ระเบียบวาระประชุมคณะกรรมการดาเนินการ
ชุดที่ 56 ครั้งที่ 7/2564
วันพุธที่ 10 มีนาคม 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 องรับทราบระเบียบว่าด้วย การให้เงินกูแ้ ละดอกเบี้ยเงินกู ้
4.10 เรื่ องรับทราบ คาสั่งแต่งตั้งกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้
4.10 เรื่ องรับทราบ การซักซ้อมการคัดเลือกผูส้ อบบัญชีของสหกรณ์ตามกฎกระทรวง
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 องการให้เงินกูส้ ามัญเพื่อประกอบอาชีพเสริ ม
5.9 เรื่ องพิจารณาจ่ายเงินกูพ้ ิเศษ
5.10 เรื่ องขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ประจาปี 2564/2565
5.11 เรื่ องขอเชิญ ประชุม/อบรม/สัมมนา
5.12 เรื่ องขออนุมตั ิปิดบัญชีเงินฝาก ธนาคาร UOB
5.13 เรื่ องแต่งตั้งกรรมการเพื่อบริ หารความเสี่ ยงตามกฎกระทรวงใหม่
5.14 เรื่ องรายงานการตรวจสอบของคณะผูต้ รวจการสหกรณ์ฯ
5.15 เรื่ องขอสนับสนุนเงินงบประมาณ

5.16 เรื่ องการมอบอานาจให้คณะกรรมการเงินกู ้
5.17 เรื่ องขอแก้ไขระเบียบว่าด้วย การให้เงินกูแ้ ละดอกเบี้ยเงินกู ้ พ.ศ.2564
5.18 เรื่ องพิจารณาโครงการสนับสนุนอุปกรณ์การปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ
ระเบียบวาระที่ 6. เรื่ องอื่น ๆ ตามแต่จะมีผเู ้ สนอ
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่ องรับรองรายงานการประชุม

1
รายงานประชุมคณะกรรมการดาเนินการ
ชุดที่ 56 ครั้งที่ 7/2564 วันที่ 10 มีนาคม 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
- ให้ฝ่ายจัดการรวบรวมข้อมูลเรื่ องการจ่ายเงินกู้ ว่าจ่ายเดือนละเท่าใด รายรับเดือนละเท่าใด
เพื่อจะได้บริ หารการเรื่ องการเงินของแต่ละเดือนได้
ที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2. เรื่องติดตามผลความก้าวหน้ า ตามมติทปี่ ระชุมครั้งก่อน
เลขานุการฯ 2.1 เรื่องติดตามสมาชิกที่ผดิ นัดชาระหนีแ้ ละยังคงค้างส่ งค่างวด ประจาเดือน มกราคม 2564
ฝ่ ายติดตามทวงหนี้ได้ติดตามอย่างเคร่ งครัดแล้ว ตามรายละเอียด ดังนี้(ตามเอกสารแนบ)
1. สังกัดสมาชิกในจังหวัด จานวน 7 ราย ติดตามได้ 4 ราย คงค้าง 3 ราย
2. สังกัดสมาชิกต่างจังหวัด จานวน 4 ราย ติดตามได้ 1 ราย คงค้าง 3 ราย
3. สังกัด ข้าราชการบานาญ จานวน 4 ราย ติดตามได้ 1 ราย คงค้าง 3 ราย
4. สังกัด สมาชิกสมทบ จานวน
4 ราย ติดตามได้ 4 ราย คงค้าง - 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 อวัน ที่ 27 กุม ภาพัน ธ์ 2564 เจ้าหน้าที่ นายสุ ว ฒ
ั น์ ฯ ได้ไปร่ ว ม ขายทอดตลาดที่ ดิ น นัด ที่ 2
ราย พ.ต.อ.ปวร พรพรหมมา ณ สานักงานบังคับคดีจงั หวัดสุราษฏร์ธานี ไม่มีผซู้ ้ือทรัพย์ และนัดที่ 3
วันที่ 10 มีนาคม 2564
- สมาชิกรายอื่นๆในเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ไม่มีการเคลื่อนไหว แต่อย่างใด
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

3
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องรับทราบเรื่องของหน่ วยงานที่เกีย่ วข้ อง
สานักงานสหกรณ์จงั หวัด
น.ส.กัญยารัตน์ฯ :
- อธิบายเรื่ องการนาหุน้ ของสมาชิกมาค้ าประกันหนี้เงินกู้ ไม่สามารถกระทาได้ เนื่องจาก
หุน้ ถือเป็ นเงินลงทุนที่สมาชิกลงทุนกับสหกรณ์ และหุน้ ดังกล่าวอาจมีมลู ค่าลดลงได้
- แนะนากรณีจดั ทาแบบฟอร์มขอผ่อนผันการชาระหนี้ของสหกรณ์ขอให้มีความรัดกุมและ
ครอบคลุมผูค้ ้ าประกันด้วย
- แนะนาให้สหกรณ์เตรี ยมความพร้อมในการปฏิบตั ิตามกฎกระทรวงฯ
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ.
มติที่ประชุม

เลขานุการฯ

มติที่ประชุม

รับทราบ
ผู้ตรวจสอบกิจการ
ผูต้ รวจสอบกิจการ พ.ต.ท.หญิงจินตนา สิทธิฤทธิ์ และ ร.ต.อ.นฤคม คุ่ยยกสุย ได้ดาเนินการ
ตรวจสอบเอกสารประจาเดือน กุมภาพันธ์ 2564 จึงได้รายงาน ดังนี้
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ.
รับทราบ
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รายงานการตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ ตารวจสุ ราษฎร์ ธานี จากัด
ประจาเดือน กุมภาพันธ์ 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
ตรวจสอบกิจการประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2564 จึงขอเสนอรายการที่ตรวจสอบ/ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะที่ควร
แก้ไข รายละเอียด ดังนี้
1. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
1.1 เพื่อให้ทราบการดาเนิ นงานด้านต่าง ๆ ของสหกรณ์ ออมทรัพย์ตารวจสุ ราษฎร์ ธานี จากัด1.2 เพื่อ
แนะนาการดาเนินงานด้านต่าง ๆ ให้เป็ นไปตามระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ
1.3 เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของสมาชิก
2. ขอบเขตการตรวจสอบ
2.1 ตรวจสอบรายงานประชุมครั้งที่ 4-5/2564 วาระการประชุประจาเดือน 6/2564
2.2 การจ่ายเงินกองทุนเพื่อสวัสดิการแก่สมาชิก
2.3 การจ่ายเงินประกันชีวิต ราย ด.ต.เสวี ทองเดิม ประกันจ่าย 2 กรมธรรม์ ปฏิเสธการจ่าย 1 กรมธรรม์
2.4 ค่าซ่อมแซมการปรับปรุ งอาคารสานักงานฯ
2.5 โครงการสร้างความสัมพันธ์สมาชิกกลุ่มเกษียณอายุ
2.6 งบทดลอง ณ 25 กุมภาพันธ์ 2564
3. ผลของการตรวจสอบและข้ อเสนอแนะ
การดาเนินการตามข้อ 2.1-2.6 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 กุมภาพันธ์ 2564 สหกรณ์ มีสมาชิกซึ่งเป็ นสมาชิกต่างจังหวัด จานวน 671 ราย
ระหว่างเดือน รับชาระหุน้
จานวน
1,292,300.00
รับชาระหนี้
จานวน
46,217,738.39
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ทุนเรื อนหุน้ คงเหลือ เป็ นเงิน 355,291,120.00
หนี้สินคงเหลือ
เป็ นเงิน 1,399,648,568.00
( ส่ วนต่างหนีส้ ินมากกว่าหุ้น = 1,044,357,448.00 บาท )

บาท
บาท
บาท
บาท

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ.
มติที่ประชุม

รับทราบ

ผู้จดั การฯ

4.2 เรื่องรายงานการให้ เงินกู้เพือ่ เหตุฉุกเฉินแก่สมาชิก
เสนอว่าในเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีสมาชิกขอกูเ้ งินเพือ่ เหตุฉุกเฉินจานวน 266 ราย
ตามรายละเอียดดังนี้
เงินกูฉ้ ุกเฉินคงเหลือยกมา ณ 31 มกราคม 2564
จ่ายเงินกูร้ ะหว่างเดือน
รับชาระเงินกูร้ ะหว่างเดือน
คงเหลือ ณ 28 กุมภาพันธ์ 2564
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ.

มติที่ประชุม

รับทราบ

726,126,302.59
81,304,620.00
55,604,490.50
787,826,432.09

บาท
บาท
บาท
บาท
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4.3 เรื่องรับทราบการจ่ายเงินกู้ทุกประเภท
เลขานุการฯ ในเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีการพิจารณาจ่ายเงินกูท้ ุกประเภท ดังนี้
วันที่อนุมตั ิ
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
รวม
สรุปการจ่ายเงินกู้ท้งั หมด
เงินกูส้ ามัญทัว่ ไป
เงินกูใ้ ช้ค่าหุน้ ค้ าประกัน
เงินกูส้ ามัญประสบภัย ไวรัส โควิด
เงินกูส้ ามัญเพื่อการศึกษา
เงินกูส้ ามัญเพื่อซื้ออาวุธปื น
เงินกูส้ ามัญเพื่อซื้อจักรยายนต์
เงินยืมทดรอง
เงินกูส้ ามัญเบี้ยประกันอัคคีภยั
เงินกูพ้ ิเศษ
ประกันชีวิต
รวม

ราย
27
18
6
14
13
78

จานวนเงินขอกู้
56,794,000.00
42,659,000.00
9,550,000.00
33,840,000.00
31,940,000.00
174,783,000.00

หักหนี้คา้ ง
38,776,375.80
38,508,340.23
1,950,700.00
25,386,803.00
23,679,758.00
128,301,977.03

เงินที่จ่ายจริ ง
18,017,624.20
4,150,659.77
7,599,300.00
8,453,197.00
8,260,242.00
46,481,023.00

78
13
148
1

174,783,000.00
8,520,900.00
21,500,000.00
11,670.00

128,301,977.03
3,503,091.64

46,481,023.00
5,017,808.36
21,500,000.00
11,670.00

1,633
1,873

3,037,380.00
207,852,950.00

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ

131,805,068.67

3,037,380.00
76,047,881.33
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4.4 เรื่องการเปลีย่ นแปลงส่ งค่าหุ้นรายเดือน
เลขานุการฯ ในเดือน กุมภาพันธ์ 2564 มีสมาชิกข้าราชการบานาญขอเปลี่ยนแปลงส่งค่าหุน้ รายเดือน 2 ราย
ลาดับ ทะเบียน
ชื่อ - สกุล
1
08357 ร.ต.อ.สุคนธ์ ยอดมณี
2
08488 ร.ต.ต.กิตติพงศ์ งามขา
รวม 2 ราย

เดิมส่ง/เดือน
2,900
1,800
4,700

ขอลด/บาท
1,400
1,300
2,700

คงเหลือ/เดือน
1,500
500
2,000

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
4.5 เรื่องรับทราบเงินบริจาคช่ วยเหลือสมาชิกกรณีถูกออกจากราชการ
เลขานุการฯ สหกรณ์มสี มาชิกที่มีคาสัง่ ออกจากราชการ และพ้นสภาพการเป็ นสมาชิก ณ กุมภาพันธ์ 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
เพื่อใช้กองทุน
20/04/2563
2,449,815.50
30/09/2563
1,313,954.25
3,763,469.75

เงินบริ จาคช่วยเหลือสมาชิกกรณี ถกู ออกฯ ยกมา 31 มกราคม 2564
รับเพิม่ ตั้งแต่วนั ที่ 1- 28 กุมภาพันธ์ 2564
ใช้ ไป ตั้งแต่วนั ที่ 1–28 กุมภาพันธ์ 2564
คงเหลือ ณ 28 กุมภาพันธ์ 2564
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ อนุมตั ิให้จ่ายเงินกองทุนฯรายที่ 2 ส.ต.ต.ชัชวาลย์ ผิวรุ่ งโรจน์

กองทุนค้างจ่าย

6,449,905.42
170,000.00
00.00
6,619,905.42

2,204,833.95
1,182,558.83
3,387,392.78
บาท
บาท
บาท
บาท
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4.6 เรื่องการจ่ายเงินกองทุนเพือ่ สวัสดิการแก่สมาชิก
เลขานุการฯ ในเดือน กุมภาพันธ์ 2564 สหกรณ์ได้จ่ายเงินกองทุนเพื่อสวัสดิการแก่สมาชิก 72 ราย ได้แก่
ลาดับ
รายการ
สังกัด
จานวนเงิน
1 จ่าย ด.ต.พรรณทิพย์ มัฎฐารักษ์ ค่านอนรักษาพยาบาล
พระแสง
5,000.00
2 จ่าย ด.ต.พรรณทิพย์ มัฎฐารักษ์ ค่านอนรักษาพยาบาลภรรยา
พระแสง
1,000.00
3 จ่าย ด.ต.พรรณทิพย์ มัฎฐารักษ์ ค่านอนรักษาพยาบาลบุตร
พระแสง
1,000.00
4 จ่าย ร.ต.ท.สุมนต์ จงจิตร มารดาเสียชีวิต
บางมะเดื่อ
10,000.00
กก.สส.ภ.จว.สฎ.
5 จ่าย ส.ต.ท.นพพร เย็นแจ่ม ค่านอนรักษาพยาบาลภรรยา
1,500.00
6 จ่าย ร.ต.ต.วิเชียร พงศ์สุวรรณ ค่านอนรักษาพยาบาล
บานาญ
10,000.00
7 จ่าย ส.ต.ท.สุจินดา นวลแก้ว บุตรนอนรักษาพยาบาล
ดอนสัก
500.00
8 จ่าย ร.ต.ต.พิพฒั น์ พิศาลโกศล บิดาเสียชีวิต
วิภาวดี
10,000.00
9 จ่าย ด.ต.ประยูร สระทองอินทร์ บิดาเสียชีวิต
ตารวจน้ า
10,000.00
10 นาส่ง สส.ชสอ. ราย ร.ต.ต.วรานนท์ รักษ์หนู
เมืองฯ
4,820.00
11 จ่าย ด.ต.วิระ แสงอาไพ ค่านอนรักษาพยาบาล
พระแสง
10,000.00
12 จ่าย ร.ต.อ.ธนธร ตันติศศิรัตน์ บิดานอนรักษาตัวในโรงพยาบาล
บางมะเดื่อ
3,000.00
13 จ่าย ร.ต.อ.ธนธร ตันติศศิรัตน์ บิดาเสียชีวิต
บางมะเดื่อ
10,000.00
14 จ่าย พ.ต.ท.มานพ ทองหัตถา สวัสดิการเกื้อกูลข้าราชการบานาญ
บานาญ
50,000.00
15 จ่าย ร.ต.ต.มนัส จิตเขม้น ค่านอนรักษาพยาบาล
บก.สส.ภ.8
9,000.00
16 จ่าย ส.ต.ท.จิตขจร สิรพัฒนพิพฒั น์ ค่านอนรักษาพยาบาลบิดา
ต่างจังหวัด
1,000.00
17 จ่าย ด.ต.สุพจน์ ดาคุม้ ค่านอนรักษาพยาบาลภรรยา
กาญจนดิษฐ์
2,000.00
18 จ่าย ส.ต.ต.วีรพงษ์ พุ่มมณี ค่านอนรักษาพยาบาลมารดา
เวียงสระ
3,000.00
19 จ่าย ด.ต.สุรศักดิ์ อินทรชูติ ภรรยานอนรักษาตัวในโรงพยาบาล
ต่างจังหวัด
1,500.00
20 จ่าย จ.ส.ต.หญิงเขมิกา จันทร์ลุน มารดานอนรักษาตัวในโรงพยาบาล บก.สส.ภ.8
3,000.00
21 จ่าย จ.ส.ต.หญิงเขมิกา จันทร์ลุน มารดาเสียชีวิต
บก.สส.ภ.8
10,000.00
22 จ่ายร.ต.อ.หญิง วิจิตรานุช คาภูนอก มารดานอนรักษาตัวในโรงพยาบาล
ต่างจังหวัด
1,000.00
23 จ่าย พ.ต.ต.หญิง พันธิดาธิ์ น้ าใส บุตรนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล
ศพฐ.8
2,000.00
24 จ่าย ด.ต.สมพงษ์ เถาว์ทอง บิดาเสียชีวิต
บ้านตาขุน
10,000.00
25 จ่าย ด.ต.สมบัติ ศิรินุพงค์ ค่านอนรักษาพยาบาลบุตร
ต่างจังหวัด
1,000.00
26 จ่าย ส.ต.ต.สุริยะ ไชยพหล ค่านอนรักษาพยาบาลบิดา
ต่างจังหวัด
3,000.00
27 จ่าย ร.ต.อ.คณิ ศร วัลลภานุรัตน์ ค่านอนรักษาพยาบาล
ต่างจังหวัด
3,000.00
28 จ่าย ส.ต.ต.ณัฐวุฒิ บุญชู ค่านอนรักษาพยาบาลบุตร
ต่างจังหวัด
1,000.00
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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
สังกัด
จานวนเงิน
จ่าย ส.ต.ต.ณัฐวุฒิ บุญชู รับขวัญทายาทใหม่
ต่างจังหวัด
1,000.00
จ่าย ส.ต.ท.ฉัตรชัย สืบสุข ค่านอนรักษาพยาบาลบุตร
กาญจนดิษฐ์
1,500.00
จ่าย ด.ต.จริ ยวัตร หนูเกิด ค่านอนรักษาพยาบาลบุตร
เคียนวา
500.00
จ่าย พ.ต.ท.ณภาคย์ ปรางนาคี ค่านอนรักษาพยาบาลบุตร
บก.อก.ภ.8
3,000.00
จ่าย ร.ต.อ.ศรี เทพ มะรื่ น ค่านอนรักษาพยาบาล
บานาญ
4,000.00
จ่าย พ.ต.ท.เกียรติพงศ์ เสมสุขกรี ค่านอนรักษาพยาบาลภรรยา
ต่างจังหวัด
3,000.00
จ่าย ร.ต.ต.ปรี ดา ชุ่มเชื้อ มารดานอนรักษาตัวในโรงพยาบาล
บางมะเดื่อ
3,000.00
จ่าย ร.ต.ต.ปรี ดา ชุ่มเชื้อ มารดาเสียชีวิต
บางมะเดื่อ
10,000.00
จ่าย ส.ต.อ.สมเกียรติ โปร่ งอากาศ นอนรักษาพยาบาล
ไชยา
4,000.00
จ่าย พ.ต.ท.ศุภณัฐ รัตนภิรมย์ ภรรยานอนรักษาตัวในโรงพยาบาล
บก.สส.ภ.8
1,000.00
จ่าย พ.ต.ท.ศุภณัฐ รัตนภิรมย์ นอนรักษาตัวในโรงพยาบาล
บก.สส.ภ.8
2,000.00
กก.สส.ภ.จว.สฎ.
จ่าย ด.ต.กิตติณัฐ ฤทธิเกษร นอนรักษาตัวในโรงพยาบาล
2,000.00
นาเงินส่ง สส.ชสอ.ราย พ.ต.ท.ธงชัย ทองใหญ่
ศฝร.ภ.8
4,820.00
จ่าย ด.ต.วิสูตร บุตรมาตา นอนรักษาตัวในโรงพยาบาล
ศพฐ.8
9,000.00
จ่าย พ.ต.ท.วิรัตน์ ทองมาก นอนรักษาตัวในโรงพยาบาล
บานาญ
1,000.00
จ่าย ด.ต.เอกชัย ราตรี บิดานอนรักษาตัวในโรงพยาบาล
วิภาวดี
3,000.00
จ่าย ด.ต.สมชาย ทองรุ ด บิดานอนรักษาตัวในโรงพยาบาล
ขุนทะเล
3,000.00
จ่าย ด.ต.สมชาย ทองรุ ด บิดาเสียชีวิต
ขุนทะเล
10,000.00
จ่าย ด.ต.สมพงษ์ เถาว์ทอง มารดานอนรักษาพยาบลในโรงพยาบาล
บ้านตาขุน
3,000.00
จ่าย ร.ต.ท.อรรณพ ไชยเพชร*** ค่านอนรักษาพยาบาล
บานาญ
4,000.00
จ่าย ร.ต.ต.มนัส จิตเขม้น ค่านอนรักษาพยาบาล
บก.สส.ภ.8
1,000.00
จ่าย ด.ต.สราวุธ จินดา รับขวัญทายาทใหม่
วิภาวดี
1,000.00
จ่าย ด.ต.สราวุธ จินดา ภรรยานอนรักษาตัวในโรงพยาบาล
วิภาวดี
2,000.00
จ่าย พ.ต.ท.ณฐกร ทองแสนยศ นอนรักษาตัวในโรงพยาบาล
บานาญ
2,000.00
จ่าย พ.ต.ต.จตุพฒั น์ รัตนรามศรี ค่านอนรักษาพยาบาลบุตร
บก.สส.ภ.8
2,500.00
จ่าย ด.ต.รณยศ แก้วหีต ค่านอนรักษาพยาบาล
ต่างจังหวัด
7,000.00
จ่าย พ.ต.ท.หญิงณัชชาภัค ห่านวิลยั ****ค่านอนรักษาพยาบาลมารดา
ภ.จว.สฎ.
3,000.00
จ่าย ด.ต.หญิง นลิน ติกขนา มารดานอนรักษาพยาบาลตัวในโรงพยาบาล
ต่างจังหวัด
3,000.00
จ่าย ร.ต.ต.ชวน นามมาตย์ ค่านอนรักษาพยาบาล
บานาญ
1,000.00
จ่าย ร.ต.ต.วสันต์ นาผล ค่านอนรักษาพยาบาล
บานาญ
2,000.00
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ลาดับ
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

รายการ
จ่าย ด.ต.สุริยา ส่งประดิษฐ์ ค่านอนรักษาพยาบาลมารดา
จ่าย ด.ต.ภักดี เรื องอ่อน บิดาเสียชีวิต
จ่าย ด.ต.ไพโรจน์ เสือแสง บิดาเสียชีวิต
จ่าย ด.ต.สมใจ บัวมณี ค่านอนรักษาพยาบาล
จ่าย ร.ต.ท.นพรัตน์ ทิพย์ทวีชยั +++ ค่านอนรักษาพยาบาล
จ่าย ด.ต.ภารดร ซ้ายเกล้า ภรรยานอนรักษาตัวในโรงพยาบาล
จ่าย ด.ต.ภารดร ซ้ายเกล้า รับขวัญทายาทใหม่
จ่าย ด.ต.ณัฐวัตร สุขราม ค่านอนรักษาพยาบาลบุตร
จ่าย ร.ต.ต.จรู ญ ทองมีสุข ค่านอนรักษาพยาบาล
จ่าย ร.ต.ต.บรรพต ตันตสีมนั ต์ ค่านอนรักษาพยาบาลภรรยา
จ่าย ด.ต.วิศนุ เย็นใส ค่านอนรักษาพยาบาล
จ่าย ด.ต.ไพศาล อินทร์ทอง บุตรนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล
จ่าย ด.ต.ปราโมทย์ สังคะนี มารดาเสียชีวิต
จ่าย ด.ต.จิรวัฒน์ ชัยรัตนวงศ์ บุตรนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล

สังกัด
ตารวจน้ า
เกาะสมุย
ศฝร.ภ.8
บก.สส.ภ.8
บานาญ
ศฝร.ภ.8
ศฝร.ภ.8
ตารวจน้ า
บานาญ
บานาญ
บ่อผุด
พุนพิน
บ้านนาสาร
ไชยา

ทุนเพื่อสวัสดิการแก่สมาชิกยกมา 31 มกราคม 2564

จานวนเงิน
1,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
2,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
6,000.00
1,000.00
6,000.00
1,000.00
10,000.00
1,000.00
335,640.00

9,732,247.89
1,690.00
4,840.00
4,840.00
335,640.00
9,407,977.89

รับเงินจาก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรั พย์

รับเงินสมัคร สส.ชสอ. จาก ร.ต.ต.วรานนท์ รักษ์หนู
รับเงินสมัคร สส.ชสอ.จาก พ.ต.ท.ธงชัย ทองใหญ่
ใช้ ไป ตั้งแต่วนั ที่ 1–28 กุมภาพันธ์ 2564
คงเหลือ 28 กุมภาพันธ์ 2564
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ..
มติที่ประชุม รับทราบ

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

รายชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต และสหกรณ์ยงั ไม่ได้จ่ายเงินทุนสวัสดิการแก่ทายาท
ลาดับ ทะเบียน

ชื่อ-สกุล

วันที่เสี ยชี วิต

กองทุนรอจ่าย

หุน้

ประกัน

หนี้ที่คา้ ง

คงเหลือ

1

04583

ร.ต.ท.สวัสดิ์ ปงพิทกั ษ์

13/12/2563

1,500,000

-

ไม่มี

836,814.25

663,185.75

2

07767

ร.ต.ต.วิเชียร พงศ์สุวรรณ 25/01/2564

1,300,000

-

ไม่มี

-

1,300,000.-

3

05462

ด.ต.ธีรชัย ชูช่วย

26/01/2564

1,600,000

-

จ่ายแล้ว

1,175,861.25

424,138.75

4

05122

ด.ต.สาราญ ผลพูน

29/01/2564

1,500,000

-

ไม่มี

-

1,500,000.-

รวม 4 ราย

5,900,000

11
4.7 เรื่องการจ่ายเงินทุนสาธารณประโยชน์
เลขานุการฯ ในเดือน กุมภาพันธ์ 2564 สหกรณ์ได้จ่ายเงินทุนสาธารณประโยชน์ จานวน 13 รายการ
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

รายการ
จ่ายค่าพวงหรี ด ด.ต.สาราญ ผลพูน
จ่ายค่าพวงหรี ดบิดา ร.ต.อ.ธนธร ตันติศศิรัตน์
จ่ายค่าพวงหรี ดบุตร ด.ต.ชัยรัตน์ อินนุ่น
จ่าย ด.ต.เสกสรร ทาระบา ค่าพวงหรี ดบิดา
จ่ายค่าหวงหรี ดบุตร พ.ต.อ.วินยั คงแก้ว
จ่ายค่าพวงหรี ด ด.ต.ธีรชัย ชูช่วย
จ่ายค่าพวงหรี ด มารดา ด.ต.ภักดี เรื องอ่อน
จ่ายค่าพวงหรี ดมารดา ด.ต.ปราโมทย์ สังคะนี
จ่ายค่าพวงหรี ดบิดา ด.ต.ไพโรจน์ เสือแสง
จ่ายค่าพวงหรี ดมารดา ด.ต.อภิสิทธิ์ เพชรรัตน์
จ่ายค่าพวงหรี ดมารดา พ.ต.ต.จรู ญ รอดพันชู
จ่ายค่าพวงหรี ดบิดา ร.ต.อ.สมโชติ แก้วมณี
จ่ายค่าพวงหรี ด ร.ต.ต.สมศักดิ์ ตองตวัตร์****

ทุนสาธารณประโยชน์ ยกมา 31 มกราคม 2564
ใช้ ไป ตั้งแต่ 1– 28 กุมภาพันธ์ 2564
คงเหลือ 28 กุมภาพันธ์ 2564
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ.
มติที่ประชุม รับทราบ

สังกัด
บานาญ
บางมะเดื่อ
เมืองฯ
ท่าฉาง
บานาญ
ขุนทะเล
เกาะสมุย
บ้านนาสาร
ศฝร.ภ.8
เวียงสระ
บ้านนาสาร
โม่ถ่าย
โม่ถ่าย

551,906.75
10,400.00
541,506.75

จานวนเงิน
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
10,400.00
บาท
บาท
บาท
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ระเบียบวาระที่ 4.8 เรื่องรับทราบการสรุปรายละเอียดงบการเงิน
ผู้จดั การ เสนอว่าในเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งได้ สรุปรายละเอียดงบการเงินประจาเดือนอย่างย่อ ดังนี้
งบดุล
สินทรัพย์
กุมภาพันธ์ 2564
กุมภาพันธ์ 2563
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
51,524,619.30
82,130,025.54
เงินฝากสหกรณ์อนื่
18,295,881.30
39,483,846.39
เงินลงทุน
562,193,000.00
550,185,000.00
ลูกหนี้ระยะสั้น+ระยะยาว
8,052,785,046.14
7,409,598,319.08
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์
20,064,144.39
20,227,466.93
สิ ทธิ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
40.73
1,041.41
สินทรัพย์อื่น ๆ
282,298.93
366,900.29
รวมสินทรัพย์
8,705,145,030.79
8,101,992,599.64
หนีส้ ิน
เงินรับฝาก
3,745,665,798.30
2,808,969,407.95
เงินกูย้ มื ภายนอก
1,408,326,600.00
1,958,200,000.00
หนี้สินอื่น ๆ
14,448,533.54
16,424,566.40
รวมหนีส้ ิน
5,168,440,931.84
4,783,593,974.35
ทุน
ทุนเรื อนหุน้
3,156,289,870.00
2,981,856,950.00
ทุนสารอง
270,326,495.12
245,366,911.49
ทุนสะสมตามข้อบังคับ อื่น ๆ
23,052,776.88
21,053,004.21
กาไรสุทธิ
87,034,956.95
70,121,759.59
รวมทุน
3,536,704,098.95
3,318,398,625.29
รวมหนีส้ ินและทุน
8,705,145,030.79
8,101,992,599.64
งบกาไรขาดทุน
%
สะสม
เดือนนี้
รายได้
183,638,428.42
35,777,605.18 100.00
ค่าใช้จ่าย
96,603,471.47
19,581,462.37 54.74
กาไรสุทธิ
87,034,956.95
16,196,142.81 45.26
ซึ่งรายละเอียดต่าง ๆ ของงบการเงินตามเอกสารที่แนบ
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
รับทราบ
มติที่ประชุม

13
เรื่องแถลงรายการ รับ – จ่าย ของสหกรณ์และงบการเงินประจาเดือน กุมภาพันธ์ ดังนี้
รายการ

มกราคม 2564
รายจ่ าย

กุมภาพันธ์ 2564

รายรับ

รายจ่ าย

รายรับ

.00
3,909.72

78,861.65
10,323.75

.00
20,000.00

62,808.01
2,008,485.47

256,467,172.95

352,434,281.23

470,099,650.33

505,039,508.71

50,000,000.00

50,000,000.00

63,000,000.00

65,000,000.00

4,140.19

.00

.00

.00

ธนาคารกสิ กรไทย(ออมทรัพย์)โลตัส

3,571,900.00

.00

701,900.00

4,000,000.00

ธนาคารออมสิ นออมทรัพย์สฎ.

2,005,870.84

.00

118,025,000.00

120,000,000.00

ธนาคารทหารไทย (ออมทรัพย์)

5,401,177.07

9,000,000.00

260,000.00

.00

3,196.94

.00

.00

.00

1,002,000.00

.00

1,000,000.00

.00

เงินกูฉ้ ุ กเฉิ น

112,965,100.00

77,528,268.50

81,304,620.00

55,604,490.50

เงินกูส้ ามัญ

170,641,200.00

168,205,528.35

183,303,900.00

164,597,518.07

เงินกูส้ ามัญ-อาวุธปื น

.00

438,561.25

.00

251,401.00

เงินกูส้ ามัญ - เพื่อการศึกษา

.00

2,740.00

11,670.00

3,540.00

เงินกูพ้ ิเศษเพื่อการเคหะ

.00

118,047.00

.00

194,699.50

500,000.00

244,389.97

.00

1,417,826.75

12,542,400.00

1,183,998.25

3,037,380.00

3,394,359.74

เงินกูส้ ามัญ-ประกันอัคคีภยั

.00

2,080.99

.00

1,010.00

ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ

.00

4,460.75

.00

.00

เงินกูพ้ ิเศษเพื่อชาระหนี้สถาบันการเงินอื่น

.00

39,725.75

.00

49,577.50

32,350,000.00

8,147,681.33

21,500,000.00

4,252,125.87

35,278.00

.00

19,428.50

.00

.00

109,887.29

.00

.00

54,528.00

54,528.00

50,000.00

50,000.00

.00

4,167.85

.00

1,457.60

สหกรณ์ออมทรัพย์นกั สหกรณ์สุราษฎร์ธานี จากัด

3,648.74

.00

.00

.00

สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 7 จากัด

1,384.69

.00

.00

.00

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจแห่งชาติ(3.3) จก.

.00

.00

61,885.63

.00

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลทักษิณ จากัด

.00

.00

890.33

.00

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจแห่งชาติ(3.7) จก.

.00

.00

20,168.15

.00

109,592.49

.00

.00

.00

เงินสดคงเหลือยกมาจากวันก่ อน
ธนาคารกรุ งไทย (ออมทรัพย์) สฎ
ธนาคารกรุ งไทย (ออมทรัพย์) ศรี วิชยั
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ธนาคารกรุ งไทย(ออมทรัพย์)โลตัส

ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ ออมทรัพย์
หุน้ ชุมนุ มสอ.ตร.แห่งชาติ

เงินกูพ้ ิเศษเพื่อความมัน่ คง
เงินกูส้ ามัญ-ประกันชีวิต

เงินกูส้ ามัญผูป้ ระสบภัยโควิด 19
เครื่ องเขียนแบบพิมพ์
ดอกเบี้ยเงินฝากค้างรับ
เงินทดรองจ่าย
ค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า

สหกรณ์ออมทรัพย์ ร.25 พัน 3 จากัด

14
13,849.76

5,000,000.00

1,166.19

.00

เงินฝากออมทรัพย์

22,707,809.53

18,570,351.91

14,756,493.13

14,861,051.98

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

88,676,089.92

157,342,187.23

69,274,068.97

64,488,248.17

เงินฝากประจา 12 เดือน

11,369,313.37

8,369,313.37

1,215,443.82

1,215,443.82

80,000.00

.00

20,000.00

.00

.00

50,100.00

.00

50,100.00

23,879,812.72

23,879,812.72

23,513,624.68

48,513,624.68

5,000,000.00

.00

5,000,000.00

.00

.00

.00

120,000,000.00

.00

120,000,000.00

120,000,000.00

160,000,000.00

240,000,000.00

ตัว๋ สัญญาใช้เงินธนาคาร ธ.ก.ส.

50,000,000.00

.00

65,000,000.00

.00

เงินกู ้ สอ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยระยะสั้น

16,666,000.00

.00

66,672,000.00

.00

.00

.00

3,340,000.00

200,000,000.00

เงินกูช้ ุมนุมโครงการพิเศษ 5

41,666,700.00

.00

41,666,700.00

.00

เงินกูม้ หาวิทยาลัยมหิดลระยะกลาง

25,200,000.00

.00

.00

.00

337,830.57

337,830.57

453,263.14

504,758.45

เงินปันผลค้างจ่าย

27,790.50

.00

.00

.00

เงินรอตรวจสอบ

149,732.00

.00

.00

.00

13,321.59

.00

.00

.00

2,598,155.89

2,598,155.89

2,685,385.85

2,685,385.85

เงินรอนาส่ ง-ค่าประกันอัคคีภยั

22,754.62

19,715.82

9,797.99

12,511.51

ภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่ายค้างจ่าย

673.15

856.20

687.98

665.36

สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจชุมพร จากัด

เงินฝากออมทรัพย์ทวีทรัพย์
เงินฝากสะสมรายเดือน 24 เดือน
เงินฝากประจา 24 เดือน
เงินกูช้ ุมนุ มระยะสั้น
ตัว๋ สัญญาใช้เงินออมสิ น
ตัว๋ สัญญาใช้เงินแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

เงินกู ้ สอ.โรงพยาบาลตารวจระยะยสว

เงินรอจ่ายคืน

เงินเฉลี่ยคืนค้างจ่าย
เงินรอนาส่ ง-สหกรณ์ต่างจังหวัด

เงินสมทบกองทุนประกันสังคมค้างจ่าย

9,559.00

5,735.00

5,735.00

956.00

42,889.86

12,588,452.43

15,596,563.74

3,143,683.87

600,000.00

600,000.00

.00

.00

เงินบริ จาคช่วยเหลือสมาชิกถูกออกจากราชการ

.00

152,100.00

.00

170,000.00

เงินรอชาระหนี้

.00

7,000.00

.00

17,465.00

2,075,000.00

20,023,950.00

4,860,750.00

19,122,190.00

5,800.00

.00

10,400.00

.00

1,189,440.00

865.14

335,640.00

11,370.00

279,571.00

35,966,801.88

เงินรอนาส่ ง-ค่าประกันชีวิต
เงินค่าสิ นไหม-รอจ่าย

ทุนเรื อนหุน้
ทุนสาธารณะประโยชน์
ทุนเพื่อสวัสดิการแก่สมาชิก
ดอกเบี้ยรับเงินให้กู ้

287,079.50

38,900,694.04

ดอกเบี้ยรับเงินฝาก

109,887.29

195,249.57

.00

84,110.30

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า

.00

2,400.00

.00

1,900.00

รายได้อื่น ๆ

.00

15,754.00

.00

3,564.00

15
ค่าธรรมเนียมออกสมุดเงินฝาก

.00

650.00

.00

750.00

ค่าธรรมเนียมถอนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

.00

1,110.00

.00

50.00

ค่าธรรมเนียมเงินกูพ้ ิเศษ

.00

2,437.95

.00

.00

65.65

.00

479.36

.00

ดอกเบี้ยจ่ายเงินฝากประจา

5,249,126.09

.00

4,729,068.50

.00

ดอกเบี้ยจ่ายเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
ดอกเบี้ยจ่ายเงินกูช้ ุมนุมระยะสั้น

2,361,337.77

.00

6,620,712.42

.00

ดอกเบี้ยจ่ายเงินฝากออมทรัพย์

1,316,712.33

.00

1,171,726.03

.00

310,684.93

.00

176,054.79

.00

66,279.45

.00

.00

.00

ดอกเบี้ยจ่ายตัว๋ สัญญาใช้เงินแลนด์แอนด์เฮาส์

759,945.21

.00

674,958.90

.00

ดอกเบี้ยจ่ายเงินกูส้ อ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

222,615.21

.00

65,302.03

.00

ดอกเบี้ยจ่ายตัว๋ สัญญาใช้เงิน ธนาคาร ธ.ก.ส.

205,273.97

.00

106,849.32

.00

ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู ้ สอ.โรงพยาบาลตารวจระยะยาว

.00

.00

204,986.30

.00

ดอกเบี้ยจ่ายเงินกูช้ ุมนุมโครงการพิเศษ 5

1,458,082.19

.00

1,017,123.21

.00

489,320.00

.00

489,320.00

.00

ค่ารักษาพยาบาล

.00

.00

1,977.00

.00

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

.00

.00

4,200.00

.00

18,259.50

.00

.00

.00

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

5,618.00

.00

.00

.00

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

9,559.00

.00

5,735.00

.00

ค่าซ่ อมแซมปรับปรุ งอาคารสานักงาน

9,500.00

.00

.00

.00

ค่าซ่ อมบารุ งครุ ภณ
ั ฑ์

1,356.50

.00

.00

.00

.00

.00

4,846.29

.00

ค่าทาความสะอาด

12,770.00

.00

12,770.00

.00

ค่าเบี้ยประกันรถยนต์

16,877.31

.00

.00

.00

2,967.30

.00

5,295.00

.00

3,020,000.00

.00

4,000,000.00

.00

147,500.00

.00

146,500.00

.00

31,000.00

.00

22,000.00

.00

3,918.00

.00

14,397.00

.00

.00

.00

.00

.00

19,869.00

.00

10,638.00

.00

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

7,218.39

.00

11,243.32

.00

ค่าเบี้ยเลี้ยง

3,200.00

.00

400.00

.00

ดอกเบี้ยจ่ายตัว๋ สัญญาใช้เงินออมสิ น
ดอกเบี้ยจ่ายเงินกูม้ หาวิทยาลัยมหิดลระยะกลาง

เงินเดือนเจ้าหน้าที่

ค่าทางานนอกเวลา

ค่าเบี้ยประกันภัยอาคาร

ค่ารับรองสมาชิก
ค่าสวัสดิการแก่สมาชิก
ค่าตอบแทน
เบี้ยประชุมกรรมการ
ค่ารับรอง
ค่าใช้จ่ายประชุมใหญ่
ค่าใช้จ่ายทัว่ ไป

16
.00

.00

5,509.00

.00

10,323.75

.00

8,485.47

.00

ค่าโทรศัพท์

6,185.14

.00

2,752.18

.00

ค่าน้ าประปา

264.29

.00

223.63

.00

16,481.00

.00

15,054.00

.00

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับยานพาหนะ

4,932.69

.00

3,440.00

.00

ค่าตอบแทนนักศึกษาฝึ กงาน

6,400.00

.00

4,000.00

.00

ค่าน้ ามัน

6,480.10

.00

10,960.00

.00

ค่าของใช้สานักงาน

8,082.00

.00

5,636.00

.00

ค่าใช้จ่ายตามแผนกลยุทธ์

.00

.00

25,561.00

.00

ค่าเช่าและพัฒนาเว็บไซด์

6,000.00

.00

.00

.00

ค่าเช่าเครื่ องถ่ายเอกสาร

3,252.07

.00

3,258.62

.00

62,808.01

.00

88,192.79

.00

ค่าใช้จ่ายดาเนินคดี
ค่าไฟฟ้ า

ค่าธรรมเนียมไปรษณี ย ์

เงินสดคงเหลือยกไปวันต่ อไป
รวม

1,076,272,253.75 1,076,272,253.75 1,556,783,439.59 1,556,783,439.59
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4.9 เรื่องรับทราบสภาพสมาชิกคงเหลือ
เลขานุการฯ เสนอว่า ณ วันสิ้นเดือน กุมภาพันธ์ 2564 มีจานวนสมาชิกคงเหลือจานวน 4,671 ราย
ตามรายละเอียด ดังนี้
จานวนสมาชิก
รายการ
สามัญ / คน
สมทบ / คน
ยอดยกมา ณ 31 มกราคม 2564
4,036
624
รับเข้าใหม่ระหว่างเดือน
20
2
- ลาออกระหว่างเดือน – โอนออก- พ้นสภาพ –เสียชีวิต
8
3
คงเหลือ ณ สิ้นเดือน กุมภาพันธ์ 2564
4,048
623
รวมทั้งสิ้น
4,671
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
4.10 เรื่องรับทราบระเบียบว่าด้ วย การให้ เงินกู้และดอกเบีย้ เงินกู้
เลขานุการฯ ตามที่ประชุมครั้งที่แล้ว ได้อนุมตั ิให้แก้ไข ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกูแ้ ละดอกเบี้ยเงินกู้ นั้น
จึงได้นาระเบียบฯดังกล่าวเข้ามาแจ้งคณะกรรมการเพื่อทราบ (ตามเอกสารแนบ)
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
4.10 เรื่องรับทราบ คาสั่งแต่งตั้งกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้
เลขานุการฯ ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจสุราษฎร์ธานี จากัด ร่ วมกับธนาคารออมสิน ตั้งคณะกรรมการ
เพื่อทางานร่ วมกันเพื่อแก้ปัญหาหนี้สินที่มกี บั ธนาคาร (ตามเอกสารแนบ)
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
4.10 เรื่องรับทราบ การซักซ้ อมการคัดเลือกผู้สอบบัญชีของสหกรณ์ตามกฎกระทรวง
เลขานุการฯ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ขอซักซ้อมทาความเข้าใจ หลักเกณฑ์การคัดเลือกผูส้ อบบัญชีเพื่อป้ องกัน
มิให้สหกรณ์เสนอชื่อผูส้ อบบัญชีที่ไม่สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ ตามระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ว่าด้วยการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตฯ (ตามเอกสารแนบ)
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพือ่ พิจารณา
5.1 เรื่องรับสมัครสมาชิกสมทบเข้ าใหม่
เลขานุการฯ เสนอในเดือน กุมภาพันธ์ 2564 มีผยู้ นื่ ความจานงขอสมัครเข้าเป็ นสมาชิกสมทบ 2 ราย ได้แก่
ลาดับ ทะเบียน ชื่อ -สกุล
1
11175 นางอรัญญา วงศ์สุบรรณ
2
11176 นางกิ้มเมี้ยน สุรกุล
รวม 2 ราย

อายุ
53
68

ที่อยู่
ผูร้ ับรอง/ทายาท
อ.พุนพิน จ.สฎ.
ภรรยา ร.ต.ต.คุณากร วงศ์สุบรรณ
อ.หลังสวน จ.ชุมพร มารดา พ.ต.ท.จิรัชฌานนท์ สุรกุล

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม อนุมตั ิรับเข้าเป็ นสมาชิกสมทบ ทั้ง 2 ราย
5.2 เรื่องรับสมัครสมาชิกสามัญเข้ าใหม่
เลขานุการฯ เสนอว่าในเดือน กุมภาพันธ์ 2564 มีผยู้ นื่ ขอสมัครเข้าเป็ นสมาชิกสามัญ จานวน 10 ราย
ซึ่งได้ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนและถูกต้องตามระเบียบแล้ว ดังนี้
ลาดับ ทะเบียน ชื่อ - สกุล

สังกัด

เงินเดือน หุน้ /เดือน

สอ.

หุน้

หนี้

1

11177

ส.ต.ต.ณัฐวุฒิ มุสิกะ

พุนพิน

14,560

900.00

-

2

11178

ร.ต.ท.ประมุข กองกุล

ตม.สฎ.

33,560

1,900.00

-

3

11179

ร.ต.อ.พงษ์ภทั ร์ อักษรชู

กาญจนดิษฐ์

23,700

1,500.00

-

4

11180

ร.ต.อ.ศรายุทธ เพชรหนู

ท่าฉาง

30,220

1,700.00

บชน.

141,000

222,109

5

11181

ร.ต.ต.กฤษดา หนักแก้ว

เกาะพะงัน

11,180

1,000.00

ศฝร.ภ.8

12,300

-

6

11182

ด.ต.ผดุงศักดิ์ แยบกระโทก

ตม.สฎ.

35,220

1,800.00 กาลังพล

207,000

-

7

11183

ส.ต.ท.กัณฐัศ เฉลิมพิพฒั น์

ดอนสัก

13,820

900.00

ระนอง

233,940

917,825

8

11184

ส.ต.ท.สิ ริวฒั น์ ศรี แก้ว

กก.สส.ภ.จว.สฎ.

14,320

900.00

-

9

11185

ส.ต.อ.ฉัตรชัย พลเกษตร

บ้านนาสาร

13,570

1,000.00

-

10

11186

ด.ต.วสันต์ คงแง่ง

โมถ่าย

23,340

1,400.00

ตชด.41

207,000

752,000

รวม 10 ราย

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม อนุมตั ิรับเข้าเป็ นสมาชิกสามัญได้ ทั้ง 10 ราย
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5.3 เรื่องขอโอนสภาพสมาชิกระหว่างสหกรณ์
เลขานุการฯ ด้วยในเดือน กุมภาพันธ์ 2564 มีสมาชิกประสงค์ขอโอนสภาพสมาชิกเข้า 5 ราย
ลาดั
บ ทะเบียน
1

11181

ชื่อ-สกุล
ส.ต.ต.กฤษดา หนักแก้ว

สังกัด

ทุนเรื อน
หุน้

หนี้เงินกู ้

ย้ายจาก
สอ

เกาะพะงัน

12,300

-

ศฝร.ภ.8

ภาระค้ า
-

ท่าฉาง

141,000

222,109.00

บชน.

-

ตรวจสอบแล้วไม่มีหนี้ในข้อมูลเครดิต
2

11180

ร.ต.อ.ศรายุทธ เพชรหนู

1.บ.เจเนอรัล 1,000.-บาท ปกติ / 2.ธ.สงเคราะห์ 342,091.-บาท ปกติ / 3.ธ.สงเคราะห์ 52,281.-บาท ปกติ/ 4.บ.กรุ งไทย 88,236.- ปกติ
5.ธ.ไทยพาณิ ช 11,612.- บาท ปกติ / 6. บ.โตโยต้า ลิสซิ่ ง 168,673.-บาท ปกติ / 7.ธ.ไทยพาณิ ช 11,612.- บาท ปกติ
8.ธ.ไทยพาณิ ช 1,700.- บาท ปกติ
3

11183

ส.ต.ท.กัณฐัศ เฉลิมพิพฒั น์

ดอนสัก

233,940

917,825.00

ระนอง

-

1.ธ.กรุ งไทย 683,710.-บาท ปกติ / 2. ธ.ออมสิ น 178,994.-บาท ค้างชาระ 61-90 วัน / 3. บ.อิออน 16,476.-บาท อยูร่ ะหว่างปิ ดบัญชี
4

11186

ด.ต.วสันต์ คงแง่ง

โมถ่าย

207,000

752,000.00

ตชด.41

-

1.บ.อิออน 70,702.- บาท ปกติ / 2. บ.อิออน 578.- บาท ปกติ / 3.บ.อิออน 50,011.- บาท ปกติ / 4. ธ.กรุ งไทย 1,050,798.-บาท ปกติ
5.บ.เงินติดล้อ 228,488.-บาท ปกติ /
5

11174

พ.ต.ท.วิทวัส เพ็ชรรักษ์

คีรีรัฐนิคม

513,770

2,493,324

ตารวจน้ า

ตรวจสอบแล้วไม่มีหนี้ในข้อมูลเครดิต
รวม 5 ราย

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม อนุมตั ิรับโอนสภาพได้ ทั้ง 5 ราย
5.4 เรื่องสมาชิกลาออกจากสหกรณ์
เลขานุการฯ เสนอว่าในเดือน กุมภาพันธ์ 2564 มีสมาชิกขอลาออกจากสหกรณ์ฯ 3 ราย
1.พ.ต.ท.ศุภวิชญ์ สมมะลวน ทะเบียนสมาชิก 07860 สังกัด สภ.ท่าชี
ลาออกเนื่องจากไม่มีความจาเป็ นกูเ้ งิน มีทุนเรื อนหุน้ 5,200.-บาท ไม่มีหนี้เงินกู้
2.นางอังคณา แซ่เจี่ย ทะเบียนสมาชิก 09941 สังกัด สมาชิกสมทบ
ลาออกเนื่องจากเหตุผลส่วนตัว มีทุนเรื อนหุน้ 5,200.-บาท ไม่มีหนี้เงินกู้
3.น.ส.กชกร ชัยยศ ทะเบียนสมาชิก 09203 สังกัด สมาชิกสมทบ
ลาออกเนื่องจากเหตุผลส่วนตัว มีทุนเรื อนหุน้ 38,700.-บาท ไม่มีหนี้เงินกู้
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม อนุมตั ิให้ลาออกได้ท้งั 3 ราย

-
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5.5 เรื่องสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพ
เลขานุการฯ เสนอว่าในเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพ 1 ราย คือ
1. ร.ต.ต.สมศักดิ์ ตองตวัตร์ เลขทะเบียน 04864 สังกัด สภ.โมถ่าย
เนื่องจากเสียชีวิต เป็ นสมาชิก 27 ปี 10 เดือน มีรายละเอียดดังนี้
- มีทุนเรื อน 552,400.-บาท
- มีหนี้เงินกูร้ วมทุกสัญญา 3,036,962.75 บาท
- ได้รับสวัสดิการ 1,500,000.-บาท
- มีกรมธรรม์ประกันชีวิต 3 กรมธรรม์ 1,500,000.-บาท
- เมื่อนาเงินต่างๆมาหักลบหนี้แล้ว มีเงินคงเหลือคืนแก่ทายาทประมาณ 515,437.25 บาท
มติที่ประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
อนุมตั ิให้พน้ สภาพสมาชิกและจ่ายเงินกองทุนแก่สมาชิกคืนแก่ทายาท และให้สอบถามไปยังบังคับคดี
ว่ามีหนี้คงเหลือเท่าใด

5.6 เรื่องสมาชิกผิดนัดค่างวดชาระหนี้
เลขานุการฯ ด้วยมีสมาชิกผิดนัดชาระหนี้และยังคงค้างส่งค่างวด ประจาเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ดังนี้
1. สังกัดสมาชิกในจังหวัด
จานวน 3 ราย
2. สังกัดสมาชิกต่างจังหวัด จานวน 6 ราย
3. สังกัด ข้าราชการบานาญ จานวน 9 ราย
4. สังกัด สมาชิกสมทบ
จานวน 2 ราย
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม สมาชิก ราย ส.ต.ต.เกรี ยงศักดิ์ ทรงศรี อนุมตั ิให้พน้ สภาพสมาชิกให้โอนหุน้ ชาระหนี้ หนี้ที่เหลือ
โอนไปหักผูค้ ้ าประกัน ตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 เป็ นต้นไป / ราย พ.ต.ท.คมม์ณัฐ อติสุวรรณ์เดช
ให้ทาหนังสือไปตารวจภูธรจังหวัดตาก
5.7 เรื่องสมาชิกขอพักชาระหนี้
เลขานุการฯ ด้วยได้มีสมาชิกขอพักชาระหนี้ จานวน 9 ราย
1. ร.ต.ท.สงกรานต์ ไทยนุกลู สังกัด สภ.พนม มีความประสงค์ขอพักชาระหนี้เงินต้นสามัญต่อ
อีกเป็ นระยะเวลา 1 ปี เนื่องจากได้รับความเดือดร้อนเงินไม่พอใช้จ่ายในครอบครัว
มติที่ประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
อนุมตั ิให้พกั ชาระหนี้ได้ 3 เดือน ระหว่างเดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน 2564

2. ด.ต.สิทธิพร นาคแป้ น สังกัด กก.ท่องเที่ยว มีความประสงค์ขอพักชาระหนี้เงินต้นสามัญ
ตั้งแต่เดือน มีนาคม- พฤษภาคม 2564 เป็ นระยะเวลา 3 เดือน เนื่องจากมีความจาเป็ นในการ
ใช้จ่ายเพื่อการเดินทางไปรับตาแหน่งใหม่
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม อนุมตั ิให้พกั ชาระหนี้ได้ 3 เดือน ระหว่างเดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน 2564

มติที่ประชุม

มติที่ประชุม

มติที่ประชุม

มติที่ประชุม

มติที่ประชุม

มติที่ประชุม

3. ด.ต.สุเวศ สุวรรณวงษ์ สังกัด กก.ท่องเที่ยว มีความประสงค์ขอพักชาระหนี้เงินต้นสามัญ
ตั้งแต่เดือน มีนาคม- พฤษภาคม 2564 เป็ นระยะเวลา 3 เดือน เนื่องจากมีความจาเป็ นในการ
ใช้จ่ายเพื่อการเดินทางไปรับตาแหน่งใหม่
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
อนุมตั ิให้พกั ชาระหนี้ได้ 3 เดือน ระหว่างเดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน 2564
4. ร.ต.ต.กิตติพงศ์ งามขา สังกัด สภ.เวียงสระ มีความประสงค์ขอพักชาระหนี้ต้งั แต่เดือน
มีนาคม- พฤษภาคม 2564 เป็ นระยะเวลา 3 เดือน เนื่องจากได้ลาออกจากราชการ
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
อนุมตั ิให้พกั ชาระหนี้ได้ 3 เดือน ระหว่างเดือนมีนาคม – เดือนพฤษภาคม 2564
5. ส.ต.ท.ศรายุทธ วงศ์อนุรักษ์กุล สังกัด สภ.เมือง มีความประสงค์ขอพักชาระหนี้ต้งั แต่เดือน
เป็ นระยะเวลา 3 เดือน เนื่องจากเงินเดือนไม่พอใช้จ่ายในครอบครัว
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
อนุมตั ิให้พกั ชาระหนี้ได้ 3 เดือน ระหว่างเดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน 2564
6. ด.ต.วรรณศักดิ์ ไทยเล็ก สังกัด สภ.เมือง มีความประสงค์ขอพักชาระหนี้ต้งั แต่เดือน เป็ น
ระยะเวลา 6 เดือน เนื่องจากเงินเดือนไม่พอใช้จ่ายในครอบครัว
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
อนุมตั ิให้พกั ชาระหนี้ได้ 3 เดือน ระหว่างเดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน 2564
7. ส.ต.อ.ยุทธศักดิ์ สายใจบุญ สังกัด สภ.เมือง มีความประสงค์ขอพักชาระหนี้ต้งั แต่เดือน เป็ น
ระยะเวลา 6 เดือน เนื่องจากเงินเดือนไม่พอใช้จ่ายในครอบครัว
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
อนุมตั ิให้พกั ชาระหนี้ได้ 3 เดือน ระหว่างเดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน 2564
8. ร.ต.ต.สังคม เที่ยงปราณี สังกัด สภ.เมือง มีความประสงค์ขอพักชาระหนี้ต้งั แต่เดือน เป็ น
ระยะเวลา 6 เดือน เนื่องจากเงินเดือนไม่พอใช้จ่ายในครอบครัว
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
อนุมตั ิให้พกั ชาระหนี้ได้ 3 เดือน ระหว่างเดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน 2564

9. ร.ต.อ.ทรงพล ฤทธิพนั ธุ์ สังกัด สภ.เมือง มีความประสงค์ขอพักชาระหนี้ต้งั แต่เดือน เป็ น
ระยะเวลา 6 เดือน เนื่องจากเงินเดือนไม่พอใช้จ่ายในครอบครัว
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม อนุมตั ิให้พกั ชาระหนี้ได้ 3 เดือน ระหว่างเดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน 2564
5.8 เรื่องการให้ เงินกู้สามัญเพือ่ ประกอบอาชีพเสริม
เลขานุการฯ เพื่อให้เป็ นไปตามนโยบายของคณะกรรมการ เรื่ องการให้เงินกูส้ ามัญเพื่อประกอบอาชีพเสริ ม
แก่สมาชิก เพื่อนาไปต่อยอดธุรกิจหรื อทาอาชีพเสริ มเพิ่มรายได้ ส่งเสริ มและสนับสนุนให้สมาชิก
และครอบครัวมีรายได้เพิ่มขึ้น เพื่อความเป็ นอยูท่ ี่ดีข้ ึน จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อให้เงินกูส้ ามัญ
เพื่อประกอบอาชีพเสริ ม
หลักเกณฑ์การให้เงินกู้
1. สมาชิกผูป้ ระสงค์ขอกูเ้ งินสามัญเพื่อประกอบอาชีพเสริ มต้องเป็ นสมาชิกของสหกรณ์โดยได้ส่ง
เงินค่าหุน้ มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 6 งวดเดือน
2. คาขอกูเ้ งินของสมาชิกต้องเสนอโดยผ่านการพิจารณา ของผูบ้ งั คับบัญชาต้นสังกัด หรื อ
หัวหน้าหน่วยงาน ซึ่งเป็ นผูบ้ งั คับบัญชาโดยตรง
3. วงเงินกูไ้ ม่เกิน 300,000 บาท ระยะเวลาในการส่ง จานวน 150 งวด
4. อัตราดอกเบี้ยเงินกูเ้ พื่อประกอบอาชีพเสริ ม ร้อยละ 5.30 บาท/ปี
5. ผูค้ ้ าประกัน 2 คน จะต้องไม่เป็ นผูค้ ้ าประกันรายเดียวกับค้ าประกันสัญญาอื่นของผูก้ รู้ ายเดียวกัน
6. หลักฐานในการขอกู้ สาเนาบัตรประชาชน/บัตรข้าราชการ สาเนาทะเบียนบ้าน ผูข้ อกูแ้ ละ
ผูค้ ้ าประกัน สลิปเงินเดือนที่เจ้าหน้าที่การเงินรับรองความถูกต้อง
7. สมาชิกผูป้ ระสงค์ขอกูเ้ งิน ต้องแนบโครงการเพื่อประกอบอาชีพเสริ ม
8. สมาชิกผูป้ ระสงค์ขอกูเ้ งิน ต้องมีเงินเดือนหลังจากหักชาระหนี้แล้วต้องไม่ต่ากว่า 1,500.-บาท
มติที่ประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
พิจารณาแล้วอนุมตั ิให้ออกประกาศหลักเกณฑ์การให้เงินกูเ้ พื่อประกอบอาชีพเสริ มได้และสามารถ
ยืน่ กูไ้ ด้ต้งั แต่วนั ที่ 1 เมษายน 2564 เป็ นต้นไป
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5.9 เรื่องพิจารณาจ่ายเงินกู้พเิ ศษ
เลขานุการฯ ในเดือน กุมภาพันธ์ 2564 มีสมาชิกยืน่ ขอกูพ้ ิเศษใช้หลักทรัพย์ค้ าประกัน จานวน 1 ราย ดังนี้
ลาดับ
1

ยศ-ชื่อ-สกุล
ร.ต.อ.คณิ ศร วัลลภานุรัตน์

อายุ

เงินเดือน

เงินตาแหน่ง

ค่าหุน้

หนี้ฉุกเฉิ น

หนี้ สว+ปื น

หนี้ ภ1-สามัญ

55

36,990

-

472,300

140,000

พ.ศ- 815,122

สห-181,668

91/10 หมู่ 6 ซอยชนเกษม 33 ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองฯ จ.สุ ราษฎร์ ธานี

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม อนุมตั ิให้ไถ่ถอนและจานองใหม่ อนุ มตั ิเงินกู้ จานวน 1,300,000.-บาท โดยปิ ดหนี้สญ
ั ญาอื่นทุกสัญญา

ราคาประเมิน ขอกูพ้ ิเศษจานวน
1,860,000.-

2,200,000

ค่างวด/งวด
14,400/118
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5.10 เรื่องขอเชิญสมัครเข้ ารับการคัดเลือกสหกรณ์ที่มผี ลงานดีเด่ นแห่ งชาติ ประจาปี 2564/2565
เลขานุการฯ 1. ด้วยมีหนังสือจาก สหกรณ์จงั หวัดสุราษฎร์ธานี จากัด จึงขอเชิญชวนสหกรณ์ฯส่งแบบแสดง
ความจานง พร้อมเอกสาร หลักฐาน ประกอบการพิจารณา ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2564
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม ให้แสดงความจานงพร้อมส่งเอกสารเข้าร่ วมการพิจารณา
5.11 เรื่องขอเชิญ ประชุม/อบรม/สัมมนา
เลขานุการฯ 1. ด้วยมีหนังสือจาก ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จากัด ขอเชิญเข้ารับการฝึ กอบรม
หลักสูตร “คณะกรรมการอานวยการและคณะกรรมการเงินกู้ ระหว่างวันที่ 21-23 มีนาคม 2564
ณ โรงแรมดวงตะวัน อ.เมืองฯ จ.เชียงใหม่
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม ไม่มีผปู้ ระสงค์เข้าร่ วม
เลขานุการฯ 2. ด้วยมีหนังสือจาก สานักงานตารวจแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่ วมโครงการติดตามการแก้ไขปัญหา
หนี้สินของข้าราชการตารวจและลูกจ้างประจาในสังกัด สานักงานตารวจแห่งชาติในวันเสาร์ที่ 20
2564 ณ ห้องประชุมศรี ยานนท์ ชั้น 2
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม ร.ต.อ.สุวิทย์ มากด้วง ประธานฯเข้าร่ วม
เลขานุการฯ 3. ด้วยมีหนังสือจาก เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ภาคใต้ ขอเชิญเข้าร่ วมอบรมสัมมนา หลักสูตร
สาระสาคัญของกฎกระทรวงที่ประกาศใช้ ระหว่างวันที่ 20- 21 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมบุญสยาม
จังหวัดกระบี่
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม ร.ต.อ.หญิงลภัส บุญเรื อง, ร.ต.ต.วรานนท์ รักษ์หนู, และ ด.ต.จี รศักดิ์ เรื องเวช เข้าร่ วมสัมมนา
เลขานุการฯ 4. ด้วยมีหนังสือจาก เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ภาคใต้ ขอเชิญเข้าร่ วมประชุมใหญ่ประจาปี 2563
ในวันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมบุญสยามจังหวัดกระบี่
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม ร.ต.อ.สุวิทย์ มากด้วง ประธานฯเข้าร่ วม
เลขานุการฯ 5. ด้วยมีหนังสือจาก กรมส่งเสริ มสหกรณ์ ขอเชิญเข้าฝึ กอบรม หลักสูตร “สร้างธรรมาภิบาลสาหรับ
ผูบ้ ริ หารสหกรณ์ กาหนดจัดอบรมจานวน 8 รุ่ นๆละ 55 คน ระยะเวลาอบรม รุ่ นละ 3 วัน สาหรับผู้
เข้ารับการอบรม สหกรณ์จ่ายสมทบให้กบั มูลนิธินโยบายสาธารณะเพื่อสังคมและธรรมาภิบาล เพื่อ
เป็ นค่าใช้จ่าย สาหรับกรรมการทั้งคณะ 15 คน สหกรณ์ละ 80,000.-บาท
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม ไม่มีผปู้ ระสงค์เข้าร่ วม
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5.12 เรื่องขออนุมตั ปิ ิ ดบัญชีเงินฝาก ธนาคาร UOB
เลขานุการฯ ตามที่สหกรณ์ฯได้เปิ ดบัญชีเงินฝากไว้กบั ธนาคาร UOB ชื่อบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจสุราษฎร์
ธานี จากัด ประเภทเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 758-168-036-1 จานวนเงิน 1,000.-บาท และ
บัญชีกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 758-363-535-5 จานวนเงิน 10,000.-บาท ซึ่งเห็นว่าส่วนใหญ่
สหกรณ์ฯและสมาชิกใช้บริ การกับธนาคารกรุ งไทยเป็ นธนาคารหลักอยูแ่ ล้ว จึงไม่มคี วามจาเป็ น
ในการบริ การกับธนาคาร UOB จึงเสนอเพื่อขอปิ ดบัญชี
มติที่ประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
อนุมตั ิให้ปิดบัญชีของ ธนาคาร UOB ทั้ง 2 บัญชี โดยให้ขอซื้อเค้าเตอร์เช็ค จานวน 1 ใบเพื่อ
ใช้ในการปิ ดบัญชีกระแสรายวัน

5.13 เรื่องแต่งตั้งกรรมการเพือ่ บริหารความเสี่ยงตามกฎกระทรวงใหม่
เลขานุการฯ ด้วยสถานการณ์ปัจจุบนั ได้มกี ารแก้ไขและเปลี่ยนแปลงของกฎกระทรวง อย่างรวดเร็ วและ
สลับซับซ้อนขึ้นตามทิศทาง ตามนโยบายของรัฐบาลที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นคณะกรรมการ
จึงต้องมีความรู้ความเข้าใจในสาระสาคัญของกฎกระทรวงที่ประกาศใช้กบั สหกรณ์ รวมถึง
ข้อกาหนดอย่างถูกต้องและครบถ้วน จึงเสนอแต่งตั้งกรรมการเพื่อบริ หารความเสี่ยงตาม
กฎกระทรวงใหม่ เพื่อกากับดูแลให้การบริ หารจัดการของสหกรณ์เป็ นไปตามกฎกระทรวง
ที่ได้ประกาศใช้กบั สหกรณ์
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม เลื่อนการแต่งตั้งไปก่อน ให้นายทะเบียนประกาศขนาดของสหกรณ์ให้เสร็ จเรี ยบร้อยก่อน
5.14 เรื่องรายงานการตรวจสอบของคณะผู้ตรวจการสหกรณ์ ฯ
เลขานุการฯ ตามที่คณะผูต้ รวจการสหกรณ์เข้าตรวจสอบกิจการและฐานะการเงินของสหกรณ์เมื่อวันที่ 15-17
กุมภาพันธ์ 2564 ได้รายงานผลการตรวจสอบและคาแนะนาข้อเสนอความคิดเห็น วิธีการแก้ไข
และระยะเวลาที่กาหนดให้แล้วเสร็ จ และแจ้งผลการแก้ไขให้นายทะเบียนทราบ (ตามเอกสารที่
แนบ)
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม ให้ดาเนินการแก้ไขตามคาแนะนาและแก้ไขตามระยะเวลาที่กาหนด แจ้งนายทะเบียนทราบ
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5.15 เรื่องขอแก้ไขระเบียบว่าด้ วย การให้ เงินกู้และดอกเบีย้ เงินกู้ พ.ศ.2564
เลขานุการฯ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริ หารงาน จึงเสนอแก้ไขระเบียบว่าด้วย การให้เงินกูแ้ ละดอกเบี้ย
เงินกู้ พ.ศ.2564 ดังนี้
ข้อ 37.3 เงินกูส้ ามัญเพื่อการประกอบอาชีพเสริ ม ให้ชาระภายในระยะเวลาไม่เกิน 60 งวด
ข้อ 37.4 เงินกูส้ ามัญเพื่อสงเคราะห์ผปู้ ระสบภัยให้ชาระภายในระยะเวลาไม่เกิน 120 งวด
สหกรณ์โดยคณะกรรมการดาเนินการ อาจพิจารณาให้เงินกูส้ าหรับข้าราชการบานาญได้โดย
ให้เป็ นไปตามประกาศของสหกรณ์ และคานึงถึงความสามารถในการชาระหนี้ของผูก้ ู้
ในกรณี ที่ผกู้ มู้ ีคาขอเป็ นหนังสือและคณะกรรมการดาเนินการเห็นว่ามีเหตุอนั สมควรผ่อนผัน
เป็ นกรณี พิเศษ คณะกรรมการดาเนินการจะผ่อนเวลาการส่งเงินงวดชาระหนี้สาหรับเงินกูส้ ามัญที่
กาหนดไว้ตามความในวรรคก่อนนั้น ให้แก่ผกู้ คู้ ราวละหนึ่งหรื อหลายเดือนก็ได้ แต่การผ่อนเวลา
เช่นนี้รวมกันทั้งหมดสาหรับเงินกูส้ ามัญรายหนึ่ง ๆ ต้องไม่เกินหกเดือน
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม อนุมตั ิให้แก้ไข ระเบียบว่าด้วย การให้เงินกูแ้ ละดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.2564 ดังนี้
ข้อ 37.3 เงินกูส้ ามัญเพื่อการประกอบอาชีพเสริ ม ให้ชาระภายในระยะเวลาไม่เกิน 150 งวด
ข้อ 37.4 เงินกูส้ ามัญเพื่อสงเคราะห์ผปู้ ระสบภัยให้ชาระภายในระยะเวลาไม่เกิน 120 งวด
สหกรณ์โดยคณะกรรมการดาเนินการ อาจพิจารณาให้เงินกูส้ าหรับข้าราชการบานาญได้โดย
ให้เป็ นไปตามประกาศของสหกรณ์ และคานึงถึงความสามารถในการชาระหนี้ของผูก้ ู้
ในกรณี ที่ผกู้ มู้ ีคาขอเป็ นหนังสือและคณะกรรมการดาเนินการเห็นว่ามีเหตุอนั สมควรผ่อนผัน
เป็ นกรณี พิเศษ คณะกรรมการดาเนินการจะผ่อนเวลาการส่งเงินงวดชาระหนี้สาหรับเงินกูส้ ามัญที่
กาหนดไว้ตามความในวรรคก่อนนั้น ให้แก่ผกู้ คู้ ราวละหนึ่งหรื อหลายเดือนก็ได้ แต่การผ่อนเวลา
เช่นนี้รวมกันทั้งหมดสาหรับเงินกูส้ ามัญรายหนึ่ง ๆ ต้องไม่เกินหกเดือนในรอบปี บัญชี
โดยให้มีผลบังคับใช้วนั ที่ 11 มีนาคม 2564 เป็ นต้นไป
5.16 เรื่องการมอบอานาจให้ คณะกรรมการเงินกู้
เลขานุการฯ เพื่อเกิดความคล่องตัวในการพิจารณาเงินกูใ้ ห้สมาชิก เพื่อไม่ให้ตอ้ งรอเข้าประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินการ รอบประชุมประจาเดือน จึงเห็นว่าให้คณะกรรมการเงินกูพ้ ิจารณาในแต่ละสัปดาห์
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม อนุมตั ิมอบหมายให้คณะกรรมการเงินกู้ พิจารณา ดังนี้
1.เงินกูส้ ามัญเพื่อปิ ดหนี้สถาบันการเงินอืน่
2.เงินกูส้ ามัญเพื่อประกอบอาชีพเสริ ม
3.ขอผ่อนผันการชาระหนี้
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5.17 เรื่องขอสนับสนุนเงินงบประมาณ
เลขานุการฯ มีหนังสือจากสานักงานเทศบาลตาบลวัดประดู่ ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการจัดงานรดน้ า
ขอพรผูส้ ูงอายุ ในวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 ณ สานักงานเทศบาลตาบลวัดประดู่
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม อนุมตั ิงบประมาณ 3,000.- บาท
เลขานุการฯ มีหนังสือจากโรงเรี ยนบ้านซอย 2 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนโต๊ะม้าหินอ่อน ให้กบั นักเรี ยน
เพื่อนัง่ พักผ่อน อ่านหนังสือ ยามว่าง
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม อนุมตั ิงบประมาณ 3,000.- บาท
5.18 เรื่องพิจารณาโครงการสนับสนุนอุปกรณ์การปฏิบัตงิ านของเจ้าหน้ าที่ตารวจ
เลขานุการฯ ตามที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการชุดที่ 56 ประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2564
ได้อนุมตั ิให้ดาเนินการโครงการสนับสนุนอุปกรณ์การปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ ตาม
หลักเกณฑ์การสนับสนุนงบประมาณ ไว้ดงั นี้
1.สมาชิกจานวน 1 -100 คน สนับสนุนไม่เกิน 20,000.- บาท (มี 30 หน่วย 600,000.- บ.)
2.สมาชิกจานวน 101 -200 คน สนับสนุนไม่เกิน 25,000.- บาท (มี 5 หน่วย 125,000.- บ.)
3.สมาชิกจานวน 201 -300 คน สนับสนุนไม่เกิน 30,000.- บาท (มี 1 หน่วย 30,000.-บ.)
ซึ่งได้ออกประกาศให้หน่วย/สังกัด ทราบแล้ว นั้น
ขณะนี้ทุกหน่วย ได้มีหนังสือแสดงความประสงค์ขอสนับสนุนมาครบทุกหน่วยแล้ว
และฝ่ ายจัดการได้ดาเนินการรวบรวมเอกสารเพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาในการจัดซื้อ
จัดจ้างต่อไป (ตามเอกสารแนบ)
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม อนุมตั ิให้ฝ่ายจัดการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้ถกู ต้องตามระเบียบฯ และแจ้งให้คณะกรรมการทราบ
เพื่อดาเนินการมอบอุปกรณ์ฯให้แต่ละหน่วยต่อไป
ระเบียบวาระที่ 6. เรื่องอืน่ ๆ ตามแต่จะมีผ้เู สนอ
ประธานฯ
สมาชิกที่ขอยืน่ พักชาระหนี้มาภายในวันที่ 5 ของเดือน ให้พกั ได้ทนั ภายในเดือนนี้ หากยืน่ มา
หลังจากวันที่ 5 ของเดือน ให้พกั ได้ในเดือนถัดไป
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
เลขานุการฯ เสนอคณะกรรมการเพื่อรับรองรายงานการประชุมชุดที่ 56 ครั้งที่ 7 วันที่ 10 มีนาคม 2564
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อรับรองรายงานการประชุม.
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมชุดที่ 56 ครั้งที่ 7 วันที่ 10 มีนาคม 2564

เลิกประชุม 15.45 น.
(ลงชื่อ)ร.ต.อ.สุวิทย์ มากด้วง ประธานในที่ประชุม
(ลงชื่อ)ด.ต.วรศักดิ์ ร่ มโพธิ์ทอง เลขานุการ/จดบันทึก

