รายงานประชุมคณะกรรมการดาเนินการ
ชุดที่ 56 ครั้งที่ 6/2564
วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจสุราษฎร์ธานี จากัด
ระเบียบวาระที่
ระเบียบวาระที่
ระเบียบวาระที่
ระเบียบวาระที่

1
2
3
4

เรื่ องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เรื่ องติดตามความก้าวหน้าที่ประชุมครั้งก่อน
เรื่ องรับทราบรายงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เรื่ องเพื่อทราบ
4.1 เรื่ องรายงานสถานภาพสมาชิกต่างจังหวัด
4.2 เรื่ องแถลงรายการให้เงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิ นแก่สมาชิก
4.3 เรื่ องการจ่ายเงินกูส้ ามัญ
4.4 เรื่ องการเปลี่ยนแปลงค่าหุน้ รายเดือน
4.5 เรื่ องแถลงเงินกองทุนช่วยเหลือสมาชิกกรณี ถูกออกจากราชการ
4.6 เรื่ องจ่ายเงินกองทุนเพื่อสวัสดิการแก่สมาชิก
4.7 เรื่ องการจ่ายเงินทุนสาธารณะประโยชน์
4.8 เรื่ องแถลงรายการรับ – จ่ายเงินของสหกรณ์ และงบทดลองประจาเดือน
4.9 เรื่ องรับทราบสมาชิกคงเหลือประจาเดือน
4.10 เรื่ องแจ้งกาหนดการเข้าตรวจสอบกิจการและฐานะการเงินของสหกรณ์
4.11 เรื่ องสมาชิกลาออกจากราชการ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่ องเพื่อพิจารณา
5.1 เรื่ องรับสมัครสมาชิกสมทบเข้าใหม่
5.2 เรื่ องรับสมัครสมาชิกสามัญเข้าใหม่
5.3 เรื่ องขอโอนสภาพสมาชิกระหว่างสหกรณ์
5.4 เรื่ องสมาชิกลาออกจากสหกรณ์
5.5 เรื่ องสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพ
5.6 เรื่ องสมาชิกผิดนัดค่างวดชาระหนี้
5.7 เรื่ องสมาชิกขอพักชาระหนี้
5.8 เรื่ องสมาชิกมีคาสั่งให้ออกจากราชการ
5.9 เรื่ องการพ้นสภาพของสมาชิก(น.ส.ขวัญตา แพเรื อง)
5.10 เรื่ องการถอนเงินฝากของสมาชิกเพื่อชาระหนี้ของสมาชิก
5.11 เรื่ องแก้ไขระเบียบ ว่าด้วยการให้เงินกูแ้ ละดอกเบี้ยเงินกู ้ พ.ศ.2563
5.12 เรื่ องการให้เงินกูส้ ามัญเพื่อประกอบอาชีพเสริ ม
5.13 เรื่ องขอรับเงินสวัสดิการ (ราย ร.ต.ต.วิเชียร พงศ์สุวรรณ)
5.14 เรื่ องพิจารณาเงินกูพ้ ิเศษราย พ.ต.ท.ธีรเดช ไชยประสิ ทธิ์
5.15 เรื่ องขอเชิญ ประชุม/อบรม/สัมมนา

6.16 เรื่ องจัดทาโครงการอบรมเจ้าหน้าที่ประจาหน่วย
6.17 เรื่ องจัดทาโครงการอบรมคณะกรรมการเจ้าหน้าที่และผูต้ รวจสอบกิจการ
5.18 เรื่ องสัญญาจ้างงานเจ้าหน้า
5.19 เรื่ องขอไถ่ถอนจานอง
ระเบียบวาระที่ 6. เรื่ องอื่น ๆ ตามแต่จะมีผเู ้ สนอ
ระเบียบวาระที่ 7. เรื่ องรับรองรายงานการประชุม ชุดที่ 56 ครั้งที่ 6 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564
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รายงานประชุมคณะกรรมการดาเนินการ
ชุดที่ 56 ครั้งที่ 6/2564 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจสุราษฎร์ธานี จากัด
*********************************************************
กรรมการมาประชุม 11 คน ได้แก่
1. ร.ต.อ.สุวิทย์
มากด้วง
ประธานกรรมการ
2. ร.ต.ต.วรานนท์
รักษ์หนู
รองประธาน
3. ด.ต.จิรศักดิ์
เรื องเวช
รองประธาน
4. ร.ต.อ.หญิงลภัส
บุญเรื อง
เหรัญญิก
5. ด.ต.วรศักดิ์
ร่ มโพธิ์ทอง เลขานุการ
6. พ.ต.ท.ธงชัย
ทองใหญ่
กรรมการ
7. ด.ต.กฤษฎา
เตวิชชะนนท์ กรรมการ
8. ด.ต.อรุ ณ
เกิดแก้ว
กรรมการ
9. ด.ต.ธเนศ
พงศ์จนั ทร์เสถียร กรรมการ
10. ด.ต.สุริยะ
ด้วงคง
กรรมการ
11. ด.ต.วีระโชติ
อ่อนเอี่ยม
กรรมการ
ผูเ้ ข้าร่ วมประชุม 3 คน ได้แก่
1.นายประทักษ์
เพชรวาริ นทร์ ผูจ้ ดั การ
2.นางวรรณดี
ทองสง่า
หัวหน้าธุรการ
3.น.ส.กันยารัตน์
ราโชกาญจน์ นักวิชาการสหกรณ์ชานาญการ
เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.
คณะกรรมการดาเนินการ จานวน 11 คน มาประชุมจานวน 11 คน ครบองค์ประชุม
ร.ต.อ.สุ วทิ ย์ มากด้ วง ตาแหน่ง ประธานกรรมการ ทาหน้าที่ประธานในที่ประชุม กล่าวเปิ ดประชุมตาม
ระเบียบวาระดังต่อไปนี้
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่ องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานฯ
- วันนี้ ได้มีธนาคารออมสินเข้าร่ วมประชุมได้ตกลงร่ วมกันเพื่อแก้ไขช่วยเหลือสมาชิกที่มีหนี้
อยูก่ บั สหกรณ์ โดยที่ประชุมตกลงร่ วมกันว่าจะตั้งกรรมการร่ วมกันเพื่อร่ วมกันแก้ไขปัญหา
หนี้สินของสมาชิก
- วันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2564 คณะผูต้ รวจการสหกรณ์ แจ้งกาหนดการเข้าตรวจสอบกิจการ
และการเงินของสหกรณ์ จึงแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ ายจัดเตรี ยมเอกสารให้เรี ยบร้อยด้วย
ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2. เรื่องติดตามผลความก้าวหน้ า ตามมติทปี่ ระชุมครั้งก่อน
เลขานุการฯ 2.1 เรื่องติดตามสมาชิกที่ผดิ นัดชาระหนีแ้ ละยังคงค้างส่ งค่างวด ประจาเดือน ธันวาคม 2563
ฝ่ ายติดตามทวงหนี้ได้ติดตามอย่างเคร่ งครัดแล้ว ตามรายละเอียด ดังนี้(ตามเอกสารแนบ)
1. สังกัดสมาชิกในจังหวัด จานวน 6 ราย ติดตามได้ 1 ราย คงค้าง 5 ราย
2. สังกัดสมาชิกต่างจังหวัด จานวน 3 ราย ติดตามได้ 2 ราย คงค้าง 1 ราย
3. สังกัด ข้าราชการบานาญ จานวน 8 ราย ติดตามได้ 7 ราย คงค้าง 1 ราย
4. สังกัด สมาชิกสมทบ จานวน
1 ราย ติดตามได้ - ราย คงค้าง 1 ราย
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ
2.2 สมาชิกถูกบังคับคดี และล้มละลาย จานวน 17 ราย ดังนี้
2.1 สมาชิกล้มละลาย
2.1.1 ร.ต.ต.ศักดิ์ชาย ชาติแก้ว ได้เสียชีวติ เมื่อ 23 มิ.ย.2561
2.1.2 ด.ต.วินยั ช่วยผดุง
2.1.3 ด.ต.มีนา บุญมี
2.1.4 พ.ต.ท.อธิการ อัครกุล
2.1.5 พ.ต.ท.พเยา มณี รัตน์
2.1.6 ร.ต.อ.จงรัตน์ จางวาง
2.2 สมาชิกถูกพิทกั ทรัพย์
2.2.1 พ.ต.อ.ฉลอง ทองศรี สงั ข์
2.2.2 ด.ต.พินิจ วงศ์จินดา
2.2.3 ด.ต.คธายุทธ ชาตวิทยา
2.2.4 พ.ต.ท.ศิวนาถ ลอดคูบอน
2.2.5 ด.ต.ไพรวัลย์ วิไลวัลย์
2.2.6 ด.ต.สัญญา ไกรเจริ ญ
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2.3 สมาชิกถูกอายัดทรัพย์ขายทอดตลาด
2.3.1 ร.ต.อ.หญิง ศิริกรณ์ รัฐศิริกาญจน์
2.3.2 พ.ต.ท.สารวล เพชรสถิต
2.3.3 พ.ต.อ.ปวร พรพรหมมา
2.3.4 พ.ต.ท.สุทิน ย้อยสวัสดิ์
2.3.5 ด.ต.พงศ์ศกั ดิ์ กุลเพ็ง
- เมื่ อ วัน ที่ 27 มกราคม 2564 เจ้าหน้า ที่ นายสุ ว ัฒ น์ ฯ ได้ไ ปร่ ว ม ขายทอดตลาดที่ ดิ น นั ด ที่ 1
ราย พ.ต.อ.ปวร พรพรหมมา ณ สานักงานบังคับคดีจงั หวัดสุราษฏร์ธานี ไม่มีผซู้ ้ือทรัพย์ และนัดที่ 2
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564
- เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เจ้าหน้าที่ นายสุวฒั น์ฯ ได้ไปประชุมเจ้าหนี้ราย ด.ต.สัญญา ไกรเจริ ญ
ณ.กองบังคับ คดี ล ้ม ละลาย 5 ประชุ ม เจ้าหนี้ ครั้ งแรก จ าเลยแถลงต่ อเจ้าพนัก งานพิ ทัก ษ์ท รั พ ย์
ขอประนอมหนี้ก่อนล้มละลาย ติดต่อขอชาระหนี้ ธนาคารกรุ งไทยนัดประชุมครั้งต่อไป 22 เม.ย.2564
และ ยืน่ คาขอรับชาระหนี้ ราย ร้อยตารวจเอกปฏิคม ละลา เรี ยบร้อยแล้ว นัดตรวจคาขอรับชาระหนี้
วันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 10:00 น. ครับ
- สมาชิกรายอื่นๆในเดือน มกราคม 2564 ไม่มีการเคลื่อนไหว แต่อย่างใด
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องรับทราบเรื่องของหน่ วยงานที่เกีย่ วข้ อง
สานักงานสหกรณ์จงั หวัด
ผูเ้ สนอฯ
: น.ส.กันยารัตน์ ราโชกาญจน์ นักวิชาการสหกรณ์ชานาญการ แจ้งต่อที่ประชุมดังนี้
1. ในการจัดจ้างเจ้าหน้าที่ นั้น สหกรณ์ควรมีการทบทวนสัญญาจ้างและหลักประกันการทางานของ
เจ้าหน้าที่ ให้เป็ นไปตามระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ทั้งนี้ สหกรณ์ควรทบทวนระเบียบดังกล่าวฯ
ให้สอดคล้องกับกฏหมายแรงงาน ทั้งด้านการจัดจ้าง การจัดหลักประกันการทางาน และการให้สวัสดิการ
ต่างๆที่เจ้าหน้าที่พึงได้รับตามกฎหมาย
2. ตามที่ ได้แจ้งในครั้งก่อน เกี่ยวกับระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยผูต้ รวจสอบกิจการสหกรณ์
และ ตาม พรบ.สหกรณ์ ( ฉบั บ ที่ 3)พ.ศ.2562 มาตรา 89/2 ซึ่ งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไ ด้อ อก
กฏกระทรวง เกี่ ยวกับ การด าเนิ น งานและการก ากับดู แลสหกรณ์ ออมทรั พย์และสหกรณ์ เครดิ ต ยูเนี่ ยน
มาแล้ว นั้ น จึ ง ขอให้ ค ณะกรรมการร่ วมกัน ศึ ก ษา และพิ จ ารณาการด าเนิ น งานต่ างๆ ให้ เป็ นไปตาม
กฏกระทรวงกาหนด รวมถึงการทบทวนข้อบังคับของสหกรณ์ เพื่อเสนอขอแก้ไขต่อที่ประชุมใหญ่ต่อไป
3.การแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบว่าด้วนสวัสดิการสมาชิก พ.ศ.2563 ขอให้ทางคณะกรรมการมีการ
ทบทวนระเบี ยบดังกล่าวให้สอดคล้องกับ ข้อบังคับ และระเบี ยบอื่น ๆที่ มีอยู่ก่ อ น ในส่ ว นของการจ่ าย
สวัสดิการย้อนหลัง เห็นควรชลอการจ่าย จนกว่าได้ส่งให้นายทะเบียนรับทราบ เผือ่ ในกรณี ที่นายทะเบียน
สหกรณ์อาจจะขอให้ท่านทบทวนระเบียบดังกล่าว

เลขานุการฯ

มติที่ประชุม

ผู้ตรวจสอบกิจการ
ผูต้ รวจสอบกิจการ พ.ต.ท.หญิงจินตนา สิทธิฤทธิ์ และ ร.ต.อ.นฤคม คุ่ยยกสุย ได้ดาเนินการ
ตรวจสอบเอกสารประจาเดือน มกราคม 2564 จึงได้รายงาน ดังนี้
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ.
รับทราบ
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รายงานการตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ ตารวจสุ ราษฎร์ ธานี จากัด
ประจาเดือน มกราคม 2564
เรียน คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจสุราษฎร์ธานี จากัด
ตามที่ ที่ประชุ มใหญ่ สามัญประจาปี 2563 ได้เลือกตั้งให้ข ้าพเจ้า พ.ต.ท.หญิ ง จิ น ตนา สิ ท ธิฤทธิ์ และ
ร.ต.อ.นฤคม คุ่ยยกสุย เป็ นผูต้ รวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจสุราษฎร์ธานี จากัด ข้าพเจ้าพร้อมคณะได้เข้า
ตรวจสอบกิจการประจาเดือนมกราคม 2563 จึงขอเสนอรายการที่ตรวจสอบ/ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะที่ควร
แก้ไข รายละเอียด ดังนี้
1. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
1.1 เพื่อให้ทราบการดาเนินงานด้านต่าง ๆ ของสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจสุราษฎร์ธานี จากัด
1.2 เพื่อแนะนาการดาเนินงานด้านต่าง ๆ ให้เป็ นไปตามระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ
1.3 เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของสมาชิก
2. ขอบเขตการตรวจสอบ
2.1 ตรวจสอบงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร/ตรวจสอบงบทดลอง
2.2 ตรวจสอบรายงานประชุม/วาระการประชุประจาเดือน
2.3 ตรวจสอบเงินกูพ้ ิเศษราย ร.ต.อ.สันติ อ่อนพร้อม
2.4 การจัดซื้อเครื่ องเขียนแบบพิมพ์
2.5 การจัดจ้างเดินสายไฟพร้อมปลัก๊ ในห้องประชุม
2.6 ตรวจการใช้ยานพาหนะของสหกรณ์ฯ
2.7 ตรวจสอบค่าใช้จ่ายตามงบประมาณรายการคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จานวน 35,590.-บาท
3. ผลของการตรวจสอบและข้ อเสนอแนะ
การดาเนินการตามข้อ 2.1-2.7 สหกรณ์ดาเนินการเป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย
4. เรื่องอืน่ ๆ/จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ และดาเนินการ
พ.ต.ท.หญิง
(จินตนา สิทธิฤทธิ์)
หัวหน้าผูต้ รวจสอบกิจการฯ
ร.ต.อ.
(นฤคม คุ่ยยกสุย )
ผูต้ รวจสอบกิจการฯ
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพือ่ ทราบ
ผู้จดั การฯ
4.1 เรื่องรายงานสถานภาพสมาชิกต่างจังหวัด
เสนอว่าในเดือน มกราคม 2564 สหกรณ์ มีสมาชิกซึ่งเป็ นสมาชิกต่างจังหวัด จานวน 670 ราย
ระหว่างเดือน รับชาระหุน้
รับชาระหนี้
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564 ทุนเรื อนหุน้ คงเหลือ
หนี้สินคงเหลือ
( ส่ วนต่างหนีส้ ินมากกว่าหุ้น = 1,039,639,974.00

จานวน
4,586,530.00
จานวน
72,980,191.57
เป็ นเงิน 353,340,460.00
เป็ นเงิน 1,392,980,434.00
บาท )

บาท
บาท
บาท
บาท

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ.
มติที่ประชุม

รับทราบ

ผู้จดั การฯ

4.2 เรื่องรายงานการให้ เงินกู้เพือ่ เหตุฉุกเฉินแก่สมาชิก
เสนอว่าในเดือน มกราคม 2564 ได้มีสมาชิกขอกูเ้ งินเพื่อเหตุฉุกเฉินจานวน 325 ราย
ตามรายละเอียดดังนี้
เงินกูฉ้ ุกเฉินคงเหลือยกมา ณ 31 ธันวาคม 2563
จ่ายเงินกูร้ ะหว่างเดือน
รับชาระเงินกูร้ ะหว่างเดือน
คงเหลือ ณ 31 มกราคม 2564
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ.

มติที่ประชุม

รับทราบ

726,689,471.09
112,965,100.00
77,528,268.50
726,126,302.59

บาท
บาท
บาท
บาท
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4.3 เรื่องรับทราบการจ่ายเงินกู้ทุกประเภท
เลขานุการฯ ในเดือน มกราคม 2564 ได้มีการพิจารณาจ่ายเงินกูท้ ุกประเภท ดังนี้
วันที่อนุมตั ิ
วันที่ 8 มกราคม 2564
วันที่ 8 มกราคม 2564
วันที่ 15 มกราคม 2564
วันที่ 22 มกราคม 2564
วันที่ 29 มกราคม 2564
รวม
สรุปการจ่ายเงินกู้ท้งั หมด
เงินกูส้ ามัญทัว่ ไป
เงินกูใ้ ช้ค่าหุน้ ค้ าประกัน
เงินกูส้ ามัญประสบภัย ไวรัส โควิด
เงินกูส้ ามัญเจ้าหน้าที่

ราย
13
1
18
16
21
69

จานวนเงินขอกู้
32,959,000.00
3,000,000.00
38,991,000.00
35,754,000.00
46,197,000.00
156,901,000.00

หักหนี้คา้ ง
28,873,033.61
2,916,424.00
32,749,013.50
32,553,888.51
40,868,158.25
137,960,517.87

เงินที่จ่ายจริ ง
4,085,966.39
835,756.00
6,241,986.50
3,200,111.49
5,328,841.75
31,897,446.00

69
15
219
1

156,901,000.00
13,459,500.00
32,300,000.00
3,000,000.00

137,960,517.87
2,916,424.00

31,897,446.00
13,459,500.00
32,300,000.00
83,576.00

1
2,613
2,918.00

500,000.00
12,542,400.00
218,702,900.00

177,617.95
141,054,559.82

322,382.05
12,542,400.00
77,648,340.18

เงินกูส้ ามัญเพื่อปิ ดหนี้สถาบันการเงินอื่น

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

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ
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4.4 เรื่องการเปลีย่ นแปลงส่ งค่าหุ้นรายเดือน
เลขานุการฯ ในเดือน มกราคม 2564 มีสมาชิกข้าราชการบานาญขอเปลี่ยนแปลงส่งค่าหุน้ รายเดือน 3 ราย
ลาดับ ทะเบียน
ชื่อ - สกุล
1
07233 ด.ต.ธีระวุธ คานวณ
2
09172 ร.ต.อ.ณรัฐ วาทีรักษ์
3
08357 ร.ต.อ.สุคนธ์ ยอดมณี
รวม 3 ราย

เดิมส่ง/เดือน
2,300
2,300
2,900
7,500

ขอลด/บาท
2,200
2,200
1,400
5,800

คงเหลือ/เดือน
100
100
1,500
1,700

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.5 เรื่องรับทราบเงินบริจาคช่ วยเหลือสมาชิกกรณีถูกออกจากราชการ
เลขานุการฯ สหกรณ์มสี มาชิกที่มีคาสัง่ ออกจากราชการ และพ้นสภาพการเป็ นสมาชิก ณ มกราคม 2564
และสหกรณ์ยงั ไม่ได้จ่ายเงินกองทุนช่วยเหลือสมาชิกกรณี ถกู ออกจากราชการดังนี้

ลาดับ ทะเบียน
1
2

ชื่อ – สกุล

สังกัด

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

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

เงินบริ จาคช่วยเหลือสมาชิกกรณี ถกู ออกฯ ยกมา 31 ธันวาคม 2563
รับเพิม่ ตั้งแต่วนั ที่ 1- 31 มกราคม 2564
ใช้ ไป ตั้งแต่วนั ที่ 1–31 มกราคม 2564
คงเหลือ ณ 31 มกราคม 2564
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

6,297,805.42
152,100.00
00.00
6,449,905.42

บาท
บาท
บาท
บาท
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4.6 เรื่องการจ่ายเงินกองทุนเพือ่ สวัสดิการแก่สมาชิก
เลขานุการฯ ในเดือน มกราคม 2564 สหกรณ์ได้จ่ายเงินกองทุนเพื่อสวัสดิการแก่สมาชิก 80 ราย ได้แก่
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

รายการ
จ่าย ร.ต.ท.สมยศ เกษณียบุตร สวัสดิการเงินเกื้อกูลสมาชิกข้าราชการบานาญ

จ่าย พ.ต.ต.ธัชพงศ์ พริ กคง บิดาเสียชีวิต
จ่าย นางปัญจรัตน์ นาคบารุ ง นอนรักษาพยาบาล
จ่าย ด.ต.หญิง พูลสุข ชูไกรไทย ค่านอนรักษาพยาบาล
นาเงินส่งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ของ สส.ชสอ.
จ่าย ร.ต.อ.เอกชัย กาประโคน ค่านอนรักษาพยาบาลบุตร
จ่าย ร.ต.ต.สมนึก ศิริทรัพย์จนันท์ ค่านอนรักษาพยาบาลมารดา
จ่าย ร.ต.ต.สมนึก ศิริทรัพย์จนันท์ มารดาเสียชีวิต
จ่าย ร.ต.ต.ปรี ชา หนูบุญแก้ว สวัสดิการเพื่อเกื้อกูลสมาชิกข้าราชการบานาญ

จ่าย ด.ต.จีรวุฒ นิลศรี จบปริ ญญาโท
จ่าย ร.ต.อ.เลิศชาย อักษรพิทกั ษ์ ค่านอนรักษาพยาบาลภรรยา
จ่าย ด.ต.ต้วน ปรี ชาพร นอนรักษาพยาบาล
จ่าย พ.ต.อ.ธีรพนธ์ หนูทอง สวัสดิการเกื้อกูลข้าราชการบานาญ
จ่าย พ.ต.ท.วิรัตน์ พรหมสอน สวัสดิการเกื้อกูลข้าราชการบานาญ
จ่าย ด.ต.รัฐพล เกิดสังข์ นอนรักษาพยาบาล
จ่าย ร.ต.ต.หญิง ชไมพร ธรรมจารุ วฒั น์ สวัสดิการเกื้อกูลข้าราชการบานาญ.

จ่าย ด.ต.หญิง พิระดา เอกสุวีรพงษ์ นอนรักษาตัวในโรงพยาบาล
จ่าย พ.ต.ท.โยธินทร์ สิทธิโยธี ค่านอนรักษาพยาบาลมารดา
จ่าย ร.ต.ท.ทนงศักดิ์ โกษาพงษ์ สวัสดิการเกื้อกูลสมาชิกข้าราชการบานาญฯ

จ่าย ด.ต.วัชริ นทร์ นาคบารุ ง ภรรยานอนรักษาตัวในโรงพยาบาล
จ่าย ร.ต.อ.บรรชา อักษรพิทกั ษ์ ภรรยานอนรักษาตัวในโรงพยาบาล
จ่าย ส.ต.ท.ยุทธพงษ์ เร๊ ะนุย้ สวัสดิการจบการศึกษาปริ ญญาตรี
จ่าย ส.ต.ต.บุญชัย วนวัฒนสุนทร ภรรยานอนรักษาตัวในโรงพยาบาล
จ่าย พ.ต.อ.ศิรชัย เกิดศรี บิดาเสียชีวติ
จ่าย ด.ต.วิชิต แก้วรักษา นอนรักษาตัวในโรงพยาบาล
จ่าย ร.ต.ต.พงศ์พิพฒั น์ ช่วยราย สวัสดิการเกื้อกูลข้าราชการบานาญ
จ่าย พ.ต.ท.ปรี ชา พฤกษวานิช สวัสดิการเกื้อกูลข้าราชากรบานาญ
จ่าย ร.ต.ท.แดง บุสดี สวัสดิการเกื้อกูลข้าราชการบานาญฯอาวุโส

สังกัด
จานวนเงิน
บานาญ
50,000.00
ต่างจังหวัด
10,000.00
สหกรณ์
2,000.00
กก.สส.ภ.จว.
2,000.00
สส.ชสอ.
81,940.00
เมืองฯ
1,000.00
กก.สส.ภ.จว.
3,000.00
กก.สส.ภ.จว.
10,000.00
บานาญ
50,000.00
กก.สส.ภ.8
2,000.00
บางมะเดื่อ
3,000.00
บานาญ
1,000.00
บานาญ
50,000.00
บานาญ
50,000.00
เกาะพะงัน
6,000.00
บานาญ
50,000.00
ศฝร.ภ.8
1,000.00
พุนพิน
3,000.00
บานาญ
50,000.00
กก.สส.ภ.จว.
1,000.00
กาญจนดิษฐ์
3,000.00
พุนพิน
1,000.00
ต่างจังหวัด
1,500.00
เคียนซา
10,000.00
ต่างจังหวัด
2,000.00
บานาญ
50,000.00
บานาญ
50,000.00
บานาญ
50,000.00
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ลาดับ
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

รายการ
จ่าย ด.ต.จานง วันทา มารดาเสีย
จ่าย นายประทักษ์ เพชรวาริ นทร์ นอนรักษาตัวในโรงพยาบาล
จ่าย ร.ต.ต.โสภณ สันเพชร สวัสดิการเกื้อกูลข้าราชการบานาญ
จ่าย พ.ต.ท.อาวุท อรุ ณพันธ์ นอนรักษาตัวในโรงพยาบาล
จ่ายร.ต.ต.หญิง อารี ตะปิ นา สวัสดิการข้าราชากรบานาญ
จ่าย ร.ต.ต.กูศ้ กั ดิ์ ทิพย์นุย้ นอนรักษาตัวในโรงพยาบาล
จ่าย น.ส.ธันญ์ยรัตน์ ทิพย์นุย้ บิดานอนรักษาตัวในโรงพยาบาล
จ่าย ร.ต.ต.สมโชค สิทธิสมบูรณ์ สวัสดิการเกื้อกูลข้าราชการบานาญ
จ่าย ร.ต.ต.นิกร อินทรสุวรรณ มารดาเสียชีวิต
จ่าย พ.ต.ท.วิชยั อาขุศิริ สวัสดิการเกื้อกูลข้าราชการบานาญ
จ่าย ด.ต.หญิง รุ่ งอรุ ณ สินโพธิ์ นอนรักษาตัวในโรงพยาบาล
จ่าย ด.ต.สุรศักดิ์ อินทรชูติ ภรรยานอนรักษาตัวในโรงพยาบาล
จ่าย ด.ต.ประกาศ พรหมอินทร์ สวัสดิการเกื้อกูลข้าราชการบานาญฯ
จ่าย ด.ต.สัญญา คงไสย รับขวัญทายาทใหม่
จ่าย ร.ต.ท.มนูญ จาเริ ญนุสิทธิ์ สวัสดิการเกื้อกูลข้าราชการบานาญฯ
จ่าย ร.ต.ต.ชัยยุทธ โรจนชินบัญชร ค่านอนรักษาพยาบาล
จ่าย ด.ต.ธานี ธานินพงศ์ บุตรนอนรักษาตัวในพยาบาล
จ่าย ร.ต.ท.นพรัตน์ ทิพย์ทวีชยั สวัสดิการเกื้อกูลข้าราชการบานาญ
จ่าย พ.ต.ท.มานพ ทองหัตถา มารดาเสียชีวิต
จ่าย ร.ต.อ.สมพร คชไพร เงินเกื้อกูลข้าราชการบานาญฯ
จ่าย ส.ต.ต.ปรณัฐ จินา ค่านอนรักษาพยาบาลบุตร
จ่าย ด.ต.ประเสริ ฐ อังกาบ นอนรักษาพยาบาล
จ่าย ส.ต.ท.นพพร เย็นแจ่ม สวัสดิการมงคลสมรส
จ่าย ร.ต.ท.เชื้อชาติ ชูรอด ค่านอนรักษาพยาบาลมารดา
จ่าย ร.ต.อ.เปล่งอรุ ณ ไมอินทร์ มารดานอนรักษาตัวในโรงพยาบาล
จ่าย ร.ต.ท.สนิท สังข์เรี ยง ค่ารักษาพยาบาลภรรยา
จ่าย ร.ต.ต.เสน่ห์ คงอิ้ว**** มารดาเสียชีวิต
จ่าย ส.ต.ต.พลากร ลูกอินทร์ สวัสดิการมงคลสมรส
จ่าย ส.ต.ท.ธีรยุทธ ปล้องใหม่ บิดารักษาตัวในโรงพยาบาล
จ่าย ด.ต.จักรกฤษณ์ ถิ่นหนองไทร บุตรรักษาตัวในโรงพยาบาล

สังกัด
จานวนเงิน
กก.สส.ภ.8
10,000.00
สหกรณ์
9,000.00
บานาญ
50,000.00
บานาญ
1,000.00
บานาญ
50,000.00
บานาญ
6,000.00
สหกรณ์
3,000.00
บานาญ
50,000.00
เกาะสมุย
10,000.00
บานาญ
50,000.00
เมืองฯ
1,000.00
กาญจนดิษฐ์
1,500.00
บานาญ
50,000.00
คีรีรัฐนิคม
1,000.00
บานาญ
50,000.00
กก.สส.ภ.จว.
2,000.00
เมืองฯ
1,500.00
บานาญ
50,000.00
บานาญ
10,000.00
บานาญ
50,000.00
เมืองฯ
1,000.00
ต่างจังหวัด
3,000.00
กก.สส.ภ.จว.
1,000.00
บานาญ
1,000.00
ท่าชนะ
3,000.00
บานาญ
3,000.00
เวียงสระ
10,000.00
บก.อก.ภ.8
1,000.00
บ่อผุด
3,000.00
ศฝร.ภ.8
1,500.00
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ลาดับ
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

รายการ
จ่าย ดต.หญิงดวงพร จิรัฐติกาลกุลเวท มารดาเสียชีวิต
จ่าย พ.ต.อ.อาวุธ ชูจิต บิดาเสียชีวิต
จ่าย ร.ต.อ.จีรศักดิ์ รัตนอาภากรณ์ มารดาเสียชีวิต
จ่าย ร.ต.ท.สุวฒั น์ อินทร์สุวรรณ บิดาเสียชีวิต
จ่ายด.ต.เลอสรวง กาฬสุวรรณ นอนรักษาตัวในโรงพยาบาล
จ่าย ด.ต.เลอสรวง กาฬสุวรรณ บุตรนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล
จ่าย ร.ต.อ.มงคล มณี นอ้ ย บิดานอนรักษาตัวในพยาบาล
จ่าย ร.ต.ต.ปฏิพล เบ้าทอง มารดาเสียชีวิต
จ่าย นายประทักษ์ เพชรวาริ นทร์ นอนรักษาตัวพยาบาลในโรงพยาบาล
จ่าย พ.ต.ท.สุภาษิต แสงจันทร์ ค่านอนรักาาพยาบาล
จ่าย ร.ต.อ.ไพรัตน์ กระแสร์สินธุ์ ค่านอนรักษาพยาบาล
จ่าย ร.ต.ต.วิวฒั น์ เอกจิตร ค่านอนรักษาพยาบาล
จ่าย ร.ต.ต.กูศ้ กั ดิ์ ทิพย์นุย้ ค่านอนรักษาพยาบาล
จ่าย ร.ต.ท.ประวิทย์ ม่วงพานิช ภรรยาเสียชีวิต
จ่าย ร.ต.ท.ประวิทย์ ม่วงพานิช ภรรยานอนรักษาพยาบาล
จ่าย พ.ต.อ.ไวพจน์ มีแก้ว มารดาเสียชีวติ ิ
จ่าย ด.ต.พิชยั กลับชนะ ภรรยานอนรักษาพยาบาลของภรรยา
จ่าย ด.ต.สุวิทย์ แดงงาม ค่านอนรักษาพยาบาลภรรยา
จ่าย ร.ต.ต.วิวฒั น์ เอกจิตร ค่านอนรักษาพยาบาลภรรยา
จ่าย ด.ต.หญิง ธนาภา ตั้นฉ้วน ค่านอนรักษาพยาบาล
จ่าย ดต.หญิงเดือนเพ็ญ สุวรรณจิตต์ นอนรักษาพยาบาล
จ่ายทายาท ด.ต.สาราญ ผลพูน นอนรักษาตัวในโรงพยาบาล
รวม 80 รายการ

สังกัด
ศพฐ.8
บานาญ
บานาญ
กก.สส.ภ.8
บ่อผุด
บ่อผุด
กก.สส.ภ.8
กก.สส.ภ.8
พุนพิน
บานาญ
บานาญ
บานาญ
บานาญ
บานาญ
บานาญ
ศพฐ.8
ท่าชนะ
ขุนทะเล
บานาญ
ต่างจังหวัด
ตม.สฎ
บานาญ

จานวนเงิน
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
5,000.00
2,000.00
1,000.00
10,000.00
1,000.00
2,000.00
1,000.00
4,000.00
2,000.00
10,000.00
3,000.00
10,000.00
1,500.00
3,000.00
3,000.00
1,000.00
2,000.00
10,000.00
1,189,440.00
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ทุนเพื่อสวัสดิการแก่สมาชิกยกมา 31 ธันวาคม 2563
10,920,822.75
ปรับปรุ งเงินรอนาส่ง ฌาปนกิจคงเหลือ เข้ากองทุนสวัสดิการ
60.00
รับเเงินสงเคราะห์ครอบครัว ร.ต.ต.ภูมิจิตร โชติช่วง
7.27
รับเงินสงเคราะห์จาก สสอต. ครอบครัว พ.ต.ท.โสภณ วิชยั สุทธิกุล
220.51
รับเงินสงเคราะห์จาก สสอต. ครอบครัว ค.ต.ลาภ เข็มมะลวน
288.37
รับเงินจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครอบครัว ร.ต.ต.ชม แท่นนิล
288.99
ใช้ ไป ตั้งแต่วนั ที่ 1–31 มกราคม 2564
1,189,440.00
คงเหลือ 31 มกราคม 2564
9,732,247.89

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ.
มติที่ประชุม

รับทราบ
รายชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต และสหกรณ์ยงั ไม่ได้จ่ายเงินทุนสวัสดิการแก่ทายาท

ลาดับ ทะเบียน

ชื่อ-สกุล

วันที่เสี ยชี วิต

กองทุนรอจ่าย

หุน้

ประกัน

หนี้ที่คา้ ง

คงเหลือ

1

09947

ด.ต.อนุชา เขียวอยู่

29/08/2563

1,000,000

จ่ายแล้ว

1,086,757.26

-86,757.26

2

02496

ร.ต.ท.นิวฒั น์ โพธิ์ทยั

28/08/2563

1,500,000

จ่ายแล้ว

-

1,500,000.-

3

11008

ส.ต.ท.ปิ ยะพล วิโรจน์

09/09/2563

100,000

ไม่มีประกัน

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.รักพงษ์ ทิศพ่วน

02/11/2563

1,500,000

จ่ายแล้ว

952,330.-

547,670.-

6

05500

ด.ต.ประยูร แสงจันทรศิริ 16/11/2563

1,500,000

จ่ายแล้ว

688,360.-

811,640

7

04583

ร.ต.ท.สวัสดิ์ ปงพิทกั ษ์

13/12/2563

1,500,000 283,550

ไม่มี

1,115,479

668,071.-

8

07767

ร.ต.ต.วิเชียร พงศ์สุวรรณ 25/01/2564

1,300,000 505,800

ไม่มี

179,445.-

1,626,355.-

9

05462

ด.ต.ธีรชัย ชูช่วย

26/01/2564

1,600,000 573,200

1,500,000

3,242,372.75

430,827.25

10

05122

ด.ต.สาราญ 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 เรื่องการจ่ายเงินทุนสาธารณประโยชน์
เลขานุการฯ ในเดือน มกราคม 2564 สหกรณ์ได้จ่ายเงินทุนสาธารณประโยชน์ จานวน 7 รายการ
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7

รายการ
จ่ายค่าพวงหรี ดมารดา ร.ต.ต.นิกร อินทรสุวรรณ
จ่ายค่าพวงหรี ดบิดา พ.ต.อ.ศิรชัย เกิดศรี
ร่ วมทาบุญทอดผ้าป่ าสามัคคีสอ.กระทรวงศึกษาธิการเชียงใหม่
จ่ายค่าพวงหรี ด พ.ต.อ.อาวุธ ชูจิต
จ่ายค่าพวงหรี ดมารดา ด.ต.รัชกฤต ชื่นวิเศษ
จ่ายค่าพวงหรี ดมารดา ร.ต.ต.ปฏิพล เบ้าทอง
จ่ายค่าพวงหรี ด ร.ต.ต.วิเชียร พงศ์สุวรรณ
รวม 7 รายการ
ทุนสาธารณประโยชน์ ยกมา 31 ธันวาคม 2564
ใช้ ไป ตั้งแต่ 1– 31 มกราคม 2564
คงเหลือ 31 มกราคม 2564
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ.

มติที่ประชุม

รับทราบ

สังกัด
เกาะสมุย
เคียนซา
บานาญ
ไชยา
กก.สส.ภ.8
บานาญ

557,706.75
5,800.00
551,906.75

จานวนเงิน
800.00
800.00
1,000.00
800.00
800.00
800.00
800.00
5,800.00
บาท
บาท
บาท
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ระเบียบวาระที่ 4.8 เรื่องรับทราบการสรุปรายละเอียดงบการเงิน
ผู้จดั การ เสนอว่าในเดือน มกราคม 2564 ซึ่งได้ สรุปรายละเอียดงบการเงินประจาเดือนอย่างย่อ ดังนี้
งบดุล
สิ นทรั พย์
มกราคม 2564
มกราคม 2563
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
95,440,678.37
373,236,853.39
เงินฝากสหกรณ์อนื่
18,211,771.00
39,389,097.68
เงินลงทุน
561,193,000.00
549,185,000.00
ลูกหนี้ระยะสั้น+ระยะยาว
7,993,394,025.07
7,395,659,863.81
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์
20,064,144.39
20,227,466.93
สิ ทธิ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
40.73
1,041.41
สินทรัพย์อื่น ๆ
264,328.03
295,529.07
รวมสินทรัพย์
8,688,567,987.59
8,377,994,852.29
หนีส้ ิน
เงินรับฝาก
3,725,316,960.25
2,799,348,769.32
เงินกูย้ มื ภายนอก
1,430,005,300.00
2,283,210,000.00
หนี้สินอื่น ๆ
26,664,541.20
11,923,400.17
รวมหนีส้ ิน
5,181,986,801.45
5,094,482,169.49
ทุน
ทุนเรื อนหุน้
3,142,028,430.00
2,963,567,210.00
ทุนสารอง
270,326,495.12
245,366,911.49
ทุนสะสมตามข้อบังคับ อื่น ๆ
23,387,446.88
21,638,853.81
กาไรสุทธิ
70,838,814.14
52,939,707.50
รวมทุน
3,506,581,186.14
3,283,512,682.80
รวมหนีส้ ินและทุน
8,688,567,987.59
8,377,994,852.29
งบกาไรขาดทุน
สะสม
เดือนนี้
รายได้
147,860,823.24
38,721,328.77
ค่าใช้จ่าย
77,022,009.10
15,817,456.84
กาไรสุทธิ
70,838,814.14
22,903,871.93
ซึ่งรายละเอียดต่าง ๆ ของงบการเงินตามเอกสารที่แนบ
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ

%
100.00
40.84
59.16
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เรื่องแถลงรายการ รับ – จ่าย ของสหกรณ์และงบการเงินประจาเดือน มกราคม ดังนี้
รายการ

ธันวาคม 2563
รายจ่ าย

มกราคม 2564

รายรับ

รายจ่ าย

รายรับ

.00
.00

93,749.65
10,797.36

.00
3,909.72

78,861.65
10,323.75

ธนาคารกรุ งไทย (ออมทรัพย์) ศรี วิชยั

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

ธนาคารกรุ งไทย(ออมทรัพย์)โลตัส

51,922,000.00

61,764,478.93

4,140.19

.00

ธนาคารกสิ กรไทย(ออมทรัพย์)โลตัส

6,364,462.96

6,000,000.00

3,571,900.00

.00

ธนาคารออมสิ นออมทรัพย์สฎ.

260,000,000.00

260,000,000.00

2,005,870.84

.00

ธนาคารทหารไทย (ออมทรัพย์)

500,000.00

.00

5,401,177.07

9,000,000.00

120,000,000.00

120,000,000.00

3,196.94

.00

2,006,000.00

.00

1,002,000.00

.00

เงินกูฉ้ ุ กเฉิ น

289,625,318.25

206,689,697.00

112,965,100.00

77,528,268.50

เงินกูส้ ามัญ

231,253,576.75

227,983,786.35

170,641,200.00

168,205,528.35

เงินกูส้ ามัญ-อาวุธปื น

.00

4,428,841.25

.00

438,561.25

เงินกูส้ ามัญ - เพื่อการศึกษา

.00

2,740.00

.00

2,740.00

เงินกูพ้ ิเศษเพื่อการเคหะ

.00

125,012.00

.00

118,047.00

เงินกูพ้ ิเศษเพื่อความมัน่ คง

.00

228,279.50

500,000.00

244,389.97

เงินกูส้ ามัญ-ประกันชีวิต

.00

1,242,177.50

12,542,400.00

1,183,998.25

เงินกูส้ ามัญ-ประกันอัคคีภยั

.00

2,100.00

.00

2,080.99

ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ

.00

.00

.00

4,460.75

เงินกูพ้ ิเศษเพื่อชาระหนี้สถาบันการเงินอื่น

.00

41,072.00

.00

39,725.75

158,850,000.00

41,547,300.00

32,350,000.00

8,147,681.33

ครุ ภณั ฑ์

35,590.00

.00

.00

.00

เครื่ องเขียนแบบพิมพ์

17,565.00

.00

35,278.00

.00

.00

.00

.00

109,887.29

54,258.00

59,258.00

54,528.00

54,528.00

ค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า

.00

.00

.00

4,167.85

สหกรณ์ออมทรัพย์นกั สหกรณ์สุราษฎร์ธานี จากัด

.00

.00

3,648.74

.00

สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 7 จากัด

.00

.00

1,384.69

.00

1,952,657.00

.00

.00

.00

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฎสุ ราษ

500,000.00

.00

.00

.00

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลทักษิณ จากัด

1,744.60

.00

.00

.00

เงินสดคงเหลือยกมาจากวันก่ อน
ธนาคารกรุ งไทย (ออมทรัพย์) สฎ

ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ ออมทรัพย์
หุน้ ชุมนุ มสอ.ตร.แห่งชาติ

เงินกูส้ ามัญผูป้ ระสบภัยโควิด 19

ดอกเบี้ยเงินฝากค้างรับ
เงินทดรองจ่าย

ชุมนุ มสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจแห่งชาติ

16
.00

.00

109,592.49

.00

17,582.62

.00

13,849.76

5,000,000.00

เงินฝากออมทรัพย์

31,940,619.22

27,897,812.26

22,707,809.53

18,570,351.91

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

98,935,579.56

221,163,758.61

88,676,089.92

157,342,187.23

เงินฝากประจา 12 เดือน

21,358,524.56

141,358,524.56

11,369,313.37

8,369,313.37

10,000.00

.00

80,000.00

.00

.00

50,100.00

.00

50,100.00

เงินฝากประจา 24 เดือน

3,875,327.89

3,875,327.89

23,879,812.72

23,879,812.72

เงินกูช้ ุมนุ มระยะสั้น

5,000,000.00

.00

5,000,000.00

.00

ตัว๋ สัญญาใช้เงินออมสิ น

160,000,000.00

.00

.00

.00

ตัว๋ สัญญาใช้เงินแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

120,000,000.00

.00

120,000,000.00

120,000,000.00

ตัว๋ สัญญาใช้เงินธนาคาร ธ.ก.ส.

180,000,000.00

.00

50,000,000.00

.00

16,666,000.00

.00

16,666,000.00

.00

.00

500,000,000.00

41,666,700.00

.00

เงินกูม้ หาวิทยาลัยมหิดลระยะกลาง

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

เงินปันผลค้างจ่าย

.00

.00

27,790.50

.00

เงินรอตรวจสอบ

8,178.00

.00

149,732.00

.00

.00

.00

13,321.59

.00

2,737,444.00

2,737,444.00

2,598,155.89

2,598,155.89

เงินรอนาส่ ง-ค่าประกันอัคคีภยั

.00

3,038.80

22,754.62

19,715.82

ภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่ายค้างจ่าย

24,258.00

504.92

673.15

856.20

3,823.00

9,559.00

9,559.00

5,735.00

ค่าบารุ งสันนิบาตสหกรณ์

30,000.00

.00

.00

.00

เงินรอนาส่ ง-ค่าประกันชีวิต

32,308.99

43,084.61

42,889.86

12,588,452.43

2,100,000.00

2,100,000.00

600,000.00

600,000.00

เงินบริ จาคช่วยเหลือสมาชิกถูกออกจากราชการ

.00

274,900.00

.00

152,100.00

เงินรอชาระหนี้

.00

7,000.00

.00

7,000.00

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

ทุนเพื่อสวัสดิการแก่สมาชิก

287,000.00

.00

1,189,440.00

865.14

ทุนสวัสดิการสานักงานตารวจแห่งชาติ

735,853.72

.00

.00

.00

ดอกเบี้ยรับเงินให้กู ้

677,868.50

38,358,778.51

287,079.50

38,900,694.04

สหกรณ์ออมทรัพย์ ร.25 พัน 3 จากัด
สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจชุมพร จากัด

เงินฝากออมทรัพย์ทวีทรัพย์
เงินฝากสะสมรายเดือน 24 เดือน

เงินกู ้ สอ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยระยะสั้น
เงินกูช้ ุมนุมโครงการพิเศษ 5

เงินเฉลี่ยคืนค้างจ่าย
เงินรอนาส่ ง-สหกรณ์ต่างจังหวัด

เงินสมทบกองทุนประกันสังคมค้างจ่าย

เงินค่าสิ นไหม-รอจ่าย

ทุนเรื อนหุน้
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ดอกเบี้ยรับเงินฝาก

.00

21,386.18

109,887.29

195,249.57

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า

.00

1,300.00

.00

2,400.00

ผลตอบแทนจากการลงทุน

.00

1,925,781.00

.00

.00

รายได้เฉลี่ยคืน

.00

26,876.00

.00

.00

รายได้อื่น ๆ

.00

15,918.00

.00

15,754.00

ค่าธรรมเนียมออกสมุดเงินฝาก

.00

1,850.00

.00

650.00

ค่าธรรมเนียมถอนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

.00

3,441.52

.00

1,110.00

ค่าธรรมเนียมเงินกูพ้ ิเศษ

.00

.00

.00

2,437.95

204.24

.00

65.65

.00

ดอกเบี้ยจ่ายเงินฝากประจา

5,233,852.45

.00

5,249,126.09

.00

ดอกเบี้ยจ่ายเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
ดอกเบี้ยจ่ายเงินกูช้ ุมนุมระยะสั้น

4,641,818.19

.00

2,361,337.77

.00

1,331,506.85

.00

1,316,712.33

.00

ดอกเบี้ยจ่ายตัว๋ สัญญาใช้เงินออมสิ น

706,520.55

.00

310,684.93

.00

83,112.33

.00

66,279.45

.00

ดอกเบี้ยจ่ายตัว๋ สัญญาใช้เงินแลนด์แอนด์เฮาส์

1,056,739.74

.00

759,945.21

.00

ดอกเบี้ยจ่ายเงินกูส้ อ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

267,133.97

.00

222,615.21

.00

ดอกเบี้ยจ่ายตัว๋ สัญญาใช้เงิน ธนาคาร ธ.ก.ส.
ดอกเบี้ยจ่ายเงินกูช้ ุมนุมโครงการพิเศษ 5

456,616.44

.00

205,273.97

.00

.00

.00

1,458,082.19

.00

เงินเดือนเจ้าหน้าที่

489,320.00

.00

489,320.00

.00

6,000.00

.00

.00

.00

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

11,400.00

.00

.00

.00

ค่าทางานนอกเวลา

68,647.50

.00

18,259.50

.00

.00

.00

5,618.00

.00

3,823.00

.00

9,559.00

.00

.00

.00

9,500.00

.00

5,243.04

.00

1,356.50

.00

12,770.00

.00

12,770.00

.00

.00

.00

16,877.31

.00

16,827.30

.00

2,967.30

.00

5,700,000.00

.00

3,020,000.00

.00

147,500.00

.00

147,500.00

.00

34,500.00

.00

31,000.00

.00

.00

.00

3,918.00

.00

225.00

.00

.00

.00

ดอกเบี้ยจ่ายเงินฝากออมทรัพย์

ดอกเบี้ยจ่ายเงินกูม้ หาวิทยาลัยมหิดลระยะกลาง

ค่ารักษาพยาบาล

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
ค่าซ่ อมแซมปรับปรุ งอาคารสานักงาน
ค่าซ่ อมบารุ งครุ ภณ
ั ฑ์
ค่าทาความสะอาด
ค่าเบี้ยประกันรถยนต์
ค่ารับรองสมาชิก
ค่าสวัสดิการแก่สมาชิก
ค่าตอบแทน
เบี้ยประชุมกรรมการ
ค่ารับรอง
ค่าใช้จ่ายประชุมใหญ่

17
ค่าใช้จ่ายทัว่ ไป

16,833.50

.00

19,869.00

.00

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

10,269.85

.00

7,218.39

.00

800.00

.00

3,200.00

.00

4,245.80

.00

.00

.00

10,797.36

.00

10,323.75

.00

ค่าโทรศัพท์

2,563.72

.00

6,185.14

.00

ค่าน้ าประปา

365.94

.00

264.29

.00

17,830.00

.00

16,481.00

.00

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับยานพาหนะ

2,700.00

.00

4,932.69

.00

ค่าตอบแทนนักศึกษาฝึ กงาน

4,900.00

.00

6,400.00

.00

ค่าน้ ามัน

8,643.20

.00

6,480.10

.00

ค่าของใช้สานักงาน

9,552.00

.00

8,082.00

.00

.00

.00

6,000.00

.00

4,543.43

.00

3,252.07

.00

78,861.65

.00

62,808.01

.00

ค่าเบี้ยเลี้ยง
ค่าใช้จ่ายดาเนินคดี
ค่าไฟฟ้ า

ค่าธรรมเนียมไปรษณี ย ์

ค่าเช่าและพัฒนาเว็บไซด์
ค่าเช่าเครื่ องถ่ายเอกสาร
เงินสดคงเหลือยกไปวันต่ อไป
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 เรื่องรับทราบสภาพสมาชิกคงเหลือ
เลขานุการฯ เสนอว่า ณ วันสิ้นเดือน มกราคม 2564 มีจานวนสมาชิกคงเหลือจานวน 4,641 ราย
ตามรายละเอียด ดังนี้
จานวนสมาชิก
รายการ
สามัญ / คน
สมทบ / คน
ยอดยกมา ณ 31 ธันวาคม 2563
4,018
623
รับเข้าใหม่ระหว่างเดือน
20
3
- ลาออกระหว่างเดือน – โอนออก- พ้นสภาพ –เสียชีวิต
2
2
คงเหลือ ณ สิ้นเดือน มกราคม 2564
4,036
624
รวมทั้งสิ้น
4,660
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
4.10 เรื่องสมาชิกลาออกจากราชการ
เลขานุการฯ ด้วยในเดือนมกราคม 2564 ได้มีสมาชิกลาออกจากราชการ 2 ราย ได้แก่
1.ร.ต.ท.วิชยั บุญนวล ทะเบียนสมาชิก 06877 สังกัด สภ.ท่าชนะ ลาออกจากราชการ
เนื่องจากปัญหาสุขภาพ ตั้งแต่วนั ที่ 1 พฤศจิกายน 2563 มีรายละเอียดสมาชิก ดังนี้

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ

37
เลขานุการฯ 2. ด.ต.สุขสันต์ ชูแก้ว ทะเบียนสมาชิก 5760 สังกัด สภ.ท่าชี ลาออกจากราชการ เนื่องจากเพื่อดูแล
มารดาและเพื่อประกอบอาชีพอื่น ตั้งแต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 มีรายละเอียดสมาชิก ดังนี้

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
4.11 เรื่องแจ้งกาหนดการเข้ าตรวจสอบกิจการและฐานะการเงินของสหกรณ์
เลขานุการฯ ด้วยมีหนังสือจากสานักงานสหกรณ์จงั หวัด แจ้งกาหนดการของคณะผูต้ รวจการสหกรณ์เข้า
ตรวจสอบกิจการและฐานะการเงินของสหกรณ์ในระหว่างวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2564 จึง
ขอให้สหกรณ์ได้ดาเนินการจัดเตรี ยมเอกสารต่างๆ ได้แก่ สมุดบันทึกรายงานการประชุมใหญ่
สมุดรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ข้อบังคับ ระเบียบ งบการเงิน 5 ปี ย้อนหลัง สัญญาจ้าง
เจ้าหน้าที่ สัญญาค้ าการทางาน ทะเบียนหุน้ ทะเบียนสมาชิก และอานวยความสะดวกแก่คณะผู้
ตรวจการสหกรณ์หากมีการร้องขอเอกสารเพิ่มเติม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.12 เรื่องขอความร่ วมมือดาเนินการจัดสวัสดิการด้ านการสหกรณ์ออมทรัพย์
เลขานุการฯ ด้วยสานักงานตารวจแห่งชาติขอความร่ วมมือให้สหกรณ์ออมทรัพย์ในสังกัดสานักงานตารวจ
แห่งชาติ ดาเนินการจัดสวัสดิการให้กบั สมาชิก ดาเนินการตามมติของคณะกรรมการแก้ไขปัญหา
หนี้สินข้าราชการตารวจและลูกจ้าง และปรับปรุ งฐานข้อมูลสมาชิกให้มีความสมบูรณ์
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพือ่ พิจารณา
5.1 เรื่องรับสมัครสมาชิกสมทบเข้ าใหม่
เลขานุการฯ เสนอในเดือน มกราคม 2564 มีผยู้ นื่ ความจานงขอสมัครเข้าเป็ นสมาชิกสมทบ 3 ราย ได้แก่
ลาดับ ทะเบียน
1
11152
2
11153
3
11154

ชื่อ -สกุล
นายกุลวัต บุญเกตุ
น.ส.จุฑารัตน์ เพชรทอง
นางสุภาพร จ่ายเกิด

อายุ
ที่อยู่
25 อ.เมืองฯ จ.ส.ฎ.
35 อ.ท่าฉาง จ.ส.ฎ.
59 อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สฎ.

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม อนุมตั ิรับเข้าเป็ นสมาชิกสมทบได้ท้งั 3 ราย

ผูร้ ับรอง/ทายาท
บุตร ด.ต.สุวรรณ บุญเกตุ
บุตรร.ต.ท.ประดิษฐ์ เพชรทอง
ภรรยา ร.ต.อ.เสรี จ่ายเกิด
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5.2 เรื่องรับสมัครสมาชิกสามัญเข้ าใหม่
เลขานุการฯ เสนอว่าในเดือน มกราคม 2564 มีผยู้ นื่ ขอสมัครเข้าเป็ นสมาชิกสามัญ จานวน 20 ราย
ซึ่งได้ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนและถูกต้องตามระเบียบแล้ว ดังนี้
ลาดับ ทะเบียน ชื่อ - สกุล

หน่วย

เงินเดือน

หุน้ /เดือน

สอ.

ภ.จว.สฎ.

74,320

4,500.00

-

1

11155

พ.ต.อ.วิทยา วังส์ด่าน

2

11156

ร.ต.อ.จตุพล พรหมอินทร์

ท่าฉาง

30,220

1,700.00

-

3

11157

ด.ต.ชานาญ จันทร์ ทอง

บานาญ

39,000

500.00

-

4

11158

ด.ต.อุรุพงศ์ ไทยชานะ

ขุนทะเล

28,880

1,600.00 ตร.แห่งชาติ

5

11159

ร.ต.ต.สิ รภพ หวลกสิ นธุ์

ภ.จว.สฎ.

15,290

1,500.00

-

6

11160

ด.ต.อานาจ คงชู

เมืองฯ

24,680

5,000.00

7

11161

ส.ต.ท.คณิ ศร อ่อนนวล

ไชยา

13,070

8

11162

ส.ต.ท.เรื องฤทธิ์ จริ ตงาม

ศฝร.ภ.8

9

11163

ส.ต.ต.ศุภณัฐ สมใจหมาย

10

11164

11

หุน้

หนี้

272,550

652,537

ระนอง

215,000

-

800.00

ศฝร.ภ.8

214,900 1,166,674

14,320

800.00

-

เกาะเต่า

11,180

1,000.00

ศฝร.ภ.8

ส.ต.อ.วิโรจน์ อยูศ่ รี

ดอนสัก

15,540

1,000.00

-

11165

ส.ต.ท.พงสกร ธรฤทธิ์

ชัยบุรี

12,890

800.00

12

11166

ส.ต.อ.ธนกร คงหอม

บ้านนาสาร

17,790

13

11167

ส.ต.อ.นิธิกร บุญประกอบ

ท่องเที่ยว

14

11168

ส.ต.ท.จิรวัฒน์ ลิขิตเทพินทร์

15

11169

ส.ต.ท.ฤทธิเกียรติ คงกลับ

16

11170

ส.ต.อ.ธีรวุฒิ ดีเจย

17

11171

18

10,800

-

ศฝร.ภ.8

49,300

-

1,100.00

ยะลา

278,600

905,095

15,800

800.00

-

ท่าฉาง

13,070

1,000.00

-

ท่องเที่ยว

14,560

800.00

-

กาญจนดิษฐ์

15,800

1,000.00

พังงา

157,800

709,178

ส.ต.ท.ปวเรศ วริ นทรเวช

เกาะสมุย

13,070

900.00

-

11172

ส.ต.ท.อติชาต สื บสุ ข

คีรีรัฐนิคม

13,310

900.00

-
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11173

ด.ต.ธนทัสว์ ธนาลอนอนันต์

ท่องเที่ยว

33,000

1,800.00

กองปราบ

372,500 1,546,360

20

11174

พ.ต.ท.วิทวัส เพ็ชรรักษ์

คีรีรัฐนิคม

33,560

2,000.00

ตารวจน้ า

510,000 2,493,324

รวม 20 ราย

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม อนุมตั ิรับเข้าเป็ นสมาชิกทั้ง 20 ราย

29,500.00
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5.3 เรื่องขอโอนสภาพสมาชิกระหว่างสหกรณ์
เลขานุการฯ ด้วยในเดือน มกราคม 2563 มีสมาชิกประสงค์ขอโอนสภาพสมาชิกเข้า 8 ราย
ลาดับ ทะเบียน
1

11158

ชื่อ-สกุล
ด.ต.อุรุพงศ์ ไทยชานะ

สังกัด

ทุนเรื อนหุน้

หนี้เงินกู ้

ย้ายจาก สอ

ขุนทะเล

272,550

652,537.00

ตร.แห่งชาติ

ภาระค้ า
1

1.บ.อยุธยาแคปปิ ตอล 15,746.- อยูใ่ นกระบวนการทางกฎหมาย / 2.บ.เอส 11 กรุ๊ ป จากัด 397.- หนี้คา้ งชาระเกิน 90 วัน
2

11160

ด.ต.อานาจ คงชู

เมืองฯ

215,000

-

ระนอง

-

1.ธ.กรุ งศรี อยุธยา 138,523.- ปกติ / 2. ธ.กรุ งศรี อยุธยา 67,883.- ปกติ / 3.ธ.กรุ งไทย 7,034.- ปกติ
3

11165

ส.ต.ท.พงสกร ธรฤทธิ์

ชัยบุรี

49,300

-

ศฝร.ภ.8

-

เกาะเต่า

10,800

-

ศฝร.ภ.8

-

บ้านนาสาร

278,600

985,142.00

ยะลา

-

1,166,674.00

ศฝร.ภ.8

-

1.ธ.ไทยพาณิ ชย์ 15,000.- ปกติ
4

11163

ส.ต.ต.ศุภณัฐ สมใจหมาย

1.ตรวจสอบแล้วไม่มีหนี้ในข้อมูลเครดิต
5

11166

ส.ต.อ.ธนกร คงหอม

1.บ.อิออน 20,702.-ปกติ / 2. อิออน 21,961.- ปกติ / 3.บ.กรุ งไทย 66,809.- ปกติ
6

11161

ส.ต.ท.คณิ ศร อ่อนนวล

ไชยา

214,900

1.บ.อยุธยาแคปปิ ตอล 4,755.- ปกติ / 2.บ.กรุ งไทย 6,945.- ปกติ / 3.บ.เงินติดล้อ 2,129,275.- ปกติ / 4. บ.เงินติดล้อ 421,737.-ปกติ
5. บ.โตโยต้า 765,695.- ปกติ
7

11170

ส.ต.อ.ธีรวุฒิ ดีเจย

กาญจนดิษฐ์

157,800

709,178.00

พังงา

-

1,564,360.00

กองปราบฯ

-

1.ธ.ธนชาต 71,138.- ปกติ
8

11173

ด.ต.ธนทัสว์ ธนาลอนอนันต์

ท่องเที่ยว

372,500

1.บ.โตโยต้า 622,724.- ปกติ / 2.ธ.ไทยพาณิ ชย์ 1,939,858.- ปกติ / 3.ธ.กรุ งศรี อยุธยา 345,267.- ปกติ

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม อนุมตั ิรับโอนสภาพสมาชิกทั้ง 8 ราย ยกเว้นรายที่ 8 ด.ต.ธนทัสว์ ธนาลอนอนันต์ ให้กคู้ รั้งแรกได้
เฉพาะโอนปิ ดหนี้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์กองปราบฯ
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5.4 เรื่องสมาชิกลาออกจากสหกรณ์
เลขานุการฯ เสนอว่าในเดือน มกราคม 2564 มีสมาชิกขอลาออกจากสหกรณ์ฯ 3 ราย
1.นางชนัดดา สุ ฐิติวนิช ทะเบียนสมาชิก 10709 สังกัด สมาชิกสมทบ
ลาออกเนื่องจากนาเงินไปซื้อที่ดิน มีทุนเรื อนหุน้ 2,002,000.-บาท ไม่มหี นี้เงินกู้
2. นายปรานอม ฤทธี ทะเบียนสมาชิก 09193 สังกัด สมาชิกสมทบ
ลาออกเนื่องจากเหตุผลส่วนตัว มีทุนเรื อนหุน้ 180,000.-บาท ไม่มีหนี้เงินกู้
3. ส.ต.ท.จิรพงศ์ ชะนะรอด ทะเบียนสมาชิก 09894 สังกัด สมาชิกต่างจังหวัด
ลาออกเนื่องจากย้ายไปต่างจังหวัด มีทุนเรื อนหุน้ 107,300.-บาท ไม่มีหนี้เงินกู้
มติที่ประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
อนุมตั ิให้ลาออกได้ ทั้ง 3 ราย

5.5 เรื่องสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพ
เลขานุการฯ เสนอว่าในเดือน มกราคม 2564 ได้มีสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพ 3 ราย คือ
1. ร.ต.ต.วิเชียร พงศ์สุวรรณ เลขทะเบียน 07767 สังกัด ข้าราชการบานาญ
เนื่องจากเสียชีวิต เป็ นสมาชิก 17 ปี 3 เดือน มีรายละเอียดดังนี้
- มีทุนเรื อน 505,800.-บาท
- มีหนี้เงินกูร้ วมทุกสัญญา 179,445.00 บาท
- ได้รับสวัสดิการ 1,300,000.-บาท
- ไม่มีกรมธรรม์ประกันชีวิต
- เมื่อนาเงินต่างๆมาหักลบหนี้แล้ว มีเงินคงเหลือคืนแก่ทายาทประมาณ 1,626,355.- บาท
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม อนุมตั ิให้พน้ สภาพสมาชิก โอนทุนเรื อนหุน้ หักชาระหนี้จ่ายเงินกองทุนฯแก่ทายาท
2. ด.ต.ธีรชัย ชูช่วย เลขทะเบียน 05462 สังกัด สภ.ขุนทะเล
เนื่องจากเสียชีวิต เป็ นสมาชิก 25 ปี 8 เดือน มีรายละเอียดดังนี้
- มีทุนเรื อน 573,200.-บาท
- มีหนี้เงินกูร้ วมทุกสัญญา 3,242,372.75 บาท
- ได้รับสวัสดิการ 1,500,000.-บาท + กรณี ปฎิบตั รหน้าที่ 100,000.-บาท
- มีกรมธรรม์ประกันชีวิต 3 กรม 1,500,000.-บาท
- เมื่อนาเงินต่างๆมาหักลบหนี้แล้ว มีเงินคงเหลือคืนแก่ทายาทประมาณ 430,827.25 บาท
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม อนุมตั ิให้พน้ สภาพสมาชิก โอนทุนเรื อนหุน้ หักชาระหนี้จ่ายเงินกองทุนฯแก่ทายาท โดยให้จ่ายเงิน
กองทุนสวัสดิการแก่สมาชิกให้ทายาทตามหนังสือตั้งผูร้ ับผลประโยชน์ลาดับที่ 2 และที่ 3 เนื่องจาก
ลาดับที่ 1 ได้เสียชีวิตแล้ว
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มติที่ประชุม

3. ด.ต.สาราญ ผลพูน เลขทะเบียน 05122 สังกัด ข้าราชการบานาญ
เนื่องจากเสียชีวิต เป็ นสมาชิก 26 ปี 2 เดือน มีรายละเอียดดังนี้
- มีทุนเรื อน 254,100.-บาท
- มีหนี้เงินกูร้ วมทุกสัญญา 100,000.-บาท
- ได้รับสวัสดิการ 1,500,000.-บาท
- ไม่มีกรมธรรม์ประกันชีวิต
- เมื่อนาเงินต่างๆมาหักลบหนี้แล้ว มีเงินคงเหลือคืนแก่ทายาทประมาณ 1,654,100 บาท
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
อนุมตั ิให้พน้ สภาพสมาชิก โอนทุนเรื อนหุน้ หักชาระหนี้จ่ายเงินกองทุนฯแก่ทายาท โดยให้จ่ายเงิน
กองทุนสวัสดิการแก่สมาชิกให้ทายาทตามหนังสือตั้งผูร้ ับผลประโยชน์โดยแบ่งให้ 3 ส่วน เท่าๆกัน
ส่วนรายที่ 3 ถ้าหากไม่ส่งเอกสารก็ให้ต้งั รอจ่ายไว้ก่อน

5.6 เรื่องสมาชิกผิดนัดค่างวดชาระหนี้
เลขานุการฯ ด้วยมีสมาชิกผิดนัดชาระหนี้และยังคงค้างส่งค่างวด ประจาเดือน มกราคม 2563 ดังนี้
1. สังกัดสมาชิกในจังหวัด
จานวน 7 ราย
2. สังกัดสมาชิกต่างจังหวัด จานวน 4 ราย
3. สังกัด ข้าราชการบานาญ จานวน 4 ราย
4. สังกัด สมาชิกสมทบ
จานวน 4 ราย
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม ให้ฝ่ายจัดการติดตามทวงหนี้อย่างเคร่ งครัด
5.7 เรื่องสมาชิกขอพักชาระหนี้
เลขานุการฯ ด้วยได้มีสมาชิกขอพักชาระหนี้ จานวน 3 ราย
1. ด.ต.วรายุทธ โลหิตธาดา สังกัด ศพฐ.8 มีความประสงค์ขอพักชาระหนี้เงินต้นตั้งแต่เดือน
กุมภาพันธ์- เมษายน 2564 เป็ นระยะเวลา 3 เดือน เนื่องจากมีความจาเป็ นในการจ่ายช่วง
ฝึ กอบรมนายร้อย 53
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม อนุมตั ิให้พกั ชาระหนี้ได้เฉพาะเงินต้นสัญญาเงินกูส้ ามัญ เป็ นเวลา 3 เดือน ระหว่างเดือน
กุมภาพันธ์-เมษายน 2563

มติที่ประชุม

มติที่ประชุม

2. ด.ต.จิราวัฒน์ ทิพย์นุรักษ์ สังกัด สภ.ไชยา มีความประสงค์ขอพักชาระหนี้เงินต้นตั้งแต่เดือน
กุมภาพันธ์- เมษายน 2564 เป็ นระยะเวลา 3 เดือน เนื่องจากมีความจาเป็ นในการจ่ายช่วง
ฝึ กอบรมนายร้อย 53
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
อนุมตั ิให้พกั ชาระหนี้ได้เฉพาะเงินต้นสัญญาเงินกูส้ ามัญ เป็ นเวลา 3 เดือน ระหว่างเดือน
กุมภาพันธ์-เมษายน 2563
3.ด.ต.สุขสันต์ ชูแก้ว สังกัด สภ.ท่าชี มีความประสงค์ขอพักชาระหนี้ จนกว่าจะได้รับเงิน
บานาญ เนื่องจากได้ลาออกจากราชการ
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
อนุมตั ิให้พกั ชาระหนี้ได้ท้งั เงินต้นและดอกเบี้ยทุกสัญญา จนกว่าจะได้รับเงินบานาญ แต่ตอ้ ง
ไม่เกิน 6 เดือน (ระหว่างเดือน ก.พ.-ก.ค.64)

5.8 เรื่องสมาชิกมีคาสั่งให้ ออกจากราชการ
เลขานุการฯ 1.ด้วยมีสมาชิกราย ส.ต.ต.ชัชวาลย์ ผิวรุ่ งโรจน์ สังกัด สภ.เมืองฯ ได้มีมติที่ประชุมให้พน้ สภาพ
สมาชิกเมื่อ ชุดที่ 55 ครั้งที่ 19 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 เนื่องจากไม่มีเงินเดือน โดยมีหนี้เงินกู้
สามัญหลังจากหักหุน้ แล้ว 1,313,654.25 บาท (ไม่รวมดอกเบี้ย) ภาระหนี้ยงั ไม่ได้โอนไปหักผูค้ ้ า
และได้มีคาสัง่ ตารวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ 1045/2563 ลงโทษไล่ออกจากราชการ เมื่อวันที่
28 ธันวาคม 2563
มติที่ประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
อนุมตั ิให้ใช้ทุนสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกกรณี ถกู ออกจากราชการ 90 % ตั้งรอจ่ายตามลาดับและ
โอนหนี้ที่เหลือ 10 % หักผูค้ ้ าประกันในเดือนมีนาคม 2564 แจ้งให้ผคู้ ้ าประกันทราบ

เลขานุการฯ

2. ด้วยมีสมาชิกราย ด.ต.วัชริ นทร์ สินสโมสร สังกัด สภ.บ่อผุด ได้มีคาสัง่ ตารวจภูธรจังหวัด
สุราษฎร์ธานี ที่ 14/2564 ลงโทษให้ขา้ ราชการตารวจออกจากราชการไว้ก่อน กรณีต้งั คณะกรรมการ
สอบสวนทางวินยั ร้ายแรง คาสัง่ ลงวันที่ 14 มกราคม 2564
มีรายละเอียดของสมาชิก ดังนี้
- มีทุนเรื อนหุน้ 540,100.- บาท

มติที่ประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
อนุมตั ิให้พน้ สภาพสมาชิกโอนหุน้ ชาระหนี้ จ่ายเงินทุนสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกกรณี ถกู ออกจาก
ราชการ 90 % ตั้งรอจ่ายตามลาดับและโอนหนี้ที่เหลือ 10 % หักผูค้ ้ าประกันในเดือนมีนาคม 2564
แจ้งให้ผคู้ ้ าประกันทราบ
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เลขานุการฯ

3.ด้วยมีสมาชิกราย ส.ต.ท.วรพงศ์ สุวรรณนิตย์ สังกัด สภ.บางสวรรค์ ได้มคี าสัง่ ตารวจภูธร
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ 626 /2563 ลงโทษให้ขา้ ราชการตารวจออกจากราชการไว้ก่อน กรณี
ถูกกล่าวหากระทาผิดวินยั ร้ายแรง จนถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินยั ร้ายแรง(ยาเสพติด)
คาสัง่ ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2564 มีรายละเอียดของสมาชิก ดังนี้
- มีทุนเรื อนหุน้ 344,400.- บาท

มติที่ประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
อนุมตั ิให้พน้ สภาพสมาชิกโอนหุน้ ชาระหนี้ จ่ายเงินทุนสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกกรณี ถกู ออกจาก
ราชการ 90 % ตั้งรอจ่ายตามลาดับและโอนหนี้ที่เหลือ 10 % หักผูค้ ้ าประกันในเดือนมีนาคม 2564
แจ้งให้ผคู้ ้ าประกันทราบ

5.9 เรื่องการพ้นสภาพของสมาชิก(น.ส.ขวัญตา แพเรือง)
เลขานุการฯ ตามที่ได้หนังสือจาก เลขาธิการคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามยาเสพติด ขอตรวจสอบ
ทรัพย์สิน และได้มีคาสัง่ ที่ 2185/2562 ลงวันที่ 19 เมษายน 2562 ให้อายัดทรัพย์สินของ
นางสาวขวัญตา แพเรื อง ไว้ชวั่ คราว ซึ่งได้ปรากฏว่ามีทรัพย์สินที่อยูใ่ นความรับผิดชอบของ
สหกรณ์ฯ จานวน 1 รายการ จึงได้ขอความร่ วมมือมาเพื่อดาเนินการอายัดเงินในบัญชีดงั กล่าวไว้
จนจะมีการเปลี่ยนแปลง
เนื่องจากขาดคุณสมบัติของสมาชิกตามข้อบังคับ ข้อ 39 คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ
จึงนาเข้าเสนอคณะกรรมการ เพื่อพ้นสาภาพสมาชิก มีทุนเรื อนหุน้ 1,900,000.-บาท
มีเงินฝากออมทรัพย์ 17,663.26 บาท
มติที่ประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
อนุมตั ิให้พน้ สภาพสมาชิก และให้นาเงินค่าหุน้ และเงินปันผลค้างจ่าย ส่งให้ป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติดทั้งจานวน
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5.10 เรื่องการถอนเงินฝากของสมาชิกเพือ่ ชาระหนีข้ องสมาชิก
เลขานุการฯ ตามที่สหกรณ์ได้ทารายการหักเงินประจาเดือนของสมาชิกเพื่อชาระหนี้ของแต่ละเดือน แต่เนื่องจาก
มีสมาชิกบางรายมีเงินเดือนไม่เพียงพอในการหักชาระ หุน้ -หนี้ สหกรณ์ หรื อไม่สามารถชาระหนี้
ได้ดว้ ยสาเหตุใดก็ตามในเดือน ซึ่งเป็ นเหตุให้สมาชิกค้างชาระ จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
ให้เจ้าหน้าที่มีสิทธิ์ถอนเงินของสมาชิกในบัญชีเงินฝาก เพื่อไม่ให้สมาชิกมียอดค้างชาระในเดือน
นั้นๆ
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม อนุมตั ิให้มีอานาจถอนตามคาสัง่ ได้ไม่เกิน 2,000.-บาท
5.11 เรื่องแก้ไขระเบียบ ว่าด้ วยการให้ เงินกู้และดอกเบีย้ เงินกู้ พ.ศ.2563
เลขานุการฯ เพื่อให้เป็ นไปตามระเบียบนายทะเบียน ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรพ.ศ.2563
ข้อ 2 (4) ที่ ดิน หรื อที่ ดิน พร้อมอาคาร สิ่ งปลูกสร้างที่ จดจานองไว้กบั สหกรณ์ กรณี ประเมินทาง
ราชการให้หกั ได้เต็มจานวน กรณี ประเมินโดยผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สินรับอนุญาตให้หกั ได้ ร้อยละ
70 ของราคาประเมิน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินวงเงินที่ระบุไว้ในสัญญาจานอง
จึงเสนอเพื่อแก้ไขระเบียบ ว่าด้วยการให้เงินกูแ้ ละดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.2563 ข้อ 36.2(2)
(2) ผูก้ มู้ ีอสังหาริ มทรัพย์อนั ปลอดจากภาระจานองรายอื่น จานองเป็ นประกันเต็มจานวนเงินกูร้ าย
นั้น โดยจานองเงินกูส้ ่วนที่เกินกว่าร้อยละเก้าสิบ ของเงินค่าหุน้ ของผูก้ ตู้ อ้ ง อยู่ ภายในร้อยละแปด
สิบแห่งค่าของอสังหาริ มทรัพย์น้ นั

มติที่ประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
อนุมตั ิให้แก้ไขระเบียบ ว่าด้วยการให้เงินกูแ้ ละดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.2563 ข้อ 36.2(2)
(2) ผูก้ มู้ ีอสังหาริ มทรัพย์อนั ปลอดจากภาระจานองรายอื่น จานองเป็ นประกันเต็มจานวนเงินกู้
รายนั้น โดยจานองเงินกูส้ ่วนที่เกินกว่าร้อยละเก้าสิบ ของเงินค่าหุน้ ของผูก้ ตู้ อ้ ง อยูภ่ ายในร้อยละ
เจ็ดสิบแห่งค่าของอสังหาริ มทรัพย์น้ นั

5.12 เรื่องการให้ เงินกู้สามัญเพือ่ ประกอบอาชีพเสริม
เลขานุการฯ เพือ่ ให้เป็ นไปตามนโยบายของคณะกรรมการ เรื่ องการให้เงินกูส้ ามัญเพื่อประกอบอาชีพเสริ ม
แก่สมาชิก เพื่อนาไปต่อยอดธุรกิจหรื อทาอาชีพเสริ มเพิ่มรายได้ ส่งเสริ มและสนับสนุนให้สมาชิก
และครอบครัวมีรายได้เพิ่มขึ้น เพื่อความเป็ นอยูท่ ี่ดีข้ ึน จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อให้เงินกูส้ ามัญ
เพื่อประกอบอาชีพเสริ ม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม มอบหมายให้คณะกรรมการศึกษาไปดาเนินการ
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5.13 เรื่องขอรับเงินสวัสดิการ (ราย ร.ต.ต.วิเชียร พงศ์ สุวรรณ)
เลขานุการฯ ด้วยได้มีบนั ทึกข้อความจาก นายนันทวัฒน พงศ์สุวรรณ และนาย รวิกนั ต์ วิวฒั นาทรัพย์
ทายาทของ ร.ต.ต.วิเชียร พงศ์สุวรรณ มีความประสงค์ให้สหกรณ์ฯโอนเงินสวัสดิการและ
เงินอื่นๆที่ได้รับจากสหกรณ์ให้กบั นางสมจิตนา พงศ์สุวรรณ มารดา แต่เพียงผูเ้ ดียว
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม อนุมตั ิให้จ่ายเงินกองทุนฯได้ตามเจตนาของทายาทตามหนังสือบันทึกข้อความ
5.14 เรื่องพิจารณาเงินกู้พเิ ศษราย พ.ต.ท.ธีรเดช ไชยประสิทธิ์
เลขานุการฯ
ติดตามเรื่ องเดิมสมาชิกราย พ.ต.ท.ธีรเดช ไชยประสิทธิ์
ตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 17/2563 เมื่อวันที่ 10 สิ งหาคม 2563 ได้มอบหมายให้ ด.ต.กฤษฎาฯ
และผูจ้ ดั การ ไปดูที่ดินสมาชิกราย พ.ต.ท.ธีรเดช ไชยประสิ ทธิ์ กรณี สมาชิกขอความประสงค์ให้
สหกรณ์ ช่ว ยเหลือในกรณี ธนาคารกรุ งไทย จ ากัด ยื่น ฟ้ องศาลเป็ นบุ คคลล้มละลาย กรณี เป็ นผู้ค้ า
ประกันเงินกูข้ อง ด.ต.สัตยา หนูน้อย จึงความอนุ เคราะห์ขอยื่นกูเ้ งินพิเศษฯใช้หลักทรัพย์ค้ าประกัน
นั้น
เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 ด.ต.กฤษฎาฯ และ ผูจ้ ดั การได้ไปดูที่ดินแปลงดังกล่าวแล้ว จึง
ขอรายงานให้ทราบว่า ที่ดินตั้งอยู่ที่ ต.ชะเมา อ.ปากพนัง จ.นครศรี ธรรมราช มีเนื้ อที่ 7 ไร่ 3 งาน
ซึ่งที่ ดิน แปลงดังกล่าว ได้มีบ้านพักอาศัย ของพี่ๆ น้องๆ ในครอบครัว 3 หลัง ที่ดิ นทั้งแปลงเป็ น
สวนปาล์ม ทั้งหมด และที่ดินแปลงดังกล่าวเป็ นกรรมสิ ทธิ์ของมารดา ที่ดินอยูต่ ิดถนนในหมู่บา้ น
มีทางเข้าออกสะดวก แต่ที่ดินไม่มีหลักหมุด แต่มีไม้ปักเป็ นขอบเขต
คณะกรรมการดาเนินการชุดที่ 55 ประชุมครั้งที่ 18/2563 วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2563
ได้มีมติให้ติดต่อสมาชิก เพื่อเข้ามาพบคณะกรรมการวันประชุมครั้งถัดไป เพื่อหาแนวแก้ไขปั ญหา
และเมื่อวัน นี้ 13 พ.ย.63 สมาชิ ก เข้ามาร่ ว มประชุ ม กับคณะกรรมการชี้ แจ้งรายละเอีย ด
ความเดือดร้อนและขอให้ค ณะกรรมการช่วยเหลือกรณี จะยื่นขอกูพ้ ิเศษใช้หลักทรั พย์ค้ าประกัน
จานวนขอกู้ 850,000.-บาท
ผูจ้ ดั การฯ ได้เสนอข้อมูลของสมาชิกให้คณะกรรมการทราบว่า สมาชิกจะขอกูเ้ งินจานวน
850,000.-บาท ต้องส่งชาระต่าสุด จานวน 278 งวด ชาระงวดล่ะ 6,700.-บาท แต่ปัจจุบนั เงินเดือน
เหลือในสลิปประมาณ 700 บาท ถ้าหากอนุมตั ิให้สมาชิกกูจ้ านวน 850,000.-บาท สมาชิกจะมี
เงินเดือนติดลบประมาณ 6,000.-/เดือน จึงขอเรี ยนให้คณะกรรมการทราบ
มติที่ประชุม ครั้งที่ 23/2563 เมื่อวันที่ 13 พ.ย. 2563 คณะกรรมการได้มีมติให้สมาชิกไปดาเนินการ
เกี่ยวกับการโอนชื่อในหลักทรัพย์ให้เรี ยบร้อยและติดต่อบริ ษทั ทาการประเมินเพื่อนามายืน่ ขอกู้
ให้คณะกรรมการพิจารณาอีกครั้ง
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โดยมีรายละเอียดการของสมาชิก ดังนี้

รายละเอียดในรายการประเมิน
- หลักทรัพย์ต้งั อยู่ 70 ม.3 ต.ชะเมา อ.ปากพนัง จ.นครศรี ธรรมราช
- เอกสารสิทธิ์ที่ดิน โฉนดที่ดิน เลขที่ 17076 ( จานวน 1 แปลง )
- มูลค่าที่ดินตามสภาพปัจจุบนั 1,879,800.00 บาท
- มูลค่าสิ่งปลูกสร้างตามสภาพปัจจุบนั จานวน 2 ราย กร 1,200,000
- สรุ ปมูลค่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างตามสภาพปัจจุบนั 3,079,800.00 บาท
- มูลค่าบังคับขาย 2,000,000.00 บาท
- สิ่งปลูกสร้างเป็ นอาคารประกอบ 2 รายการ คือ โรงเรื อนไม้ช้ นั เดียว และโรงเลี้ยงสัตว์ไม่
ประเมินราคา เนื่องจกสภาพเก่าทรุ ดโทรม
- ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็ นกรรมสิทธิ์ของนางอาไพ ไชยประสิทธิ์
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิจ่ายเงินกูพ้ ิเศษ จานวน 900,000.-บาท
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5.15 เรื่องขอเชิญ ประชุม/อบรม/สัมมนา
เลขานุการฯ 1. ด้วยมีหนังสือจาก สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าฝึ กอบรม หลักสูตร
“การเจรจา ต่อรองและติดตามหนี้คา้ งชาระ” รุ่ นที่ 1 ระหว่างวันที่ 2-4 มีนาคม 2564
ณ ห้องประชุม สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม

ไม่มีผเู้ ข้าร่ วม

6.16 เรื่องจัดทาโครงการอบรมเจ้าหน้ าที่ประจาหน่ วย
เลขานุการฯ เพื่อให้เป็ นไปตามแผนงานโครงการอบรมเจ้าหน้าที่ประจาหน่วย ซึ่งที่ประชุมใหญ่ได้อนุมตั ิ
งบประมาณ จานวน 150,000.-บาท นั้น
คณะกรรมการศึกษา ได้ประชุมเมื่อวันที่ 3 ธ.ค.63 จึงได้มมี ติที่ประชุมเห็นชอบกาหนด
จัดทาโครงการเป็ นวันที่ 16 มกราคม 2563 สถานที่ฝ่ายจัดการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง จึงได้นา
โครงการเพื่อเสนอคณะกรรมการดาเนินการเพื่ออนุมตั ิโครงการ และที่ประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินการชุดที่ 56 ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2564 ได้อนุมตั ิโครงการตามที่คณะกรรมการ
ศึกษากาหนด
และที่ประชุมคณะกรรมการชุดที่ 56 ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564 ให้เลื่อน
การจัดโครงการออกไปก่อนเนื่องจากอยูใ่ นช่วงการแพร่ ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19
และในครั้งนี้ คณะกรรมการศึกษา จึงได้นาเข้ามาเพื่อกาหนดวันจัดโครงการใหม่เป็ นวันที่
13 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมบรรจงบุรี
มติที่ประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ให้เลื่อนโครงการออกไปก่อน

6.17 เรื่องจัดทาโครงการอบรมคณะกรรมการเจ้าหน้าที่และผู้ตรวจสอบกิจการ
เลขานุการฯ เพื่อให้เป็ นไปตามแผนงานโครงการอบรมคณะกรรมการเจ้าหน้าที่และผูต้ รวจสอบกิจการ
ซึ่งที่ประชุมใหญ่ได้อนุมตั ิงบประมาณ จานวน 300,000.-บาท นั้น
คณะกรรมการศึกษา ได้ประชุมเมื่อวันที่ 3 ธ.ค.63 จึงได้มมี ติที่ประชุมเห็นชอบกาหนด
จัดทาโครงการในเดือนมกราคม- กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการศึกษาจึงได้เลื่อนการจัดโครงการ
ออกไปก่อนเนื่องจากอยูใ่ นช่วงการแพร่ ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ครั้งนี้คณะกรรมการศึกษา
จึงได้กาหนดโครงการไว้ในเดือน เมษายน-พฤษภาคม 2563 จึงได้นาโครงการเพื่อเสนอ
คณะกรรมการดาเนินการเพื่ออนุมตั ิโครงการ
มติที่ประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ให้คณะกรรมการศึกษาไปเขียนแผนแล้วนาเสนออีกครั้ง
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5.18 เรื่องสัญญาจ้างงานเจ้าหน้ า
เลขานุการฯ
ด้วยสัญญาจ้างเจ้าหน้าที่มีจานวน 4 คน ที่มีขอ้ ความในสัญญาจ้าง ตามข้อ 4 ข้อความว่า
4.ความผูกพันตามสัญญาค้ าประกันฉบับนี้จะระงับลงต่อเมื่อ สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจสุราษฎร์ธานี จากัด
ได้หกั เงินสะสมเจ้าหน้าที่ ไว้เป็ นประกันจนครบ 200,000 .- บาท (สองแสนบาทถ้วน) มามอบให้
สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจสุราษฎร์ธานี จากัด ยึดถือไว้แทนแล้ว
จึงเห็นว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจสุราษฎร์ธานี จากัด เป็ นสหกรณ์ขนาดใหญ่มาก มีทุน
ดาเนินการเกิน 5,000 ล้านบาท เห็นควรให้มีผคู้ ้ าประกันเพิม่ จานวน 2 คน
มติที่ประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
พิจารณาแล้วให้เจ้าหน้าที่ 4 คน ได้แก่ นางปัญจรัตน์ นาคบารุ ง , นางวรรณดี ทองสง่า ,
นางรัตนา วิเศษวงศ์ และ น.ส.ธนันท์กาญจน์ มากเกลี้ยง ให้เปลี่ยนสัญญาค้ าประกันใหม่
โดยให้มีผคู้ ้ าประกัน 2 คน ตาแหน่งซี 5 ขึ้นไป หรื อถ้าเป็ นยศตารวจต้องเป็ นยศ พ.ต.ต. ขึ้นไป

5.19 เรื่องขอไถ่ ถอนจานอง
เลขานุการฯ ได้มีสมาชิกขอยืน่ กูเ้ งินกูพ้ ิเศษและขอไถ่ถอนที่ดินใช้หลักทรัพย์ค้ าประกัน จานวน 1 ราย คือ
1.ร.ต.อ.พิชิต มานันตพงศ์ สังกัด ข้าราชการบานาญ (หักกรมบัญชีกลาง) ขอไถ่ถอนหลักทรัพย์ค้ า
ประกันเงินกูพ้ ิเศษ โฉนดที่ดินเลขที่ 4267 เล่ม 43 หน้า 67 ระวาง 4727 II 9818 , 9820 เลขที่ดิน
18 หน้าสารวจ 1031 ตาบลตะกุกเหนือ กิ่งอาเภอวิภาวดี จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี เนื่องจากชาระหนี้
เรี ยบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม

พิจารณาแล้วอนุมตั ิให้ ร.ต.อ.พิชิต มานันตพงศ์ ไถ่ถอนที่ดินแปลงดังกล่าวได้ได้เนื่องจากได้
ชาระหนี้หมดเรี ยบร้อยแล้ว

ระเบียบวาระที่ 6. เรื่องอืน่ ๆ ตามแต่จะมีผ้เู สนอ
ประธานฯ
- สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่ าไม้ จากัด ได้มีโครงการให้เงินกูแ้ ก่สหกรณ์อื่นเพื่อเสริ มสภาพคล่อง
ให้แก่สหกรณ์ เงินกูไ้ ม่เกิน 100 ล้านบาท ดอกเบี้ย 3.10/ เงินกูไ้ ม่เกิน 200 ล้านบาท ดอกเบี้ย 3.30
เงินกูไ้ ม่เกิน 300 ล้านบาท ดอกเบี้ย 3.40
- กองสวัสดิการ สานักงานตารวจแห่งชาติ ส่งข้อมูลการจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการสานักงานตารวจ
แห่งชาติ เพื่อช่วยเหลือข้าราชการตารวจที่ได้รับบาดเจ็บ ทุพพลภาพและเสียชีวิตจากการปฎิบตั ิ
หน้าที่
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุม

รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
เลขานุการฯ เสนอคณะกรรมการเพื่อรับรองรายงานการประชุมชุดที่ 56 ครั้งที่ 6 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อรับรองรายงานการประชุม.
มติที่ประชุม. รับรองรายงานการประชุมชุดที่ 56 ครั้งที่ 6 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564
เลิกประชุม 16.30 น.
(ลงชื่อ)ร.ต.อ.สุวิทย์ มากด้วง ประธานในที่ประชุม
(ลงชื่อ)ด.ต.วรศักดิ์ ร่ มโพธิ์ทอง เลขานุการ/จดบันทึก

