จ่าย ร.ต.อ.วรพงษ ์ รอดรักษา  บิดาเสียวติ เวยีงสระ 10,000.00 

6 จ่าย นางสาวณิชาอร  เพชรอาวธุ มารดารักษาพยาบาล สอ. 500.00 

7 จ่าย ด.ต.หญิง สายชล  ช่วงโชติ บุตรรักษาตวัในโรงพยาบาล ต่างจงัหวดั 3,000.00 

8 จ่าย นายจรัญ  จนัทะรัตน์  มารดาเสียชีวติ ดอนสัก 10,000.00 

9 จ่าย ส.ต.ท.ยทุธพงษ ์ เร๊ะนุย้  ค่านอนรักษาพยาบาลบิดา พุนพิน 500.00 

10 จ่าย ด.ต.สุเมธ  แกว้ท่าแค  บุตรเสียชีวิต บ่อผดุ 10,000.00 

11 จ่าย ร.ต.ต.ประจวบ  ชุมมี นอนรักษาตวัในโรงพยาบาล บาํนาญ 10,000.00 

12 จ่าย ด.ต.อดิศร  ดีทองอ่อน ภรรยานอนรักษาตวัในโรงพยาบาล บก.สส.ภ.8 1,500.00 

13 จ่าย ด.ต.อดิศร  ดีทองอ่อน รับขวญัทายาทใหม่ บก.สส.ภ.8 1,000.00 

14 จ่าย นางวรรณดี  ทองสง่า มารดานอนรักษาตวัในโรงพยาบาล สอ. 1,000.00 

15 จ่าย พ.ต.ต.สิริชยั  ทิพยบ์รรพต มารดาเสียชีวติ พนม 10,000.00 

16 จ่าย ด.ต.สามารถ  ชื�นบุตร  รักษาตวัในโรงพยาบาล บา้นนาสาร 8,000.00 

17 จ่าย พ.ต.ต.ธชัพงศ ์ พริกคง  ค่านอนรักษาพยาบาลบิดา ต่างจงัหวดั 3,000.00 

18 จ่าย ร.ต.ต.บุญธรรม  กาฬสุวรรณ ค่านอนรักษาพยาบาล บาํนาญ 1,000.00 

19 จ่าย ด.ต.หญิง ธนาภา   ตั�นฉ้วน  ค่านอนรักษาพยาบาล ต่างจงัหวดั 2,000.00 

20 จ่าย ส.ต.อ.ยทุธศกัดิ�   สายใจบุญ  บิดาเสีย เมืองฯ 10,000.00 

21 จ่าย ด.ต.วจิิตร  คีรีรัตน์ บุตรนอนรักษาตวัพยาบาลในโรงพยาบาล วภิาวดี 500.00 

22 จ่าย ส.ต.ต.ปัฐวี  เอี�ยมศรี  ค่านอนรักษาพยาบาล เกาะพะงนั 3,000.00 

23 จ่าย ร.ต.ต.นพดล  ศรีไสย  ค่านอนรักษาพยาบาลภรรยา บาํนาญ 1,500.00 

24 จ่าย ร.ต.ต.ธีรยทุธ  เดชมณี  ค่านอนรักษาพยาบาล บาํนาญ 1,000.00 

25 จ่าย พ.ต.ท.บรรจบ  กาฬวจันะ  ค่านอนรักษาพยาบาลบิดา บาํนาญ 3,000.00 

26 จ่าย ส.ต.ท.ฉตัรชยั สืบสุข  ค่านอนรักษาพยาบาลบุตร กาญจนดิษฐ ์ 1,500.00 

27 จ่าย ด.ต.เทพกร  ริยาพนัธ์  ค่านอนรักษาพยาบาลบิดา พุนพิน 2,500.00 

28 จ่าย ด.ต.นรบดี  รักนาควน นอนรักษาตวัในโรงพยาบาล ต่างจงัหวดั 1,000.00 
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ลาํดบั รายการ สังกดั จาํนวนเงิน 

29 จ่าย ด.ต.อรัญ  บุญประดิษฐ ์นอนรักษาพยาบาล บาํนาญ 2,000.00 

30 จ่าย ด.ต.จกัริน   วรีะวงศ ์ ค่านอนรักษาพยาบาลมารดา เมืองฯ 1,000.00 

31 จ่าย พ.ต.อ.ทกัษิณ  ศิริโภคพฒัน์  บิดาเสียชีวติ กาญจนดิษฐ ์ 10,000.00 

32 จ่าย ร.ต.ต.บุญชอบ  กาญจนดั ค่านอนรักษาพยาบาล บาํนาญ 6,000.00 

33 จ่าย ร.ต.อ.บรรยาย  เครือพฒัน*์**ค่านอนรักษาพยาบาล บาํนาญ 6,000.00 

34 จ่าย ด.ต.เสรี  สะสมสงค ์ ค่านอนรักษาพยาบาล ตาํรวจนํ�า 2,000.00 

35 จ่าย ด.ต.พิทกัษพ์งศ ์ เสียงสุวรรณ  ค่านอนรักษาพยาบาลมารดา ต่างจงัหวดั 3,000.00 

36 จ่าย ร.ต.ท.ธาํรงค ์ จนัทร์ส่งแสง นอนรักษาตวัในโรงพยาบาล บาํนาญ 10,000.00 

37 คุณ ร.ต.ต.วงศ ์ ปานเชื�อ นอนรักษาตวัในโรงพยาบาล บก.สส.ภ.8 3,000.00 

38 จ่าย นายเดชา  ช่วยสาํเร็จ นอนรักษาตวัในโรงพยาบาล บก.สส.ภ.8 5,000.00 

39 จ่าย ด.ต.มาวนิ  วงศค์ช ค่ารักษาตวัในโรงพยาบาลของมารดา ท่าชนะ 2,500.00 

40 จ่าย ร.ต.อ.ชาํนาญ  อยูสุ่ข มารดาเสียชีวติ ต่างจงัหวดั 10,000.00 

41 จ่าย ด.ต.สามารถ  ชื�นบุตร นอนรักษาตวัในโรงพยาบาล บา้นนาสาร 2,000.00 

42 จ่าย ร.ต.ท.เรวดี  จนัทร์ประดิษฐ ์บุตรนอนรักษาตวัในโรงพยาบาล บก.อก.ภ.8 500.00 

43 จ่าย ด.ต.รัฐพล  เกิดสังข ์นอนรักษาตวัในโรงพยาบาล เกาะพะงนั 1,000.00 

44 จ่าย ร.ต.ท.หญิง จิราภรณ์  สุดสาคร มารดานอนรักษาตวัในโรงพยาบาล ต่างจงัหวดั 500.00 

45 จ่าย ส.ต.อ.มนสั  หวานเพชร นอนรักษาตวัในโรงพยาบาล บ่อผดุ 1,000.00 

46 จ่าย พ.ต.ต.จตุพฒัน์  รัตนรามศรี  ค่านอนรักษาพยาบาลบุตร บก.สส.ภ.8 1,500.00 

47 จ่าย ด.ต.วิรัตน์  กตัโร บิดาเสียชีวติ ต่างจงัหวดั 10,000.00 

48 จ่าย ร.ต.ต.เอกพงศ ์ วเิชียร  ค่านอนรักษาพยาบาล บางมะเดื�อ 1,000.00 

49 จ่าย ด.ต.หญิง สุปราณี   บุญมี  ค่านอนรักษาพยาบาลบิดา ศฝร.ภ.8 3,000.00 

50 จ่าย ด.ต.หญิง พิมพิดา  ไชยเชียงของ  ค่านอนรักษาพยาบาลบุตร ศฝร.ภ.8 2,000.00 

51 จ่าย ด.ต.สุชรินทร์  นาคบุญช่วย ภรรยานอนรักษาตวัในโรงพยาบาล ไชยา 3,000.00 

52 จ่าย ร.ต.อ.ธวชั  ปานทิพย*์***มารดาเสียชีวติ บาํนาญ 10,000.00 

53 จ่าย ร.ต.ท.โสภณ  ปิลวาสน ์นอนรักษาตวัในโรงพยาบาล บาํนาญ 1,000.00 

54 จ่าย ด.ต.ปัญญาศกัดิ�   คงวุน่ นอนรักษาตวัในโรงพยาบาล ท่าฉาง 3,000.00 

55 จ่าย ด.ต.พยงุศกัดิ�   ทองแกว้เกิด มารดานอนรักษาตวัในโรงพยาบาล พุนพิน 3,000.00 

56 จ่าย ร.ด.ต.อษัฎาวธุ  เหมาะประมาณ มารดานอนรักษาตวัในโรงพยาบาล ไชยา 1,500.00 

57 จ่าย ร.ด.ต.อษัฎาวธุ  เหมาะประมาณ นอนรักษาพยาบาล ไชยา 1,000.00 

58 จ่าย ด.ต.อานนท ์ แกว้เพชร บิดาเสียชีวติ ต่างจงัหวดั 10,000.00 
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ลาํดบั รายการ สังกดั จาํนวนเงิน 

59 จ่าย ส.ต.อ.กิตติศกัดิ�   จิตรมุ่ง  ค่านอนรักษาพยาบาลบุตร กก.สส.ภ.จว.สฎ 3,000.00 

60 จ่าย ด.ต.วทิยา  ถิ�นสมอ  บิดาเสียชีวติ ตาํรวจนํ�า 10,000.00 

61 จ่าย ด.ต.วทิยา  ถิ�นสมอ  ค่านอนรักษาพยาบาลบิดา ตาํรวจนํ�า 3,000.00 

62 จ่าย ส.ต.ต.จกัรกฤษณ์  ทองคาํชุม สวสัดิการมงคลสมรส ต่างจงัหวดั 1,000.00 

63 จ่าย ด.ต.ธนวฒัน์  อนนัตว์ฒันาศกัดิ�  นอนรักษาตวัในโรงพยาบาล ต่างจงัหวดั 7,000.00 

64 จ่าย พ.ต.ต.ชาญศกัดิ�  วงษสิ์งห์ มารดาเสียชีวติ ต่างจงัหวดั 10,000.00 

65 จ่าย ร.ต.ต.รักพงษ ์ ทิศพว่น  ค่านอนรักษาพยาบาล บก.สส.ภ.8 10,000.00 

66 จ่าย พ.ต.ท.จิรัชฌานนท ์ สุรกุล  ค่านอนรักษาพยาบาล ศฝร.ภ.8 4,000.00 

67 จ่าย ร.ต.อ.ประชา  คงวจิิตร  ค่านอนรักษาพยาบาล บาํนาญ 6,000.00 

68 จ่าย ร.ต.อ.อาคม  เกษสถิตย ์ ค่านอนรักษาพยาบาล ท่าฉาง 2,000.00 

69 จ่าย ร.ต.อ.สมเกียรติ  ศิริ  ค่านอนรักษาพยาบาล กก.สส.ภ.จว.สฎ 10,000.00 

70 จ่าย ร.ต.อ.หญิง วชุิดา จนัทรพงษ ์ ค่านอนรักษาพยาบาลบุตร กาญจนดิษฐ ์ 1,500.00 

71 จ่าย ด.ต.ธงรพ  โอชุม  ค่านอนรักษาพยาบาลบิดา เมืองฯ 3,000.00 

72 จ่าย ร.ต.อ.หญิง อาภรณ์  แมนเมือง บุตรนอนรักษาตวัในโรงพยาบาล ต่างจงัหวดั 1,500.00 

73 จ่าย ด.ต.พิทยา  ปรีชา นอนรักษาตวัในพยาบาล บ่อผดุ 1,000.00 

                                                           รวม  73  รายการ   287,000.00 
 

ทุนเพื�อสวสัดิการแก่สมาชิกยกมา   30 พฤศจิกายน 2563                   11,207,822.75 บาท 

       ใช้ไป   ตั�งแต่วนัที� 1–31  ธนัวาคม 2563                                 287,000.00 บาท 

  คงเหลอื   31 ธันวาคม  2563                         10,920,822.75 บาท  

    จึงเสนอที�ประชุมเพื�อทราบ. 

มติที�ประชุม    รับทราบ 

                                             รายสมาชิกที�เสียชีวติ และสหกรณ์ยงัไม่ไดจ่้ายเงินทุนสวสัดิการแก่ทายาท 

ลาํดบั ทะเบียน ชื�อ-สกลุ วนัที�เสียชีวติ กองทุนรอจ่าย หุน้ ประกนั หนี� ที�คา้ง คงเหลือ 

1 09947 ด.ต.อนุชา  เขียวอยู ่ 29/08/2563 1,000,000 

 

จ่ายแลว้ 1,086,757.26 -86,757.26 

2 02496 ร.ต.ท.นิวฒัน ์ โพธิ� ทยั 28/08/2563 1,500,000  

 

จ่ายแลว้ - 1,500,000.- 

3 11008 ส.ต.ท.ปิยะพล วโิรจน ์ 09/09/2563 100,000    ไม่มีประกนั 35,629.- 64,371.- 

4 06641 ด.ต.เสรี  ทองเดิม 23/09/2563 1,400,000    
จ่าย 2 กรม 

ปฎิเสธ 1 กรม 1,010,413.- 389,587.- 

5 05240 ร.ต.ต.รักพงษ ์ ทิศพว่น   02/11/2563 1,500,000   จ่ายแลว้ 952,330.- 547,670.- 

6 05500 ด.ต.ประยรู  แสงจนัทรศิริ 16/11/2563 1,500,000 492,100 1,500,000 2,397,048.75 795,051.25 

    รวม   6 ราย   7,000,000.00         
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4.7  เรื�องการจ่ายเงินทุนสาธารณประโยชน์ 

เลขานุการฯ  ในเดือน  ธนัวาคม 2563   สหกรณ์ไดจ่้ายเงินทุนสาธารณประโยชน ์ จาํนวน  16  รายการ 
 

ลาํดบั รายการ สังกดั จาํนวนเงิน 

1 จ่ายค่าพวงหรีดบุตร ด.ต.สุเมธ  แกว้ท่าแค บ่อผดุ 800.00 

2 จ่ายค่าพวงหรีดบิดา  พ.ต.อ.ทกัษิณ  ศิริโภคพฒัน์ กาญจนดิษฐ ์ 800.00 

3 จ่ายค่าหรีดบิดา ด.ต.จาํนง  วนัทา กก.สส.ภ.8 800.00 

4 จ่ายค่าพวงหรีดบิดา พ.ต.ต.ธชัพงศ ์ พริกคง ต่างจงัหวดั 800.00 

5 จ่ายเงินสนบัสนุนการจดังานวนัเด็กแห่งชาติเทศบาลวดัประดู่  ประจาํปี 2564 เทศบาลวดัประดู่ 1,000.00 

6 จ่าย พ.ต.ท.วริศกัดิ�   ศิริโภคพฒัน์ บิดาเสียชีวติ บาํนาญ 10,000.00 

7 จ่ายค่าพวงหรีดมารดา ร.ต.อ.จีรศกัดิ�   รัตนอาภากรณ์ บาํนาญ 800.00 

8 จ่ายค่าพวงหรีดบิดา ด.ต.วทิยา  ถิ�นสมอ ตาํรวจนํ�า 800.00 

9 จ่ายค่าพวงหรีดภรรยา ร.ต.ท.ประวทิย ์ ม่วงพานิช บาํนาญ 800.00 

10 จ่ายค่าพวงหรีดบิดาส.ต.อ.ยทุธศกัดิ�   สายใจบุญ เมืองฯ 800.00 

11 จ่ายค่าพวงหรีดมารดา พ.ต.อ.ไวพจน์  มีแกว้ ศพฐ.8 800.00 

12 จ่ายค่าพวงหรีด ร.ต.ท.สวสัดิ�   ปงพิทกัษ ์ บาํนาญ 800.00 

13 จ่ายค่าพวงหรีดบุตร พ.ต.อ.ชินวฒัน์  เปรมสง่า บาํนาญ 800.00 

14 จ่ายค่าพวงหรีดมารดา พ.ต.ท.สิริชยั  ทิพยบ์รรพต พนม 800.00 

15 จ่ายค่าพวงหรีดบิดา ด.ต.อานนท ์ แกว้เพชร ต่างจงัหวดั 800.00 

16 จ่ายค่าพวงหรีดบิดา ส.ต.อ.หญิงฉตัรรัตน์ อาริยะศกัดิ� ชุติ ต่างจงัหวดั 800.00 

    รวม  16  รายการ   22,200.00 
 

ทุนสาธารณประโยชน์  ยกมา   30 พฤศจิกายน  2563                579,906.75       บาท 

ใช้ไป   ตั�งแต่  1– 31  ธนัวาคม 2563                22,200.00       บาท 

 คงเหลอื   31  ธันวาคม 2563                     557,706.75       บาท 

    จึงเสนอที�ประชุมเพื�อทราบ. 

มติที�ประชุม        รับทราบ 
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ระเบียบวาระที�  4.8  เรื�องรับทราบการสรุปรายละเอยีดงบการเงิน   

ผู้จดัการ เสนอว่าในเดือน ธันวาคม  2563  ซึ�งได้สรุปรายละเอยีดงบการเงินประจําเดือนอย่างย่อ ดังนี� 

 งบดุล     

สินทรัพย์   ธันวาคม   2563 ธันวาคม   2562  

 เงินสดและเงินฝากธนาคาร            189,443,969.28        88,609,195.39   

 เงินฝากสหกรณ์อื�น                23,083,295.32      39,257,597.70   

 เงินลงทุน             560,191,000.00     548,185,000.00   

 ลูกหนี�ระยะสั�น+ระยะยาว         7,920,310,807.21    7,353,218,581.55   

 ที�ดินอาคารและอุปกรณ์               20,064,144.39     20,227,466.93   

 สิทธิการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์                               40.73              1,041.41   

 สินทรัพยอื์�น ๆ                     343,105.17            474,403.42   

 รวมสินทรัพย์          8,713,436,362.10    8,049,973,286.40   

หนี�สิน      

 เงินรับฝาก          3,663,818,220.56   2,766,706,231.17   

 เงินกูย้มืภายนอก          1,568,538,000.00          2,012,271,014.36   

 หนี� สินอื�น ๆ                14,157,402.47    12,519,213.68   

 รวมหนี�สิน          5,246,513,623.03          4,791,496,459.21   

ทุน      

 ทุนเรือนหุ้น          3,124,079,480.00          2,949,541,020.00   

 ทุนสาํรอง             270,326,495.12             245,366,911.49   

 ทุนสะสมตามขอ้บงัคบั  อื�น ๆ               24,581,821.74         22,314,632.95   

 กาํไรสุทธิ                47,934,942.21        41,254,262.75   

 รวมทุน           3,466,922,739.07          3,258,476,827.19   

 รวมหนี�สินและทุน          8,713,436,362.10          8,049,973,286.40   

 งบกาํไรขาดทุน     

               สะสม           เดือนนี� % 

 รายได ้              109,139,494.47  39,677,462.71  100.00 

 ค่าใชจ่้าย                61,204,552.26           20,367,805.40  51.32 

 กาํไรสุทธิ                47,934,942.21         19,309,657.31  48.68 

 ซึ� งรายละเอียดต่าง ๆ ของงบการเงินตามเอกสารที�แนบ   

               จึงเสนอที�ประชุมเพื�อทราบ   

มติที�ประชุม  รับทราบ 
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เรื�องแถลงรายการ รับ – จ่าย ของสหกรณ์และงบการเงินประจําเดือน  ธันวาคม  ดังนี� 

รายการ 
 พฤศจกิายน  2563   ธันวาคม  2563 

รายจ่าย รายรับ รายจ่าย รายรับ 

        เงนิสดคงเหลอืยกมาจากวนัก่อน .00 54,835.29 .00 93,749.65 

        ธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย)์ สฎ .00 8,930.48 .00 10,797.36 

        ธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย)์ ศรีวชิยั 560,785,646.53 656,876,688.00 841,844,039.38 741,628,219.85 

        ธนาคารเพื�อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 37,036,694.08 35,082,964.38 179,999,150.00 180,000,000.00 

        ธนาคารกรุงไทย(ออมทรัพย)์โลตสั 130,223,589.01 120,203,706.34 51,922,000.00 61,764,478.93 

        ธนาคารกสิกรไทย(ออมทรัพย)์โลตสั 74,400.00 10,097,440.00 6,364,462.96 6,000,000.00 

        ธนาคารออมสินออมทรัพยส์ฎ. 130,000,000.00 130,000,000.00 260,000,000.00 260,000,000.00 

        ธนาคารทหารไทย (ออมทรัพย)์ 3,120,000.00 .00 500,000.00 .00 

        ธนาคารแลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์ ออมทรัพย ์ .00 .00 120,000,000.00 120,000,000.00 

        ธนาคารยโูอบี ออมทรัพย ์ 1,000.00 .00 .00 .00 

        ธนาคารยโูอบี รายวนั 10,000.00 .00 .00 .00 

        หุน้ชุมนุมสอ.ตร.แห่งชาติ .00 .00 2,006,000.00 .00 

        เงินกูฉุ้กเฉิน 32,167,360.00 26,432,644.25 289,625,318.25 206,689,697.00 

        สวสัดิการเงินยมื 40,000.00 140,000.00 .00 .00 

        เงินกูส้ามญั 170,169,500.00 169,094,274.97 231,253,576.75 227,983,786.35 

        เงินกูส้ามญั-อาวธุปืน 117,360.00 290,489.50 .00 4,428,841.25 

        เงินกูส้ามญั - เพื�อการศึกษา .00 10,490.00 .00 2,740.00 

        เงินกูพ้ิเศษเพื�อการเคหะ .00 151,472.50 .00 125,012.00 

        เงินกูพ้ิเศษเพื�อความมั�นคง .00 224,094.00 .00 228,279.50 

        เงินกูส้ามญั-ประกนัชีวติ .00 1,242,071.75 .00 1,242,177.50 

        เงินกูส้ามญั-ประกนัอคัคีภยั .00 2,742.19 .00 2,100.00 

       ลูกหนี�ขาดสมาชิกภาพ .00 2,221.50 .00 .00 

       เงินกูพ้ิเศษเพื�อชาํระหนี�สถาบนัการเงินอื�น .00 36,196.50 .00 41,072.00 

       เงินกูส้ามญัผูป้ระสบภยัโควดิ 19 730,000.00 321,442.50 158,850,000.00 41,547,300.00 

        ครุภณัฑ ์ .00 .00 35,590.00 .00 

        เครื�องเขียนแบบพิมพ ์ .00 .00 17,565.00 .00 

        ดอกเบี�ยเงินฝากคา้งรับ .00 12,134.47 .00 .00 

        เงินทดรองจ่าย 10,065,296.95 10,173,239.95 54,258.00 59,258.00 
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       สหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจกระบี� จาํกดั 13,722.21 .00 .00 .00 

       ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจแห่งชาติ .00 .00 1,952,657.00 .00 

       สหกรณ์ออมทรัพยม์หาวิทยาลยัราชภฎัสุราษ .00 .00 500,000.00 .00 

       สหกรณ์ออมทรัพยโ์รงพยาบาลทกัษิณ จาํกดั .00 .00 1,744.60 .00 

       สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขสุราษฎร์ธานี จาํกดั 5.56 .00 .00 .00 

       สหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจชุมพร จาํกดั 18,107.36 .00 17,582.62 .00 

        เงินฝากออมทรัพย ์ 48,231,153.27 63,155,653.20 31,940,619.22 27,897,812.26 

        เงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษ 55,199,594.39 124,118,383.12 98,935,579.56 221,163,758.61 

        เงินฝากประจาํ 12 เดือน 1,054,169.40 16,054,169.40 21,358,524.56 141,358,524.56 

        เงินฝากออมทรัพยท์วทีรัพย ์ 20,000.00 1,900.00 10,000.00 .00 

        เงินฝากสะสมรายเดือน 24 เดือน .00 50,100.00 .00 50,100.00 

        เงินฝากประจาํ 24 เดือน 23,843,152.98 378,843,152.98 3,875,327.89 3,875,327.89 

        เงินกูชุ้มนุมระยะสั�น 5,000,000.00 .00 5,000,000.00 .00 

        ตั�วสญัญาใชเ้งินออมสิน .00 120,000,000.00 160,000,000.00 .00 

        ตั�วสญัญาใชเ้งินแลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ 260,000,000.00 260,000,000.00 120,000,000.00 .00 

        ตั�วสญัญาใชเ้งินธนาคาร ธ.ก.ส. 30,000,000.00 65,000,000.00 180,000,000.00 .00 

        เงินกูชุ้มนุม สอ.ตาํรวจแห่งชาติระยะสั�น 10,000,000.00 .00 .00 .00 

       เงินกู ้สอ.จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยัระยะสั�น 16,666,000.00 .00 16,666,000.00 .00 

       เงินกูชุ้มนุมโครงการพิเศษ 5 .00 .00 .00 500,000,000.00 

        เงินกูชุ้มนุมระยะกลาง 485,000,000.00 .00 .00 .00 

        เงินกูม้หาวทิยาลยัมหิดลระยะกลาง 6,400,000.00 .00 6,400,000.00 .00 

        เงินรอจ่ายคืน 3,579,340.57 3,579,340.57 3,000,336.97 3,000,336.97 

        เงินปันผลคา้งจ่าย 177,512,878.00 177,683,984.50 .00 .00 

        เงินรอตรวจสอบ 4,300.00 .00 8,178.00 .00 

        เงินเฉลี�ยคืนคา้งจ่าย 28,969,312.83 28,982,634.42 .00 .00 

        เงินรอนาํส่ง-สหกรณ์ต่างจงัหวดั 2,732,698.52 2,732,698.52 2,737,444.00 2,737,444.00 

        เงินรอนาํส่ง-ค่าประกนัอคัคีภยั 21,954.26 .00 .00 3,038.80 

        ภาษีเงินไดห้กั ณ ที�จ่ายคา้งจ่าย 3,591.14 24,258.00 24,258.00 504.92 

        เงินสมทบกองทุนประกนัสงัคมคา้งจ่าย            3,823.00  3,823.00        3,823.00  9,559.00 

        เงินโบนสัคา้งจ่าย 1,202,517.50 1,202,517.50 .00 .00 

         ค่าบาํรุงสนันิบาตสหกรณ์ .00 30,000.00 30,000.00 .00 
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        เงินรอนาํส่ง-ค่าประกนัชีวติ 50,644.60 32,181.73 32,308.99 43,084.61 

        เงินค่าสินไหม-รอจ่าย 900,000.00 900,000.00 2,100,000.00 2,100,000.00 

        เงินบริจาคช่วยเหลือสมาชิกถูกออกจากราชการ .00 381,300.00 .00 274,900.00 

        เงินรอชาํระหนี�  .00 7,000.00 .00 7,000.00 

        ทุนเรือนหุน้ 3,059,700.00 28,032,240.00 10,126,450.00 34,673,100.00 

         ทุนสาํรอง .00 24,959,581.33 .00 .00 

         ทุนสะสมเพื�อจดัใหมี้สาํนกังาน .00 1,000,000.00 .00 .00 

        ทุนรักษาระดบัอตัราเงินปันผล .00 10,000.00 .00 .00 

        ทุนสาธารณะประโยชน ์ 11,400.00 150,000.00 22,200.00 .00 

        ทุนศึกษาอบรม 27,634.17 410,000.00 34,948.20 .00 

        ทุนเพื�อสวสัดิการแก่สมาชิก 243,500.00 10,000,000.00 287,000.00 .00 

        ทุนสวสัดิการสาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ .00 735,853.72 735,853.72 .00 

         กาํไรสุทธิ 245,284,571.47 .00 .00 .00 

        ดอกเบี�ยรับเงินใหกู้ ้ 356,834.50     38,009,776.52  677,868.50      38,358,778.51  

        ดอกเบี�ยรับเงินฝาก 12,134.47 31,835.13 .00 21,386.18 

        ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ .00 700.00 .00 1,300.00 

        ผลตอบแทนจากการลงทุน .00 .00 .00 1,925,781.00 

        รายไดเ้ฉลี�ยคืน .00 .00 .00 26,876.00 

        รายไดอื้�น ๆ .00 3,948.00 .00 15,918.00 

        ค่าธรรมเนียมออกสมุดเงินฝาก .00 2,200.00 .00 1,850.00 

        ค่าธรรมเนียมถอนเงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษ .00 1,715.00 .00 3,441.52 

        ดอกเบี�ยจ่ายเงินฝากออมทรัพย ์ 709.38 .00 204.24 .00 

        ดอกเบี�ยจ่ายเงินฝากประจาํ 4,897,322.38 .00 5,233,852.45 .00 

        ดอกเบี�ยจ่ายเงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษ 4,558,098.37 .00 4,641,818.19 .00 

        ดอกเบี�ยจ่ายเงินกูชุ้มนุมระยะสั�น       1,391,178.08  .00         1,331,506.85  .00 

        ดอกเบี�ยจ่ายตั�วสญัญาใชเ้งินออมสิน 572,876.71 .00 706,520.55 .00 

        ดอกเบี�ยจ่ายเงินกูชุ้มนุมระยะกลาง 356,690.41 .00 .00 .00 

        ดอกเบี�ยจ่ายเงินกูชุ้มนุมสอ.ตาํรวจแห่งชาติ 31,762.00 .00 .00 .00 

        ดอกเบี�ยจ่ายเงินกูม้หาวิทยาลยัมหิดลระยะกลาง 106,504.11 .00 83,112.33 .00 

        ดอกเบี�ยจ่ายตั�วสญัญาใชเ้งินแลนดแ์อนดเ์ฮาส์ 1,060,273.97 .00 1,056,739.74 .00 

        ดอกเบี�ยจ่ายเงินกูส้อ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 322,041.16 .00 267,133.97 .00 
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        ดอกเบี�ยจ่ายตั�วสญัญาใชเ้งิน ธนาคาร ธ.ก.ส. 743,595.88 .00 456,616.44 .00 

        เงินเดือนเจา้หนา้ที� 481,820.00 .00 489,320.00 .00 

        ค่ารักษาพยาบาล 10,047.00 .00 6,000.00 .00 

        เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร .00 .00 11,400.00 .00 

        ค่าทาํงานนอกเวลา 153,731.00 .00 68,647.50 .00 

        เงินสมทบกองทุนประกนัสงัคม 3,823.00 .00 3,823.00 .00 

       ค่าเครื�องแบบเจา้หนา้ที� 52,000.00 .00 .00 .00 

        ค่าซ่อมบาํรุงครุภณัฑ ์ 589.00 .00 5,243.04 .00 

        ค่าทาํความสะอาด 12,770.00 .00 12,770.00 .00 

        ค่ารับรองสมาชิก 1,365.00 .00 16,827.30 .00 

        ค่าสวสัดิการแก่สมาชิก .00 .00 5,700,000.00 .00 

        ค่าทุนการศึกษาบุตรสมาชิก 2,983,200.00 .00 .00 .00 

        ค่าตอบแทน 143,000.00 .00 147,500.00 .00 

        เบี�ยประชุมกรรมการ 45,000.00 .00 34,500.00 .00 

        ค่ารับรอง 300.00 .00 .00 .00 

        ค่าใชจ่้ายประชุมใหญ่ 8,516,170.00 .00 225.00 .00 

        ค่าใชจ่้ายทั�วไป 8,545.00 .00 16,833.50 .00 

        ค่าธรรมเนียมธนาคาร 8,408.73 .00 10,269.85 .00 

        ค่าเบี�ยเลี�ยง 2,200.00 .00 800.00 .00 

        ค่าใชจ่้ายดาํเนินคดี 8,012.60 .00 4,245.80 .00 

        ค่าไฟฟ้า 8,930.48 .00 10,797.36 .00 

        ค่าโทรศพัท ์ 3,664.22 .00 2,563.72 .00 

        ค่านํ� าประปา 243.96 .00 365.94 .00 

        ค่าธรรมเนียมไปรษณีย ์ 19,116.00 .00 17,830.00 .00 

        ค่าใชจ่้ายเกี�ยวกบัยานพาหนะ 13,100.19 .00 2,700.00 .00 

        ค่าตอบแทนนกัศึกษาฝึกงาน 1,900.00 .00 4,900.00 .00 

        ค่านํ� ามนั 5,295.00 .00 8,643.20 .00 

        ค่าของใชส้าํนกังาน 3,349.00 .00 9,552.00 .00 

        ค่าเช่าเครื�องถ่ายเอกสาร 4,056.16 .00 4,543.43 .00 

        เงนิสดคงเหลอืยกไปวนัต่อไป 93,749.65 .00 78,861.65 .00 

รวม 2,506,589,025.21 2,506,589,025.21 2,829,397,332.22 2,829,397,332.22 
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4.9  เรื�องรับทราบสภาพสมาชิกคงเหลอื 

เลขานุการฯ     เสนอวา่ ณ  วนัสิ�นเดือน ธนัวาคม  2563    มีจาํนวนสมาชิกคงเหลือจาํนวน   4,641 ราย 

                        ตามรายละเอียด  ดงันี�   

รายการ 
จาํนวนสมาชิก 

สามญั / คน สมทบ / คน 

ยอดยกมา  ณ  31  พฤศจิกายน 2563 4,021 617 

รับเขา้ใหม่ระหวา่งเดือน   4 10 

  -   ลาออกระหวา่งเดือน – โอนออก- พน้สภาพ –เสียชีวติ    7 4 

คงเหลือ ณ สิ�นเดือน  ธนัวาคม 2563 4,018 623 

รวมทั�งสิ�น 4,641 

      จึงเสนอที�ประชุมเพื�อทราบ 

มติที�ประชุม      รับทราบ 

 

4.10  เรื�องรับทราบรายงานสรุปค่าใช้จ่ายตามงบประมาณ ไตรมาส 1 

เลขานุการฯ     ตามที�สหกรณ์ไดด้าํเนินงานมาครบไตรมาส  1 ประจาํเดือน  ตุลาคม-ธนัวาคม 2563  จึงไดน้าํ 

                        รายงานสรุปค่าใชจ่้ายตามแผนงบประมาณ ประจาํไตรมาส 1 เสนอคณะกรรมการเพื�อทราบ  

                        (ตามเอกสารแนบ) 

                                จึงเสนอที�ประชุมเพื�อทราบ 

มติที�ประชุม     รับทราบ 
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ระเบียบวาระที�  5  เรื�องเพื�อพจิารณา 

5.1  เรื�องรับสมัครสมาชิกสมทบเข้าใหม่ 

เลขานุการฯ    เสนอในเดือน ธนัวาคม 2563  มีผูย้ื�นความจาํนงขอสมคัรเขา้เป็นสมาชิกสมทบ  10 ราย ไดแ้ก่ 
 

ลาํดบั ชื�อ - สกุล อาย ุ ที�อยู ่ ผูรั้บรอง 

1 นางณฐัฐาพร  ชินพงศ ์ 51 อ.เมืองฯ จ.สุราษฎร์ธานี ภรรยา  พ.ต.ท.คมกฤษณ์  ชินพงศ ์

2 นายธนทตั  ชินพงศ ์ 22 อ.เมืองฯ จ.สุราษฎร์ธานี บุตร  พ.ต.ท.คมกฤษณ์  ชินพงศ ์

3 นายธนกร ชินพงศ ์ 22 อ.เมืองฯ จ.สุราษฎร์ธานี บุตร พ.ต.ท.คมกฤษณ์  ชินพงศ ์

4 นางสาวฐิติพร  สันเพชร 45 อ.คลองสามวา กทม. บุตร ร.ต.ต.โสภณ  สันเพชร 

5 นางสาวนวยิา  โรจโนภาส 27 อ.เมืองฯ จ.สุราษฎร์ธานี บุตร ร.ต.ท.มโน  โรจโนภาส 

6 นางสาวปิยรัตน์  กลดัมี 27 อ.มีนบุรี กทม. บุตร ด.ต.สมาธิ  เกลี�ยงมน 

7 นางสาวปุณชญา  สงวนแสง 22 อ.บางกอกนอ้ย กทม. บุตร ด.ต.สมาธิ  เกลี�ยงมน 

8 นางสาวศุภาพิชญ ์ อินทร์ชยั 31 อ.เมืองฯ จ.สุราษฎร์ธานี ภรรยา ส.ต.ท.ธนธรณ์  ทองช่างเหล็ก 

9 นายประทีป    เพชรวเิชียร 70 อ.เมืองฯ จ.สุราษฎร์ธานี บิดา ร.ต.อ.หญิงนรารัตน์   สุทธิช่วย 

10 นางเยาวนีย ์ ประเสริฐ 51 อ.เมืองฯ จ.สุราษฎร์ธานี ภรรยา ร.ต.ท.วรวทิย ์ สัมภวะผล 

        รวม  10  ราย       

 

                                 จึงเสนอที�ประชุมเพื�อพิจารณา 

มติที�ประชุม     อนุมติัรับเขา้เป็นสมาชิกสมทบ ทั�ง 10  ราย 
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5.2  เรื�องรับสมัครสมาชิกสามัญเข้าใหม่ 

เลขานุการฯ     เสนอวา่ในเดือน  ธนัวาคม 2563    มีผูย้ื�นขอสมคัรเขา้เป็นสมาชิกสามญั  จาํนวน   20  ราย 

                         ซึ� งไดต้รวจสอบเอกสารครบถว้นและถูกตอ้งตามระเบียบแลว้   ดงันี�  
 

ลาํดบั ทะเบียน ชื�อ - สกลุ สงักดั เงินเดือน หุน้/เดือน ยา้ยมาจาก หุน้ หนี�  

1 11132 พล.ต.ต.สาธิต พลพินิจ ภ.จว.สฎ. 55,000 10,000  -     

2 11133 ร.ต.อ.พงศพ์นัธ ์ทองใหญ ่ ดอนสกั 39,880 2,500  -     

3 11134 ส.ต.อ.ธนะศกัดิ�  อินทร์ชิน ขนุทะเล 15,540 1,000  -     

4 11135 ร.ต.อ.หญิงพรอุมา ชูสม ศฝร.ภ.8 21,140 1,100  -     

5 11136 ส.ต.อ.ปริวฒัน์ เกลี�ยงขาํ เกาะสมุย 16,540 1,000  -     

6 11137 ด.ต.ลือชยั ใจเยน็ พนุพิน 36,990 2,000  -     

7 11138 ร.ต.อ.วรรณ์ชยั วจิาราณ์ เขนิพนัธ ์ 33,560 2,000 นราธิวาส 509,650 1,103,639 

8 11139 ส.ต.อ.เชาวนะ เชาวพงศ ์ บ่อผดุ 15,800 1,000 ปัตตานี 136,000 643,887 

9 11140 ส.ต.ต.พชัรพงษ ์ถาวร บางสวรรค ์ 13,130 800 ศฝร.ภ.8 46,500 55,123 

10 11141 ด.ต.วนัเลิศ โฉมยงค ์ บา้นตาขนุ 25,530 2,000 ตชด.42 332,000 694,595 

11 11142 ส.ต.อ.ปองพล แซ่ลิ�ม ภ.จว.สฎ. 16,540 1,000 ปัตตานี 169,100 446,444 

12 11143 ส.ต.ท.ไพสิทธิ�  นวลนึก เวยีงสระ 13,820 1,200 ศฝร.ภ.8 66,700  - 

13 11144 ร.ต.อ.เฉลิมเกียรติ กรรมแต่ง พนุพิน 25,890 1,500 ระนอง 446,500 1,838,982 

14 11145 ด.ต.นฤนาท นาคเวช ท่าฉาง 29,110 1,700 อ่างทอง 263,000 2,247,827 

15 11146 ส.ต.ท.วรัญ�ู จนัทร์ดาํ เคียนซา 14,060 900 ระนอง 153,800 650,606 

16 11147 พ.ต.ต.ภูมิดล ธีรกลุ บา้นนาเดิม 41,930 2,300 นครนายก 674,000 1,500,000 

17 11148 ด.ต.ปรมินทร์ ขวญัช่วย พนุพิน 33,000 1,800 กระบี� 553,300 2,887,606 

18 11149 ร.ต.ท.พิสุทธ ์จ่าทอง พนุพิน 13,310 900 ระนอง 225,200 843,377 

19 11150 พ.ต.ท.สรจิตร สาดสาน กาญจนดิษฐ ์ 48,200 2,700 ระนอง 506100 2,185,381 

20 11151 ด.ต.สมคิด รอดหย ู ท่าฉาง 28,430 1,600 เพชรบุรี 179,100 233,975 

    รวม  20  ราย           

 
 

 

    จึงเสนอที�ประชุมเพื�อพิจารณา 

มติที�ประชุม    อนุมติัรับเขา้เป็นสมาชิกสามญั ทั�ง   20   ราย 
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5.3  เรื�องขอโอนสภาพสมาชิกระหว่างสหกรณ์ 

เลขานุการฯ  ดว้ยในเดือน ธนัวาคม 2563   มีสมาชิกประสงคข์อโอนสภาพสมาชิกเขา้   15  ราย     
   

ลาํดบั ทะเบียน ชื�อ-สกลุ สงักดั ทุนเรือนหุน้ หนี� เงินกู ้   ยา้ยจาก สอ ภาระคํ�า 

1 11138 ร.ต.อ.วรรณ์ชยั วจิาราณ์ เขานิพนัธ ์ 509,650 1,103,639.98 นราธิวาส 1 

 1.KTB. 73,024.- ปกติ  /2. ธ.ธอส. 93,428.-  ปกติ   

  

2 11139 ส.ต.อ.เชาวนะ เชาวพงศ์ บ่อผดุ 136,000 643,887.50 ปัตตานี  - 

1.บ.อิออน  18,085.- ปกติ  / 2. ธงกรุงไทย 520,955 .- ปกติ 

  

3 11140 ส.ต.ต.พชัรพงษ ์ถาวร บางสวรรค ์ 46,500 55,123.81 ศฝร.ภ.8  - 

1.บ.อิออน  15,307.- ปกติ / 2.บ.อิออน 14,032.- ปกติ / 3.บ.อยธุยา  20,568.- ปกติ / 4.ธ.ธนชาต 812,566.- ปกติ 

  

4 11141 ด.ต.วนัเลิศ โฉมยงค ์ บา้นตาขนุ 332,000 694,595.09 ตชด.42  - 

1.ตรวจสอบขอ้มูลเครดิต  ไม่มีหนี�คา้ง 

  

5 11142 ส.ต.อ.ปองพล แซ่ลิ�ม ภ.จว.สฎ. 169,100 446,444.50 ปัตตานี  - 

1.ตรวจสอบขอ้มูลเครดิต  ไม่มีหนี�คา้ง 

  

6 11143 ส.ต.ท.ไพสิทธิ�  นวลนึก เวยีงสระ 66,700  - ศฝร.ภ.8  - 

 1.บ.ตรีเพชรอีซูสุ  376,114.- ปกติ 

  

7 11144 ร.ต.อ.เฉลิมเกียรติ กรรมแต่ง พนุพิน 446,500 1,838,982.75 ระนอง  - 

 1.บ.อิออน  20,099.- ปกติ / 2.บ.อิออน 18,806.- ปกติ / 3. ธ.กรุงศรี 203,736.- ปกติ / 4. ธ.ธอส.417,458.- ปกติ  

 5.ธ.ธอส. 741,534.- ปกติ / 6.ธ.กรุงไทย 91,392.- ปกติ / 7. ธ.กรุงไทย  55,225.-ปกติ / 8.ธ.กรุงไทย 59,766.- ปกติ 

 9.ธ.ออมสิน 401,407.- ปกติ 

  

8 11145 ด.ต.นฤนาท นาคเวช ท่าฉาง 263,000 2,247,827.15  อ่างทอง  - 

1.ตรวจสอบขอ้มูลเครดิต  ไม่มีหนี�คา้ง 

  

9 11146 ส.ต.ท.วรัญ�ู จนัทร์ดาํ เคียนซา 153,800 650,606.50 ระนอง  - 

 1.บ.กรุงไทย  30,278.- ปกติ 

  

10 11147 พ.ต.ต.ภูมิดล ธีรกลุ บา้นนาเดิม 674,000 1,500,000.00 นครนายก  - 

1.ตรวจสอบขอ้มูลเครดิต  ไม่มีหนี� ในขอ้มูลเครดิต 
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 11 11148 ด.ต.ปรมินทร์ ขวญัช่วย พนุพิน 553,300 2,887,606.00 กระบี�  - 

 1.บ.อิออน 4,888.-ปกติ / 2. บ.อิออน 43,393.- อยูร่ะหวา่งชาํระหนี� ปิดบญัชี / 3.ธ.ธอส. 210,302.- ปกติ /  

  

12 11149 ร.ต.ท.พิสุทธ์ จ่าทอง พนุพิน 225,200 843,376.75 ระนอง  - 

1.ธ.ออมสิน  125,515.- อยูใ่นกระบวนการทางกฎหมาย / 2.ธ.ไทยพาณิช  โอนหรือขายหนี�  (2,244,586.-) 

  

13 11150 พ.ต.ท.สรจิตร สาดสาน กาญจนดิษฐ ์ 506,100 2,185,381.00 ระนอง  - 

1.ธ.กรุงไทย 9,076.- ปกติ /  2. ธ.ธนชาต 337,413.-ปกติ 

  

14 11151 ด.ต.สมคิด รอดหย ู ท่าฉาง 167,400 1,786,241.00 ตร.แห่งชาติ 1 

 1.บ.อิออน 46,136.-ปกติ / 2.บ.กรุงไทย 65,339.-ปกติ  / 3. ธ.กรุงศรี 207,348.- ปกติ 

 15 11045 ด.ต.ชยัพงค ์คงริน โมถ่าย 179,100 233,975.00 เพชรบุรี  - 

 1. ธ.ออมสิน  804,803.- ปกติ 

   รวม   15   ราย   
 
 
 

                                          จึงเสนอที�ประชุมเพื�อพิจารณา 

มติที�ประชุม    อนุมติัรับโอนสมาชิก 14  ราย  ยกเวน้รายที� 12 ไม่รับโอนสภาพ แจง้สมาชิกมาชี�แจง้เรื�องภาระหนี�  

เลขานุการฯ  ดว้ยในเดือน ธนัวาคม 2563   มีสมาชิกประสงคข์อโอนสภาพสมาชิกออก    1  ราย     

                              1.ส.ต.ท.ปริญญา  พนูพิพฒัน์  ทะเบียนสมาชิก  10634  สังกดั  สมาชิกต่างจงัหวดั 

   ขอโอนสภาพสมาชิกไป สหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจภูเก็ต จาํกดั  มีทุนเรือนหุน้  63,000.-บาท 

 ไม่มีหนี� เงินกู ้ ไม่ติดภาระคํ�าประกนั 
                     

      จึงเสนอที�ประชุมเพื�อพิจารณา 

มติที�ประชุม    อนุมติัให้โอนสภาพได ้
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5.4  เรื�องสมาชิกลาออกจากสหกรณ์ 

เลขานุการฯ เสนอวา่ในเดือน  ธนัวาคม  2563    มีสมาชิกขอลาออกจากสหกรณ์ฯ   3   ราย 

                1.พ.ต.ท.ชาคริต  การกรณ์  ทะเบียนสมาชิก  08841 สังกดั  สมาชิกต่างจงัหวดั 

               ลาออกเนื�องจากยา้ยต่างจงัหวดั  มีทุนเรือนหุน้ 590,100.-บาท   มีหนี� เงินกู ้ 431,372.75 บาท 

    2. นายจิรวฒัน์  เพชรชาํนาญ  ทะเบียนสมาชิก  09679  สังกดั  สมาชิกสมทบ 

   ลาออกเนื�องจากเหตุผลส่วนตวั  มีทุนเรือนหุน้  2,000.-บาท   ไม่มีหนี� เงินกู ้  

    3. ร.ต.ต.พลัลภ  ทองสลบัลว้น  ทะเบียนสมาชิก  09842  สังกดั  สมาชิกต่างจงัหวดั 

   ลาออกเนื�องจากเหตุผลส่วนตวั  มีทุนเรือนหุน้  326,900.-บาท   ไมมี่หนี� เงินกู ้    
         

     จึงเสนอที�ประชุมเพื�อพิจารณา 

มติที�ประชุม       อนุมติัใหล้าออกไดท้ั�ง  3  ราย 

5.5  เรื�องสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพ 

เลขานุการฯ เสนอวา่ในเดือน  ธนัวาคม  2563    ไดมี้สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพ  2 ราย  คือ 

            1. ร.ต.ท.สวสัดิ�   ปงพิทกัษ ์ เลขทะเบียน   04583  สังกดั  ขา้ราชการบาํนาญ 

   เนื�องจากเสียชีวติ  เป็นสมาชิก  27  ปี  11 เดือน  มีรายละเอียดดงันี�  

    -  มีทุนเรือน  283,550.-บาท 

    -  มีหนี� เงินกูร้วมทุกสัญญา   1,117,301  บาท 

   -  ไดรั้บสวสัดิการ    1,500,000.-บาท 

    -  ไม่มีกรมธรรมป์ระกนัชีวิต   

    -  เมื�อนาํเงินต่างๆมาหกัลบหนี�แลว้  มีเงินคงเหลือคืนแก่ทายาทประมาณ 666,249.- บาท 

      จึงเสนอที�ประชุมเพื�อพิจารณา 

มติที�ประชุม      อนุมติัใหพ้น้สภาพสมาชิก โอนทุนเรือนหุน้หกัชาํระหนี� จ่ายเงินกองทุนฯแก่ทายาท 
 

            2. นางสมบุญ ทิพยบ์รรพต  เลขทะเบียน   10697  สังกดั  สมาชิกสมทบ 

   เนื�องจากเสียชีวติ  เป็นสมาชิก  9  เดือน  มีรายละเอียดดงันี�  

    -  มีทุนเรือน  1,022,000.-บาท 

    -  ไม่มีหนี� เงินกู ้ 

    

      จึงเสนอที�ประชุมเพื�อพิจารณา 

มติที�ประชุม       อนุมติัใหพ้น้สภาพสมาชิก โอนทุนเรือนหุน้แก่ทายาท  

 

 

 

 

 



  
42 

5.6  เรื�องสมาชิกผดินัดค่างวดชําระหนี� 

เลขานุการฯ ดว้ยมีสมาชิกผดินดัชาํระหนี�และยงัคงคา้งส่งค่างวด  ประจาํเดือน ธนัวาคม 2563  ดงันี�  

  1. สังกดัสมาชิกในจงัหวดั          จาํนวน    6    ราย 

  2. สังกดัสมาชิกต่างจงัหวดั         จาํนวน    3    ราย 

  3. สังกดั ขา้ราชการบาํนาญ         จาํนวน    8   ราย 

   4. สังกดั สมาชิกสมทบ            จาํนวน     1  ราย  

    จึงเสนอที�ประชุมเพื�อพิจารณา 

มติที�ประชุม   ให้ฝ่ายจัดการติดตามทวงหนี�อย่างเคร่งครัด 
 

5.7  เรื�องขอเชิญ ประชุม/อบรม/สัมมนา  

เลขานุการฯ  1. ดว้ยมีหนงัสือจากสาํนกังานตรวจบญัชีสหกรณ์สุราษฎร์ธานี ขอสาํรวจความตอ้งการส่งสมาชิก 

   เขา้รับการอบรมเพื�อเป็นผูส้อบกิจการของสหกรณ์ หลกัสูตร ผูต้รวจสอบกิจการขั�นพื�นฐาน 

   (หลกัสูตร 1 ) โดยกาํหนดหลกัเกณฑเ์บื�อตน้ในการส่งสมาชิกเขา้อบรม ดงันี�  

    1. เป็นผูต้รวจสอบกิจการอยูใ่นปัจจุบนั แต่ยงัไม่ผา่นการอบรม 

    2. เป็นสมาชิก หรือกรรมการของสหกรณ์ ที�ไม่เคยผา่นการอบรมหลกัสูตรนี�  

    3. เป็นผูส้นใจกากรปฎิบติังานตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ 

    4. สหกรณ์ตอ้งจ่ายค่าลงทะเบียน ประมาณ 700 บาท/คน 

   สาํหรับวนั เวลา และสถานที� จะแจง้ใหท้ราบอีกครั� งหลงัจากไดเ้ป้าหมายผูเ้ขา้อบรมแลว้ 
 

    จึงเสนอที�ประชุมเพื�อพิจารณา 

มติที�ประชุม     ใหแ้จง้ผูเ้ขา้ร่วม  5 คน 

5.8  เรื�องปรับลดอตัราดอกเบี�ยเงินฝากสหกรณ์อื�น 

เลขานุการฯ  เพื�อความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนั รวมทั�งเพื�อให ้

การบริหารงานทางดา้นการเงินของสหกรณ์ฯ เป็นไปดว้ยความมีประสิทธิภาพยิ�งขึ�น จึงเสนอ 

เพื�อปรับลดอตัราดอกเบี�ยเงินฝากสหกรณ์อื�น 

    จึงเสนอที�ประชุมเพื�อพิจารณา 

มติที�ประชุม      พิจารณาแลว้ปรับลดอตัราดอกเบี�ยเงินฝากสหกรณ์อื�นไวด้งันี�   

   1. เงินฝากออมทรัพย ์          อตัราร้อยละ  2.50  บาท/ปี 

            2. เงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษ (ทุกประเภท)   อตัราร้อยละ  2.75  บาท/ปี 

            3. เงินฝากประจาํ  12  เดือน           อตัราร้อยละ  2.90  บาท/ปี 

            4. เงินฝากประจาํ  24  เดือน           อตัราร้อยละ  3.00  บาท/ปี 

 

  



  

 

5.9   เรื�องพจิารณาจ่ายเงินกู้พเิศษ  

  เลขานุการฯ       ในเดือน  ธนัวาคม 2563   มีสมาชิกยื�นขอกูพ้ิเศษใชห้ลกัทรัพยค์ ํ�าประกนั  จาํนวน  2 ราย  ดงันี�  
 

ลาํดบั ยศ-ชื�อ-สกลุ อาย ุ เงินเดือน เงินตาํแหน่ง ค่าหุน้ หนี� ฉุกเฉิน   หนี�  สว+ปืน หนี�  ภ1-สามญั     ราคาประเมิน  ขอกูพ้ิเศษจาํนวน  ค่างวด/งวด 

1 ร.ต.อ.สนัติ  อ่อนพร้อม 40 28,430 3,500 485,500 350,000 50,000+27,180  3,000,000    646,000.- 500,000 3,300/267 

 ที�ตั�งหลกัทรัพย ์ ซอยบ่อหิน ถนนบา้นชายคลอง –นาดอน หมู่ 13 ต.ชา้งขวา อ.กาญจนดิษฐ ์ จ.สุราษฎร์ธานี 

2 ร.ต.อ.คณิศร  วลัลภานุรัตน์ 55 36,990 - 432,700 140,000   พ.ศ- 822,782.25 สห-217,895 1,860,000.- 2,200,000 16,200/120 

 91/10   หมู่ 6 ซอยชนเกษม 33   ต.มะขามเตี�ย  อ.เมืองฯ  จ.สุราษฎร์ธานี  

        จึงเสนอที�ประชุมเพื�อพิจารณา                                                      

          มติที�ประชุม     รายที� 1  ร.ต.อ.สันติ  อ่อนพร้อม   อนุมติั  500,000.- บาท โดย ใหปิ้ดหนี�สัญญาเงินกูอ้าวธุปืน และปิดสัญญาเงินกูโ้ควิด 

                       รายที� 2 ร.ต.อ.คณิศร  วลัลภานุรัตน์  ไม่อนุมติั 
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5.10   เรื�องการต่อกรมธรรม์ประกนัชีวติกลุ่มสมาชิก (กรม 3 ) 

เลขานุการฯ        ตามที� สหกรณ์ไดจ้ดัหาบริษทัทาํประกนัชีวติกลุ่มใหก้บัสมาชิก สาํหรับสมาชิกที�มีวงกูเ้งิน  

   ระหวา่ง 2,500,000-3,000,000.-บาท นั�น   ซึ� งสมาชิกเป็นผูจ่้ายเงินค่าเบี�ยประกนัดว้ยตนเอง  ทุนประกนั  

   จาํนวน 300,000 บาท  คุม้ครองระหวา่งวนัที�  1 กุมภาพนัธ์ 2562– 31 มกราคม 2563  นั�น 

                           ปัจจุบนั กรมธรรมป์ระกนัชีวติกลุ่มดงักล่าวใกลจ้ะหมดอายกุารคุม้ครอง เพื�อสหกรณ์ไดรั้กษาสิทธิ 

                           ประโยชน์ของสมาชิกใหเ้ป็นไปอยา่งต่อเนื�อง  ทนัเวลาการคุม้ครอง  สหกรณ์จึงไดอ้อกประกาศ 

                           ใหบ้ริษทัเสนอราคาประกนัชีวิต   

    จึงเสนอที�ประชุมเพื�อพิจารณา 

           มติที�ประชุม   ออกประกาศยื�นซองเสนอราคาภายในวนัที� 20 มกราคา 2564 

5.11  เรื�องทบทวนมติที�ประชุม ชุดที� 54  ครั�งที� 4/2562  ระเบียบที� 6.5 เรื�องการโอนสภาพสมาชิกระหว่างสหกรณ์ 

เลขานุการฯ    ตามมติที�ประชุม ชุดที� 54  ครั� งที� 4/2562  ระเบียบวาระที� 6.5 เรื�องการโอนสภาพสมาชิกระหว่าง 

     สหกรณ์ ได้มีมติที�ประชุม โดยให้สมาชิกที�ได้โอนสภาพมาจากสหกรณ์อื�น ไม่นับอายุสมาชิก 

     ต่อเนื�องในการขอรับเงินสวสัดิการกรณีเสียชีวิต ตามระเบียบว่าดว้ยกองทุนสวสัดิการแก่สมาชิก 

     จากมติที�ประชุมดงักล่าว ไดมี้สมาชิกที�ไดโ้อนสภาพในห่วงระยะเวลา ดงักล่าว จนถึง 

     มติที�ประชุม ชุดที� 56  ครั� งที� 2/2564  เมื�อวนัที� 4 ธนัวาคม 2564    ซึ� งไดแ้กไ้ขระเบียบวา่ดว้ย 

 ทุนสวสัดิการแก่สมาชิก พ.ศ.2564  ทั�งหมดจาํนวน  113  คน (ตามรายชื�อที�แนบ ) 

    จึงเสนอที�ประชุมเพื�อพิจารณา 

มติที�ประชุม       มีมติเป็นเอกฉนัท ์ใหท้บทวนระเบียบวาระประชุมคณะกรรมการดาํเนินการชุดที� 54 ประชุมครั� งที�  

   4/2562 เมื�อวนัที� 16 มกราคม 2562 ระเบียบวาระที� 6.5 เรื�องการโอนสภาพสมาชิกระหวา่งสหกรณ์ 

   โดยใหส้มาชิกที�ขอโอนสภาพสมาชิกมาจากสหกรณ์อื�น ตั�งแต่การประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ 

   ชุดที� 54 ประชุมครั� งที� 4/2562 เมื�อวนัที� 16 มกราคม 2562 จนถึง การประชุมคณะกรรมการ 

   ดาํเนินการ ชุดที� 56 ครั� งที� 4 /2564  เมื�อวนัที� 11 มกราคมพ.ศ.2564 ใหไ้ดรั้บสิทธิตามระเบียบ  

   วา่ดว้ย ทุนสวสัดิการแก่สมาชิก พ.ศ.2564 ทุกคน 

5.12  เรื�องการแก้ไขปัญหาหนี�สิน ของข้าราชการตํารวจ  

เลขานุการฯ  เพื�อใหเ้ป็นไปตามนโยบายของ สนง.ตาํรวจแห่งชาติ จึงไดน้าํหนี� สินของสมาชิกที�โดนบงัคบัคดี 

อายดัเงินปันผล-เฉลี�ยคืน มาเพื�อแกไ้ขปัญหาใหส้มาชิก  (ตามรายชื�อที�แนบ) 

   จึงเสนอที�ประชุมเพื�อพิจารณา 

มติที�ประชุม       ทาํหนงัสือแจง้สมาชิกทุกหน่วย ผูต้อบรับใบเขา้ร่วมโครงการฯใหแ้นบเอกสารขอ้มูลเครดิต (NCB) 

   และเอกสารการเป็นหนี� เพื�อนาํเขา้พิจารณา 

    

 

 



  
 

5.13  เรื�องจัดทาํโครงการสนับสนุนอุปกรณ์การปฎบิัติงานของข้าราชการตํารวจ       

เลขานุการฯ   ตามที�ประชุมครั� งที�  2/2564  เมื�อวนัที� 4 ธนัวาคม 2564  ไดมี้มติที�ประชุมอนุมติัให้ดาํเนินการ 

   โครงการสนบัสนุนอุปกรณ์การปฎิบติังานของขา้ราชการตาํรวจ  นั�น จึงไดมี้หน่วยต่างๆ 

ส่งหนงัสือแจง้ความประสงคข์ออุปกรณ์ฯ  (ตามเอกสารแนบ)     

     จึงเสนอที�ประชุมเพื�อพิจารณา 

มติที�ประชุม      ในการสนบัสนุนใหเ้ป็นอุปกรณ์ไม่ไดใ้ห้เป็นเงิน,รวบรวมเอกสารทั�งหมดเสนอประธานฯอีกครั� ง 

5.14  เรื�องขอเข้าเยี�ยมชมศึกษาดูงาน 

เลขานุการฯ  ดว้ยมีหนงัสือจาก สหกรณ์ออมทรัพยก์รมพฒันาชุมชน จาํกดั  ขอความอนุเคราะห์เขา้เยี�ยมชม 

ศึกษาดุงาน ในวนัพุธที� 27 มกราคม 2564  เวลา 09.00 น.  จาํนวน 2 ท่าน 

     จึงเสนอที�ประชุมเพื�อพิจารณา 

มติที�ประชุม       รับทราบ ใหก้รรมการไม่ติดภารกิจร่วมตอ้นรับอนุมติัค่าใชจ่้ายตามเป็นจริง 

5.15  เรื�องพจิารณาบุคลากรดีเด่นประจําไตรมาส 1 

เลขานุการฯ        ตามที�สหกรณ์ไดพ้ิจารณาบุคลากรดีเด่นทุกๆรอบไตรมาส นั�น  สาํหรับครบไตรมาสที� 1 

ระหวา่งเดือน  ตุลาคม –ธนัวาคม 2563  จึงไดเ้สนอคณะกรรมการเพื�อพิจารณา กรรมการ, 

เจา้หนา้ที� และสมาชิก  เป็นบุคลากรดีเด่นประจาํไตรมาส ดงักล่าว 

    จึงเสนอที�ประชุมเพื�อพิจารณา                                                     

มติที�ประชุม       กรรมการ ไดแ้ก่ ด.ต.กฤษฎา เตวชิชะนนท,์ เจา้หนา้ที� ไดแ้ก่ นางรัตนา วเิศษวงศ ์,สมาชิกไดแ้ก่ 

   ด.ต.นฤนาถ  นาคเวช  สภ.ท่าฉาง 

5.16  เรื�องแก้ไขระเบียบว่าด้วย เงินสวสัดิการแก่สมาชิก 

เลขานุการฯ   เพื�อใหเ้ป็นไปตามมติที�ประชุมครั� งนี�   ระเบียบวาระที� 5.11 มีมติใหท้บทวนระเบียบวาระประชุม 

   คณะกรรมการดาํเนินการชุดที� 54 ประชุมครั� งที� 4/2562 เมื�อวนัที� 16 มกราคม 2562 ระเบียบวาระที�  

   6.5 เรื�องการโอนสภาพสมาชิกระหวา่งสหกรณ์โดยใหส้มาชิกที�ขอโอนสภาพสมาชิกมาจากสหกรณ์ 

   อื�น ตั�งแต่การประชุมคณะกรรมการดาํเนินการชุดที� 54 ประชุมครั� งที� 4/2562 เมื�อวนัที� 16 มกราคม  

   2562 จนถึง การประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ ชุดที� 56 ครั� งที� 4 /2564  เมื�อวนัที� 11 มกราคม 

   พ.ศ.2564 ใหไ้ดรั้บสิทธิตามระเบียบ วา่ดว้ย ทุนสวสัดิการแก่สมาชิก พ.ศ.2564 ทุกคน 

    จึงมีความจาํเป็นตอ้งแกไ้ขระเบียบ วา่ดว้ย ทุนสวสัดิการแก่สมาชิก พ.ศ.2564 

    จึงเสนอที�ประชุมเพื�อพิจารณา 

มติที�ประชุม     เห็นชอบใหแ้กไ้ขระเบียบ วา่ดว้ย ทุนสวสัดิการแก่สมาชิก พ.ศ.2564 โดยใหเ้พิ�ม 16  ตามร่างที�เสนอฯ 

 

 



  
 

5.17  เรื�องสมาชิกผดินัดชําระหนี� 

เลขานุการฯ    ตามมติที�ประชุมครั� งที� 3/2564 เมื�อวนัที� 18 ธนัวาคม 2563  มีมติในกรณีที�สมาชิกผดินดัชาํระหนี�   

     หากสมาชิกยื�นกูต้อ้งใหส้มาชิกชาํระเป็นปกติ 3 เดือน  จึงจะยื�นกูไ้ด ้นั�น 

              สมาชิกจึงไดร้้องขอวา่กรณีสมาชิกขอยื�นกูโ้ควิด-19 ไม่ตอ้งรอถึง 3 เดือน ไดห้รือไม่จึงขอหา 

     จึงเสนอที�ประชุมเพื�อพิจารณา 

มติที�ประชุม         พิจารณาแลว้ กรณีสมาชิกยื�นกูโ้ควดิเมื�อสมาชิกผดินดัชาํระหนี�  ให้สมาชิกชาํระหนี� เป็นปกติ 

     1 เดือน  จึงจะยื�นกูไ้ด ้นั�น ส่วนยื�นกู ้สามญั และ ฉุกเฉิน ใหส้มาชิกชาํระเป็นปกติ 3 เดือน   

5.18 เรื�องการตรวจสุขภาพข้าราชการบํานาญ 

เลขานุการฯ  สหกรณ์ฯร่วมกบัตาํรวจภูธรจงัหวดั ไดจ้ดัโครงการตรวจสุขภาพประจาํปีให้แก่ขา้ราชการตาํรวจ 

   ที� เกษียณอายุราชการแล้ว เพื�อส่งเสริมสุขภาพให้แก่ข้าราชการตํารวจบํานาญ จึงจําเป็นที� 

  จะตอ้งสาํรวจขอ้มูลเบื�องตน้เพื�อจะไดแ้จง้แก่ทางโรงพยาบาลที�มาทาํการตรวจสุขภาพไดท้ราบ โดย 

  กาํหนดการตรวจประมาณตน้เดือนกุมภาพนัธ์ 2564 ส่วน วนั เวลา สถานที� จะแจง้ใหท้ราบอีกครั� ง  

     จึงเสนอที�ประชุมเพื�อพิจารณา 

มติที�ประชุม      ใหท้าํหนงัสือถึงขา้ราชการบาํนาญทุกคนเพื�อตอบรับโครงการฯภายในวนัที� 20 มกราคม 2564 

 

ระเบียบวาระที� 6.  เรื�องอื�น ๆ ตามแต่จะมีผู้เสนอ 

ผู้เสนอฯ             - ไม่มี- 

     จึงเสนอที�ประชุมเพื�อทราบ 

มติที�ประชุม.          – ไม่มี - 

 

ระเบียบวาระที� 7  เรื�องรับรองรายงานการประชุม 

เลขานุการฯ เสนอคณะกรรมการเพื�อรับรองรายงานการประชุมชุดที� 56 ครั� งที�  4  วนัที�  11  ธนัวาคม 2564 

       จึงเสนอที�ประชุมเพื�อรับรองรายงานการประชุม. 

มติที�ประชุม       รับรองรายงานการประชุมชุดที� 56 ครั� งที�  4  วนัที�  11  ธนัวาคม 2564 

 

 

เลิกประชุม   15.40  น. 

         

          (ลงชื�อ)ร.ต.อ.สุวทิย ์  มากดว้ง    ประธานในที�ประชุม 

                     (ลงชื�อ)ด.ต.วรศกัดิ�   ร่มโพธิ� ทอง  เลขานุการ/จดบนัทึก 


