
  
ระเบียบวาระประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 

ชุดท่ี 56  คร้ังท่ี  7/2564 
วนัพุธท่ี  10  มีนาคม พ.ศ. 2564  เวลา 13.00  น. 

ณ  หอ้งประชุมสหกรณ์ออมทรัพยต์  ารวจสุราษฎร์ธานี  จ  ากดั 
 

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

4.1  เร่ืองรายงานสถานภาพสมาชิกต่างจงัหวดั 
 4.2  เร่ืองแถลงรายการใหเ้งินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉินแก่สมาชิก  
  4.3  เร่ืองการจ่ายเงินกูส้ามญั 
  4.4  เร่ืองการเปลี่ยนแปลงค่าหุน้รายเดือน 
   4.5  เร่ืองแถลงเงินกองทุนช่วยเหลือสมาชิกกรณีถูกออกจากราชการ 
              4.6  เร่ืองจ่ายเงินกองทุนเพื่อสวสัดิการแก่สมาชิก 
                         4.7  เร่ืองการจ่ายเงินทุนสาธารณะประโยชน ์
   4.8  เร่ืองแถลงรายการรับ – จ่ายเงินของสหกรณ์ และงบทดลองประจ าเดือน 
  4.9  เร่ืองรับทราบสมาชิกคงเหลือประจ าเดือน  
   4.10  เร่ืองรับทราบระเบียบว่าดว้ย การใหเ้งินกูแ้ละดอกเบ้ียเงินกู ้
   4.10  เร่ืองรับทราบ ค าสั่งแต่งตั้งกรรมการแกไ้ขปัญหาหน้ี 
   4.10  เร่ืองรับทราบ การซักซ้อมการคดัเลือกผูส้อบบญัชีของสหกรณ์ตามกฎกระทรวง 
ระเบียบวาระที่  5  เร่ืองเพื่อพิจารณา 
   5.1  เร่ืองรับสมคัรสมาชิกสมทบเขา้ใหม่ 
     5.2  เร่ืองรับสมคัรสมาชิกสามญัเขา้ใหม่ 
   5.3  เร่ืองขอโอนสภาพสมาชิกระหว่างสหกรณ์ 
   5.4  เร่ืองสมาชิกลาออกจากสหกรณ์ 

5.5  เร่ืองสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพ 
5.6  เร่ืองสมาชิกผิดนดัค่างวดช าระหน้ี 
5.7  เร่ืองสมาชิกขอพกัช าระหน้ี 
5.8  เร่ืองการใหเ้งินกูส้ามญัเพื่อประกอบอาชีพเสริม 
5.9   เร่ืองพิจารณาจ่ายเงินกูพ้ิเศษ  
5.10  เร่ืองขอเชิญสมคัรเขา้รับการคดัเลือกสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ประจ าปี 2564/2565  
5.11  เร่ืองขอเชิญ ประชุม/อบรม/สัมมนา  
5.12  เร่ืองขออนุมติัปิดบญัชีเงินฝาก ธนาคาร UOB 

   5.13  เร่ืองแต่งตั้งกรรมการเพื่อบริหารความเส่ียงตามกฎกระทรวงใหม่ 
   5.14  เร่ืองรายงานการตรวจสอบของคณะผูต้รวจการสหกรณ์ฯ 

5.15  เร่ืองขอสนบัสนุนเงินงบประมาณ 
 
 
 



  
 
 
 
5.16  เร่ืองการมอบอ านาจใหค้ณะกรรมการเงินกู ้
5.17  เร่ืองขอแกไ้ขระเบียบว่าดว้ย การใหเ้งินกูแ้ละดอกเบ้ียเงินกู ้พ.ศ.2564 
5.18  เร่ืองพิจารณาโครงการสนบัสนุนอุปกรณ์การปฏิบติังานของเจา้หนา้ที่ต  ารวจ   

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

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

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

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

11. ด.ต.วีระโชติ  อ่อนเอ่ียม กรรมการ 
 

 

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

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

เพื่อจะไดบ้ริหารการเร่ืองการเงินของแต่ละเดือนได ้
ที่ประชุม             รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 2. เร่ืองตดิตามผลความก้าวหน้า ตามมตทิีป่ระชุมคร้ังก่อน 
เลขานุการฯ 2.1 เร่ืองตดิตามสมาชิกที่ผดินดัช าระหนีแ้ละยงัคงค้างส่งค่างวด ประจ าเดือน มกราคม 2564 
        ฝ่ายติดตามทวงหน้ีไดติ้ดตามอยา่งเคร่งครัดแลว้ ตามรายละเอียด ดงัน้ี(ตามเอกสารแนบ) 
   1. สงักดัสมาชิกในจงัหวดั   จ  านวน       7 ราย    ติดตามได ้     4  ราย    คงคา้ง     3  ราย  
   2. สงักดัสมาชิกต่างจงัหวดั  จ  านวน      4 ราย     ติดตามได ้     1 ราย     คงคา้ง    3  ราย 
   3. สงักดั ขา้ราชการบ านาญ  จ  านวน      4  ราย    ติดตามได ้     1 ราย    คงคา้ง     3  ราย 
    4. สงักดั สมาชิกสมทบ จ านวน             4  ราย     ติดตามได ้     4 ราย    คงคา้ง    -  ราย 

                   จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ 
มตทิี่ประชุม        รับทราบ 

             2.2 สมาชิกถูกบงัคบัคดี และล้มละลาย  จ านวน  17 ราย ดังนี ้
        2.1 สมาชิกลม้ละลาย 
     2.1.1 ร.ต.ต.ศกัด์ิชาย  ชาติแกว้   ไดเ้สียชีวติเม่ือ 23 มิ.ย.2561  
    2.1.2 ด.ต.วินยั  ช่วยผดุง 
     2.1.3 ด.ต.มีนา  บุญม ี
       2.1.4 พ.ต.ท.อธิการ  อคัรกุล    

       2.1.5 พ.ต.ท.พเยา มณีรัตน์   
    2.1.6 ร.ต.อ.จงรัตน์  จางวาง  
   
  2.2  สมาชิกถกูพิทกัทรัพย ์

   2.2.1  พ.ต.อ.ฉลอง  ทองศรีสงัข ์ 
               2.2.2  ด.ต.พินิจ  วงศจิ์นดา 
  2.2.3  ด.ต.คธายทุธ  ชาตวิทยา 
  2.2.4  พ.ต.ท.ศิวนาถ  ลอดคูบอน 

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

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

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

-  เมื่อว ันท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2564  เจ้าหน้าท่ี นายสุวฒัน์ฯ ได้ไปร่วม ขายทอดตลาดท่ีดิน นัดท่ี 2  
ราย พ.ต.อ.ปวร  พรพรหมมา  ณ ส านกังานบงัคบัคดีจงัหวดัสุราษฏร์ธานี  ไม่มีผูซ้ื้อทรัพย ์และนดัท่ี 3
วนัท่ี 10 มีนาคม  2564 

- สมาชิกรายอ่ืนๆในเดือน กุมภาพนัธ ์2564 ไม่มีการเคล่ือนไหว แต่อยา่งใด 

                         จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ 
มตทิี่ประชุม        รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองรับทราบเร่ืองของหน่วยงานที่เกีย่วข้อง 

   ส านกังานสหกรณ์จงัหวดั  
น.ส.กญัยารัตน์ฯ :  -  อธิบายเร่ืองการน าหุน้ของสมาชิกมาค ้าประกนัหน้ีเงินกู ้ไม่สามารถกระท าได ้เน่ืองจาก 
   หุน้ถือเป็นเงินลงทุนท่ีสมาชิกลงทุนกบัสหกรณ์  และหุน้ดงักล่าวอาจมีมลูค่าลดลงได ้  
    -  แนะน ากรณีจดัท าแบบฟอร์มขอผอ่นผนัการช าระหน้ีของสหกรณ์ขอใหม้ีความรัดกุมและ 
   ครอบคลุมผูค้  ้าประกนัดว้ย  
    -  แนะน าใหส้หกรณ์เตรียมความพร้อมในการปฏิบติัตามกฎกระทรวงฯ 
 

    จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ. 
มตทิี่ประชุม รับทราบ 

   
ผู้ตรวจสอบกจิการ 

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

   จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ. 
มตทิี่ประชุม รับทราบ 
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รายงานการตรวจสอบกิจการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจสุราษฎร์ธานี จ ากัด 

ประจ าเดือน กุมภาพนัธ์ 2564 

เรียน  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยต์  ารวจสุราษฎร์ธานี จ  ากดั 
 ตามท่ีท่ีประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2563  ได้เลือกตั้งให้ข้าพเจ้า  พ.ต.ท.หญิง จินตนา  สิทธิฤทธ์ิ  และ 
ร.ต.อ.นฤคม คุ่ยยกสุย  เป็นผูต้รวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพยต์  ารวจสุราษฎร์ธานี จ  ากดั ขา้พเจา้พร้อมคณะไดเ้ขา้
ตรวจสอบกิจการประจ าเดือนกุมภาพนัธ ์2564  จึงขอเสนอรายการท่ีตรวจสอบ/ผลการตรวจสอบ/ขอ้เสนอแนะท่ีควร
แกไ้ข รายละเอียด ดงัน้ี 

1. วตัถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
1.1 เพื่อให้ทราบการด าเนินงานดา้นต่าง ๆ ของสหกรณ์ออมทรัพยต์  ารวจสุราษฎร์ธานี จ  ากดั1.2 เพื่อ
แนะน าการด าเนินงานดา้นต่าง ๆ ใหเ้ป็นไปตามระเบียบและขอ้บงัคบัต่าง ๆ 
1.3 เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของสมาชิก 

2. ขอบเขตการตรวจสอบ 
2.1 ตรวจสอบรายงานประชุมคร้ังท่ี 4-5/2564 วาระการประชุประจ าเดือน 6/2564 
2.2 การจ่ายเงินกองทุนเพื่อสวสัดิการแก่สมาชิก 
2.3 การจ่ายเงินประกนัชีวิต ราย ด.ต.เสวี  ทองเดิม ประกนัจ่าย 2 กรมธรรม ์ปฏิเสธการจ่าย 1 กรมธรรม  ์
2.4 ค่าซ่อมแซมการปรับปรุงอาคารส านกังานฯ 
2.5 โครงการสร้างความสมัพนัธส์มาชิกกลุ่มเกษียณอายุ 
2.6 งบทดลอง ณ 25 กุมภาพนัธ ์2564  

 3.  ผลของการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ 
      การด าเนินการตามขอ้ 2.1-2.6 สหกรณ์ด าเนินการเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย  

 4. เร่ืองอืน่ ๆ/- 
    จึงเรียนมาเพื่อทราบ และด าเนินการ 

 
       พ.ต.ท.หญิง 

               (จินตนา  สิทธิฤทธ์ิ)      
           หวัหนา้ผูต้รวจสอบกิจการฯ 

                ร.ต.อ. 
              (นฤคม  คุ่ยยกสุย  ) 
              ผูต้รวจสอบกิจการฯ 
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ระเบียบวาระที่ 4    เร่ืองเพือ่ทราบ 
ผู้จดัการฯ 4.1  เร่ืองรายงานสถานภาพสมาชิกต่างจงัหวดั 
   เสนอว่าในเดือน  กุมภาพนัธ ์2564  สหกรณ์ มีสมาชิกซ่ึงเป็นสมาชิกต่างจงัหวดั  จ  านวน  671 ราย 

  ระหว่างเดือน    รับช าระหุน้                        จ  านวน            1,292,300.00     บาท  
   รับช าระหน้ี             จ  านวน           46,217,738.39     บาท    
  ณ วนัท่ี  28  กุมภาพนัธ ์2564  ทุนเรือนหุน้คงเหลือ     เป็นเงิน        355,291,120.00     บาท  
              หน้ีสินคงเหลือ            เป็นเงิน     1,399,648,568.00     บาท 

( ส่วนต่างหนีสิ้นมากกว่าหุ้น  =  1,044,357,448.00  บาท )  

    จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ. 
มตทิี่ประชุม รับทราบ 

ผู้จดัการฯ 4.2  เร่ืองรายงานการให้เงินกู้เพือ่เหตุฉุกเฉินแก่สมาชิก 
เสนอว่าในเดือน  กุมภาพนัธ ์2564   ไดม้ีสมาชิกขอกูเ้งินเพือ่เหตุฉุกเฉินจ านวน  266  ราย  
ตามรายละเอียดดงัน้ี 

เงินกูฉุ้กเฉินคงเหลือยกมา  ณ  31 มกราคม 2564  726,126,302.59     บาท 
จ่ายเงินกูร้ะหว่างเดือน        81,304,620.00     บาท   

  รับช าระเงินกูร้ะหว่างเดือน                   55,604,490.50    บาท   
  คงเหลือ ณ  28  กุมภาพนัธ ์2564                787,826,432.09     บาท 

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

วนัท่ีอนุมติั ราย จ านวนเงินขอกู ้ หกัหน้ีคา้ง  เงินท่ีจ่ายจริง 

วนัท่ี  5  กุมภาพนัธ ์ 2564 27 56,794,000.00         38,776,375.80          18,017,624.20  

วนัท่ี  11  กุมภาพนัธ ์ 2564 18 42,659,000.00         38,508,340.23            4,150,659.77  

วนัท่ี  15  กุมภาพนัธ ์ 2564 6 9,550,000.00           1,950,700.00            7,599,300.00  

วนัท่ี  19  กุมภาพนัธ ์ 2564 14 33,840,000.00         25,386,803.00            8,453,197.00  

วนัท่ี  25  กุมภาพนัธ ์ 2564 13 31,940,000.00         23,679,758.00            8,260,242.00  

รวม 78 174,783,000.00      128,301,977.03          46,481,023.00  

สรุปการจ่ายเงนิกู้ทั้งหมด         

เงินกูส้ามญัทัว่ไป 78 174,783,000.00      128,301,977.03          46,481,023.00  

เงินกูใ้ชค่้าหุน้ค  ้าประกนั 13 8,520,900.00           3,503,091.64            5,017,808.36  

เงินกูส้ามญัประสบภยั ไวรัส โควิด 148 21,500,000.00           21,500,000.00  

เงินกูส้ามญัเพื่อการศกึษา 1 11,670.00                   11,670.00  

เงินกูส้ามญัเพ่ือซ้ืออาวุธปืน         

เงินกูส้ามญัเพ่ือซ้ือจกัรยายนต ์         

เงินยมืทดรอง         

เงินกูส้ามญัเบ้ียประกนัอคัคีภยั         

เงินกูพ้ิเศษ         

ประกนัชีวิต 1,633 3,037,380.00             3,037,380.00  

รวม 1,873 207,852,950.00 131,805,068.67  76,047,881.33  

 
    จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ 
มตทิี่ประชุม      รับทราบ 
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4.4 เร่ืองการเปลีย่นแปลงส่งค่าหุ้นรายเดือน  
เลขานุการฯ  ในเดือน  กุมภาพนัธ ์2564   มีสมาชิกขา้ราชการบ านาญขอเปล่ียนแปลงส่งค่าหุน้รายเดือน  2  ราย 
 

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

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

2 08488 ร.ต.ต.กิตติพงศ ์ งามข า 1,800 1,300   500 

  รวม   2   ราย 4,700 2,700 2,000 
 

 

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

ล าดบั ทะเบียน ช่ือ – สกุล สงักดั พน้สภาพ 
หน้ีคงเหลือ 

กองทุนคา้งจ่าย ท่ีน ามาค านวณ 
เพื่อใชก้องทุน 

1 09793 ด.ต.ไพรวลัย ์ วิไลวลัย ์ บ่อผดุ 20/04/2563 2,449,815.50  2,204,833.95 
2 10645 ส.ต.ต.ชชัวาลย ์ ผวิรุ่งโรจน ์ เมืองฯ 30/09/2563 1,313,954.25 1,182,558.83 
    รวม   2  ราย 3,763,469.75 3,387,392.78    

 

  เงินบริจาคช่วยเหลือสมาชิกกรณีถกูออกฯ  ยกมา  31  มกราคม 2564                 6,449,905.42      บาท 
รับเพิม่  ตั้งแต่วนัท่ี 1- 28 กุมภาพนัธ ์2564                         170,000.00      บาท 
ใช้ไป ตั้งแต่วนัท่ี 1–28 กุมภาพนัธ ์2564                    00.00    บาท 

คงเหลอื ณ  28  กุมภาพนัธ์ 2564                 6,619,905.42     บาท   

    จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ 

มตทิี่ประชุม  รับทราบ อนุมติัใหจ่้ายเงินกองทุนฯรายท่ี 2 ส.ต.ต.ชชัวาลย ์ ผวิรุ่งโรจน์  
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4.6  เร่ืองการจ่ายเงินกองทุนเพือ่สวสัดิการแก่สมาชิก 
เลขานุการฯ  ในเดือน  กุมภาพนัธ ์2564   สหกรณ์ไดจ่้ายเงินกองทุนเพื่อสวสัดิการแก่สมาชิก    72 ราย   ไดแ้ก่ 
ล าดบั รายการ สงักดั จ านวนเงิน 

1 จ่าย ด.ต.พรรณทิพย ์ มฎัฐารักษ ์ ค่านอนรักษาพยาบาล พระแสง 5,000.00 

2 จ่าย ด.ต.พรรณทิพย ์ มฎัฐารักษ ์ ค่านอนรักษาพยาบาลภรรยา พระแสง 1,000.00 

3 จ่าย ด.ต.พรรณทิพย ์ มฎัฐารักษ ์ ค่านอนรักษาพยาบาลบุตร พระแสง 1,000.00 

4 จ่าย ร.ต.ท.สุมนต ์ จงจิตร  มารดาเสียชีวิต บางมะเด่ือ 10,000.00 

5 จ่าย ส.ต.ท.นพพร  เยน็แจ่ม  ค่านอนรักษาพยาบาลภรรยา กก.สส.ภ.จว.สฎ. 1,500.00 

6 จ่าย ร.ต.ต.วิเชียร  พงศสุ์วรรณ  ค่านอนรักษาพยาบาล บ านาญ 10,000.00 

7 จ่าย ส.ต.ท.สุจินดา  นวลแกว้ บุตรนอนรักษาพยาบาล ดอนสกั 500.00 

8 จ่าย ร.ต.ต.พิพฒัน ์ พิศาลโกศล  บิดาเสียชีวิต วิภาวดี 10,000.00 

9 จ่าย ด.ต.ประยรู  สระทองอินทร์  บิดาเสียชีวิต ต ารวจน ้ า 10,000.00 

10 น าส่ง สส.ชสอ. ราย ร.ต.ต.วรานนท ์ รักษห์นู เมืองฯ 4,820.00 

11 จ่าย ด.ต.วิระ  แสงอ าไพ  ค่านอนรักษาพยาบาล พระแสง 10,000.00 

12 จ่าย ร.ต.อ.ธนธร  ตนัติศศิรัตน ์บิดานอนรักษาตวัในโรงพยาบาล บางมะเด่ือ 3,000.00 

13 จ่าย ร.ต.อ.ธนธร  ตนัติศศิรัตน์ บิดาเสียชีวิต บางมะเด่ือ 10,000.00 

14 จ่าย พ.ต.ท.มานพ  ทองหตัถา สวสัดิการเก้ือกลูขา้ราชการบ านาญ บ านาญ 50,000.00 

15 จ่าย ร.ต.ต.มนสั  จิตเขมน้  ค่านอนรักษาพยาบาล บก.สส.ภ.8 9,000.00 

16 จ่าย ส.ต.ท.จิตขจร  สิรพฒันพิพฒัน ์ ค่านอนรักษาพยาบาลบิดา ต่างจงัหวดั 1,000.00 

17 จ่าย ด.ต.สุพจน ์ ด าคุม้  ค่านอนรักษาพยาบาลภรรยา กาญจนดิษฐ ์ 2,000.00 

18 จ่าย ส.ต.ต.วีรพงษ ์ พุ่มมณี  ค่านอนรักษาพยาบาลมารดา เวียงสระ 3,000.00 

19 จ่าย ด.ต.สุรศกัด์ิ  อินทรชูติ ภรรยานอนรักษาตวัในโรงพยาบาล ต่างจงัหวดั 1,500.00 

20 จ่าย จ.ส.ต.หญิงเขมกิา  จนัทร์ลุน มารดานอนรักษาตวัในโรงพยาบาล บก.สส.ภ.8 3,000.00 

21 จ่าย จ.ส.ต.หญิงเขมกิา  จนัทร์ลุน มารดาเสียชีวิต บก.สส.ภ.8 10,000.00 

22 จ่ายร.ต.อ.หญิง วิจิตรานุช ค  าภูนอก มารดานอนรักษาตวัในโรงพยาบาล ต่างจงัหวดั 1,000.00 

23 จ่าย พ.ต.ต.หญิง พนัธิดาธ์ิ  น ้าใส บุตรนอนรักษาตวัในโรงพยาบาล ศพฐ.8 2,000.00 

24 จ่าย ด.ต.สมพงษ ์ เถาวท์อง บิดาเสียชีวิต บา้นตาขุน 10,000.00 

25 จ่าย ด.ต.สมบติั  ศิรินุพงค ์ ค่านอนรักษาพยาบาลบุตร ต่างจงัหวดั 1,000.00 

26 จ่าย ส.ต.ต.สุริยะ  ไชยพหล  ค่านอนรักษาพยาบาลบิดา ต่างจงัหวดั 3,000.00 

27 จ่าย ร.ต.อ.คณิศร  วลัลภานุรัตน ์ ค่านอนรักษาพยาบาล ต่างจงัหวดั 3,000.00 

28 จ่าย ส.ต.ต.ณัฐวฒิุ  บุญช ู ค่านอนรักษาพยาบาลบุตร ต่างจงัหวดั 1,000.00 
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ล าดบั รายการ สงักดั จ านวนเงิน 

29 จ่าย ส.ต.ต.ณัฐวฒิุ  บุญช ู รับขวญัทายาทใหม ่ ต่างจงัหวดั 1,000.00 

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

31 จ่าย ด.ต.จริยวตัร  หนูเกิด  ค่านอนรักษาพยาบาลบุตร เคียนวา 500.00 

32 จ่าย พ.ต.ท.ณภาคย ์ ปรางนาคี  ค่านอนรักษาพยาบาลบุตร บก.อก.ภ.8 3,000.00 

33 จ่าย ร.ต.อ.ศรีเทพ  มะร่ืน  ค่านอนรักษาพยาบาล บ านาญ 4,000.00 

34 จ่าย พ.ต.ท.เกียรติพงศ ์ เสมสุขกรี  ค่านอนรักษาพยาบาลภรรยา ต่างจงัหวดั 3,000.00 

35 จ่าย ร.ต.ต.ปรีดา  ชุ่มเช้ือ มารดานอนรักษาตวัในโรงพยาบาล บางมะเด่ือ 3,000.00 

36 จ่าย ร.ต.ต.ปรีดา  ชุ่มเช้ือ มารดาเสียชีวิต บางมะเด่ือ 10,000.00 

37 จ่าย ส.ต.อ.สมเกียรติ โปร่งอากาศ นอนรักษาพยาบาล ไชยา 4,000.00 

38 จ่าย พ.ต.ท.ศุภณัฐ  รัตนภิรมย ์ภรรยานอนรักษาตวัในโรงพยาบาล บก.สส.ภ.8 1,000.00 

39 จ่าย พ.ต.ท.ศุภณัฐ  รัตนภิรมย ์นอนรักษาตวัในโรงพยาบาล บก.สส.ภ.8 2,000.00 

40 จ่าย ด.ต.กิตติณัฐ  ฤทธิเกษร นอนรักษาตวัในโรงพยาบาล กก.สส.ภ.จว.สฎ. 2,000.00 

41 น าเงินส่ง สส.ชสอ.ราย พ.ต.ท.ธงชยั  ทองใหญ่ ศฝร.ภ.8 4,820.00 

42 จ่าย ด.ต.วิสูตร  บุตรมาตา นอนรักษาตวัในโรงพยาบาล ศพฐ.8 9,000.00 

43 จ่าย พ.ต.ท.วิรัตน ์  ทองมาก นอนรักษาตวัในโรงพยาบาล บ านาญ 1,000.00 

44 จ่าย ด.ต.เอกชยั  ราตรี บิดานอนรักษาตวัในโรงพยาบาล วิภาวดี 3,000.00 

45 จ่าย ด.ต.สมชาย  ทองรุด บิดานอนรักษาตวัในโรงพยาบาล ขุนทะเล 3,000.00 

46 จ่าย ด.ต.สมชาย  ทองรุด บิดาเสียชีวิต ขุนทะเล 10,000.00 

47 จ่าย ด.ต.สมพงษ ์ เถาวท์อง มารดานอนรักษาพยาบลในโรงพยาบาล บา้นตาขุน 3,000.00 

48 จ่าย ร.ต.ท.อรรณพ  ไชยเพชร***  ค่านอนรักษาพยาบาล บ านาญ 4,000.00 

49 จ่าย ร.ต.ต.มนสั  จิตเขมน้  ค่านอนรักษาพยาบาล บก.สส.ภ.8 1,000.00 

50 จ่าย ด.ต.สราวุธ  จินดา รับขวญัทายาทใหม่ วิภาวดี 1,000.00 

51 จ่าย ด.ต.สราวุธ  จินดา ภรรยานอนรักษาตวัในโรงพยาบาล วิภาวดี 2,000.00 

52 จ่าย พ.ต.ท.ณฐกร  ทองแสนยศ นอนรักษาตวัในโรงพยาบาล บ านาญ 2,000.00 

53 จ่าย พ.ต.ต.จตุพฒัน ์ รัตนรามศรี  ค่านอนรักษาพยาบาลบุตร บก.สส.ภ.8 2,500.00 

54 จ่าย ด.ต.รณยศ  แกว้หีต  ค่านอนรักษาพยาบาล ต่างจงัหวดั 7,000.00 

55 จ่าย พ.ต.ท.หญิงณัชชาภคั  ห่านวิลยั****ค่านอนรักษาพยาบาลมารดา ภ.จว.สฎ. 3,000.00 

56 จ่าย ด.ต.หญิง นลิน ติกขนา มารดานอนรักษาพยาบาลตวัในโรงพยาบาล ต่างจงัหวดั 3,000.00 

57 จ่าย ร.ต.ต.ชวน  นามมาตย ์ ค่านอนรักษาพยาบาล บ านาญ 1,000.00 

58 จ่าย ร.ต.ต.วสนัต ์ น าผล  ค่านอนรักษาพยาบาล บ านาญ 2,000.00 
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ล าดบั รายการ สงักดั จ านวนเงิน 

59 จ่าย ด.ต.สุริยา  ส่งประดิษฐ ์ ค่านอนรักษาพยาบาลมารดา ต ารวจน ้ า 1,000.00 

60 จ่าย ด.ต.ภกัดี  เรืองอ่อน บิดาเสียชีวิต เกาะสมุย 10,000.00 

61 จ่าย ด.ต.ไพโรจน ์ เสือแสง บิดาเสียชีวิต ศฝร.ภ.8 10,000.00 

62 จ่าย ด.ต.สมใจ  บวัมณี  ค่านอนรักษาพยาบาล บก.สส.ภ.8 10,000.00 

63 จ่าย ร.ต.ท.นพรัตน ์ ทิพยท์วีชยั+++  ค่านอนรักษาพยาบาล บ านาญ 2,000.00 

64 จ่าย ด.ต.ภารดร  ซา้ยเกลา้ ภรรยานอนรักษาตวัในโรงพยาบาล ศฝร.ภ.8 1,000.00 

65 จ่าย ด.ต.ภารดร  ซา้ยเกลา้ รับขวญัทายาทใหม่ ศฝร.ภ.8 1,000.00 

66 จ่าย ด.ต.ณัฐวตัร  สุขราม  ค่านอนรักษาพยาบาลบุตร ต ารวจน ้ า 1,000.00 

67 จ่าย ร.ต.ต.จรูญ  ทองมีสุข  ค่านอนรักษาพยาบาล บ านาญ 6,000.00 

68 จ่าย ร.ต.ต.บรรพต  ตนัตสีมนัต ์ ค่านอนรักษาพยาบาลภรรยา บ านาญ 1,000.00 

69 จ่าย ด.ต.วิศนุ  เยน็ใส  ค่านอนรักษาพยาบาล บ่อผดุ 6,000.00 

70 จ่าย ด.ต.ไพศาล  อินทร์ทอง บุตรนอนรักษาตวัในโรงพยาบาล พุนพิน 1,000.00 

71 จ่าย ด.ต.ปราโมทย ์ สงัคะนี มารดาเสียชีวิต บา้นนาสาร 10,000.00 

72 จ่าย ด.ต.จิรวฒัน ์ ชยัรัตนวงศ ์บุตรนอนรักษาตวัในโรงพยาบาล ไชยา 1,000.00 

      335,640.00 
 
 

ทุนเพื่อสวสัดิการแก่สมาชิกยกมา   31 มกราคม 2564                     9,732,247.89 บาท 
รับเงินจาก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย  ์      1,690.00 บาท 
รับเงินสมคัร สส.ชสอ. จาก ร.ต.ต.วรานนท ์ รักษห์นู       4,840.00 บาท 
รับเงินสมคัร สส.ชสอ.จาก พ.ต.ท.ธงชยั  ทองใหญ่       4,840.00 บาท  

       ใช้ไป   ตั้งแต่วนัท่ี 1–28  กุมภาพนัธ ์2564                                335,640.00 บาท 
  คงเหลอื   28  กุมภาพนัธ์  2564                         9,407,977.89 บาท  

    จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ.. 
มตทิี่ประชุม       รับทราบ 

                                         รายช่ือสมาชิกท่ีเสียชีวิต และสหกรณ์ยงัไม่ไดจ่้ายเงินทุนสวสัดิการแก่ทายาท 
 

ล าดบั ทะเบียน ช่ือ-สกุล วนัท่ีเสียชีวิต กองทุนรอจ่าย หุน้ ประกนั หน้ีท่ีคา้ง คงเหลือ 

1 04583 ร.ต.ท.สวสัด์ิ  ปงพิทกัษ ์ 13/12/2563 1,500,000 - ไม่มี 836,814.25 663,185.75 

2 07767 ร.ต.ต.วิเชียร  พงศสุ์วรรณ 25/01/2564 1,300,000 - ไม่มี - 1,300,000.- 

3 05462 ด.ต.ธีรชยั  ชูช่วย 26/01/2564 1,600,000 - จ่ายแลว้ 1,175,861.25 424,138.75 

4 05122 ด.ต.ส าราญ  ผลพูน 29/01/2564 1,500,000 - ไม่มี - 1,500,000.- 

    รวม   4  ราย          5,900,000         
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4.7  เร่ืองการจ่ายเงินทุนสาธารณประโยชน์ 
เลขานุการฯ  ในเดือน  กุมภาพนัธ ์2564   สหกรณ์ไดจ่้ายเงินทุนสาธารณประโยชน์  จ  านวน  13  รายการ 
 

ล าดบั รายการ สงักดั จ านวนเงิน 

1 จ่ายค่าพวงหรีด ด.ต.ส าราญ  ผลพนู บ านาญ 800.00 

2 จ่ายค่าพวงหรีดบิดา ร.ต.อ.ธนธร  ตนัติศศิรัตน ์ บางมะเด่ือ 800.00 

3 จ่ายค่าพวงหรีดบุตร ด.ต.ชยัรัตน ์ อินนุ่น เมืองฯ 800.00 

4 จ่าย ด.ต.เสกสรร  ทาระบา ค่าพวงหรีดบิดา ท่าฉาง 800.00 

5 จ่ายค่าหวงหรีดบุตร พ.ต.อ.วินยั  คงแกว้ บ านาญ 800.00 

6 จ่ายค่าพวงหรีด ด.ต.ธีรชยั  ชูช่วย ขุนทะเล 800.00 

7 จ่ายค่าพวงหรีด มารดา ด.ต.ภกัดี  เรืองอ่อน เกาะสมุย 800.00 

8 จ่ายค่าพวงหรีดมารดา ด.ต.ปราโมทย ์ สงัคะนี บา้นนาสาร 800.00 

9 จ่ายค่าพวงหรีดบิดา ด.ต.ไพโรจน ์ เสือแสง ศฝร.ภ.8 800.00 

10 จ่ายค่าพวงหรีดมารดา ด.ต.อภิสิทธ์ิ  เพชรรัตน์ เวียงสระ 800.00 

11 จ่ายค่าพวงหรีดมารดา พ.ต.ต.จรูญ  รอดพนัชู บา้นนาสาร 800.00 

12 จ่ายค่าพวงหรีดบิดา ร.ต.อ.สมโชติ  แกว้มณี โม่ถ่าย 800.00 

13 จ่ายค่าพวงหรีด ร.ต.ต.สมศกัด์ิ  ตองตวตัร์**** โม่ถ่าย 800.00 

      10,400.00 
 

 

ทุนสาธารณประโยชน์  ยกมา   31  มกราคม  2564           551,906.75       บาท 
ใช้ไป   ตั้งแต่  1– 28  กุมภาพนัธ ์2564                10,400.00       บาท 
 คงเหลอื   28  กุมภาพนัธ์ 2564                   541,506.75       บาท 

    จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ. 
มตทิี่ประชุม    รับทราบ 
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ระเบียบวาระที ่ 4.8  เร่ืองรับทราบการสรุปรายละเอยีดงบการเงิน   

ผู้จดัการ เสนอว่าในเดอืน กุมภาพนัธ์  2564  ซ่ึงได้สรุปรายละเอยีดงบการเงินประจ าเดือนอย่างย่อ ดังนี ้

 งบดุล      

สินทรัพย์      กุมภาพนัธ์   2564   กุมภาพนัธ์   2563  
 เงินสดและเงินฝากธนาคาร                51,524,619.30                 82,130,025.54   
 เงินฝากสหกรณ์อ่ืน                 18,295,881.30                 39,483,846.39   
 เงินลงทุน               562,193,000.00              550,185,000.00   
 ลกูหน้ีระยะสั้น+ระยะยาว          8,052,785,046.14           7,409,598,319.08   
 ท่ีดินอาคารและอุปกรณ์                20,064,144.39                 20,227,466.93   
 สิทธิการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์                                40.73                           1,041.41   
 สินทรัพยอ่ื์น ๆ                      282,298.93                      366,900.29   
 รวมสินทรัพย์           8,705,145,030.79           8,101,992,599.64   

หนีสิ้น       

 เงินรับฝาก            3,745,665,798.30           2,808,969,407.95   
 เงินกูย้มืภายนอก           1,408,326,600.00           1,958,200,000.00   
 หน้ีสินอ่ืน ๆ                 14,448,533.54                 16,424,566.40   
 รวมหนีสิ้น           5,168,440,931.84           4,783,593,974.35   

ทุน       
 ทุนเรือนหุน้           3,156,289,870.00           2,981,856,950.00   
 ทุนส ารอง               270,326,495.12              245,366,911.49   
 ทุนสะสมตามขอ้บงัคบั  อื่น ๆ                23,052,776.88                 21,053,004.21   
 ก าไรสุทธิ                  87,034,956.95                 70,121,759.59   
 รวมทุน            3,536,704,098.95           3,318,398,625.29   
 รวมหนีสิ้นและทุน           8,705,145,030.79           8,101,992,599.64   

 งบก าไรขาดทุน     

     สะสม   เดือนนี ้ % 
 รายได ้               183,638,428.42                 35,777,605.18  100.00 
 ค่าใชจ่้าย                  96,603,471.47                 19,581,462.37  54.74 
 ก าไรสุทธิ                  87,034,956.95                 16,196,142.81  45.26 

 ซ่ึงรายละเอียดต่าง ๆ ของงบการเงินตามเอกสารท่ีแนบ   

  จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ   

มตทิี่ประชุม รับทราบ  
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เร่ืองแถลงรายการ รับ – จ่าย ของสหกรณ์และงบการเงนิประจ าเดือน  กุมภาพนัธ์  ดงันี ้
 

รายการ 
  มกราคม  2564  กมุภาพันธ์  2564 

รายจ่าย รายรับ รายจ่าย รายรับ 

        เงินสดคงเหลือยกมาจากวันก่อน .00 78,861.65 .00 62,808.01 

        ธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย)์ สฎ 3,909.72 10,323.75 20,000.00 2,008,485.47 

        ธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย)์ ศรีวิชยั 256,467,172.95 352,434,281.23 470,099,650.33 505,039,508.71 

        ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 50,000,000.00 50,000,000.00 63,000,000.00 65,000,000.00 

        ธนาคารกรุงไทย(ออมทรัพย)์โลตสั 4,140.19 .00 .00 .00 

        ธนาคารกสิกรไทย(ออมทรัพย)์โลตสั 3,571,900.00 .00 701,900.00 4,000,000.00 

        ธนาคารออมสินออมทรัพยส์ฎ. 2,005,870.84 .00 118,025,000.00 120,000,000.00 

        ธนาคารทหารไทย (ออมทรัพย)์ 5,401,177.07 9,000,000.00 260,000.00 .00 

        ธนาคารแลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์ ออมทรัพย ์ 3,196.94 .00 .00 .00 

        หุน้ชุมนุมสอ.ตร.แห่งชาติ 1,002,000.00 .00 1,000,000.00 .00 

        เงินกูฉุ้กเฉิน 112,965,100.00 77,528,268.50 81,304,620.00 55,604,490.50 

        เงินกูส้ามญั 170,641,200.00 168,205,528.35 183,303,900.00 164,597,518.07 

        เงินกูส้ามญั-อาวุธปืน .00 438,561.25 .00 251,401.00 

        เงินกูส้ามญั - เพื่อการศึกษา .00 2,740.00 11,670.00 3,540.00 

        เงินกูพ้ิเศษเพื่อการเคหะ .00 118,047.00 .00 194,699.50 

        เงินกูพ้ิเศษเพื่อความมัน่คง 500,000.00 244,389.97 .00 1,417,826.75 

        เงินกูส้ามญั-ประกนัชีวิต 12,542,400.00 1,183,998.25 3,037,380.00 3,394,359.74 

        เงินกูส้ามญั-ประกนัอคัคีภยั .00 2,080.99 .00 1,010.00 

       ลูกหน้ีขาดสมาชิกภาพ .00 4,460.75 .00 .00 

       เงินกูพ้ิเศษเพื่อช าระหน้ีสถาบนัการเงินอื่น .00 39,725.75 .00 49,577.50 

       เงินกูส้ามญัผูป้ระสบภยัโควิด 19 32,350,000.00 8,147,681.33 21,500,000.00 4,252,125.87 

        เคร่ืองเขียนแบบพิมพ์ 35,278.00 .00 19,428.50 .00 

        ดอกเบ้ียเงินฝากคา้งรับ .00 109,887.29 .00 .00 

        เงินทดรองจ่าย 54,528.00 54,528.00 50,000.00 50,000.00 

       ค่าเบ้ียประกนัจ่ายล่วงหนา้ .00 4,167.85 .00 1,457.60 

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

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

       ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยต์ ารวจแห่งชาติ(3.3) จก. .00 .00 61,885.63 .00 

       สหกรณ์ออมทรัพยโ์รงพยาบาลทกัษิณ จ ากดั .00 .00 890.33 .00 

       ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยต์ ารวจแห่งชาติ(3.7) จก. .00 .00 20,168.15 .00 

       สหกรณ์ออมทรัพย ์ร.25 พนั 3 จ ากดั 109,592.49 .00 .00 .00 
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       สหกรณ์ออมทรัพยต์  ารวจชุมพร จ ากดั 13,849.76 5,000,000.00 1,166.19 .00 

        เงินฝากออมทรัพย ์ 22,707,809.53 18,570,351.91 14,756,493.13 14,861,051.98 

        เงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษ 88,676,089.92 157,342,187.23 69,274,068.97 64,488,248.17 

        เงินฝากประจ า 12 เดือน 11,369,313.37 8,369,313.37 1,215,443.82 1,215,443.82 

        เงินฝากออมทรัพยท์วีทรัพย ์ 80,000.00 .00 20,000.00 .00 

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

        เงินฝากประจ า 24 เดือน 23,879,812.72 23,879,812.72 23,513,624.68 48,513,624.68 

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

        ตัว๋สัญญาใชเ้งินออมสิน .00 .00 120,000,000.00 .00 

        ตัว๋สัญญาใชเ้งินแลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ 120,000,000.00 120,000,000.00 160,000,000.00 240,000,000.00 

        ตัว๋สัญญาใชเ้งินธนาคาร ธ.ก.ส. 50,000,000.00 .00 65,000,000.00 .00 

       เงินกู ้สอ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัระยะสั้น 16,666,000.00 .00 66,672,000.00 .00 

      เงินกู ้สอ.โรงพยาบาลต ารวจระยะยสว .00 .00 3,340,000.00 200,000,000.00 

       เงินกูชุ้มนุมโครงการพิเศษ 5 41,666,700.00 .00 41,666,700.00 .00 

        เงินกูม้หาวิทยาลยัมหิดลระยะกลาง 25,200,000.00 .00 .00 .00 

        เงินรอจ่ายคืน 337,830.57 337,830.57 453,263.14 504,758.45 

        เงินปันผลคา้งจ่าย 27,790.50 .00 .00 .00 

        เงินรอตรวจสอบ 149,732.00 .00 .00 .00 

        เงินเฉลี่ยคืนคา้งจ่าย 13,321.59 .00 .00 .00 

        เงินรอน าส่ง-สหกรณ์ต่างจงัหวดั 2,598,155.89 2,598,155.89 2,685,385.85 2,685,385.85 

        เงินรอน าส่ง-ค่าประกนัอคัคีภยั 22,754.62 19,715.82 9,797.99 12,511.51 

        ภาษีเงินไดห้กั ณ ที่จ่ายคา้งจ่าย 673.15 856.20 687.98 665.36 

        เงินสมทบกองทุนประกนัสังคมคา้งจ่าย   9,559.00  5,735.00     5,735.00  956.00 

        เงินรอน าส่ง-ค่าประกนัชีวิต 42,889.86 12,588,452.43 15,596,563.74 3,143,683.87 

        เงินค่าสินไหม-รอจ่าย 600,000.00 600,000.00 .00 .00 

        เงินบริจาคช่วยเหลือสมาชิกถูกออกจากราชการ .00 152,100.00 .00 170,000.00 

        เงินรอช าระหน้ี .00 7,000.00 .00 17,465.00 

        ทุนเรือนหุน้ 2,075,000.00 20,023,950.00 4,860,750.00 19,122,190.00 

        ทุนสาธารณะประโยชน์ 5,800.00 .00 10,400.00 .00 

        ทุนเพื่อสวสัดิการแก่สมาชิก 1,189,440.00 865.14 335,640.00 11,370.00 

        ดอกเบ้ียรับเงินใหกู้ ้ 287,079.50    38,900,694.04  279,571.00      35,966,801.88  

        ดอกเบ้ียรับเงินฝาก 109,887.29 195,249.57 .00 84,110.30 

        ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ .00 2,400.00 .00 1,900.00 

        รายไดอ้ื่น ๆ .00 15,754.00 .00 3,564.00 

 
    



  

 
15    

        ค่าธรรมเนียมออกสมุดเงินฝาก .00 650.00 .00 750.00 

        ค่าธรรมเนียมถอนเงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษ .00 1,110.00 .00 50.00 

        ค่าธรรมเนียมเงินกูพ้ิเศษ .00 2,437.95 .00 .00 

        ดอกเบ้ียจ่ายเงินฝากออมทรัพย ์ 65.65 .00 479.36 .00 

        ดอกเบ้ียจ่ายเงินฝากประจ า 5,249,126.09 .00 4,729,068.50 .00 

        ดอกเบ้ียจ่ายเงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษ 2,361,337.77 .00 6,620,712.42 .00 

        ดอกเบ้ียจ่ายเงินกูชุ้มนุมระยะสั้น    1,316,712.33  .00   1,171,726.03  .00 

        ดอกเบ้ียจ่ายตัว๋สัญญาใชเ้งินออมสิน 310,684.93 .00 176,054.79 .00 

        ดอกเบ้ียจ่ายเงินกูม้หาวิทยาลยัมหิดลระยะกลาง 66,279.45 .00 .00 .00 

        ดอกเบ้ียจ่ายตัว๋สัญญาใชเ้งินแลนดแ์อนดเ์ฮาส์ 759,945.21 .00 674,958.90 .00 

        ดอกเบ้ียจ่ายเงินกูส้อ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 222,615.21 .00 65,302.03 .00 

        ดอกเบ้ียจ่ายตัว๋สัญญาใชเ้งิน ธนาคาร ธ.ก.ส. 205,273.97 .00 106,849.32 .00 

       ดอกเบ้ียจ่ายเงินกู ้สอ.โรงพยาบาลต ารวจระยะยาว .00 .00 204,986.30 .00 

        ดอกเบ้ียจ่ายเงินกูชุ้มนุมโครงการพิเศษ 5 1,458,082.19 .00 1,017,123.21 .00 

        เงินเดือนเจา้หนา้ที ่ 489,320.00 .00 489,320.00 .00 

        ค่ารักษาพยาบาล .00 .00 1,977.00 .00 

        เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร .00 .00 4,200.00 .00 

        ค่าท างานนอกเวลา 18,259.50 .00 .00 .00 

        เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 5,618.00 .00 .00 .00 

        เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม 9,559.00 .00 5,735.00 .00 

        ค่าซ่อมแซมปรับปรุงอาคารส านกังาน 9,500.00 .00 .00 .00 

        ค่าซ่อมบ ารุงครุภณัฑ์ 1,356.50 .00 .00 .00 

       ค่าเบ้ียประกนัภยัอาคาร .00 .00 4,846.29 .00 

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

        ค่าเบ้ียประกนัรถยนต ์ 16,877.31 .00 .00 .00 

        ค่ารับรองสมาชิก 2,967.30 .00 5,295.00 .00 

        ค่าสวสัดิการแก่สมาชิก 3,020,000.00 .00 4,000,000.00 .00 

        ค่าตอบแทน 147,500.00 .00 146,500.00 .00 

        เบ้ียประชุมกรรมการ 31,000.00 .00 22,000.00 .00 

        ค่ารับรอง 3,918.00 .00 14,397.00 .00 

        ค่าใชจ่้ายประชุมใหญ่ .00 .00 .00 .00 

        ค่าใชจ่้ายทัว่ไป 19,869.00 .00 10,638.00 .00 

        ค่าธรรมเนียมธนาคาร 7,218.39 .00 11,243.32 .00 

        ค่าเบ้ียเลี้ยง 3,200.00 .00 400.00 .00 
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        ค่าใชจ่้ายด าเนินคดี .00 .00 5,509.00 .00 

        ค่าไฟฟ้า 10,323.75 .00 8,485.47 .00 

        ค่าโทรศพัท ์ 6,185.14 .00 2,752.18 .00 

        ค่าน ้าประปา 264.29 .00 223.63 .00 

        ค่าธรรมเนียมไปรษณีย  ์ 16,481.00 .00 15,054.00 .00 

        ค่าใชจ่้ายเกี่ยวกบัยานพาหนะ 4,932.69 .00 3,440.00 .00 

        ค่าตอบแทนนกัศึกษาฝึกงาน 6,400.00 .00 4,000.00 .00 

        ค่าน ้ามนั 6,480.10 .00 10,960.00 .00 

        ค่าของใชส้ านกังาน 8,082.00 .00 5,636.00 .00 

       ค่าใชจ่้ายตามแผนกลยทุธ์ .00 .00 25,561.00 .00 

        ค่าเช่าและพฒันาเวบ็ไซด ์ 6,000.00 .00 .00 .00 

        ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 3,252.07 .00 3,258.62 .00 

        เงินสดคงเหลือยกไปวันต่อไป 62,808.01 .00 88,192.79 .00 

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  เร่ืองรับทราบสภาพสมาชิกคงเหลอื 
เลขานุการฯ     เสนอว่า ณ  วนัส้ินเดือน กุมภาพนัธ ์ 2564    มีจ  านวนสมาชิกคงเหลือจ านวน   4,671 ราย 
                        ตามรายละเอียด  ดงัน้ี  

รายการ 
จ านวนสมาชิก 

สามญั / คน สมทบ / คน 
ยอดยกมา  ณ  31  มกราคม 2564 4,036 624 

รับเขา้ใหม่ระหว่างเดือน   20 2 

  -   ลาออกระหว่างเดือน – โอนออก- พน้สภาพ –เสียชีวิต    8 3 

คงเหลือ ณ ส้ินเดือน  กุมภาพนัธ ์2564 4,048 623 

รวมทั้งส้ิน 4,671 

      จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ 
มตทิี่ประชุม     รับทราบ 

4.10  เร่ืองรับทราบระเบียบว่าด้วย การให้เงินกู้และดอกเบีย้เงินกู้ 
เลขานุการฯ      ตามท่ีประชุมคร้ังท่ีแลว้ ไดอ้นุมติัใหแ้กไ้ข ระเบียบว่าดว้ยการใหเ้งินกูแ้ละดอกเบ้ียเงินกู ้นั้น 
                         จึงไดน้ าระเบียบฯดงักล่าวเขา้มาแจง้คณะกรรมการเพื่อทราบ (ตามเอกสารแนบ) 
                                                                 จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ 
มตทิี่ประชุม     รับทราบ 

4.10  เร่ืองรับทราบ ค าส่ังแต่งตั้งกรรมการแก้ไขปัญหาหนี ้
เลขานุการฯ      ตามท่ีสหกรณ์ออมทรัพยต์  ารวจสุราษฎร์ธานี จ  ากดั ร่วมกบัธนาคารออมสิน ตั้งคณะกรรมการ 
                         เพ่ือท างานร่วมกนัเพ่ือแกปั้ญหาหน้ีสินท่ีมกีบัธนาคาร (ตามเอกสารแนบ) 
                                                                  จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ 
มตทิี่ประชุม     รับทราบ 
 

4.10  เร่ืองรับทราบ การซักซ้อมการคดัเลอืกผู้สอบบญัชีของสหกรณ์ตามกฎกระทรวง 
เลขานุการฯ      กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ขอซกัซอ้มท าความเขา้ใจ หลกัเกณฑก์ารคดัเลือกผูส้อบบญัชีเพื่อป้องกนั 
                         มิใหส้หกรณ์เสนอช่ือผูส้อบบญัชีท่ีไม่สอดคลอ้งตามหลกัเกณฑ ์ตามระเบียบกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ 
                         ว่าดว้ยการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีรับอนุญาตฯ (ตามเอกสารแนบ)  
                                                                                                        จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ 
มตทิี่ประชุม     รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่  5  เร่ืองเพือ่พจิารณา 
5.1  เร่ืองรับสมคัรสมาชิกสมทบเข้าใหม่ 
เลขานุการฯ    เสนอในเดือน กุมภาพนัธ ์2564  มีผูย้ืน่ความจ านงขอสมคัรเขา้เป็นสมาชิกสมทบ    2 ราย ไดแ้ก่ 
 

ล าดบั ทะเบียน  ช่ือ -สกุล อาย ุ ท่ีอยู ่ ผูรั้บรอง/ทายาท 

1 11175 นางอรัญญา  วงศสุ์บรรณ 53 อ.พุนพิน จ.สฎ. ภรรยา ร.ต.ต.คุณากร  วงศสุ์บรรณ 

2 11176 นางก้ิมเม้ียน สุรกุล 68 อ.หลงัสวน จ.ชุมพร มารดา พ.ต.ท.จิรัชฌานนท ์ สุรกุล 

   รวม  2  ราย       
 

 

                                 จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
มตทิี่ประชุม    อนุมติัรับเขา้เป็นสมาชิกสมทบ ทั้ง  2 ราย 
 
5.2  เร่ืองรับสมคัรสมาชิกสามญัเข้าใหม่ 
เลขานุการฯ     เสนอว่าในเดือน  กุมภาพนัธ ์2564    มีผูย้ืน่ขอสมคัรเขา้เป็นสมาชิกสามญั  จ  านวน   10  ราย 
                         ซ่ึงไดต้รวจสอบเอกสารครบถว้นและถกูตอ้งตามระเบียบแลว้   ดงัน้ี 
 

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

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.พงษภ์ทัร์ อกัษรชู กาญจนดิษฐ์ 23,700 1,500.00  -     

4 11180 ร.ต.อ.ศรายทุธ เพชรหนู ท่าฉาง 30,220 1,700.00 บชน. 141,000 222,109 

5 11181 ร.ต.ต.กฤษดา หนกัแกว้ เกาะพะงนั 11,180 1,000.00 ศฝร.ภ.8 12,300  - 

6 11182 ด.ต.ผดุงศกัดิ์  แยบกระโทก ตม.สฎ. 35,220 1,800.00 ก าลงัพล 207,000  - 

7 11183 ส.ต.ท.กณัฐศั เฉลิมพิพฒัน์ ดอนสัก 13,820 900.00 ระนอง 233,940 917,825 

8 11184 ส.ต.ท.สิริวฒัน์ ศรีแกว้ กก.สส.ภ.จว.สฎ. 14,320 900.00  -     

9 11185 ส.ต.อ.ฉัตรชยั  พลเกษตร บา้นนาสาร 13,570 1,000.00  -     

10 11186 ด.ต.วสันต ์ คงแง่ง โมถ่าย 23,340 1,400.00 ตชด.41 207,000 752,000 

   รวม  10  ราย           
 
 

    จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
มตทิี่ประชุม  อนุมติัรับเขา้เป็นสมาชิกสามญัได ้ทั้ง 10  ราย
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5.3  เร่ืองขอโอนสภาพสมาชิกระหว่างสหกรณ์ 
เลขานุการฯ  ดว้ยในเดือน กุมภาพนัธ ์2564   มีสมาชิกประสงคข์อโอนสภาพสมาชิกเขา้  5  ราย     
  

ล าดั
บ ทะเบียน ช่ือ-สกุล สังกดั 

ทุนเรือน
หุน้ หน้ีเงินกู ้

  ยา้ยจาก 
สอ ภาระค ้า 

1 11181 ส.ต.ต.กฤษดา หนกัแกว้ เกาะพะงนั 12,300  - ศฝร.ภ.8  - 

ตรวจสอบแลว้ไม่มีหน้ีในขอ้มูลเครดิต 

  

2 11180 ร.ต.อ.ศรายทุธ เพชรหนู ท่าฉาง 141,000 222,109.00 บชน.  - 

 1.บ.เจเนอรัล 1,000.-บาท ปกติ / 2.ธ.สงเคราะห์ 342,091.-บาท ปกติ / 3.ธ.สงเคราะห์ 52,281.-บาท ปกติ/ 4.บ.กรุงไทย 88,236.- ปกติ 

5.ธ.ไทยพาณิช  11,612.- บาท ปกติ / 6. บ.โตโยตา้ ลิสซ่ิง 168,673.-บาท ปกติ / 7.ธ.ไทยพาณิช  11,612.- บาท ปกติ 

8.ธ.ไทยพาณิช  1,700.- บาท ปกติ 

  

3 11183 ส.ต.ท.กณัฐศั เฉลิมพิพฒัน์ ดอนสัก 233,940 917,825.00 ระนอง  - 

1.ธ.กรุงไทย 683,710.-บาท ปกติ / 2. ธ.ออมสิน 178,994.-บาท คา้งช าระ 61-90 วนั / 3. บ.อิออน  16,476.-บาท อยูร่ะหว่างปิดบญัชี 

  

4 11186 ด.ต.วสันต ์ 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.กรุงไทย 1,050,798.-บาท ปกติ 

5.บ.เงินติดลอ้ 228,488.-บาท ปกติ / 

5 11174 พ.ต.ท.วิทวสั  เพช็รรักษ ์ คีรีรัฐนิคม 513,770 2,493,324 ต ารวจน ้า - 

 ตรวจสอบแลว้ไม่มีหน้ีในขอ้มูลเครดิต 

  รวม   5  ราย 
  

                                          จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
มตทิี่ประชุม    อนุมติัรับโอนสภาพได ้ทั้ง  5  ราย 

5.4  เร่ืองสมาชิกลาออกจากสหกรณ์ 
เลขานุการฯ เสนอว่าในเดือน  กุมภาพนัธ ์ 2564    มีสมาชิกขอลาออกจากสหกรณ์ฯ  3 ราย 
   

                                 1.พ.ต.ท.ศุภวิชญ ์สมมะลวน  ทะเบียนสมาชิก  07860 สงักดั  สภ.ท่าชี 
               ลาออกเน่ืองจากไม่มีความจ าเป็นกูเ้งิน  มีทุนเรือนหุน้ 5,200.-บาท   ไม่มีหน้ีเงินกู ้  
    2.นางองัคณา  แซ่เจ่ีย  ทะเบียนสมาชิก  09941 สงักดั  สมาชิกสมทบ 
               ลาออกเน่ืองจากเหตุผลส่วนตวั  มีทุนเรือนหุน้ 5,200.-บาท   ไม่มีหน้ีเงินกู ้   
     3.น.ส.กชกร  ชยัยศ  ทะเบียนสมาชิก  09203 สงักดั  สมาชิกสมทบ 
               ลาออกเน่ืองจากเหตุผลส่วนตวั  มีทุนเรือนหุน้ 38,700.-บาท   ไม่มีหน้ีเงินกู ้   
        

     จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
มตทิี่ประชุม      อนุมติัใหล้าออกไดท้ั้ง  3  ราย 
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5.5  เร่ืองสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพ 
เลขานุการฯ เสนอว่าในเดือน  กุมภาพนัธ ์ 2564    ไดม้ีสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพ  1 ราย  คือ 
            1. ร.ต.ต.สมศกัด์ิ  ตองตวตัร์  เลขทะเบียน   04864  สงักดั  สภ.โมถ่าย 
   เน่ืองจากเสียชีวิต  เป็นสมาชิก  27  ปี  10  เดือน  มีรายละเอียดดงัน้ี 
    -  มีทุนเรือน  552,400.-บาท 
    -  มีหน้ีเงินกูร้วมทุกสญัญา   3,036,962.75  บาท 
   -  ไดรั้บสวสัดิการ    1,500,000.-บาท 
    -  มีกรมธรรมป์ระกนัชีวิต  3 กรมธรรม ์ 1,500,000.-บาท 
    -  เม่ือน าเงินต่างๆมาหกัลบหน้ีแลว้  มีเงินคงเหลือคืนแก่ทายาทประมาณ 515,437.25 บาท 

      จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
มตทิี่ประชุม        อนุมติัใหพ้น้สภาพสมาชิกและจ่ายเงินกองทุนแก่สมาชิกคืนแก่ทายาท และใหส้อบถามไปยงับงัคบัคดี 

       ว่ามีหน้ีคงเหลือเท่าใด 
 

5.6  เร่ืองสมาชิกผดินดัค่างวดช าระหนี ้
เลขานุการฯ ดว้ยมีสมาชิกผดินดัช าระหน้ีและยงัคงคา้งส่งค่างวด  ประจ าเดือน กุมภาพนัธ ์2563  ดงัน้ี 
  1. สงักดัสมาชิกในจงัหวดั          จ  านวน   3  ราย 
  2. สงักดัสมาชิกต่างจงัหวดั         จ  านวน  6  ราย 
  3. สงักดั ขา้ราชการบ านาญ         จ  านวน  9  ราย 
   4. สงักดั สมาชิกสมทบ            จ  านวน   2 ราย  
    จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
มตทิี่ประชุม  สมาชิก ราย ส.ต.ต.เกรียงศกัด์ิ  ทรงศรี  อนุมติัใหพ้น้สภาพสมาชิกใหโ้อนหุน้ช าระหน้ี หน้ีท่ีเหลือ 
   โอนไปหกัผูค้  ้าประกนั ตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 เป็นตน้ไป / ราย พ.ต.ท.คมมณ์ัฐ  อติสุวรรณ์เดช 
   ใหท้ าหนงัสือไปต ารวจภูธรจงัหวดัตาก 

5.7  เร่ืองสมาชิกขอพกัช าระหนี ้
เลขานุการฯ   ดว้ยไดมี้สมาชิกขอพกัช าระหน้ี จ  านวน   9  ราย 

1. ร.ต.ท.สงกรานต ์ ไทยนุกลู  สงักดั สภ.พนม  มีความประสงคข์อพกัช าระหน้ีเงินตน้สามญัต่อ 
อีกเป็นระยะเวลา 1  ปี  เน่ืองจากไดรั้บความเดือดร้อนเงินไม่พอใชจ่้ายในครอบครัว  

    จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
มตทิี่ประชุม        อนุมติัใหพ้กัช าระหน้ีได ้3 เดือน ระหว่างเดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน 2564 
 
 
 
 



  
 
 
  

2. ด.ต.สิทธิพร  นาคแป้น  สงักดั  กก.ท่องเท่ียว  มีความประสงคข์อพกัช าระหน้ีเงินตน้สามญั 
ตั้งแต่เดือน มีนาคม- พฤษภาคม 2564 เป็นระยะเวลา 3 เดือน  เน่ืองจากมคีวามจ าเป็นในการ 
ใชจ่้ายเพื่อการเดินทางไปรับต าแหน่งใหม่  

    จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
มตทิี่ประชุม      อนุมติัใหพ้กัช าระหน้ีได ้3 เดือน ระหว่างเดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน 2564 

3. ด.ต.สุเวศ  สุวรรณวงษ ์ สงักดั  กก.ท่องเท่ียว  มีความประสงคข์อพกัช าระหน้ีเงินตน้สามญั  
ตั้งแต่เดือน มีนาคม- พฤษภาคม 2564 เป็นระยะเวลา 3 เดือน  เน่ืองจากมคีวามจ าเป็นในการ 
ใชจ่้ายเพื่อการเดินทางไปรับต าแหน่งใหม่  

    จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
มตทิี่ประชุม      อนุมติัใหพ้กัช าระหน้ีได ้3 เดือน ระหว่างเดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน 2564 

4. ร.ต.ต.กิตติพงศ ์ งามข า   สงักดั  สภ.เวยีงสระ  มีความประสงคข์อพกัช าระหน้ีตั้งแต่เดือน 
มีนาคม- พฤษภาคม 2564  เป็นระยะเวลา 3 เดือน เน่ืองจากไดล้าออกจากราชการ   

    จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
มตทิี่ประชุม      อนุมติัใหพ้กัช าระหน้ีได ้3 เดือน ระหว่างเดือนมีนาคม – เดือนพฤษภาคม 2564 

5. ส.ต.ท.ศรายทุธ  วงศอ์นุรักษก์ุล  สงักดั  สภ.เมือง  มีความประสงคข์อพกัช าระหน้ีตั้งแต่เดือน 
เป็นระยะเวลา 3 เดือน เน่ืองจากเงินเดือนไม่พอใชจ่้ายในครอบครัว   

    จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
มตทิี่ประชุม      อนุมติัใหพ้กัช าระหน้ีได ้3 เดือน ระหว่างเดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน 2564 

6. ด.ต.วรรณศกัด์ิ  ไทยเลก็  สงักดั  สภ.เมือง  มีความประสงคข์อพกัช าระหน้ีตั้งแต่เดือน เป็น
ระยะเวลา  6 เดือน เน่ืองจากเงินเดือนไม่พอใชจ่้ายในครอบครัว   

    จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
มตทิี่ประชุม      อนุมติัใหพ้กัช าระหน้ีได ้3 เดือน ระหว่างเดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน 2564 

7. ส.ต.อ.ยทุธศกัด์ิ  สายใจบุญ สงักดั  สภ.เมือง  มีความประสงคข์อพกัช าระหน้ีตั้งแต่เดือน เป็น
ระยะเวลา  6 เดือน  เน่ืองจากเงินเดือนไม่พอใชจ่้ายในครอบครัว   

    จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
มตทิี่ประชุม      อนุมติัใหพ้กัช าระหน้ีได ้3 เดือน ระหว่างเดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน 2564 

8. ร.ต.ต.สงัคม  เท่ียงปราณี  สงักดั  สภ.เมือง  มีความประสงคข์อพกัช าระหน้ีตั้งแต่เดือน เป็น
ระยะเวลา  6 เดือน  เน่ืองจากเงินเดือนไม่พอใชจ่้ายในครอบครัว   

    จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
มตทิี่ประชุม      อนุมติัใหพ้กัช าระหน้ีได ้3 เดือน ระหว่างเดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน 2564 
 
 



  
 
 
 

9. ร.ต.อ.ทรงพล  ฤทธิพนัธุ ์ สงักดั  สภ.เมือง  มีความประสงคข์อพกัช าระหน้ีตั้งแต่เดือน เป็น

ระยะเวลา  6 เดือน  เน่ืองจากเงินเดือนไม่พอใชจ่้ายในครอบครัว   

    จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
มตทิี่ประชุม     อนุมติัใหพ้กัช าระหน้ีได ้3 เดือน ระหว่างเดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน 2564 
 

5.8  เร่ืองการให้เงินกู้สามญัเพือ่ประกอบอาชีพเสริม 
เลขานุการฯ  เพื่อใหเ้ป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการ เร่ืองการใหเ้งินกูส้ามญัเพื่อประกอบอาชีพเสริม 
   แก่สมาชิก  เพ่ือน าไปต่อยอดธุรกิจหรือท าอาชีพเสริมเพ่ิมรายได ้ส่งเสริมและสนบัสนุนใหส้มาชิก 
   และครอบครัวมีรายไดเ้พ่ิมข้ึน เพ่ือความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน   จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อใหเ้งินกูส้ามญั 
   เพื่อประกอบอาชีพเสริม 
   

  หลกัเกณฑก์ารใหเ้งินกู ้
1. สมาชิกผูป้ระสงคข์อกูเ้งินสามญัเพื่อประกอบอาชีพเสริมตอ้งเป็นสมาชิกของสหกรณ์โดยไดส่้ง

เงินค่าหุน้มาแลว้ไม่นอ้ยกว่า  6  งวดเดือน  
2. ค าขอกูเ้งินของสมาชิกตอ้งเสนอโดยผา่นการพจิารณา ของผูบ้งัคบับญัชาตน้สงักดั หรือ 

หวัหนา้หน่วยงาน  ซ่ึงเป็นผูบ้งัคบับญัชาโดยตรง 
3. วงเงินกูไ้ม่เกิน 300,000 บาท ระยะเวลาในการส่ง จ  านวน 150 งวด 
4. อตัราดอกเบ้ียเงินกูเ้พื่อประกอบอาชีพเสริม ร้อยละ 5.30 บาท/ปี 
5. ผูค้  ้าประกนั 2 คน จะตอ้งไม่เป็นผูค้  ้าประกนัรายเดียวกบัค ้าประกนัสญัญาอ่ืนของผูกู้ร้ายเดียวกนั 
6. หลกัฐานในการขอกู ้ส าเนาบตัรประชาชน/บตัรขา้ราชการ ส าเนาทะเบียนบา้น ผูข้อกูแ้ละ 

ผูค้  ้าประกนั สลิปเงินเดือนท่ีเจา้หนา้ท่ีการเงินรับรองความถกูตอ้ง 
7. สมาชิกผูป้ระสงคข์อกูเ้งิน ตอ้งแนบโครงการเพื่อประกอบอาชีพเสริม 
8. สมาชิกผูป้ระสงคข์อกูเ้งิน ตอ้งมีเงินเดือนหลงัจากหกัช าระหน้ีแลว้ตอ้งไม่ต ่ากว่า 1,500.-บาท 

     จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
มตทิี่ประชุม      พิจารณาแลว้อนุมติัใหอ้อกประกาศหลกัเกณฑก์ารใหเ้งินกูเ้พื่อประกอบอาชีพเสริมไดแ้ละสามารถ 
   ยืน่กูไ้ดต้ั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2564 เป็นตน้ไป 
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5.9   เร่ืองพจิารณาจ่ายเงนิกู้พเิศษ  

  เลขานุการฯ       ในเดือน  กุมภาพนัธ ์2564   มีสมาชิกยืน่ขอกูพิ้เศษใชห้ลกัทรัพยค์  ้าประกนั  จ  านวน  1 ราย  ดงัน้ี 
 

ล าดบั ยศ-ช่ือ-สกุล อาย ุ เงินเดือน เงินต าแหน่ง ค่าหุน้ หน้ีฉุกเฉิน   หน้ี สว+ปืน หน้ี ภ1-สามญั     ราคาประเมิน  ขอกูพ้ิเศษจ านวน  ค่างวด/งวด 

1 ร.ต.อ.คณิศร  วลัลภานุรัตน ์ 55 36,990 - 472,300 140,000   พ.ศ- 815,122  สห-181,668 1,860,000.- 2,200,000 14,400/118 

 91/10   หมู่ 6 ซอยชนเกษม 33   ต.มะขามเต้ีย  อ.เมืองฯ  จ.สุราษฎร์ธานี  

        จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา                                                      
          มตทิี่ประชุม     อนุมติัใหไ้ถ่ถอนและจ านองใหม่ อนุมติัเงินกู ้จ  านวน  1,300,000.-บาท  โดยปิดหน้ีสญัญาอ่ืนทุกสญัญา 
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5.10  เร่ืองขอเชิญสมคัรเข้ารับการคดัเลอืกสหกรณ์ที่มผีลงานดีเด่นแห่งชาต ิประจ าปี 2564/2565  
เลขานุการฯ  1. ดว้ยมีหนงัสือจาก สหกรณ์จงัหวดัสุราษฎร์ธานี จ  ากดั จึงขอเชิญชวนสหกรณ์ฯส่งแบบแสดง 
   ความจ านง พร้อมเอกสาร หลกัฐาน ประกอบการพิจารณา ภายในวนัท่ี 31 สิงหาคม 2564  
     จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
มตทิี่ประชุม        ใหแ้สดงความจ านงพร้อมส่งเอกสารเขา้ร่วมการพจิารณา 
 

5.11  เร่ืองขอเชิญ ประชุม/อบรม/สัมมนา  
เลขานุการฯ  1. ดว้ยมีหนงัสือจาก  ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จ ากดั ขอเชิญเขา้รับการฝึกอบรม 
   หลกัสูตร “คณะกรรมการอ านวยการและคณะกรรมการเงินกู ้ระหว่างวนัท่ี 21-23 มีนาคม 2564 
   ณ โรงแรมดวงตะวนั อ.เมืองฯ จ.เชียงใหม่ 
     จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
มตทิี่ประชุม        ไม่มีผูป้ระสงคเ์ขา้ร่วม 
เลขานุการฯ  2. ดว้ยมีหนงัสือจาก  ส านกังานต ารวจแห่งชาติ ขอเชิญเขา้ร่วมโครงการติดตามการแกไ้ขปัญหา 
   หน้ีสินของขา้ราชการต ารวจและลกูจา้งประจ าในสงักดั ส านกังานต ารวจแห่งชาติในวนัเสาร์ท่ี 20  
   2564   ณ  หอ้งประชุมศรียานนท ์ชั้น 2 
     จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
มตทิี่ประชุม        ร.ต.อ.สุวิทย ์ มากดว้ง  ประธานฯเขา้ร่วม 
เลขานุการฯ  3. ดว้ยมีหนงัสือจาก  เขตพ้ืนท่ีสหกรณ์สมาชิก ภาคใต ้ ขอเชิญเขา้ร่วมอบรมสมัมนา หลกัสูตร 
   สาระส าคญัของกฎกระทรวงท่ีประกาศใช ้ระหว่างวนัท่ี 20- 21 มีนาคม 2564  ณ โรงแรมบุญสยาม 
   จงัหวดักระบ่ี 
     จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
มตทิี่ประชุม        ร.ต.อ.หญิงลภสั  บุญเรือง, ร.ต.ต.วรานนท ์ รักษห์นู, และ ด.ต.จีรศกัด์ิ  เรืองเวช  เขา้ร่วมสมัมนา 
เลขานุการฯ  4. ดว้ยมีหนงัสือจาก  เขตพ้ืนท่ีสหกรณ์สมาชิก ภาคใต ้ ขอเชิญเขา้ร่วมประชุมใหญ่ประจ าปี 2563 
    ในวนัอาทิตยท่ี์ 21 มีนาคม 2564  ณ โรงแรมบุญสยามจงัหวดักระบ่ี 
     จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
มตทิี่ประชุม       ร.ต.อ.สุวิทย ์ มากดว้ง  ประธานฯเขา้ร่วม 
เลขานุการฯ  5. ดว้ยมีหนงัสือจาก กรมส่งเสริมสหกรณ์ ขอเชิญเขา้ฝึกอบรม หลกัสูตร “สร้างธรรมาภิบาลส าหรับ 

ผูบ้ริหารสหกรณ์ ก  าหนดจดัอบรมจ านวน 8 รุ่นๆละ 55 คน ระยะเวลาอบรม รุ่นละ 3 วนั ส าหรับผู ้
เขา้รับการอบรม สหกรณ์จ่ายสมทบใหก้บัมลูนิธินโยบายสาธารณะเพื่อสงัคมและธรรมาภิบาล เพื่อ 
เป็นค่าใชจ่้าย ส าหรับกรรมการทั้งคณะ 15 คน สหกรณ์ละ 80,000.-บาท 

    จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
มตทิี่ประชุม        ไม่มีผูป้ระสงคเ์ขา้ร่วม 
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5.12  เร่ืองขออนุมตัปิิดบญัชีเงินฝาก ธนาคาร UOB 
เลขานุการฯ  ตามท่ีสหกรณ์ฯไดเ้ปิดบญัชีเงินฝากไวก้บั ธนาคาร UOB ช่ือบญัชีสหกรณ์ออมทรัพยต์  ารวจสุราษฎร์

ธานี จ  ากดั ประเภทเงินฝากออมทรัพย ์บญัชีเลขท่ี 758-168-036-1 จ  านวนเงิน 1,000.-บาท  และ 
บญัชีกระแสรายวนั บญัชีเลขท่ี  758-363-535-5   จ  านวนเงิน 10,000.-บาท  ซ่ึงเห็นว่าส่วนใหญ่
สหกรณ์ฯและสมาชิกใชบ้ริการกบัธนาคารกรุงไทยเป็นธนาคารหลกัอยูแ่ลว้  จึงไม่มีความจ าเป็น 
ในการบริการกบัธนาคาร UOB จึงเสนอเพื่อขอปิดบญัชี 

     จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
มตทิี่ประชุม        อนุมติัใหปิ้ดบญัชีของ ธนาคาร UOB ทั้ง  2  บญัชี โดยใหข้อซ้ือเคา้เตอร์เช็ค จ  านวน 1 ใบเพ่ือ 
   ใชใ้นการปิดบญัชีกระแสรายวนั 

5.13  เร่ืองแต่งตั้งกรรมการเพือ่บริหารความเส่ียงตามกฎกระทรวงใหม่ 
เลขานุการฯ  ดว้ยสถานการณ์ปัจจุบนั ไดม้กีารแกไ้ขและเปล่ียนแปลงของกฎกระทรวง อยา่งรวดเร็วและ

สลบัซบัซอ้นข้ึนตามทิศทาง ตามนโยบายของรัฐบาลท่ีเปล่ียนแปลงไป ดงันั้นคณะกรรมการ 
จึงตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจในสาระส าคญัของกฎกระทรวงท่ีประกาศใชก้บัสหกรณ์ รวมถึง 
ขอ้ก าหนดอยา่งถกูตอ้งและครบถว้น จึงเสนอแต่งตั้งกรรมการเพ่ือบริหารความเส่ียงตาม 
กฎกระทรวงใหม่ เพื่อก  ากบัดูแลใหก้ารบริหารจดัการของสหกรณ์เป็นไปตามกฎกระทรวง 
ท่ีไดป้ระกาศใชก้บัสหกรณ์ 

     จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
มตทิี่ประชุม      เล่ือนการแต่งตั้งไปก่อน ใหน้ายทะเบียนประกาศขนาดของสหกรณ์ใหเ้สร็จเรียบร้อยก่อน 

5.14  เร่ืองรายงานการตรวจสอบของคณะผู้ตรวจการสหกรณ์ฯ 
เลขานุการฯ  ตามท่ีคณะผูต้รวจการสหกรณ์เขา้ตรวจสอบกิจการและฐานะการเงินของสหกรณ์เมื่อวนัท่ี 15-17 

กุมภาพนัธ ์2564 ไดร้ายงานผลการตรวจสอบและค าแนะน าขอ้เสนอความคิดเห็น วิธีการแกไ้ข 
และระยะเวลาท่ีก  าหนดใหแ้ลว้เสร็จ และแจง้ผลการแกไ้ขใหน้ายทะเบียนทราบ (ตามเอกสารท่ี
แนบ) 

     จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
มตทิี่ประชุม      ใหด้  าเนินการแกไ้ขตามค าแนะน าและแกไ้ขตามระยะเวลาท่ีก  าหนด แจง้นายทะเบียนทราบ 
 
 
 
 
 
 



  
44 

5.15  เร่ืองขอแก้ไขระเบียบว่าด้วย การให้เงินกู้และดอกเบีย้เงินกู้ พ.ศ.2564 
เลขานุการฯ  เพื่อใหเ้กิดความคล่องตวัในการบริหารงาน จึงเสนอแกไ้ขระเบียบว่าดว้ย การใหเ้งินกูแ้ละดอกเบ้ีย 
   เงินกู ้พ.ศ.2564  ดงัน้ี 
   ขอ้ 37.3 เงินกูส้ามญัเพื่อการประกอบอาชีพเสริม ใหช้ าระภายในระยะเวลาไม่เกิน 60 งวด 

     ขอ้ 37.4  เงินกูส้ามญัเพื่อสงเคราะห์ผูป้ระสบภยัใหช้ าระภายในระยะเวลาไม่เกิน 120 งวด 
                                      สหกรณ์โดยคณะกรรมการด าเนินการ อาจพิจารณาใหเ้งินกูส้ าหรับขา้ราชการบ านาญไดโ้ดย 
   ใหเ้ป็นไปตามประกาศของสหกรณ์ และค านึงถึงความสามารถในการช าระหน้ีของผูกู้ ้

ในกรณีท่ีผูกู้ม้ีค  าขอเป็นหนงัสือและคณะกรรมการด าเนินการเห็นว่ามีเหตุอนัสมควรผอ่นผนั 
เป็นกรณีพิเศษ  คณะกรรมการด าเนินการจะผอ่นเวลาการส่งเงินงวดช าระหน้ีส าหรับเงินกูส้ามญัท่ี 
ก  าหนดไวต้ามความในวรรคก่อนนั้น ใหแ้ก่ผูกู้ค้ราวละหน่ึงหรือหลายเดือนก็ได ้แต่การผอ่นเวลา
เช่นน้ีรวมกนัทั้งหมดส าหรับเงินกูส้ามญัรายหน่ึง ๆ ตอ้งไม่เกินหกเดือน 

    จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
มตทิี่ประชุม      อนุมติัใหแ้กไ้ข ระเบียบว่าดว้ย การใหเ้งินกูแ้ละดอกเบ้ียเงินกู ้พ.ศ.2564  ดงัน้ี 
   ขอ้ 37.3 เงินกูส้ามญัเพื่อการประกอบอาชีพเสริม ใหช้ าระภายในระยะเวลาไม่เกิน 150 งวด 

     ขอ้ 37.4  เงินกูส้ามญัเพื่อสงเคราะห์ผูป้ระสบภยัใหช้ าระภายในระยะเวลาไม่เกิน 120 งวด 
                                      สหกรณ์โดยคณะกรรมการด าเนินการ อาจพิจารณาใหเ้งินกูส้ าหรับขา้ราชการบ านาญไดโ้ดย 
   ใหเ้ป็นไปตามประกาศของสหกรณ์ และค านึงถึงความสามารถในการช าระหน้ีของผูกู้ ้

ในกรณีท่ีผูกู้ม้ีค  าขอเป็นหนงัสือและคณะกรรมการด าเนินการเห็นว่ามีเหตุอนัสมควรผอ่นผนั 
เป็นกรณีพิเศษ  คณะกรรมการด าเนินการจะผอ่นเวลาการส่งเงินงวดช าระหน้ีส าหรับเงินกูส้ามญัท่ี 
ก  าหนดไวต้ามความในวรรคก่อนนั้น ใหแ้ก่ผูกู้ค้ราวละหน่ึงหรือหลายเดือนก็ได ้แต่การผอ่นเวลา
เช่นน้ีรวมกนัทั้งหมดส าหรับเงินกูส้ามญัรายหน่ึง ๆ ตอ้งไม่เกินหกเดือนในรอบปีบญัชี 

โดยใหม้ีผลบงัคบัใชว้นัท่ี 11 มีนาคม 2564  เป็นตน้ไป 

5.16  เร่ืองการมอบอ านาจให้คณะกรรมการเงนิกู้ 
เลขานุการฯ   เพื่อเกิดความคล่องตวัในการพิจารณาเงินกูใ้หส้มาชิก เพื่อไม่ใหต้อ้งรอเขา้ประชุมคณะกรรมการ 

 ด  าเนินการ รอบประชุมประจ าเดือน จึงเห็นว่าใหค้ณะกรรมการเงินกูพ้ิจารณาในแต่ละสปัดาห์ 

     จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
มตทิี่ประชุม      อนุมติัมอบหมายใหค้ณะกรรมการเงินกู ้พิจารณา ดงัน้ี 
   1.เงินกูส้ามญัเพื่อปิดหน้ีสถาบนัการเงินอ่ืน 
   2.เงินกูส้ามญัเพื่อประกอบอาชีพเสริม 
  3.ขอผอ่นผนัการช าระหน้ี 
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5.17  เร่ืองขอสนบัสนุนเงนิงบประมาณ 
เลขานุการฯ  มีหนงัสือจากส านกังานเทศบาลต าบลวดัประดู่ ขอความอนุเคราะห์สนบัสนุนการจดังานรดน ้ า 

ขอพรผูสู้งอาย ุในวนัศุกร์ท่ี 9 เมษายน 2564 ณ ส านกังานเทศบาลต าบลวดัประดู่    

     จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
มตทิี่ประชุม      อนุมติังบประมาณ  3,000.- บาท 
เลขานุการฯ  มีหนงัสือจากโรงเรียนบา้นซอย 2  ขอความอนุเคราะห์สนบัสนุนโต๊ะมา้หินอ่อน ใหก้บันกัเรียน 

เพ่ือนัง่พกัผอ่น อ่านหนงัสือ ยามว่าง 

     จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
มตทิี่ประชุม      อนุมติังบประมาณ  3,000.- บาท 
 

5.18  เร่ืองพจิารณาโครงการสนับสนุนอปุกรณ์การปฏิบัตงิานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ   
เลขานุการฯ  ตามท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการชุดท่ี 56 ประชุมคร้ังท่ี 2/2564 เม่ือวนัท่ี 4 ธนัวาคม 2564  

ไดอ้นุมติัใหด้  าเนินการโครงการสนบัสนุนอุปกรณ์การปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีต  ารวจ  ตาม
หลกัเกณฑก์ารสนบัสนุนงบประมาณ ไวด้งัน้ี 
1.สมาชิกจ านวน      1 -100  คน  สนบัสนุนไม่เกิน  20,000.- บาท (มี 30 หน่วย 600,000.- บ.) 
2.สมาชิกจ านวน  101 -200  คน  สนบัสนุนไม่เกิน  25,000.- บาท (มี   5 หน่วย 125,000.- บ.) 
3.สมาชิกจ านวน  201 -300  คน  สนบัสนุนไม่เกิน  30,000.- บาท  (มี  1 หน่วย 30,000.-บ.) 

     ซ่ึงไดอ้อกประกาศใหห้น่วย/สงักดั ทราบแลว้ นั้น 
    ขณะน้ีทุกหน่วย ไดมี้หนงัสือแสดงความประสงคข์อสนบัสนุนมาครบทุกหน่วยแลว้  
   และฝ่ายจดัการไดด้  าเนินการรวบรวมเอกสารเพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาในการจดัซ้ือ  
   จดัจา้งต่อไป (ตามเอกสารแนบ) 
    จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
มตทิี่ประชุม       อนุมติัใหฝ่้ายจดัการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งใหถ้กูตอ้งตามระเบียบฯ และแจง้ใหค้ณะกรรมการทราบ 

เพื่อด าเนินการมอบอุปกรณ์ฯใหแ้ต่ละหน่วยต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่ 6.  เร่ืองอืน่ ๆ ตามแต่จะมผีู้เสนอ 
ประธานฯ       สมาชิกท่ีขอยืน่พกัช าระหน้ีมาภายในวนัท่ี 5 ของเดือน ใหพ้กัไดท้นัภายในเดือนน้ี หากยืน่มา 
      หลงัจากวนัท่ี 5 ของเดือน ใหพ้กัไดใ้นเดือนถดัไป 
     จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ 
มตทิี่ประชุม      รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 7  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
เลขานุการฯ เสนอคณะกรรมการเพื่อรับรองรายงานการประชุมชุดท่ี 56 คร้ังท่ี  7  วนัท่ี  10  มีนาคม 2564 
       จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อรับรองรายงานการประชุม. 
มตทิี่ประชุม    รับรองรายงานการประชุมชุดท่ี 56 คร้ังท่ี  7  วนัท่ี  10  มีนาคม 2564 
 
 
เลิกประชุม 15.45  น. 
         
          (ลงช่ือ)ร.ต.อ.สุวิทย ์ มากดว้ง   ประธานในท่ีประชุม 
                      (ลงช่ือ)ด.ต.วรศกัด์ิ  ร่มโพธ์ิทอง เลขานุการ/จดบนัทึก 
 
 


