
  

รายงานประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 
ชุดท่ี 56  คร้ังท่ี  6/2564 

วนัพุธท่ี  10  กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2564  เวลา 13.00  น. 
ณ  หอ้งประชุมสหกรณ์ออมทรัพยต์  ารวจสุราษฎร์ธานี  จ  ากดั 

 

ระเบียบวาระที่  1  เร่ืองท่ีประธานแจง้ใหท้ี่ประชุมทราบ 
ระเบียบวาระที่  2  เร่ืองติดตามความกา้วหนา้ท่ีประชุมคร้ังก่อน     
ระเบียบวาระที่  3  เร่ืองรับทราบรายงานของหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง 
ระเบียบวาระที่  4  เร่ืองเพื่อทราบ 

4.1  เร่ืองรายงานสถานภาพสมาชิกต่างจงัหวดั 
 4.2  เร่ืองแถลงรายการใหเ้งินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉินแก่สมาชิก  
  4.3  เร่ืองการจ่ายเงินกูส้ามญั 
  4.4  เร่ืองการเปลี่ยนแปลงค่าหุน้รายเดือน 
   4.5  เร่ืองแถลงเงินกองทุนช่วยเหลือสมาชิกกรณีถูกออกจากราชการ 
              4.6  เร่ืองจ่ายเงินกองทุนเพื่อสวสัดิการแก่สมาชิก 
                         4.7  เร่ืองการจ่ายเงินทุนสาธารณะประโยชน ์
   4.8  เร่ืองแถลงรายการรับ – จ่ายเงินของสหกรณ์ และงบทดลองประจ าเดือน 
  4.9  เร่ืองรับทราบสมาชิกคงเหลือประจ าเดือน  
   4.10  เร่ืองแจง้ก  าหนดการเขา้ตรวจสอบกิจการและฐานะการเงินของสหกรณ์ 
   4.11  เร่ืองสมาชิกลาออกจากราชการ 
ระเบียบวาระที่  5  เร่ืองเพื่อพิจารณา 
   5.1  เร่ืองรับสมคัรสมาชิกสมทบเขา้ใหม่ 
     5.2  เร่ืองรับสมคัรสมาชิกสามญัเขา้ใหม่ 
   5.3  เร่ืองขอโอนสภาพสมาชิกระหว่างสหกรณ์ 
   5.4  เร่ืองสมาชิกลาออกจากสหกรณ์ 

5.5  เร่ืองสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพ 
5.6  เร่ืองสมาชิกผิดนดัค่างวดช าระหน้ี 
5.7  เร่ืองสมาชิกขอพกัช าระหน้ี 
5.8  เร่ืองสมาชิกมีค  าสั่งใหอ้อกจากราชการ 
5.9  เร่ืองการพน้สภาพของสมาชิก(น.ส.ขวญัตา  แพเรือง)   
5.10  เร่ืองการถอนเงินฝากของสมาชิกเพื่อช าระหน้ีของสมาชิก 
5.11  เร่ืองแกไ้ขระเบียบ ว่าดว้ยการใหเ้งินกูแ้ละดอกเบ้ียเงินกู ้พ.ศ.2563 
5.12  เร่ืองการใหเ้งินกูส้ามญัเพื่อประกอบอาชีพเสริม 
5.13  เร่ืองขอรับเงินสวสัดิการ (ราย ร.ต.ต.วิเชียร พงศสุ์วรรณ) 
5.14  เร่ืองพิจารณาเงินกูพ้ิเศษราย พ.ต.ท.ธีรเดช   ไชยประสิทธ์ิ 
5.15  เร่ืองขอเชิญ ประชุม/อบรม/สัมมนา  
 
 
 
 



  
 
 
 

6.16  เร่ืองจดัท าโครงการอบรมเจา้หนา้ที่ประจ าหน่วย 
6.17  เร่ืองจดัท าโครงการอบรมคณะกรรมการเจา้หนา้ที่และผูต้รวจสอบกิจการ 
5.18  เร่ืองสัญญาจา้งงานเจา้หนา้ 
5.19  เร่ืองขอไถ่ถอนจ านอง  

ระเบียบวาระที่ 6.  เร่ืองอื่น ๆ ตามแต่จะมีผูเ้สนอ 
ระเบียบวาระที่ 7.  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม  ชุดที่ 56  คร้ังท่ี 6 วนัที่ 10 กุมภาพนัธ์ 2564 
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          รายงานประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 
         ชุดท่ี 56   คร้ังท่ี  6/2564  วนัท่ี   10  กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2564   เวลา  13.00 น. 

 ณ  หอ้งประชุมสหกรณ์ออมทรัพยต์  ารวจสุราษฎร์ธานี จ  ากดั 
                                     *********************************************************  

กรรมการมาประชุม  11 คน  ไดแ้ก่ 
1. ร.ต.อ.สุวิทย ์  มากดว้ง  ประธานกรรมการ  
2. ร.ต.ต.วรานนท ์ รักษห์นู  รองประธาน   
3. ด.ต.จิรศกัด์ิ  เรืองเวช  รองประธาน 
4. ร.ต.อ.หญิงลภสั บุญเรือง  เหรัญญิก 
5. ด.ต.วรศกัด์ิ  ร่มโพธ์ิทอง เลขานุการ  
6. พ.ต.ท.ธงชยั  ทองใหญ่ กรรมการ  
7. ด.ต.กฤษฎา  เตวิชชะนนท ์ กรรมการ  

 8. ด.ต.อรุณ  เกิดแกว้  กรรมการ 
 9. ด.ต.ธเนศ  พงศจ์นัทร์เสถียร กรรมการ 
 10. ด.ต.สุริยะ  ดว้งคง  กรรมการ  

11. ด.ต.วีระโชติ  อ่อนเอ่ียม กรรมการ 
 

 

ผูเ้ขา้ร่วมประชุม  3   คน  ไดแ้ก่ 
  1.นายประทกัษ ์  เพชรวารินทร์ ผูจ้ดัการ 
  2.นางวรรณดี                   ทองสง่า              หวัหนา้ธุรการ 
  3.น.ส.กนัยารัตน ์ ราโชกาญจน ์ นกัวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
  
เร่ิมประชุมเวลา   13.00  น.  

                คณะกรรมการด าเนินการ  จ  านวน   11  คน   มาประชุมจ านวน  11  คน   ครบองคป์ระชุม 
ร.ต.อ.สุวทิย์  มากด้วง   ต าแหน่ง  ประธานกรรมการ   ท าหนา้ท่ีประธานในท่ีประชุม กล่าวเปิดประชุมตาม 
ระเบียบวาระดงัต่อไปน้ี  
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ระเบียบวาระที่   1 เร่ืองท่ีประธานแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบ 
ประธานฯ            - วนัน้ี ไดมี้ธนาคารออมสินเขา้ร่วมประชุมไดต้กลงร่วมกนัเพ่ือแกไ้ขช่วยเหลือสมาชิกท่ีมีหน้ี 

อยูก่บัสหกรณ์ โดยท่ีประชุมตกลงร่วมกนัว่าจะตั้งกรรมการร่วมกนัเพ่ือร่วมกนัแกไ้ขปัญหา 
หน้ีสินของสมาชิก 
- วนัท่ี 15-17 กุมภาพนัธ ์2564 คณะผูต้รวจการสหกรณ์ แจง้ก  าหนดการเขา้ตรวจสอบกิจการ 

และการเงินของสหกรณ์ จึงแจง้ใหเ้จา้หนา้ท่ีทุกฝ่ายจดัเตรียมเอกสารใหเ้รียบร้อยดว้ย 

ที่ประชุม  รับทราบ  
 
ระเบียบวาระที่ 2. เร่ืองตดิตามผลความก้าวหน้า ตามมตทิีป่ระชุมคร้ังก่อน 
เลขานุการฯ 2.1 เร่ืองตดิตามสมาชิกที่ผดินดัช าระหนีแ้ละยงัคงค้างส่งค่างวด ประจ าเดือน ธันวาคม 2563 
        ฝ่ายติดตามทวงหน้ีไดติ้ดตามอยา่งเคร่งครัดแลว้ ตามรายละเอียด ดงัน้ี(ตามเอกสารแนบ) 
   1. สงักดัสมาชิกในจงัหวดั   จ  านวน       6 ราย     ติดตามได ้     1  ราย    คงคา้ง     5  ราย  
   2. สงักดัสมาชิกต่างจงัหวดั  จ  านวน      3 ราย      ติดตามได ้     2 ราย     คงคา้ง    1  ราย 
   3. สงักดั ขา้ราชการบ านาญ  จ  านวน      8  ราย     ติดตามได ้    7 ราย     คงคา้ง     1  ราย 
    4. สงักดั สมาชิกสมทบ จ านวน             1  ราย      ติดตามได ้     - ราย    คงคา้ง     1  ราย 

                   จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ 
มตทิี่ประชุม       รับทราบ 

             2.2 สมาชิกถูกบงัคบัคดี และล้มละลาย  จ านวน  17 ราย ดังนี ้
        2.1 สมาชิกลม้ละลาย 
     2.1.1 ร.ต.ต.ศกัด์ิชาย  ชาติแกว้   ไดเ้สียชีวติเม่ือ 23 มิ.ย.2561  
    2.1.2 ด.ต.วินยั  ช่วยผดุง 
     2.1.3 ด.ต.มีนา  บุญม ี
       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  สมาชิกถกูพิทกัทรัพย ์
   2.2.1  พ.ต.อ.ฉลอง  ทองศรีสงัข ์ 
               2.2.2  ด.ต.พินิจ  วงศจิ์นดา 
  2.2.3  ด.ต.คธายทุธ  ชาตวิทยา 
  2.2.4  พ.ต.ท.ศิวนาถ  ลอดคูบอน 

2.2.5  ด.ต.ไพรวลัย ์ วิไลวลัย ์
2.2.6  ด.ต.สญัญา  ไกรเจริญ 
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    2.3  สมาชิกถกูอายดัทรัพยข์ายทอดตลาด 
   2.3.1  ร.ต.อ.หญิง ศิริกรณ์   รัฐศิริกาญจน ์   

     2.3.2  พ.ต.ท.ส ารวล  เพชรสถิต  
      2.3.3  พ.ต.อ.ปวร  พรพรหมมา 

    2.3.4  พ.ต.ท.สุทิน  ยอ้ยสวสัด์ิ 
   2.3.5  ด.ต.พงศศ์กัด์ิ  กุลเพง็  

-  เมื่อว ันท่ี 27 มกราคม 2564  เจ้าหน้าท่ี นายสุว ัฒน์ฯ ได้ไป ร่วม ขายทอดตลาดท่ีดิน นัดท่ี 1  
ราย พ.ต.อ.ปวร  พรพรหมมา  ณ ส านกังานบงัคบัคดีจงัหวดัสุราษฏร์ธานี  ไม่มีผูซ้ื้อทรัพย ์และนดัท่ี 2
วนัท่ี 17  กุมภาพนัธ ์ 2564 

-  เมื่อวนัท่ี 9  กุมภาพนัธ ์2564  เจา้หนา้ท่ี นายสุวฒัน์ฯ ไดไ้ปประชุมเจา้หน้ีราย ด.ต.สญัญา  ไกรเจริญ 
ณ.กองบังคับคดีล้มละลาย 5  ประชุมเจ้าหน้ีคร้ังแรก จ  าเลยแถลงต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย ์ 
ขอประนอมหน้ีก่อนลม้ละลาย ติดต่อขอช าระหน้ี ธนาคารกรุงไทยนดัประชุมคร้ังต่อไป 22 เม.ย.2564           
และ ยืน่ค  าขอรับช าระหน้ีราย ร้อยต ารวจเอกปฏิคม  ละลา เรียบร้อยแลว้ นัดตรวจค าขอรับช าระหน้ี 
วนัท่ี 31  มีนาคม 2564 เวลา 10:00 น. ครับ 

- สมาชิกรายอ่ืนๆในเดือน มกราคม 2564 ไม่มีการเคล่ือนไหว แต่อยา่งใด 

                         จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ 
มตทิี่ประชุม        รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองรับทราบเร่ืองของหน่วยงานที่เกีย่วข้อง 

   ส านกังานสหกรณ์จงัหวดั  
ผูเ้สนอฯ : น.ส.กนัยารัตน ์ ราโชกาญจน ์นกัวิชาการสหกรณ์ช านาญการ แจง้ต่อท่ีประชุมดงัน้ี 

1. ในการจดัจา้งเจา้หนา้ท่ี นั้น  สหกรณ์ควรมกีารทบทวนสญัญาจา้งและหลกัประกนัการท างานของ
เจา้หนา้ท่ี ใหเ้ป็นไปตามระเบียบว่าดว้ยเจา้หนา้ท่ีของสหกรณ์ ทั้งน้ี  สหกรณ์ควรทบทวนระเบียบดงักล่าวฯ 
ใหส้อดคลอ้งกบักฏหมายแรงงาน ทั้งดา้นการจดัจา้ง การจดัหลกัประกนัการท างาน  และการใหส้วสัดิการ
ต่างๆท่ีเจา้หนา้ท่ีพึงไดรั้บตามกฎหมาย 

2. ตามท่ี ไดแ้จง้ในคร้ังก่อน เก่ียวกบัระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าดว้ยผูต้รวจสอบกิจการสหกรณ์ 
และ ตาม พรบ.สหกรณ์ (ฉบับท่ี3)พ.ศ.2562 มาตรา 89/2  ซ่ึงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ออก 
กฏกระทรวง เก่ียวกับการด าเนินงานและการก ากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพยแ์ละสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน 
มาแลว้นั้ น  จึงขอให้คณะกรรมการร่วมกันศึกษา และพิจารณาการด าเนินงานต่างๆ ให้เป็นไปตาม 
กฏกระทรวงก าหนด  รวมถึงการทบทวนขอ้บงัคบัของสหกรณ์ เพื่อเสนอขอแกไ้ขต่อท่ีประชุมใหญ่ต่อไป 

3.การแกไ้ขเพ่ิมเติมระเบียบว่าดว้นสวสัดิการสมาชิก พ.ศ.2563 ขอใหท้างคณะกรรมการมีการ 
ทบทวนระเบียบดังกล่าวให้สอดคลอ้งกับ ข้อบังคับและระเบียบอ่ืนๆท่ีมีอยู่ก่อน   ในส่วนของการจ่าย
สวสัดิการยอ้นหลงั เห็นควรชลอการจ่าย จนกว่าไดส่้งให้นายทะเบียนรับทราบ เผือ่ในกรณีท่ีนายทะเบียน
สหกรณ์อาจจะขอใหท่้านทบทวนระเบียบดงักล่าว 
   

ผู้ตรวจสอบกจิการ 
เลขานุการฯ  ผูต้รวจสอบกิจการ พ.ต.ท.หญิงจินตนา  สิทธิฤทธ์ิ  และ ร.ต.อ.นฤคม  คุ่ยยกสุย  ไดด้  าเนินการ 
   ตรวจสอบเอกสารประจ าเดือน  มกราคม 2564   จึงไดร้ายงาน ดงัน้ี     

   จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ. 
มตทิี่ประชุม รับทราบ 
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รายงานการตรวจสอบกิจการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจสุราษฎร์ธานี จ ากัด 

ประจ าเดือน มกราคม 2564 

เรียน  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยต์  ารวจสุราษฎร์ธานี จ  ากดั 
 ตามท่ีท่ีประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2563  ได้เลือกตั้งให้ข้าพเจ้า  พ.ต.ท.หญิง จินตนา  สิทธิฤทธ์ิ  และ 
ร.ต.อ.นฤคม คุ่ยยกสุย  เป็นผูต้รวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพยต์  ารวจสุราษฎร์ธานี จ  ากดั ขา้พเจา้พร้อมคณะไดเ้ขา้
ตรวจสอบกิจการประจ าเดือนมกราคม  2563  จึงขอเสนอรายการท่ีตรวจสอบ/ผลการตรวจสอบ/ขอ้เสนอแนะท่ีควร
แกไ้ข รายละเอียด ดงัน้ี 

1. วตัถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
1.1 เพื่อใหท้ราบการด าเนินงานดา้นต่าง ๆ ของสหกรณ์ออมทรัพยต์  ารวจสุราษฎร์ธานี จ  ากดั 
1.2 เพื่อแนะน าการด าเนินงานดา้นต่าง ๆ ใหเ้ป็นไปตามระเบียบและขอ้บงัคบัต่าง ๆ 
1.3 เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของสมาชิก 

2. ขอบเขตการตรวจสอบ 
2.1 ตรวจสอบงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร/ตรวจสอบงบทดลอง   
2.2 ตรวจสอบรายงานประชุม/วาระการประชุประจ าเดือน 
2.3 ตรวจสอบเงินกูพ้ิเศษราย ร.ต.อ.สนัติ  อ่อนพร้อม 
2.4 การจดัซ้ือเคร่ืองเขียนแบบพิมพ ์
2.5 การจดัจา้งเดินสายไฟพร้อมปลัก๊ในหอ้งประชุม 
2.6 ตรวจการใชย้านพาหนะของสหกรณ์ฯ 
 2.7 ตรวจสอบค่าใชจ่้ายตามงบประมาณรายการคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จ  านวน 35,590.-บาท 

 3.  ผลของการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ 
การด าเนินการตามขอ้ 2.1-2.7 สหกรณ์ด าเนินการเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย  

 4. เร่ืองอืน่ ๆ/- 
จึงเรียนมาเพื่อทราบ และด าเนินการ 

 
       พ.ต.ท.หญิง 

               (จินตนา  สิทธิฤทธ์ิ)      
           หวัหนา้ผูต้รวจสอบกิจการฯ 

                ร.ต.อ. 
              (นฤคม  คุ่ยยกสุย  ) 
              ผูต้รวจสอบกิจการฯ 
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ระเบียบวาระที่ 4    เร่ืองเพือ่ทราบ 
ผู้จดัการฯ 4.1  เร่ืองรายงานสถานภาพสมาชิกต่างจงัหวดั 
   เสนอว่าในเดือน  มกราคม 2564  สหกรณ์ มีสมาชิกซ่ึงเป็นสมาชิกต่างจงัหวดั  จ  านวน  670 ราย 

  ระหว่างเดือน    รับช าระหุน้                        จ  านวน            4,586,530.00     บาท  
   รับช าระหน้ี             จ  านวน           72,980,191.57     บาท    
  ณ วนัท่ี  31  มกราคม 2564  ทุนเรือนหุน้คงเหลือ        เป็นเงิน        353,340,460.00     บาท  
              หน้ีสินคงเหลือ            เป็นเงิน     1,392,980,434.00     บาท 

( ส่วนต่างหนีสิ้นมากกว่าหุ้น  =  1,039,639,974.00  บาท )  

    จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ. 
มตทิี่ประชุม รับทราบ 

ผู้จดัการฯ 4.2  เร่ืองรายงานการให้เงินกู้เพือ่เหตุฉุกเฉินแก่สมาชิก 
เสนอว่าในเดือน  มกราคม 2564   ไดม้ีสมาชิกขอกูเ้งินเพื่อเหตุฉุกเฉินจ านวน  325  ราย  
ตามรายละเอียดดงัน้ี 

เงินกูฉุ้กเฉินคงเหลือยกมา  ณ  31 ธนัวาคม 2563  726,689,471.09     บาท 
จ่ายเงินกูร้ะหว่างเดือน      112,965,100.00     บาท   

  รับช าระเงินกูร้ะหว่างเดือน                   77,528,268.50    บาท   
  คงเหลือ ณ  31  มกราคม 2564                  726,126,302.59     บาท 

     จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ.  
มตทิี่ประชุม  รับทราบ 
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4.3  เร่ืองรับทราบการจ่ายเงินกู้ทุกประเภท 
เลขานุการฯ  ในเดือน มกราคม 2564   ไดมี้การพิจารณาจ่ายเงินกูทุ้กประเภท ดงัน้ี 
 

วนัท่ีอนุมติั ราย จ านวนเงินขอกู ้ หกัหน้ีคา้ง  เงินท่ีจ่ายจริง 

วนัท่ี  8  มกราคม  2564 13       32,959,000.00        28,873,033.61    4,085,966.39  

วนัท่ี  8  มกราคม  2564 1          3,000,000.00           2,916,424.00              835,756.00  

วนัท่ี  15  มกราคม  2564 18       38,991,000.00        32,749,013.50           6,241,986.50  

วนัท่ี  22  มกราคม  2564 16       35,754,000.00        32,553,888.51           3,200,111.49  

วนัท่ี  29  มกราคม  2564 21       46,197,000.00        40,868,158.25           5,328,841.75  

รวม 69     156,901,000.00      137,960,517.87        31,897,446.00  

สรุปการจ่ายเงนิกู้ทั้งหมด        

เงินกูส้ามญัทัว่ไป 69     156,901,000.00      137,960,517.87        31,897,446.00  

เงินกูใ้ชค่้าหุน้ค  ้าประกนั 15       13,459,500.00  -        13,459,500.00  

เงินกูส้ามญัประสบภยั ไวรัส โควิด 219       32,300,000.00  -        32,300,000.00  

เงินกูส้ามญัเจา้หนา้ท่ี 1          3,000,000.00           2,916,424.00                83,576.00  
เงินกูส้ามญัเพื่อปิดหน้ีสถาบนัการเงินอื่น         

เงินกูส้ามญัเพื่อการศกึษา         

เงินกูส้ามญัเพ่ือซ้ืออาวุธปืน         

เงินกูส้ามญัเพ่ือซ้ือจกัรยายนต ์         

เงินยมืทดรอง         

เงินกูส้ามญัเบ้ียประกนัอคัคีภยั         

เงินกูพ้ิเศษ 1             500,000.00              177,617.95              322,382.05  

ประกนัชีวิต 2,613       12,542,400.00  -        12,542,400.00  

รวม 2,918.00 218,702,900.00  141,054,559.82  77,648,340.18  
 

 
 

    จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ 
มตทิี่ประชุม  รับทราบ 
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4.4 เร่ืองการเปลีย่นแปลงส่งค่าหุ้นรายเดือน  
เลขานุการฯ  ในเดือน  มกราคม 2564   มีสมาชิกขา้ราชการบ านาญขอเปล่ียนแปลงส่งค่าหุน้รายเดือน  3  ราย 
 

ล าดบั ทะเบียน ช่ือ - สกุล เดิมส่ง/เดือน ขอลด/บาท คงเหลือ/เดือน 

1 07233 ด.ต.ธีระวุธ  ค านวณ 2,300 2,200 100 

2 09172 ร.ต.อ.ณรัฐ  วาทีรักษ ์ 2,300 2,200 100 

3 08357 ร.ต.อ.สุคนธ ์ ยอดมณี 2,900 1,400 1,500 

  รวม   3   ราย 7,500 5,800 1,700 
 

 

    จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ 
มตทิี่ประชุม  รับทราบ 
 
4.5 เร่ืองรับทราบเงินบริจาคช่วยเหลอืสมาชิกกรณถูีกออกจากราชการ 
เลขานุการฯ   สหกรณ์มสีมาชิกท่ีมีค  าสัง่ออกจากราชการ และพน้สภาพการเป็นสมาชิก  ณ มกราคม 2564 
                      และสหกรณ์ยงัไม่ไดจ่้ายเงินกองทุนช่วยเหลือสมาชิกกรณีถกูออกจากราชการดงัน้ี 
 

ล าดบั ทะเบียน ช่ือ – สกุล สงักดั พน้สภาพ 
หน้ีคงเหลือ 

กองทุนคา้งจ่าย ท่ีน ามาค านวณ 
เพื่อใชก้องทุน 

1 09793 ด.ต.ไพรวลัย ์ วิไลวลัย ์ บ่อผดุ 20/04/2563 2,449,815.50  2,204,833.95 
2 10645 ส.ต.ต.ชชัวาลย ์ ผวิรุ่งโรจน ์ เมืองฯ 30/09/2563 1,313,954.25 656,977.13 
    รวม   2  ราย 3,763,469.75 2,861,811.08    

 

  เงินบริจาคช่วยเหลือสมาชิกกรณีถกูออกฯ  ยกมา  31  ธนัวาคม 2563                  6,297,805.42     บาท 
รับเพิม่  ตั้งแต่วนัท่ี 1- 31 มกราคม 2564                         152,100.00      บาท 
ใช้ไป ตั้งแต่วนัท่ี 1–31 มกราคม 2564                    00.00    บาท 

คงเหลอื ณ  31  มกราคม 2564                 6,449,905.42     บาท   

    จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ 

มตทิี่ประชุม  รับทราบ 
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4.6  เร่ืองการจ่ายเงินกองทุนเพือ่สวสัดิการแก่สมาชิก 
เลขานุการฯ  ในเดือน  มกราคม 2564   สหกรณ์ไดจ่้ายเงินกองทุนเพื่อสวสัดิการแก่สมาชิก    80 ราย   ไดแ้ก่ 
 

ล าดบั รายการ สงักดั จ านวนเงิน 

1 จ่าย ร.ต.ท.สมยศ  เกษณียบุตร  สวสัดิการเงินเก้ือกลูสมาชิกขา้ราชการบ านาญ บ านาญ 50,000.00 

2 จ่าย พ.ต.ต.ธชัพงศ ์ พริกคง บิดาเสียชีวิต ต่างจงัหวดั 10,000.00 

3 จ่าย นางปัญจรัตน ์ นาคบ ารุง นอนรักษาพยาบาล สหกรณ์ 2,000.00 

4 จ่าย ด.ต.หญิง พลูสุข  ชูไกรไทย  ค่านอนรักษาพยาบาล กก.สส.ภ.จว. 2,000.00 

5 น าเงินส่งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ของ สส.ชสอ.  สส.ชสอ. 81,940.00 

6 จ่าย ร.ต.อ.เอกชยั  ก าประโคน  ค่านอนรักษาพยาบาลบุตร เมืองฯ 1,000.00 

7 จ่าย ร.ต.ต.สมนึก  ศิริทรัพยจ์นนัท ์ ค่านอนรักษาพยาบาลมารดา กก.สส.ภ.จว. 3,000.00 

8 จ่าย ร.ต.ต.สมนึก  ศิริทรัพยจ์นนัท ์ มารดาเสียชีวิต กก.สส.ภ.จว. 10,000.00 

9 จ่าย ร.ต.ต.ปรีชา  หนูบุญแกว้ สวสัดิการเพื่อเกื้อกูลสมาชิกขา้ราชการบ านาญ บ านาญ 50,000.00 

10 จ่าย ด.ต.จีรวุฒ  นิลศรี จบปริญญาโท กก.สส.ภ.8 2,000.00 

11 จ่าย ร.ต.อ.เลิศชาย  อกัษรพิทกัษ ์ ค่านอนรักษาพยาบาลภรรยา บางมะเด่ือ 3,000.00 

12 จ่าย ด.ต.ตว้น  ปรีชาพร นอนรักษาพยาบาล บ านาญ 1,000.00 

13 จ่าย พ.ต.อ.ธีรพนธ ์ หนูทอง สวสัดิการเก้ือกลูขา้ราชการบ านาญ บ านาญ 50,000.00 

14 จ่าย พ.ต.ท.วิรัตน ์ พรหมสอน สวสัดิการเก้ือกลูขา้ราชการบ านาญ บ านาญ 50,000.00 

15 จ่าย ด.ต.รัฐพล  เกิดสงัข ์นอนรักษาพยาบาล เกาะพะงนั 6,000.00 

16 จ่าย ร.ต.ต.หญิง ชไมพร  ธรรมจารุวฒัน ์สวสัดิการเกื้อกูลขา้ราชการบ านาญ. บ านาญ 50,000.00 

17 จ่าย ด.ต.หญิง พิระดา  เอกสุวีรพงษ ์นอนรักษาตวัในโรงพยาบาล ศฝร.ภ.8 1,000.00 

18 จ่าย พ.ต.ท.โยธินทร์  สิทธิโยธี  ค่านอนรักษาพยาบาลมารดา พุนพิน 3,000.00 

19 จ่าย ร.ต.ท.ทนงศกัดิ์   โกษาพงษ ์ สวสัดิการเกื้อกูลสมาชิกขา้ราชการบ านาญฯ บ านาญ 50,000.00 

20 จ่าย ด.ต.วชัรินทร์  นาคบ ารุง ภรรยานอนรักษาตวัในโรงพยาบาล กก.สส.ภ.จว. 1,000.00 

21 จ่าย ร.ต.อ.บรรชา  อกัษรพิทกัษ ์ภรรยานอนรักษาตวัในโรงพยาบาล กาญจนดิษฐ ์ 3,000.00 

22 จ่าย ส.ต.ท.ยทุธพงษ ์ เร๊ะนุย้  สวสัดิการจบการศึกษาปริญญาตรี พุนพิน 1,000.00 

23 จ่าย ส.ต.ต.บุญชยั  วนวฒันสุนทร ภรรยานอนรักษาตวัในโรงพยาบาล ต่างจงัหวดั 1,500.00 

24 จ่าย พ.ต.อ.ศิรชยั   เกิดศรี บิดาเสียชีวติ เคียนซา 10,000.00 

25 จ่าย ด.ต.วิชิต  แกว้รักษา นอนรักษาตวัในโรงพยาบาล ต่างจงัหวดั 2,000.00 

26 จ่าย ร.ต.ต.พงศพ์ิพฒัน ์ ช่วยราย สวสัดิการเก้ือกลูขา้ราชการบ านาญ บ านาญ 50,000.00 

27 จ่าย พ.ต.ท.ปรีชา  พฤกษวานิช สวสัดิการเก้ือกลูขา้ราชากรบ านาญ บ านาญ 50,000.00 

28 จ่าย ร.ต.ท.แดง  บุสดี สวสัดิการเก้ือกลูขา้ราชการบ านาญฯอาวุโส บ านาญ 50,000.00 
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ล าดบั รายการ สงักดั จ านวนเงิน 

29 จ่าย ด.ต.จ  านง  วนัทา  มารดาเสีย กก.สส.ภ.8 10,000.00 

30 จ่าย นายประทกัษ ์ เพชรวารินทร์ นอนรักษาตวัในโรงพยาบาล สหกรณ์ 9,000.00 

31 จ่าย ร.ต.ต.โสภณ  สนัเพชร สวสัดิการเก้ือกลูขา้ราชการบ านาญ บ านาญ 50,000.00 

32 จ่าย พ.ต.ท.อาวุท  อรุณพนัธ ์นอนรักษาตวัในโรงพยาบาล บ านาญ 1,000.00 

33 จ่ายร.ต.ต.หญิง อารี  ตะปินา สวสัดิการขา้ราชากรบ านาญ บ านาญ 50,000.00 

34 จ่าย ร.ต.ต.กูศ้กัด์ิ  ทิพยนุ์ย้ นอนรักษาตวัในโรงพยาบาล บ านาญ 6,000.00 

35 จ่าย น.ส.ธนัญย์รัตน ์ ทิพยนุ์ย้ บิดานอนรักษาตวัในโรงพยาบาล สหกรณ์ 3,000.00 

36 จ่าย ร.ต.ต.สมโชค  สิทธิสมบูรณ์ สวสัดิการเก้ือกลูขา้ราชการบ านาญ บ านาญ 50,000.00 

37 จ่าย ร.ต.ต.นิกร  อินทรสุวรรณ  มารดาเสียชีวิต เกาะสมุย 10,000.00 

38 จ่าย พ.ต.ท.วิชยั  อาขุศิริ สวสัดิการเก้ือกลูขา้ราชการบ านาญ บ านาญ 50,000.00 

39 จ่าย ด.ต.หญิง รุ่งอรุณ  สินโพธ์ิ นอนรักษาตวัในโรงพยาบาล เมืองฯ 1,000.00 

40 จ่าย ด.ต.สุรศกัด์ิ  อินทรชูติ ภรรยานอนรักษาตวัในโรงพยาบาล กาญจนดิษฐ ์ 1,500.00 

41 จ่าย ด.ต.ประกาศ  พรหมอินทร์  สวสัดิการเก้ือกลูขา้ราชการบ านาญฯ บ านาญ 50,000.00 

42 จ่าย ด.ต.สญัญา  คงไสย  รับขวญัทายาทใหม ่ คีรีรัฐนิคม 1,000.00 

43 จ่าย ร.ต.ท.มนูญ  จ าเริญนุสิทธ์ิ สวสัดิการเก้ือกลูขา้ราชการบ านาญฯ บ านาญ 50,000.00 

44 จ่าย ร.ต.ต.ชยัยทุธ  โรจนชินบญัชร  ค่านอนรักษาพยาบาล กก.สส.ภ.จว. 2,000.00 

45 จ่าย ด.ต.ธานี  ธานินพงศ ์บุตรนอนรักษาตวัในพยาบาล เมืองฯ 1,500.00 

46 จ่าย ร.ต.ท.นพรัตน ์ ทิพยท์วีชยั สวสัดิการเก้ือกลูขา้ราชการบ านาญ บ านาญ 50,000.00 

47 จ่าย พ.ต.ท.มานพ  ทองหตัถา มารดาเสียชีวิต บ านาญ 10,000.00 

48 จ่าย ร.ต.อ.สมพร  คชไพร เงินเก้ือกลูขา้ราชการบ านาญฯ บ านาญ 50,000.00 

49 จ่าย ส.ต.ต.ปรณัฐ  จินา  ค่านอนรักษาพยาบาลบุตร เมืองฯ 1,000.00 

50 จ่าย ด.ต.ประเสริฐ  องักาบ นอนรักษาพยาบาล ต่างจงัหวดั 3,000.00 

51 จ่าย ส.ต.ท.นพพร  เยน็แจ่ม  สวสัดิการมงคลสมรส กก.สส.ภ.จว. 1,000.00 

52 จ่าย ร.ต.ท.เช้ือชาติ  ชูรอด  ค่านอนรักษาพยาบาลมารดา บ านาญ 1,000.00 

53 จ่าย ร.ต.อ.เปล่งอรุณ  ไมอินทร์ มารดานอนรักษาตวัในโรงพยาบาล ท่าชนะ 3,000.00 

54 จ่าย ร.ต.ท.สนิท  สงัขเ์รียง  ค่ารักษาพยาบาลภรรยา บ านาญ 3,000.00 

55 จ่าย ร.ต.ต.เสน่ห์  คงอ้ิว**** มารดาเสียชีวิต เวียงสระ 10,000.00 

56 จ่าย ส.ต.ต.พลากร  ลกูอินทร์ สวสัดิการมงคลสมรส บก.อก.ภ.8 1,000.00 

57 จ่าย ส.ต.ท.ธีรยทุธ  ปลอ้งใหม่ บิดารักษาตวัในโรงพยาบาล บ่อผดุ 3,000.00 

58 จ่าย ด.ต.จกัรกฤษณ์  ถ่ินหนองไทร บุตรรักษาตวัในโรงพยาบาล ศฝร.ภ.8 1,500.00 
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ล าดบั รายการ สงักดั จ านวนเงิน 

59 จ่าย ดต.หญิงดวงพร  จิรัฐติกาลกุลเวท  มารดาเสียชีวิต ศพฐ.8 10,000.00 

60 จ่าย พ.ต.อ.อาวุธ  ชูจิต  บิดาเสียชีวิต บ านาญ 10,000.00 

61 จ่าย ร.ต.อ.จีรศกัด์ิ  รัตนอาภากรณ์  มารดาเสียชีวิต บ านาญ 10,000.00 

62 จ่าย ร.ต.ท.สุวฒัน ์ อินทร์สุวรรณ  บิดาเสียชีวิต กก.สส.ภ.8 10,000.00 

63 จ่ายด.ต.เลอสรวง  กาฬสุวรรณ นอนรักษาตวัในโรงพยาบาล บ่อผดุ 5,000.00 

64 จ่าย ด.ต.เลอสรวง  กาฬสุวรรณ บุตรนอนรักษาตวัในโรงพยาบาล บ่อผดุ 2,000.00 

65 จ่าย ร.ต.อ.มงคล  มณีนอ้ย บิดานอนรักษาตวัในพยาบาล กก.สส.ภ.8 1,000.00 

66 จ่าย ร.ต.ต.ปฏิพล  เบา้ทอง  มารดาเสียชีวิต กก.สส.ภ.8 10,000.00 

67 จ่าย นายประทกัษ ์ เพชรวารินทร์ นอนรักษาตวัพยาบาลในโรงพยาบาล พุนพิน 1,000.00 

68 จ่าย พ.ต.ท.สุภาษิต  แสงจนัทร์  ค่านอนรักาาพยาบาล บ านาญ 2,000.00 

69 จ่าย ร.ต.อ.ไพรัตน ์ กระแสร์สินธุ ์ค่านอนรักษาพยาบาล บ านาญ 1,000.00 

70 จ่าย ร.ต.ต.วิวฒัน ์ เอกจิตร  ค่านอนรักษาพยาบาล บ านาญ 4,000.00 

71 จ่าย ร.ต.ต.กูศ้กัด์ิ  ทิพยนุ์ย้  ค่านอนรักษาพยาบาล บ านาญ 2,000.00 

72 จ่าย ร.ต.ท.ประวิทย ์ ม่วงพานิช ภรรยาเสียชีวิต บ านาญ 10,000.00 

73 จ่าย ร.ต.ท.ประวิทย ์ ม่วงพานิช ภรรยานอนรักษาพยาบาล บ านาญ 3,000.00 

74 จ่าย พ.ต.อ.ไวพจน ์ มีแกว้ มารดาเสียชีวติิ ศพฐ.8 10,000.00 

75 จ่าย ด.ต.พิชยั  กลบัชนะ ภรรยานอนรักษาพยาบาลของภรรยา ท่าชนะ 1,500.00 

76 จ่าย ด.ต.สุวิทย ์ แดงงาม ค่านอนรักษาพยาบาลภรรยา ขุนทะเล 3,000.00 

77 จ่าย ร.ต.ต.วิวฒัน ์ เอกจิตร  ค่านอนรักษาพยาบาลภรรยา บ านาญ 3,000.00 

78 จ่าย ด.ต.หญิง ธนาภา   ตั้นฉว้น  ค่านอนรักษาพยาบาล ต่างจงัหวดั 1,000.00 

79 จ่าย ดต.หญิงเดือนเพญ็  สุวรรณจิตต ์นอนรักษาพยาบาล ตม.สฎ 2,000.00 

80 จ่ายทายาท ด.ต.ส าราญ  ผลพนู นอนรักษาตวัในโรงพยาบาล บ านาญ 10,000.00 

                               รวม  80  รายการ   1,189,440.00 
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ทุนเพื่อสวสัดิการแก่สมาชิกยกมา   31 ธนัวาคม 2563                   10,920,822.75 บาท 
ปรับปรุงเงินรอน าส่ง ฌาปนกิจคงเหลือ เขา้กองทุนสวสัดิการ          60.00 บาท 
รับเเงินสงเคราะห์ครอบครัว ร.ต.ต.ภูมิจิตร  โชติช่วง             7.27 บาท 
รับเงินสงเคราะห์จาก สสอต. ครอบครัว พ.ต.ท.โสภณ  วิชยัสุทธิกุล        220.51 บาท  
รับเงินสงเคราะห์จาก สสอต. ครอบครัว ค.ต.ลาภ  เข็มมะลวน         288.37 บาท 
รับเงินจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครอบครัว ร.ต.ต.ชม  แท่นนิล        288.99 บาท 

       ใช้ไป   ตั้งแต่วนัท่ี 1–31  มกราคม 2564                                  1,189,440.00 บาท 
  คงเหลอื   31 มกราคม  2564                          9,732,247.89 บาท  

    จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ. 
มตทิี่ประชุม  รับทราบ  
 
                                             รายช่ือสมาชิกท่ีเสียชีวิต และสหกรณ์ยงัไม่ไดจ่้ายเงินทุนสวสัดิการแก่ทายาท 

ล าดบั ทะเบียน ช่ือ-สกุล วนัท่ีเสียชีวิต กองทุนรอจ่าย หุน้ ประกนั หน้ีท่ีคา้ง 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 ์ โพธ์ิทยั 28/08/2563 1,500,000  
 

จ่ายแลว้ - 1,500,000.- 

3 11008 ส.ต.ท.ปิยะพล วิโรจน ์ 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 ์ ทิศพ่วน   02/11/2563 1,500,000   จ่ายแลว้ 952,330.- 547,670.- 

6 05500 ด.ต.ประยรู  แสงจนัทรศิริ 16/11/2563 1,500,000   จ่ายแลว้ 688,360.- 811,640 

7 04583 ร.ต.ท.สวสัด์ิ  ปงพิทกัษ ์ 13/12/2563 1,500,000 283,550 ไม่มี 1,115,479 668,071.- 

8 07767 ร.ต.ต.วิเชียร  พงศสุ์วรรณ 25/01/2564 1,300,000 505,800 ไม่มี 179,445.- 1,626,355.- 

9 05462 ด.ต.ธีรชยั  ชูช่วย 26/01/2564 1,600,000 573,200 1,500,000 3,242,372.75 430,827.25 

10 05122 ด.ต.ส าราญ  ผลพูน 29/01/2564 1,500,000 254,100 ไม่มี 100,000.- 1,400,000.- 

    รวม   10 ราย        12,900,000         
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4.7  เร่ืองการจ่ายเงินทุนสาธารณประโยชน์ 
เลขานุการฯ  ในเดือน  มกราคม 2564   สหกรณ์ไดจ่้ายเงินทุนสาธารณประโยชน์  จ  านวน  7  รายการ 
 

ล าดบั รายการ สงักดั จ านวนเงิน 

1 จ่ายค่าพวงหรีดมารดา ร.ต.ต.นิกร  อินทรสุวรรณ เกาะสมุย 800.00 

2 จ่ายค่าพวงหรีดบิดา พ.ต.อ.ศิรชยั   เกิดศรี เคียนซา 800.00 

3 ร่วมท าบุญทอดผา้ป่าสามคัคีสอ.กระทรวงศึกษาธิการเชียงใหม่ - 1,000.00 

4 จ่ายค่าพวงหรีด พ.ต.อ.อาวุธ  ชูจิต บ านาญ 800.00 

5 จ่ายค่าพวงหรีดมารดา ด.ต.รัชกฤต  ช่ืนวิเศษ ไชยา 800.00 

6 จ่ายค่าพวงหรีดมารดา ร.ต.ต.ปฏิพล  เบา้ทอง กก.สส.ภ.8 800.00 

7 จ่ายค่าพวงหรีด ร.ต.ต.วิเชียร  พงศสุ์วรรณ บ านาญ 800.00 

   รวม  7  รายการ 5,800.00 
 

ทุนสาธารณประโยชน์  ยกมา   31 ธนัวาคม  2564           557,706.75       บาท 
ใช้ไป   ตั้งแต่  1– 31  มกราคม 2564                  5,800.00       บาท 
 คงเหลอื   31  มกราคม 2564                    551,906.75       บาท 

    จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ. 
มตทิี่ประชุม       รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 4.8  เร่ืองรับทราบการสรุปรายละเอยีดงบการเงิน   
ผู้จดัการ เสนอว่าในเดอืน มกราคม  2564  ซ่ึงได้สรุปรายละเอยีดงบการเงินประจ าเดือนอย่างย่อ ดงันี ้
 งบดุล      
สินทรัพย์      มกราคม   2564   มกราคม   2563  
 เงินสดและเงินฝากธนาคาร           95,440,678.37         373,236,853.39   
 เงินฝากสหกรณ์อ่ืน            18,211,771.00            39,389,097.68   
 เงินลงทุน          561,193,000.00         549,185,000.00   
 ลกูหน้ีระยะสั้น+ระยะยาว     7,993,394,025.07      7,395,659,863.81   
 ท่ีดินอาคารและอุปกรณ์           20,064,144.39            20,227,466.93   
 สิทธิการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์                           40.73                      1,041.41   
 สินทรัพยอ่ื์น ๆ                 264,328.03                 295,529.07   
 รวมสินทรัพย์      8,688,567,987.59      8,377,994,852.29   
หนีสิ้น       
 เงินรับฝาก       3,725,316,960.25      2,799,348,769.32   
 เงินกูย้มืภายนอก      1,430,005,300.00      2,283,210,000.00   
 หน้ีสินอ่ืน ๆ            26,664,541.20            11,923,400.17   
 รวมหนีสิ้น      5,181,986,801.45      5,094,482,169.49   
ทุน       
 ทุนเรือนหุน้      3,142,028,430.00      2,963,567,210.00   
 ทุนส ารอง          270,326,495.12         245,366,911.49   
 ทุนสะสมตามขอ้บงัคบั  อื่น ๆ           23,387,446.88            21,638,853.81   
 ก าไรสุทธิ             70,838,814.14            52,939,707.50   
 รวมทุน       3,506,581,186.14      3,283,512,682.80   
 รวมหนีสิ้นและทุน      8,688,567,987.59      8,377,994,852.29   
 งบก าไรขาดทุน     
     สะสม   เดือนนี ้ % 
 รายได ้          147,860,823.24            38,721,328.77  100.00 
 ค่าใชจ่้าย             77,022,009.10            15,817,456.84  40.84 
 ก าไรสุทธิ             70,838,814.14            22,903,871.93  59.16 
 ซ่ึงรายละเอียดต่าง ๆ ของงบการเงินตามเอกสารท่ีแนบ   
  จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ   
มตทิี่ประชุม           รับทราบ 
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เร่ืองแถลงรายการ รับ – จ่าย ของสหกรณ์และงบการเงนิประจ าเดือน  มกราคม  ดังนี ้
 

รายการ 
  ธันวาคม  2563   มกราคม  2564 

รายจ่าย รายรับ รายจ่าย รายรับ 

        เงินสดคงเหลือยกมาจากวันก่อน .00 93,749.65 .00 78,861.65 

        ธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย)์ สฎ .00 10,797.36 3,909.72 10,323.75 

        ธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย)์ ศรีวิชยั 841,844,039.38 741,628,219.85 256,467,172.95 352,434,281.23 

        ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 179,999,150.00 180,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 

        ธนาคารกรุงไทย(ออมทรัพย)์โลตสั 51,922,000.00 61,764,478.93 4,140.19 .00 

        ธนาคารกสิกรไทย(ออมทรัพย)์โลตสั 6,364,462.96 6,000,000.00 3,571,900.00 .00 

        ธนาคารออมสินออมทรัพยส์ฎ. 260,000,000.00 260,000,000.00 2,005,870.84 .00 

        ธนาคารทหารไทย (ออมทรัพย)์ 500,000.00 .00 5,401,177.07 9,000,000.00 

        ธนาคารแลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์ ออมทรัพย ์ 120,000,000.00 120,000,000.00 3,196.94 .00 

        หุน้ชุมนุมสอ.ตร.แห่งชาติ 2,006,000.00 .00 1,002,000.00 .00 

        เงินกูฉุ้กเฉิน 289,625,318.25 206,689,697.00 112,965,100.00 77,528,268.50 

        เงินกูส้ามญั 231,253,576.75 227,983,786.35 170,641,200.00 168,205,528.35 

        เงินกูส้ามญั-อาวุธปืน .00 4,428,841.25 .00 438,561.25 

        เงินกูส้ามญั - เพื่อการศึกษา .00 2,740.00 .00 2,740.00 

        เงินกูพ้ิเศษเพื่อการเคหะ .00 125,012.00 .00 118,047.00 

        เงินกูพ้ิเศษเพื่อความมัน่คง .00 228,279.50 500,000.00 244,389.97 

        เงินกูส้ามญั-ประกนัชีวิต .00 1,242,177.50 12,542,400.00 1,183,998.25 

        เงินกูส้ามญั-ประกนัอคัคีภยั .00 2,100.00 .00 2,080.99 

       ลูกหน้ีขาดสมาชิกภาพ .00 .00 .00 4,460.75 

       เงินกูพ้ิเศษเพื่อช าระหน้ีสถาบนัการเงินอื่น .00 41,072.00 .00 39,725.75 

       เงินกูส้ามญัผูป้ระสบภยัโควิด 19 158,850,000.00 41,547,300.00 32,350,000.00 8,147,681.33 

        ครุภณัฑ์ 35,590.00 .00 .00 .00 

        เคร่ืองเขียนแบบพิมพ์ 17,565.00 .00 35,278.00 .00 

        ดอกเบ้ียเงินฝากคา้งรับ .00 .00 .00 109,887.29 

        เงินทดรองจ่าย 54,258.00 59,258.00 54,528.00 54,528.00 

       ค่าเบ้ียประกนัจ่ายล่วงหนา้ .00 .00 .00 4,167.85 

       สหกรณ์ออมทรัพยน์กัสหกรณ์สุราษฎร์ธานี จ ากดั .00 .00 3,648.74 .00 

       สหกรณ์ออมทรัพยก์องบิน 7 จ ากดั .00 .00 1,384.69 .00 

       ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยต์  ารวจแห่งชาติ 1,952,657.00 .00 .00 .00 

       สหกรณ์ออมทรัพยม์หาวิทยาลยัราชภฎัสุราษ 500,000.00 .00 .00 .00 

       สหกรณ์ออมทรัพยโ์รงพยาบาลทกัษิณ จ ากดั 1,744.60 .00 .00 .00 
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       สหกรณ์ออมทรัพย ์ร.25 พนั 3 จ ากดั .00 .00 109,592.49 .00 

       สหกรณ์ออมทรัพยต์  ารวจชุมพร จ ากดั 17,582.62 .00 13,849.76 5,000,000.00 

        เงินฝากออมทรัพย ์ 31,940,619.22 27,897,812.26 22,707,809.53 18,570,351.91 

        เงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษ 98,935,579.56 221,163,758.61 88,676,089.92 157,342,187.23 

        เงินฝากประจ า 12 เดือน 21,358,524.56 141,358,524.56 11,369,313.37 8,369,313.37 

        เงินฝากออมทรัพยท์วีทรัพย ์ 10,000.00 .00 80,000.00 .00 

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

        เงินฝากประจ า 24 เดือน 3,875,327.89 3,875,327.89 23,879,812.72 23,879,812.72 

        เงินกูชุ้มนุมระยะสั้น 5,000,000.00 .00 5,000,000.00 .00 

        ตัว๋สัญญาใชเ้งินออมสิน 160,000,000.00 .00 .00 .00 

        ตัว๋สัญญาใชเ้งินแลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ 120,000,000.00 .00 120,000,000.00 120,000,000.00 

        ตัว๋สัญญาใชเ้งินธนาคาร ธ.ก.ส. 180,000,000.00 .00 50,000,000.00 .00 

       เงินกู ้สอ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัระยะสั้น 16,666,000.00 .00 16,666,000.00 .00 

       เงินกูชุ้มนุมโครงการพิเศษ 5 .00 500,000,000.00 41,666,700.00 .00 

        เงินกูม้หาวิทยาลยัมหิดลระยะกลาง 6,400,000.00 .00 25,200,000.00 .00 

        เงินรอจ่ายคืน 3,000,336.97 3,000,336.97 337,830.57 337,830.57 

        เงินปันผลคา้งจ่าย .00 .00 27,790.50 .00 

        เงินรอตรวจสอบ 8,178.00 .00 149,732.00 .00 

        เงินเฉลี่ยคืนคา้งจ่าย .00 .00 13,321.59 .00 

        เงินรอน าส่ง-สหกรณ์ต่างจงัหวดั 2,737,444.00 2,737,444.00 2,598,155.89 2,598,155.89 

        เงินรอน าส่ง-ค่าประกนัอคัคีภยั .00 3,038.80 22,754.62 19,715.82 

        ภาษีเงินไดห้กั ณ ที่จ่ายคา้งจ่าย 24,258.00 504.92 673.15 856.20 

        เงินสมทบกองทุนประกนัสังคมคา้งจ่าย               3,823.00  9,559.00               9,559.00  5,735.00 

         ค่าบ ารุงสันนิบาตสหกรณ์ 30,000.00 .00 .00 .00 

        เงินรอน าส่ง-ค่าประกนัชีวิต 32,308.99 43,084.61 42,889.86 12,588,452.43 

        เงินค่าสินไหม-รอจ่าย 2,100,000.00 2,100,000.00 600,000.00 600,000.00 

        เงินบริจาคช่วยเหลือสมาชิกถูกออกจากราชการ .00 274,900.00 .00 152,100.00 

        เงินรอช าระหน้ี .00 7,000.00 .00 7,000.00 

        ทุนเรือนหุน้ 10,126,450.00 34,673,100.00 2,075,000.00 20,023,950.00 

        ทุนสาธารณะประโยชน์ 22,200.00 .00 5,800.00 .00 

        ทุนศึกษาอบรม 34,948.20 .00 .00 .00 

        ทุนเพื่อสวสัดิการแก่สมาชิก 287,000.00 .00 1,189,440.00 865.14 

        ทุนสวสัดิการส านกังานต ารวจแห่งชาติ 735,853.72 .00 .00 .00 

        ดอกเบ้ียรับเงินใหกู้ ้ 677,868.50      38,358,778.51  287,079.50      38,900,694.04  
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        ดอกเบ้ียรับเงินฝาก .00 21,386.18 109,887.29 195,249.57 

        ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ .00 1,300.00 .00 2,400.00 

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

        รายไดเ้ฉลี่ยคืน .00 26,876.00 .00 .00 

        รายไดอ้ื่น ๆ .00 15,918.00 .00 15,754.00 

        ค่าธรรมเนียมออกสมุดเงินฝาก .00 1,850.00 .00 650.00 

        ค่าธรรมเนียมถอนเงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษ .00 3,441.52 .00 1,110.00 

        ค่าธรรมเนียมเงินกูพ้ิเศษ .00 .00 .00 2,437.95 

        ดอกเบ้ียจ่ายเงินฝากออมทรัพย ์ 204.24 .00 65.65 .00 

        ดอกเบ้ียจ่ายเงินฝากประจ า 5,233,852.45 .00 5,249,126.09 .00 

        ดอกเบ้ียจ่ายเงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษ 4,641,818.19 .00 2,361,337.77 .00 

        ดอกเบ้ียจ่ายเงินกูชุ้มนุมระยะสั้น        1,331,506.85  .00        1,316,712.33  .00 

        ดอกเบ้ียจ่ายตัว๋สัญญาใชเ้งินออมสิน 706,520.55 .00 310,684.93 .00 

        ดอกเบ้ียจ่ายเงินกูม้หาวิทยาลยัมหิดลระยะกลาง 83,112.33 .00 66,279.45 .00 

        ดอกเบ้ียจ่ายตัว๋สัญญาใชเ้งินแลนดแ์อนดเ์ฮาส์ 1,056,739.74 .00 759,945.21 .00 

        ดอกเบ้ียจ่ายเงินกูส้อ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 267,133.97 .00 222,615.21 .00 

        ดอกเบ้ียจ่ายตัว๋สัญญาใชเ้งิน ธนาคาร ธ.ก.ส. 456,616.44 .00 205,273.97 .00 

        ดอกเบ้ียจ่ายเงินกูชุ้มนุมโครงการพิเศษ 5 .00 .00 1,458,082.19 .00 

        เงินเดือนเจา้หนา้ที ่ 489,320.00 .00 489,320.00 .00 

        ค่ารักษาพยาบาล 6,000.00 .00 .00 .00 

        เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 11,400.00 .00 .00 .00 

        ค่าท างานนอกเวลา 68,647.50 .00 18,259.50 .00 

        เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน .00 .00 5,618.00 .00 

        เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม 3,823.00 .00 9,559.00 .00 

        ค่าซ่อมแซมปรับปรุงอาคารส านกังาน .00 .00 9,500.00 .00 

        ค่าซ่อมบ ารุงครุภณัฑ์ 5,243.04 .00 1,356.50 .00 

        ค่าท าความสะอาด 12,770.00 .00 12,770.00 .00 

        ค่าเบ้ียประกนัรถยนต ์ .00 .00 16,877.31 .00 

        ค่ารับรองสมาชิก 16,827.30 .00 2,967.30 .00 

        ค่าสวสัดิการแก่สมาชิก 5,700,000.00 .00 3,020,000.00 .00 

        ค่าตอบแทน 147,500.00 .00 147,500.00 .00 

        เบ้ียประชุมกรรมการ 34,500.00 .00 31,000.00 .00 

        ค่ารับรอง .00 .00 3,918.00 .00 

        ค่าใชจ่้ายประชุมใหญ่ 225.00 .00 .00 .00 
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        ค่าใชจ่้ายทัว่ไป 16,833.50 .00 19,869.00 .00 

        ค่าธรรมเนียมธนาคาร 10,269.85 .00 7,218.39 .00 

        ค่าเบ้ียเลี้ยง 800.00 .00 3,200.00 .00 

        ค่าใชจ่้ายด าเนินคดี 4,245.80 .00 .00 .00 

        ค่าไฟฟ้า 10,797.36 .00 10,323.75 .00 

        ค่าโทรศพัท ์ 2,563.72 .00 6,185.14 .00 

        ค่าน ้าประปา 365.94 .00 264.29 .00 

        ค่าธรรมเนียมไปรษณีย  ์ 17,830.00 .00 16,481.00 .00 

        ค่าใชจ่้ายเกี่ยวกบัยานพาหนะ 2,700.00 .00 4,932.69 .00 

        ค่าตอบแทนนกัศึกษาฝึกงาน 4,900.00 .00 6,400.00 .00 

        ค่าน ้ามนั 8,643.20 .00 6,480.10 .00 

        ค่าของใชส้ านกังาน 9,552.00 .00 8,082.00 .00 

        ค่าเช่าและพฒันาเวบ็ไซด ์ .00 .00 6,000.00 .00 

        ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 4,543.43 .00 3,252.07 .00 

        เงินสดคงเหลือยกไปวันต่อไป 78,861.65 .00 62,808.01 .00 

รวม 2,829,397,332.22 2,829,397,332.22 1,076,272,253.75 1,076,272,253.75 
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4.9  เร่ืองรับทราบสภาพสมาชิกคงเหลอื 
เลขานุการฯ     เสนอว่า ณ  วนัส้ินเดือน มกราคม  2564    มีจ  านวนสมาชิกคงเหลือจ านวน   4,641 ราย 
                        ตามรายละเอียด  ดงัน้ี  

รายการ 
จ านวนสมาชิก 

สามญั / คน สมทบ / คน 
ยอดยกมา  ณ  31  ธนัวาคม 2563 4,018 623 

รับเขา้ใหม่ระหว่างเดือน   20 3 

  -   ลาออกระหว่างเดือน – โอนออก- พน้สภาพ –เสียชีวิต    2 2 

คงเหลือ ณ ส้ินเดือน  มกราคม 2564 4,036 624 

รวมทั้งส้ิน 4,660 

      จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ 
มตทิี่ประชุม      รับทราบ 
 
4.10  เร่ืองสมาชิกลาออกจากราชการ 
เลขานุการฯ      ดว้ยในเดือนมกราคม 2564 ไดม้ีสมาชิกลาออกจากราชการ 2 ราย ไดแ้ก่  
                                 1.ร.ต.ท.วิชยั  บุญนวล  ทะเบียนสมาชิก 06877  สงักดั  สภ.ท่าชนะ  ลาออกจากราชการ    
                         เน่ืองจากปัญหาสุขภาพ ตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2563  มีรายละเอียดสมาชิก ดงัน้ี 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                               จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ 
มตทิี่ประชุม     รับทราบ 
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เลขานุการฯ      2. ด.ต.สุขสนัต ์ ชูแกว้  ทะเบียนสมาชิก 5760 สงักดั  สภ.ท่าชี ลาออกจากราชการ เน่ืองจากเพื่อดูแล 
                         มารดาและเพื่อประกอบอาชีพอ่ืน  ตั้งแต่วนัท่ี 1 กุมภาพนัธ ์2564  มีรายละเอียดสมาชิก ดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ 
มตทิี่ประชุม      รับทราบ 
 

4.11  เร่ืองแจ้งก าหนดการเข้าตรวจสอบกจิการและฐานะการเงินของสหกรณ์ 
เลขานุการฯ        ดว้ยมีหนงัสือจากส านกังานสหกรณ์จงัหวดั แจง้ก  าหนดการของคณะผูต้รวจการสหกรณ์เขา้ 
   ตรวจสอบกิจการและฐานะการเงินของสหกรณ์ในระหว่างวนัท่ี 15-17 กุมภาพนัธ ์2564 จึง 
   ขอใหส้หกรณ์ไดด้  าเนินการจดัเตรียมเอกสารต่างๆ ไดแ้ก่ สมุดบนัทึกรายงานการประชุมใหญ่ 
   สมุดรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ขอ้บงัคบั ระเบียบ งบการเงิน 5 ปี ยอ้นหลงั สญัญาจา้ง 
   เจา้หนา้ท่ี สญัญาค ้าการท างาน ทะเบียนหุน้ ทะเบียนสมาชิก  และอ านวยความสะดวกแก่คณะผู ้
   ตรวจการสหกรณ์หากมีการร้องขอเอกสารเพ่ิมเติม 

    จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ 
มตทิี่ประชุม       รับทราบ 

4.12  เร่ืองขอความร่วมมอืด าเนินการจดัสวสัดกิารด้านการสหกรณ์ออมทรัพย์  
เลขานุการฯ   ดว้ยส านกังานต ารวจแห่งชาติขอความร่วมมือใหส้หกรณ์ออมทรัพยใ์นสงักดัส านกังานต ารวจ

แห่งชาติ ด  าเนินการจดัสวสัดิการใหก้บัสมาชิก ด าเนินการตามมติของคณะกรรมการแกไ้ขปัญหา 
หน้ีสินขา้ราชการต ารวจและลกูจา้ง และปรับปรุงฐานขอ้มลูสมาชิกใหม้ีความสมบูรณ์ 

    จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
มตทิี่ประชุม      รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่  5  เร่ืองเพือ่พจิารณา 
5.1  เร่ืองรับสมคัรสมาชิกสมทบเข้าใหม่ 
เลขานุการฯ    เสนอในเดือน มกราคม 2564  มีผูย้ืน่ความจ านงขอสมคัรเขา้เป็นสมาชิกสมทบ    3 ราย ไดแ้ก่ 
 

ล าดบั ทะเบียน  ช่ือ -สกุล อาย ุ ท่ีอยู ่ ผูรั้บรอง/ทายาท 

1 11152 นายกุลวตั  บุญเกตุ 25  อ.เมืองฯ   จ.ส.ฎ. บุตร ด.ต.สุวรรณ บุญเกตุ 

2 11153 น.ส.จุฑารัตน ์ เพชรทอง 35 อ.ท่าฉาง   จ.ส.ฎ. บุตรร.ต.ท.ประดิษฐ ์เพชรทอง 

3 11154 นางสุภาพร  จ่ายเกิด 59 อ.กาญจนดิษฐ ์จ.สฎ. ภรรยา ร.ต.อ.เสรี จ่ายเกิด 

            
 

                                 จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
มตทิี่ประชุม    อนุมติัรับเขา้เป็นสมาชิกสมทบไดท้ั้ง 3 ราย 
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5.2  เร่ืองรับสมคัรสมาชิกสามญัเข้าใหม่ 
เลขานุการฯ     เสนอว่าในเดือน  มกราคม 2564    มีผูย้ืน่ขอสมคัรเขา้เป็นสมาชิกสามญั  จ  านวน   20  ราย 
                         ซ่ึงไดต้รวจสอบเอกสารครบถว้นและถกูตอ้งตามระเบียบแลว้   ดงัน้ี 
 

ล าดบั ทะเบียน ช่ือ - สกุล หน่วย เงินเดือน หุน้/เดือน สอ. หุน้ หน้ี 

1 11155 พ.ต.อ.วิทยา วงัส์ด่าน ภ.จว.สฎ. 74,320 4,500.00  -     

2 11156 ร.ต.อ.จตุพล พรหมอินทร์ ท่าฉาง 30,220 1,700.00  -     

3 11157 ด.ต.ช านาญ จนัทร์ทอง บ านาญ 39,000 500.00  -     

4 11158 ด.ต.อุรุพงศ ์ไทยช านะ ขนุทะเล 28,880 1,600.00 ตร.แห่งชาติ 272,550 652,537 

5 11159 ร.ต.ต.สิรภพ หวลกสินธ์ุ ภ.จว.สฎ. 15,290 1,500.00  -     

6 11160 ด.ต.อ  านาจ คงชู เมืองฯ 24,680 5,000.00 ระนอง 215,000  - 

7 11161 ส.ต.ท.คณิศร อ่อนนวล ไชยา 13,070 800.00 ศฝร.ภ.8 214,900 1,166,674 

8 11162 ส.ต.ท.เรืองฤทธ์ิ จริตงาม ศฝร.ภ.8 14,320 800.00  -     

9 11163 ส.ต.ต.ศุภณัฐ สมใจหมาย เกาะเต่า 11,180 1,000.00 ศฝร.ภ.8 10,800  - 

10 11164 ส.ต.อ.วโิรจน ์อยูศ่รี ดอนสัก 15,540 1,000.00  -     

11 11165 ส.ต.ท.พงสกร ธรฤทธ์ิ ชยับุรี 12,890 800.00 ศฝร.ภ.8 49,300  - 

12 11166 ส.ต.อ.ธนกร คงหอม บา้นนาสาร 17,790 1,100.00 ยะลา 278,600 905,095 

13 11167 ส.ต.อ.นิธิกร บุญประกอบ ท่องเที่ยว 15,800 800.00  -     

14 11168 ส.ต.ท.จิรวฒัน์ ลิขิตเทพินทร์ ท่าฉาง 13,070 1,000.00  -     

15 11169 ส.ต.ท.ฤทธิเกียรติ คงกลบั ท่องเที่ยว 14,560 800.00  -     

16 11170 ส.ต.อ.ธีรวุฒิ ดีเจย กาญจนดิษฐ์ 15,800 1,000.00 พงังา 157,800 709,178 

17 11171 ส.ต.ท.ปวเรศ วรินทรเวช เกาะสมุย 13,070 900.00  -     

18 11172 ส.ต.ท.อติชาต สืบสุข คีรีรัฐนิคม 13,310 900.00  -     

19 11173 ด.ต.ธนทสัว ์ธนาลอนอนนัต ์ ท่องเที่ยว 33,000 1,800.00 กองปราบ 372,500 1,546,360 

20 11174 พ.ต.ท.วิทวสั  เพช็รรักษ ์ คีรีรัฐนิคม 33,560 2,000.00 ต ารวจน ้า 510,000 2,493,324 

   รวม  20  ราย 29,500.00       
 
 

    จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
มตทิี่ประชุม     อนุมติัรับเขา้เป็นสมาชิกทั้ง 20  ราย
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5.3  เร่ืองขอโอนสภาพสมาชิกระหว่างสหกรณ์ 
เลขานุการฯ  ดว้ยในเดือน มกราคม 2563   มีสมาชิกประสงคข์อโอนสภาพสมาชิกเขา้   8  ราย     
  

ล าดบั ทะเบียน ช่ือ-สกุล สังกดั ทุนเรือนหุน้ หน้ีเงินกู ้   ยา้ยจาก สอ ภาระค ้า 

1 11158 ด.ต.อุรุพงศ ์ไทยช านะ ขนุทะเล 272,550 652,537.00 ตร.แห่งชาติ 1 

1.บ.อยธุยาแคปปิตอล  15,746.- อยูใ่นกระบวนการทางกฎหมาย / 2.บ.เอส 11 กรุ๊ป จ ากดั 397.- หน้ีคา้งช าระเกิน 90 วนั 

  

2 11160 ด.ต.อ  านาจ คงชู เมืองฯ 215,000  - ระนอง  - 

1.ธ.กรุงศรีอยธุยา  138,523.- ปกติ / 2. ธ.กรุงศรีอยธุยา  67,883.- ปกติ / 3.ธ.กรุงไทย  7,034.- ปกติ 

  

3 11165 ส.ต.ท.พงสกร ธรฤทธ์ิ ชยับุรี 49,300  - ศฝร.ภ.8  - 

 1.ธ.ไทยพาณิชย ์ 15,000.- ปกติ  

  

4 11163 ส.ต.ต.ศุภณัฐ สมใจหมาย เกาะเต่า 10,800  - ศฝร.ภ.8  - 

 1.ตรวจสอบแลว้ไม่มีหน้ีในขอ้มูลเครดิต 

  

5 11166 ส.ต.อ.ธนกร คงหอม บา้นนาสาร 278,600 985,142.00 ยะลา  - 

1.บ.อิออน 20,702.-ปกติ / 2. อิออน  21,961.- ปกติ  / 3.บ.กรุงไทย  66,809.- ปกติ  

  

6 11161 ส.ต.ท.คณิศร อ่อนนวล ไชยา 214,900 1,166,674.00 ศฝร.ภ.8  - 

1.บ.อยธุยาแคปปิตอล  4,755.- ปกติ / 2.บ.กรุงไทย 6,945.- ปกติ / 3.บ.เงินติดลอ้ 2,129,275.- ปกติ / 4. บ.เงินติดลอ้ 421,737.-ปกติ 

 5. บ.โตโยตา้  765,695.- ปกติ  

  

7 11170 ส.ต.อ.ธีรวุฒิ ดีเจย กาญจนดิษฐ์ 157,800 709,178.00 พงังา  - 

1.ธ.ธนชาต  71,138.- ปกติ  

  

8 11173 ด.ต.ธนทสัว ์ธนาลอนอนนัต ์ ท่องเที่ยว 372,500 1,564,360.00 กองปราบฯ  - 

 1.บ.โตโยตา้ 622,724.- ปกติ / 2.ธ.ไทยพาณิชย ์ 1,939,858.- ปกติ / 3.ธ.กรุงศรีอยธุยา 345,267.- ปกติ 

  
  
 

                                          จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
มตทิี่ประชุม  อนุมติัรับโอนสภาพสมาชิกทั้ง 8 ราย ยกเวน้รายท่ี 8  ด.ต.ธนทสัว ์ธนาลอนอนนัต ์ใหกู้ค้ร้ังแรกได ้
                     เฉพาะโอนปิดหน้ีท่ีสหกรณ์ออมทรัพยก์องปราบฯ 
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5.4  เร่ืองสมาชิกลาออกจากสหกรณ์ 
เลขานุการฯ เสนอว่าในเดือน  มกราคม  2564    มีสมาชิกขอลาออกจากสหกรณ์ฯ   3   ราย 
                1.นางชนดัดา   สุฐิติวนิช  ทะเบียนสมาชิก  10709 สงักดั  สมาชิกสมทบ 
               ลาออกเน่ืองจากน าเงินไปซ้ือท่ีดิน  มีทุนเรือนหุน้ 2,002,000.-บาท   ไมมี่หน้ีเงินกู ้   
    2. นายปรานอม  ฤทธี  ทะเบียนสมาชิก  09193   สงักดั  สมาชิกสมทบ 
   ลาออกเน่ืองจากเหตุผลส่วนตวั   มีทุนเรือนหุน้  180,000.-บาท   ไมมี่หน้ีเงินกู ้    
    3. ส.ต.ท.จิรพงศ ์ ชะนะรอด  ทะเบียนสมาชิก  09894   สงักดั  สมาชิกต่างจงัหวดั 
   ลาออกเน่ืองจากยา้ยไปต่างจงัหวดั   มีทุนเรือนหุน้  107,300.-บาท   ไมมี่หน้ีเงินกู ้    
         

     จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
มตทิี่ประชุม       อนุมติัใหล้าออกได ้ทั้ง  3 ราย 

5.5  เร่ืองสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพ 
เลขานุการฯ เสนอว่าในเดือน  มกราคม  2564    ไดม้ีสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพ  3 ราย  คือ 
            1. ร.ต.ต.วิเชียร  พงศสุ์วรรณ เลขทะเบียน   07767  สงักดั  ขา้ราชการบ านาญ 
   เน่ืองจากเสียชีวิต  เป็นสมาชิก  17  ปี  3  เดือน  มีรายละเอียดดงัน้ี 
    -  มีทุนเรือน  505,800.-บาท 
    -  มีหน้ีเงินกูร้วมทุกสญัญา   179,445.00  บาท 
   -  ไดรั้บสวสัดิการ    1,300,000.-บาท 
    -  ไมม่ีกรมธรรมป์ระกนัชีวิต   
    -  เม่ือน าเงินต่างๆมาหกัลบหน้ีแลว้  มีเงินคงเหลือคืนแก่ทายาทประมาณ 1,626,355.- บาท 
      จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
มตทิี่ประชุม        อนุมติัใหพ้น้สภาพสมาชิก โอนทุนเรือนหุน้หกัช าระหน้ีจ่ายเงินกองทุนฯแก่ทายาท 
            2. ด.ต.ธีรชยั  ชูช่วย  เลขทะเบียน   05462  สงักดั  สภ.ขุนทะเล 
   เน่ืองจากเสียชีวิต  เป็นสมาชิก  25 ปี  8  เดือน  มีรายละเอียดดงัน้ี 
    -  มีทุนเรือน  573,200.-บาท 
    -  มีหน้ีเงินกูร้วมทุกสญัญา   3,242,372.75  บาท 
   -  ไดรั้บสวสัดิการ    1,500,000.-บาท + กรณีปฎิบตัรหนา้ท่ี 100,000.-บาท 
    -  มีกรมธรรมป์ระกนัชีวิต  3 กรม   1,500,000.-บาท 
    -  เม่ือน าเงินต่างๆมาหกัลบหน้ีแลว้  มีเงินคงเหลือคืนแก่ทายาทประมาณ 430,827.25 บาท 
      จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
มตทิี่ประชุม       อนุมติัใหพ้น้สภาพสมาชิก โอนทุนเรือนหุน้หกัช าระหน้ีจ่ายเงินกองทุนฯแก่ทายาท โดยใหจ่้ายเงิน 
       กองทุนสวสัดิการแก่สมาชิกใหท้ายาทตามหนงัสือตั้งผูรั้บผลประโยชน์ล  าดบัท่ี 2 และท่ี 3 เน่ืองจาก 

     ล  าดบัท่ี 1 ไดเ้สียชีวิตแลว้ 
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    3. ด.ต.ส าราญ  ผลพนู  เลขทะเบียน   05122 สงักดั  ขา้ราชการบ านาญ 

เน่ืองจากเสียชีวิต  เป็นสมาชิก  26 ปี  2  เดือน  มีรายละเอียดดงัน้ี 
 -  มีทุนเรือน  254,100.-บาท 

    -  มีหน้ีเงินกูร้วมทุกสญัญา   100,000.-บาท 
   -  ไดรั้บสวสัดิการ    1,500,000.-บาท  
    -  ไมม่ีกรมธรรมป์ระกนัชีวิต  
    -  เม่ือน าเงินต่างๆมาหกัลบหน้ีแลว้  มีเงินคงเหลือคืนแก่ทายาทประมาณ 1,654,100 บาท 
      จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
มตทิี่ประชุม       อนุมติัใหพ้น้สภาพสมาชิก โอนทุนเรือนหุน้หกัช าระหน้ีจ่ายเงินกองทุนฯแก่ทายาท โดยใหจ่้ายเงิน 
       กองทุนสวสัดิการแก่สมาชิกใหท้ายาทตามหนงัสือตั้งผูรั้บผลประโยชน์โดยแบ่งให ้3 ส่วน เท่าๆกนั 

     ส่วนรายท่ี 3 ถา้หากไม่ส่งเอกสารก็ใหต้ั้งรอจ่ายไวก่้อน 
 
5.6  เร่ืองสมาชิกผดินดัค่างวดช าระหนี ้
เลขานุการฯ ดว้ยมีสมาชิกผดินดัช าระหน้ีและยงัคงคา้งส่งค่างวด  ประจ าเดือน มกราคม 2563  ดงัน้ี 
  1. สงักดัสมาชิกในจงัหวดั          จ  านวน  7  ราย 
  2. สงักดัสมาชิกต่างจงัหวดั         จ  านวน  4  ราย 
  3. สงักดั ขา้ราชการบ านาญ         จ  านวน  4  ราย 
   4. สงักดั สมาชิกสมทบ            จ  านวน  4  ราย  
    จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
มตทิี่ประชุม      ใหฝ่้ายจดัการติดตามทวงหน้ีอยา่งเคร่งครัด 

5.7  เร่ืองสมาชิกขอพกัช าระหนี ้
เลขานุการฯ   ดว้ยไดมี้สมาชิกขอพกัช าระหน้ี จ  านวน 3 ราย 

1. ด.ต.วรายทุธ  โลหิตธาดา   สงักดั ศพฐ.8  มีความประสงคข์อพกัช าระหน้ีเงินตน้ตั้งแต่เดือน 
กุมภาพนัธ-์ เมษายน 2564 เป็นระยะเวลา 3 เดือน  เน่ืองจากมีความจ าเป็นในการจ่ายช่วง 
ฝึกอบรมนายร้อย 53  

    จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
มตทิี่ประชุม         อนุมติัใหพ้กัช าระหน้ีไดเ้ฉพาะเงินตน้สญัญาเงินกูส้ามญั เป็นเวลา 3 เดือน ระหว่างเดือน 
     กุมภาพนัธ-์เมษายน 2563 
 
 
 
 
 



  
 
 
  

2. ด.ต.จิราวฒัน์  ทิพยนุ์รักษ ์ สงักดั  สภ.ไชยา  มีความประสงคข์อพกัช าระหน้ีเงินตน้ตั้งแต่เดือน 
กุมภาพนัธ-์ เมษายน 2564 เป็นระยะเวลา 3 เดือน  เน่ืองจากมีความจ าเป็นในการจ่ายช่วง 
ฝึกอบรมนายร้อย 53  

    จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
มตทิี่ประชุม       อนุมติัใหพ้กัช าระหน้ีไดเ้ฉพาะเงินตน้สญัญาเงินกูส้ามญั เป็นเวลา 3 เดือน ระหว่างเดือน 
     กุมภาพนัธ-์เมษายน 2563 

3.ด.ต.สุขสนัต ์ ชูแกว้  สงักดั  สภ.ท่าชี  มีความประสงคข์อพกัช าระหน้ี จนกว่าจะไดรั้บเงิน   
บ านาญ เน่ืองจากไดล้าออกจากราชการ 
    จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 

มตทิี่ประชุม          อนุมติัใหพ้กัช าระหน้ีไดท้ั้งเงินตน้และดอกเบ้ียทุกสญัญา จนกว่าจะไดรั้บเงินบ านาญ แต่ตอ้ง 
      ไม่เกิน 6 เดือน (ระหว่างเดือน ก.พ.-ก.ค.64) 

5.8  เร่ืองสมาชิกมคี าส่ังให้ออกจากราชการ 
เลขานุการฯ   1.ดว้ยมีสมาชิกราย ส.ต.ต.ชชัวาลย ์ ผวิรุ่งโรจน์  สงักดั สภ.เมืองฯ ไดม้ีมติท่ีประชุมใหพ้น้สภาพ

สมาชิกเม่ือ ชุดท่ี 55 คร้ังท่ี 19 เม่ือวนัท่ี 28 กนัยายน 2563 เน่ืองจากไม่มีเงินเดือน โดยมีหน้ีเงินกู้
สามญัหลงัจากหกัหุน้แลว้ 1,313,654.25 บาท (ไม่รวมดอกเบ้ีย) ภาระหน้ียงัไม่ไดโ้อนไปหกัผูค้  ้า 
และไดมี้ค  าสัง่ ต  ารวจภูธรจงัหวดัสุราษฎร์ธานี ท่ี 1045/2563 ลงโทษไล่ออกจากราชการ เมื่อวนัท่ี 
28 ธนัวาคม 2563 

    จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
มตทิี่ประชุม       อนุมติัใหใ้ชทุ้นสวสัดิการช่วยเหลือสมาชิกกรณีถกูออกจากราชการ 90 % ตั้งรอจ่ายตามล าดบัและ 
   โอนหน้ีท่ีเหลือ 10 % หกัผูค้  ้าประกนัในเดือนมีนาคม 2564 แจง้ใหผู้ค้  ้าประกนัทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 

เลขานุการฯ   2. ดว้ยมีสมาชิกราย ด.ต.วชัรินทร์  สินสโมสร สงักดั สภ.บ่อผดุ ไดมี้ค  าสัง่ ต  ารวจภูธรจงัหวดั 
สุราษฎร์ธานี  ท่ี 14/2564 ลงโทษใหข้า้ราชการต ารวจออกจากราชการไวก่้อน กรณีตั้งคณะกรรมการ 
สอบสวนทางวินยัร้ายแรง  ค  าสัง่ลงวนัท่ี  14 มกราคม 2564 

 มีรายละเอียดของสมาชิก  ดงัน้ี 

- มีทุนเรือนหุน้  540,100.- บาท 

 

 
 
 
 
 
 
 

   จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
มตทิี่ประชุม       อนุมติัใหพ้น้สภาพสมาชิกโอนหุน้ช าระหน้ี จ่ายเงินทุนสวสัดิการช่วยเหลือสมาชิกกรณีถกูออกจาก 
   ราชการ 90 %  ตั้งรอจ่ายตามล าดบัและโอนหน้ีท่ีเหลือ 10 % หกัผูค้  ้าประกนัในเดือนมีนาคม 2564  
   แจง้ใหผู้ค้  ้าประกนัทราบ 
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เลขานุการฯ   3.ดว้ยมีสมาชิกราย ส.ต.ท.วรพงศ ์ สุวรรณนิตย ์ สงักดั สภ.บางสวรรค ์ไดมี้ค  าสัง่ ต  ารวจภูธร
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี  ท่ี 626 /2563  ลงโทษใหข้า้ราชการต ารวจออกจากราชการไวก่้อน กรณี 
ถกูกล่าวหากระท าผดิวนิยัร้ายแรง  จนถกูตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินยัร้ายแรง(ยาเสพติด)  
ค  าสัง่ลงวนัท่ี   7 สิงหาคม 2564  มีรายละเอียดของสมาชิก  ดงัน้ี 

- มีทุนเรือนหุน้  344,400.- บาท 

 

 
 
 

    จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
มตทิี่ประชุม       อนุมติัใหพ้น้สภาพสมาชิกโอนหุน้ช าระหน้ี จ่ายเงินทุนสวสัดิการช่วยเหลือสมาชิกกรณีถกูออกจาก 
   ราชการ 90 %  ตั้งรอจ่ายตามล าดบัและโอนหน้ีท่ีเหลือ 10 % หกัผูค้  ้าประกนัในเดือนมีนาคม 2564  
   แจง้ใหผู้ค้  ้าประกนัทราบ 
 

5.9  เร่ืองการพ้นสภาพของสมาชิก(น.ส.ขวญัตา  แพเรือง)   
เลขานุการฯ ตามท่ีไดห้นงัสือจาก เลขาธิการคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด ขอตรวจสอบ 
   ทรัพยสิ์น และไดมี้ค  าสัง่ท่ี  2185/2562  ลงวนัท่ี 19 เมษายน 2562 ใหอ้ายดัทรัพยสิ์นของ  
   นางสาวขวญัตา  แพเรือง  ไวช้ัว่คราว  ซ่ึงไดป้รากฏว่ามีทรัพยสิ์นท่ีอยูใ่นความรับผดิชอบของ 
   สหกรณ์ฯ จ  านวน 1 รายการ จึงไดข้อความร่วมมือมาเพื่อด าเนินการอายดัเงินในบญัชีดงักล่าวไว ้
   จนจะมกีารเปล่ียนแปลง   

    เน่ืองจากขาดคุณสมบติัของสมาชิกตามขอ้บงัคบั ขอ้ 39 คุณสมบติัของสมาชิกสมทบ 
   จึงน าเขา้เสนอคณะกรรมการ เพื่อพน้สาภาพสมาชิก   มีทุนเรือนหุน้ 1,900,000.-บาท 
   มีเงินฝากออมทรัพย ์ 17,663.26 บาท 

     จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
มตทิี่ประชุม       อนุมติัใหพ้น้สภาพสมาชิก และใหน้ าเงินค่าหุน้และเงินปันผลคา้งจ่าย ส่งใหป้้องกนัและปราบปราม 
    ยาเสพติดทั้งจ  านวน 
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5.10  เร่ืองการถอนเงนิฝากของสมาชิกเพือ่ช าระหนีข้องสมาชิก 
เลขานุการฯ ตามท่ีสหกรณ์ไดท้ ารายการหกัเงินประจ าเดือนของสมาชิกเพ่ือช าระหน้ีของแต่ละเดือน แต่เน่ืองจาก 
   มีสมาชิกบางรายมีเงินเดือนไม่เพียงพอในการหักช าระ หุน้-หน้ี สหกรณ์ หรือไม่สามารถช าระหน้ี 
   ไดด้ว้ยสาเหตุใดก็ตามในเดือน ซ่ึงเป็นเหตุใหส้มาชิกคา้งช าระ  จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา 
   ให้เจา้หน้าท่ีมีสิทธ์ิถอนเงินของสมาชิกในบญัชีเงินฝาก เพื่อไม่ให้สมาชิกมียอดคา้งช าระในเดือน 
   นั้นๆ 
     จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
มตทิี่ประชุม        อนุมติัใหมี้อ  านาจถอนตามค าสัง่ไดไ้ม่เกิน 2,000.-บาท 
 
5.11  เร่ืองแก้ไขระเบียบ ว่าด้วยการให้เงินกู้และดอกเบีย้เงนิกู้ พ.ศ.2563 
เลขานุการฯ  เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบนายทะเบียน ว่าดว้ยการบญัชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรพ.ศ.2563 

ขอ้ 2 (4)  ท่ีดิน หรือท่ีดินพร้อมอาคาร ส่ิงปลูกสร้างท่ีจดจ านองไวก้บัสหกรณ์ กรณีประเมินทาง 
ราชการใหห้กัไดเ้ต็มจ านวน กรณีประเมินโดยผูป้ระเมินมลูค่าทรัพยสิ์นรับอนุญาตใหห้กัได ้ร้อยละ 
70 ของราคาประเมิน ทั้งน้ี ตอ้งไม่เกินวงเงินท่ีระบุไวใ้นสญัญาจ านอง 

   จึงเสนอเพื่อแกไ้ขระเบียบ ว่าดว้ยการใหเ้งินกูแ้ละดอกเบ้ียเงินกู ้พ.ศ.2563  ขอ้ 36.2(2) 
 (2)  ผูกู้ม้ีอสงัหาริมทรัพยอ์นัปลอดจากภาระจ านองรายอ่ืน จ  านองเป็นประกนัเต็มจ านวนเงินกูร้าย
นั้น โดยจ านองเงินกูส่้วนท่ีเกินกว่าร้อยละเกา้สิบ ของเงินค่าหุน้ของผูกู้ต้อ้ง อยู ่ภายในร้อยละแปด
สิบแห่งค่าของอสงัหาริมทรัพยน์ั้น 

 
     จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
มติที่ประชุม            อนุมติัใหแ้กไ้ขระเบียบ ว่าดว้ยการใหเ้งินกูแ้ละดอกเบ้ียเงินกู ้พ.ศ.2563  ขอ้ 36.2(2) 

 (2)  ผูกู้ม้ีอสงัหาริมทรัพยอ์นัปลอดจากภาระจ านองรายอ่ืน จ  านองเป็นประกนัเต็มจ านวนเงินกู ้
รายนั้น โดยจ านองเงินกูส่้วนท่ีเกินกว่าร้อยละเกา้สิบ ของเงินค่าหุน้ของผูกู้ต้อ้ง อยูภ่ายในร้อยละ 
เจ็ดสิบแห่งค่าของอสงัหาริมทรัพยน์ั้น 

 

5.12  เร่ืองการให้เงินกู้สามญัเพือ่ประกอบอาชีพเสริม 
เลขานุการฯ  เพือ่ใหเ้ป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการ เร่ืองการใหเ้งินกูส้ามญัเพื่อประกอบอาชีพเสริม 
   แก่สมาชิก  เพื่อน าไปต่อยอดธุรกิจหรือท าอาชีพเสริมเพ่ิมรายได ้ส่งเสริมและสนบัสนุนใหส้มาชิก 
   และครอบครัวมีรายไดเ้พ่ิมข้ึน เพื่อความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน   จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อใหเ้งินกูส้ามญั 
   เพื่อประกอบอาชีพเสริม 
     จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
มตทิี่ประชุม      มอบหมายใหค้ณะกรรมการศกึษาไปด าเนินการ 
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5.13  เร่ืองขอรับเงินสวสัดิการ (ราย ร.ต.ต.วเิชียร พงศ์สุวรรณ) 
เลขานุการฯ  ดว้ยไดม้ีบนัทึกขอ้ความจาก นายนนัทวฒัน พงศสุ์วรรณ และนาย รวกินัต ์วิวฒันาทรัพย ์

ทายาทของ ร.ต.ต.วิเชียร พงศสุ์วรรณ  มีความประสงคใ์หส้หกรณ์ฯโอนเงินสวสัดิการและ 
เงินอ่ืนๆท่ีไดรั้บจากสหกรณ์ใหก้บันางสมจิตนา พงศสุ์วรรณ มารดา แต่เพียงผูเ้ดียว 

     จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
มตทิี่ประชุม      อนุมติัใหจ่้ายเงินกองทุนฯไดต้ามเจตนาของทายาทตามหนงัสือบนัทึกขอ้ความ 

5.14  เร่ืองพจิารณาเงนิกู้พเิศษราย พ.ต.ท.ธีรเดช   ไชยประสิทธิ์ 
เลขานุการฯ       ติดตามเร่ืองเดิมสมาชิกราย   พ.ต.ท.ธีรเดช   ไชยประสิทธ์ิ    
   ตามมติท่ีประชุม คร้ังท่ี 17/2563 เม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 2563 ไดม้อบหมายให ้ด.ต.กฤษฎาฯ  

และผูจ้ดัการ ไปดูท่ีดินสมาชิกราย พ.ต.ท.ธีรเดช   ไชยประสิทธ์ิ  กรณีสมาชิกขอความประสงค์ให้
สหกรณ์ช่วยเหลือในกรณีธนาคารกรุงไทย จ ากดั   ยื่นฟ้องศาลเป็นบุคคลลม้ละลาย กรณีเป็นผู ้ค  ้ า
ประกนัเงินกูข้อง ด.ต.สตัยา หนูน้อย  จึงความอนุเคราะห์ขอยื่นกูเ้งินพิเศษฯใชห้ลกัทรัพยค์  ้าประกนั 
นั้น    
   เมื่อวนัท่ี 3 กนัยายน 2563  ด.ต.กฤษฎาฯ และ ผูจ้ดัการไดไ้ปดูท่ีดินแปลงดงักล่าวแลว้ จึง
ขอรายงานให้ทราบว่า   ท่ีดินตั้งอยู่ท่ี ต.ชะเมา  อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช มีเน้ือท่ี 7 ไร่ 3 งาน 
ซ่ึงท่ีดินแปลงดงักล่าว ได้มีบ้านพกัอาศยั ของพ่ีๆ น้องๆ ในครอบครัว 3 หลงั ท่ีดินทั้งแปลงเป็น 
สวนปาลม์ ทั้งหมด และท่ีดินแปลงดงักล่าวเป็นกรรมสิทธ์ิของมารดา ท่ีดินอยูติ่ดถนนในหมู่บา้น 
 มีทางเขา้ออกสะดวก แต่ท่ีดินไม่มีหลกัหมุด แต่มีไมปั้กเป็นขอบเขต    

   คณะกรรมการด าเนินการชุดท่ี 55  ประชุมคร้ังท่ี  18/2563 วนัพฤหัสบดีท่ี  10  กนัยายน พ.ศ. 2563  
   ไดม้ีมติใหติ้ดต่อสมาชิก เพื่อเขา้มาพบคณะกรรมการวนัประชุมคร้ังถดัไป เพื่อหาแนวแกไ้ขปัญหา 
   และเมื่อวนัน้ี 13 พ.ย.63 สมาชิกเข้ามาร่วมประชุมกับคณะกรรมการช้ีแจ้งรายละเอียด 
   ความเดือดร้อนและขอให้คณะกรรมการช่วยเหลือกรณีจะยื่นขอกูพิ้เศษใชห้ลกัทรัพยค์  ้ าประกัน 
   จ านวนขอกู ้ 850,000.-บาท 
     ผูจ้ดัการฯ ไดเ้สนอขอ้มลูของสมาชิกใหค้ณะกรรมการทราบว่า  สมาชิกจะขอกูเ้งินจ านวน 
    850,000.-บาท ตอ้งส่งช าระต ่าสุด จ  านวน  278 งวด  ช าระงวดล่ะ 6,700.-บาท  แต่ปัจจุบนัเงินเดือน 
   เหลือในสลิปประมาณ 700 บาท ถา้หากอนุมติัใหส้มาชิกกูจ้  านวน 850,000.-บาท สมาชิกจะม ี
   เงินเดือนติดลบประมาณ  6,000.-/เดือน จึงขอเรียนใหค้ณะกรรมการทราบ 
                           มติท่ีประชุม  คร้ังท่ี 23/2563 เม่ือวนัท่ี 13 พ.ย. 2563  คณะกรรมการไดม้ีมติใหส้มาชิกไปด าเนินการ 
   เก่ียวกบัการโอนช่ือในหลกัทรัพยใ์หเ้รียบร้อยและติดต่อบริษทัท าการประเมินเพื่อน ามายืน่ขอกู ้ 
   ใหค้ณะกรรมการพิจารณาอีกคร้ัง 
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  โดยมีรายละเอียดการของสมาชิก ดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 รายละเอยีดในรายการประเมนิ 

- หลกัทรัพยต์ั้งอยู ่70 ม.3  ต.ชะเมา อ.ปากพนงั จ.นครศรีธรรมราช 
- เอกสารสิทธ์ิท่ีดิน โฉนดท่ีดิน เลขท่ี 17076  ( จ  านวน 1  แปลง ) 
- มลูค่าท่ีดินตามสภาพปัจจุบนั 1,879,800.00 บาท 
- มลูค่าส่ิงปลกูสร้างตามสภาพปัจจุบนั  จ  านวน 2 ราย กร 1,200,000 
- สรุปมลูค่าท่ีดินพร้อมส่ิงปลกูสร้างตามสภาพปัจจุบนั 3,079,800.00 บาท 
- มลูค่าบงัคบัขาย  2,000,000.00  บาท 
- ส่ิงปลกูสร้างเป็นอาคารประกอบ 2 รายการ คือ โรงเรือนไมช้ั้นเดียว และโรงเล้ียงสตัวไ์ม่

ประเมินราคา เน่ืองจกสภาพเก่าทรุดโทรม 
- ท่ีดินและส่ิงปลกูสร้างเป็นกรรมสิทธ์ิของนางอ าไพ ไชยประสิทธ์ิ 

     จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
มตทิี่ประชุม      พิจารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัจ่ายเงินกูพ้ิเศษ จ  านวน 900,000.-บาท 
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5.15  เร่ืองขอเชิญ ประชุม/อบรม/สัมมนา  
เลขานุการฯ  1. ดว้ยมีหนงัสือจาก สนันิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ขอเชิญเขา้ฝึกอบรม หลกัสูตร  
   “การเจรจา ต่อรองและติดตามหน้ีคา้งช าระ” รุ่นท่ี 1 ระหวา่งวนัท่ี 2-4 มีนาคม 2564 
   ณ หอ้งประชุม สนันิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 

     จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
มตทิี่ประชุม        ไม่มีผูเ้ขา้ร่วม 

6.16  เร่ืองจดัท าโครงการอบรมเจ้าหน้าที่ประจ าหน่วย 
เลขานุการฯ   เพื่อใหเ้ป็นไปตามแผนงานโครงการอบรมเจา้หนา้ท่ีประจ าหน่วย  ซ่ึงท่ีประชุมใหญ่ไดอ้นุมติั 
   งบประมาณ จ านวน 150,000.-บาท  นั้น 
     คณะกรรมการศึกษา ไดป้ระชุมเมื่อวนัท่ี 3 ธ.ค.63  จึงไดม้มีติท่ีประชุมเห็นชอบก าหนด 
   จดัท าโครงการเป็นวนัท่ี 16 มกราคม 2563  สถานท่ีฝ่ายจดัการจะแจง้ใหท้ราบอีกคร้ัง จึงไดน้ า 
   โครงการเพ่ือเสนอคณะกรรมการด าเนินการเพื่ออนุมติัโครงการ และท่ีประชุมคณะกรรมการ 
   ด าเนินการชุดท่ี 56 คร้ังท่ี  2/2564 เม่ือวนัท่ี 4 ธนัวาคม 2564 ไดอ้นุมติัโครงการตามท่ีคณะกรรมการ 
   ศึกษาก าหนด 

และท่ีประชุมคณะกรรมการชุดท่ี 56 คร้ังท่ี 4/2564 เม่ือวนัท่ี 11 มกราคม 2564 ใหเ้ล่ือน 
การจดัโครงการออกไปก่อนเน่ืองจากอยูใ่นช่วงการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19                 
             และในคร้ังน้ีคณะกรรมการศึกษา จึงไดน้ าเขา้มาเพื่อก  าหนดวนัจดัโครงการใหม่เป็นวนัท่ี 
13 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมบรรจงบุรี  

     จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
มตทิี่ประชุม        ใหเ้ล่ือนโครงการออกไปก่อน 
 

6.17  เร่ืองจดัท าโครงการอบรมคณะกรรมการเจ้าหน้าที่และผู้ตรวจสอบกจิการ 
เลขานุการฯ เพื่อใหเ้ป็นไปตามแผนงานโครงการอบรมคณะกรรมการเจา้หนา้ท่ีและผูต้รวจสอบกิจการ 
   ซ่ึงท่ีประชุมใหญ่ไดอ้นุมติังบประมาณ จ านวน 300,000.-บาท  นั้น 
    คณะกรรมการศึกษา ไดป้ระชุมเมื่อวนัท่ี 3 ธ.ค.63  จึงไดม้มีติท่ีประชุมเห็นชอบก าหนด 
   จดัท าโครงการในเดือนมกราคม- กุมภาพนัธ ์2564  คณะกรรมการศกึษาจึงไดเ้ล่ือนการจดัโครงการ 
   ออกไปก่อนเน่ืองจากอยูใ่นช่วงการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 คร้ังน้ีคณะกรรมการศึกษา          
  จึงไดก้  าหนดโครงการไวใ้นเดือน เมษายน-พฤษภาคม 2563 จึงไดน้ าโครงการเพื่อเสนอ 
   คณะกรรมการด าเนินการเพ่ืออนุมติัโครงการ 

                                             จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
มตทิี่ประชุม       ใหค้ณะกรรมการศึกษาไปเขียนแผนแลว้น าเสนออีกคร้ัง 
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5.18  เร่ืองสัญญาจ้างงานเจ้าหน้า  
เลขานุการฯ   ดว้ยสญัญาจา้งเจา้หนา้ท่ีมีจ  านวน 4 คน ท่ีมีขอ้ความในสญัญาจา้ง ตามขอ้ 4  ขอ้ความว่า   
   4.ความผกูพนัตามสญัญาค ้าประกนัฉบบัน้ีจะระงบัลงต่อเม่ือ สหกรณ์ออมทรัพยต์  ารวจสุราษฎร์ธานี จ  ากดั 

   ไดห้กัเงินสะสมเจา้หนา้ท่ี ไวเ้ป็นประกนัจนครบ  200,000 .- บาท (สองแสนบาทถว้น)  มามอบให ้
   สหกรณ์ออมทรัพยต์  ารวจสุราษฎร์ธานี  จ  ากดั ยดึถือไวแ้ทนแลว้      

   จึงเห็นว่า สหกรณ์ออมทรัพยต์  ารวจสุราษฎร์ธานี จ  ากดั เป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่มาก มีทุน
ด าเนินการเกิน 5,000 ลา้นบาท เห็นควรใหมี้ผูค้  ้าประกนัเพ่ิมจ านวน 2 คน  

     จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
มตทิี่ประชุม        พิจารณาแลว้ใหเ้จา้หนา้ท่ี 4 คน ไดแ้ก่ นางปัญจรัตน์ นาคบ ารุง , นางวรรณดี  ทองสง่า , 
   นางรัตนา วิเศษวงศ ์และ น.ส.ธนนัทก์าญจน์ มากเกล้ียง ใหเ้ปล่ียนสญัญาค ้าประกนัใหม่  
   โดยใหมี้ผูค้  ้าประกนั 2 คน ต าแหน่งซี 5 ข้ึนไป หรือถา้เป็นยศต ารวจตอ้งเป็นยศ พ.ต.ต. ข้ึนไป 

5.19  เร่ืองขอไถ่ถอนจ านอง 
เลขานุการฯ     ไดมี้สมาชิกขอยืน่กูเ้งินกูพิ้เศษและขอไถ่ถอนท่ีดินใชห้ลกัทรัพยค์  ้าประกนั จ  านวน  1  ราย คือ 

 1.ร.ต.อ.พิชิต  มานนัตพงศ ์ สงักดั ขา้ราชการบ านาญ (หกักรมบญัชีกลาง)  ขอไถ่ถอนหลกัทรัพยค์  ้า 
   ประกนัเงินกูพ้ิเศษ โฉนดท่ีดินเลขท่ี 4267  เล่ม 43  หนา้ 67  ระวาง 4727 II 9818 , 9820  เลขท่ีดิน  
   18  หนา้ส ารวจ  1031  ต  าบลตะกุกเหนือ  ก่ิงอ  าเภอวิภาวดี  จงัหวดัสุราษฎร์ธานี เน่ืองจากช าระหน้ี 
   เรียบร้อยแลว้  

มตทิี่ประชุม พิจารณาแลว้อนุมติัให ้ร.ต.อ.พิชิต  มานนัตพงศ ์   ไถ่ถอนท่ีดินแปลงดงักล่าวไดไ้ดเ้น่ืองจากได ้
   ช าระหน้ีหมดเรียบร้อยแลว้ 
 

ระเบียบวาระที่ 6.  เร่ืองอืน่ ๆ ตามแต่จะมผีู้เสนอ 
ประธานฯ    - สหกรณ์ออมทรัพยก์รมป่าไม ้จ  ากดั ไดม้ีโครงการใหเ้งินกูแ้ก่สหกรณ์อ่ืนเพื่อเสริมสภาพคล่อง 
   ใหแ้ก่สหกรณ์ เงินกูไ้ม่เกิน 100 ลา้นบาท ดอกเบ้ีย 3.10/ เงินกูไ้ม่เกิน 200 ลา้นบาท ดอกเบ้ีย 3.30 
   เงินกูไ้ม่เกิน 300 ลา้นบาท ดอกเบ้ีย 3.40 

- กองสวสัดิการ ส านกังานต ารวจแห่งชาติ ส่งขอ้มลูการจ่ายเงินกองทุนสวสัดิการส านกังานต ารวจ
แห่งชาติ เพื่อช่วยเหลือขา้ราชการต ารวจท่ีไดรั้บบาดเจ็บ ทุพพลภาพและเสียชีวิตจากการปฎิบติั 
หนา้ท่ี 

     จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ 
ที่ประชุม             รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 7  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
เลขานุการฯ เสนอคณะกรรมการเพื่อรับรองรายงานการประชุมชุดท่ี 56 คร้ังท่ี  6  วนัท่ี  10  กุมภาพนัธ ์2564 
       จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อรับรองรายงานการประชุม. 
มตทิี่ประชุม.      รับรองรายงานการประชุมชุดท่ี 56 คร้ังท่ี  6  วนัท่ี  10  กุมภาพนัธ ์2564 
 
เลิกประชุม  16.30  น. 
         
          (ลงช่ือ)ร.ต.อ.สุวิทย ์  มากดว้ง      ประธานในท่ีประชุม 
                      (ลงช่ือ)ด.ต.วรศกัด์ิ    ร่มโพธ์ิทอง เลขานุการ/จดบนัทึก 


