
  

รายงานประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 
ชุดท่ี 56  คร้ังท่ี  10/2564 

วนัองัคารท่ี  11  พฤษภาคม  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  เร่ืองการจ่ายเงินทุนสาธารณะประโยชน์ 
   4.8  เร่ืองแถลงรายการรับ – จ่ายเงินของสหกรณ์ และงบทดลองประจ าเดือน 
  4.9  เร่ืองรับทราบสมาชิกคงเหลือประจ าเดือน  
ระเบียบวาระที่  5  เร่ืองเพื่อพิจารณา 
   5.1  เร่ืองรับสมคัรสมาชิกสมทบเขา้ใหม่ 
   5.2  เร่ืองรับสมคัรสมาชิกสามญัเขา้ใหม่ 

5.3  เร่ืองขอโอนสภาพสมาชิกระหว่างสหกรณ์ 
 5.4  เร่ืองสมาชิกลาออกจากสหกรณ์ 
5.5  เร่ืองสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพ 
5.6  เร่ืองสมาชิกผิดนดัค่างวดช าระหน้ี 
5.7   เร่ืองพิจารณาจ่ายเงินกูพ้ิเศษ  
5.8  เร่ืองขอเชิญ ประชุม/อบรม/สัมมนา  

               5.9  เร่ืองประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เร่ือง ก  าหนดอตัราดอกเบ้ียเงินรับฝากของสหกรณ์ 
5.10  เร่ืองก  าหนดอตัราดอกเบ้ียเงินรับฝากจากสมาชิก  
5.11  เร่ืองก  าหนดอตัราดอกเบ้ียเงินรับฝากจากสมาชิกสมทบ  
5.12  เร่ืองขอไถ่ถอนโฉนดที่ดิน  

ระเบียบวาระที่ 6.  เร่ืองอื่น ๆ ตามแต่จะมีผูเ้สนอ 
ระเบียบวาระที่ 7  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
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           รายงานประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 
                ชุดท่ี 56   คร้ังท่ี  10/2564  วนัท่ี   11  พฤษภาคม  พ.ศ. 2564   เวลา  13.00 น. 

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

กรรมการร่วมประชุม  11 คน  ไดแ้ก่ 

ประชุมในหอ้ง 6 คน ไดแ้ก่ 
1. ร.ต.อ.สุวิทย ์  มากดว้ง  ประธานกรรมการ  
2. ด.ต.จิรศกัด์ิ  เรืองเวช  รองประธาน 
3. ร.ต.อ.หญิงลภสั บุญเรือง  เหรัญญิก 
4. ด.ต.กฤษฎา  เตวิชชะนนท ์ กรรมการ  

 5. ด.ต.อรุณ  เกิดแกว้  กรรมการ 
 6. ด.ต.สุริยะ  ดว้งคง  กรรมการ  

ประชุมทาง วีดีโอคอล  5 คน ไดแ้ก่ 
1. ร.ต.ต.วรานนท ์ รักษห์นู  รองประธาน   
2. ด.ต.วรศกัด์ิ  ร่มโพธ์ิทอง เลขานุการ  
3. พ.ต.ท.ธงชยั  ทองใหญ่ กรรมการ  

  4. ด.ต.ธเนศ  พงศจ์นัทร์เสถียร กรรมการ 
5. ด.ต.วีระโชติ  อ่อนเอ่ียม กรรมการ 
 

ผูเ้ขา้ร่วมประชุม  2   คน  ไดแ้ก่ 
  1.นายประทกัษ ์  เพชรวารินทร์ ผูจ้ดัการ 
  2.นางวรรณดี                   ทองสง่า              หวัหนา้ธุรการ 
   
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             - วนัน้ีเป็นการประชุมประจ าเดือน ซ่ึงไดมี้กรรมการแจง้ประชุมทาง วดีีโอคอล 5 คน และประชุม

ในหอ้งประชุม 6 คน  กรรมการมาประชุมครบทุกคน  
  -ไดรั้บหนงัสือจากส านกังานสหกรณ์จงัหวดั ประกาศนายทะเบียน เร่ืองการก าหนดอตัราดอกเบ้ีย 

เงินรับฝาก ซ่ึงไดบ้รรจุเขา้ในวาระแลว้ 
มตทิี่ประชุม.................................................................................................................................................................. 
 
ระเบียบวาระที่ 2. เร่ืองตดิตามผลความก้าวหน้า ตามมตทิีป่ระชุมคร้ังก่อน 
เลขานุการฯ 2.1 เร่ืองตดิตามสมาชิกที่ผดินดัช าระหนีแ้ละยงัคงค้างส่งค่างวด ประจ าเดือน เมษายน 2564 
        ฝ่ายติดตามทวงหน้ีไดติ้ดตามอยา่งเคร่งครัดแลว้ ตามรายละเอียด ดงัน้ี(ตามเอกสารแนบ) 
   1. สงักดัสมาชิกในจงัหวดั   จ  านวน       4 ราย    ติดตามได ้     2  ราย    คงคา้ง     2  ราย  
   2. สงักดัสมาชิกต่างจงัหวดั  จ  านวน      7 ราย     ติดตามได ้     1 ราย     คงคา้ง    6  ราย 
   3. สงักดั ขา้ราชการบ านาญ  จ  านวน      6  ราย    ติดตามได ้     3 ราย    คงคา้ง     3  ราย 
    4. สงักดั สมาชิกสมทบ จ านวน             2  ราย     ติดตามได ้    1 ราย    คงคา้ง     1  ราย 

                   จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ 
มตทิี่ประชุม        รับทราบ 

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

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

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

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

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

    2.3.4  พ.ต.ท.สุทิน  ยอ้ยสวสัด์ิ 
      
 

- สมาชิกราย ด.ต.สัญญา  ไกรเจริญ  นัดประชุมเจ้าหน้ีว ันท่ี 22  เมษายน  2564  ยื่นค  าร้องต่อ 
กรมบงัคบัคดีจงัหวดัสุราษฎร์ธานี ขอเล่ือนประชุมเจา้หน้ีเน่ืองจากลดการแพร่ระบาดของโรคไวรัส 
โควิด-19  นดัประชุมวนัไหนแจง้ใหท้ราบอีกคร้ัง 

- สมาชิกรายอ่ืนๆในเดือน เมษายน 2564 ไม่มีการเคล่ือนไหว แต่อยา่งใด 

                         จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ 
มตทิี่ประชุม        รับทราบ 

 

2.3  เร่ืองการท าประกนัโควดิ-19 ให้สมาชิก 
เลขานุการฯ ตามท่ีคณะกรรมการมีมติตกลงท าประกนัภยัโควิดใหส้มาชิกกบับริษทัอาคเนยเ์บ้ียประกนั 499 บาท 
   ต่อทุนประกนั จ  านวน 100,000.-บาท และคุม้ครองอุบติัเหตุกรณีเสียชีวิต 100,000.-บาท และได ้
   มีสมาชิกซ่ึงท าประกนัโควดิกบับริษทัอาคเนยไ์วแ้ลว้จ  านวน 8 ราย  สหกรณ์จึงไดท้ าประกนัโควิด 
   กบับริษทัวิริยะประกนัภยั ค่าเบ้ียประกนั 399.-บาท โดยสหกรณ์เป็นผูจ่้ายเบ้ียประกนัใหส้มาชิกทุกคน 
    รวมเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ยกเวน้สมาชิกสมทบ โดยใหใ้ชง้บประมาณจากทุนสวสัดิการแก่สมาชิก 
   รวมจ านวนสมาชิกทั้งหมด 4,083  คน  

                                จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ 

มติที่ประชุม      รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองรับทราบเร่ืองของหน่วยงานที่เกีย่วข้อง 

   ส านกังานสหกรณ์จงัหวดั  
ผูเ้สนอฯ :   ไม่ไดเ้ขา้ประชุม 
   

มตทิี่ประชุม รับทราบ 

   

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

   จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ. 
มตทิี่ประชุม รับทราบ 
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รายงานการตรวจสอบกิจการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจสุราษฎร์ธานี จ ากัด 

ประจ าเดือน เมษายน 2564 

เรียน  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยต์  ารวจสุราษฎร์ธานี จ  ากดั 
 ตามท่ีท่ีประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2563ได้เลือกตั้งให้ข้าพเจ้า  พ.ต.ท.หญิง จินตนา  สิทธิฤทธ์ิ  และ 
ร.ต.อ.นฤคม คุ่ยยกสุย  เป็นผูต้รวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพยต์  ารวจสุราษฎร์ธานี จ  ากดั ขา้พเจา้พร้อมคณะไดเ้ขา้
ตรวจสอบกิจการประจ าเดือนเมษายน 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 ตรวจสอบรายงานประชุมคร้ังท่ี7/2564 วาระการประชุประจ าเดือน6/2564 
2.2 ตรวจสอบงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร 
2.3 ตรวจสอบงบทดลองประจ าเดือน 
2.4 ตรวจสอบการด าเนินโครงการสนบัสนุนอุปกรณ์การปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีต  ารวจฯ     

(อยูร่ะหว่างตรวจสอบ) 
 3.  ผลของการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ 

การด าเนินการตามขอ้ 2.1-2.3สหกรณ์ด าเนินการเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
 

       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  เมษายน 2564  สหกรณ์ มีสมาชิกซ่ึงเป็นสมาชิกต่างจงัหวดั  จ  านวน  724 ราย 

  ระหว่างเดือน    รับช าระหุน้                        จ  านวน            1,273,730.00     บาท  
   รับช าระหน้ี             จ  านวน           44,946,600.25     บาท    
  ณ วนัท่ี  30  เมษายน 2564  ทุนเรือนหุน้คงเหลือ         เป็นเงิน        387,403,310.00     บาท  
              หน้ีสินคงเหลือ            เป็นเงิน     1,438,417,733.37     บาท 

( ส่วนต่างหนีสิ้นมากกว่าหุ้น  =  1,051,014,423.37  บาท )  

    จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ. 
มตทิี่ประชุม รับทราบ 

ผู้จดัการฯ 4.2  เร่ืองรายงานการให้เงินกู้เพือ่เหตุฉุกเฉินแก่สมาชิก 
เสนอว่าในเดือน  เมษายน 2564   ไดม้ีสมาชิกขอกูเ้งินเพื่อเหตุฉุกเฉินจ านวน  275  ราย  
ตามรายละเอียดดงัน้ี 

เงินกูฉุ้กเฉินคงเหลือยกมา  ณ  31 มีนาคม 2564  805,791,218.00     บาท 
จ่ายเงินกูร้ะหว่างเดือน        71,996,419.50     บาท   

  รับช าระเงินกูร้ะหว่างเดือน                   62,311,977.25    บาท   
  คงเหลือ ณ  31  เมษายน 2564            815,475,660.59     บาท 

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

วนัท่ีอนุมติั ราย จ านวนเงินขอกู ้ หกัหน้ีคา้ง  เงินท่ีจ่ายจริง 

วนัท่ี  2  เมษายน  2564 31             76,741,000.00              66,304,034.25          10,436,965.75  

วนัท่ี  9  เมษายน 2564 30             78,072,000.00              69,803,974.93            8,268,025.00  

วนัท่ี  23  เมษายน   2564 39             94,661,000.00              82,046,934.25          12,614,065.75  

วนัท่ี  18  เมษายน  2564 1        500,000.00                   161,500.00               338,500.00  

วนัท่ี  30  เมษายน   2564 36             92,660,000.00              85,321,211.25            7,338,788.75  

วนัท่ี  26  เมษายน   2564 27             68,896,000.00              63,353,487.50            5,542,512.50  

รวม 164           411,530,000.00           366,991,142.18          44,538,857.90  

สรุปการจ่ายเงนิกู้ทั้งหมด         

เงินกูส้ามญัทัว่ไป 164           411,530,000.00           366,991,142.18          44,538,857.90  

เงินกูใ้ชค่้าหุน้ค  ้าประกนั 11               8,614,370.00                7,475,308.00            1,139,062.00  
เงินกูส้ามญัประสบภยั ไวรัส โควิด 50               1,650,000.00              1,650,000.00  
เงินกูส้ามญัเจา้หนา้ที ่         

เงินกูส้ามญัเพื่อการศกึษา         

เงินกูส้ามญัเพ่ือซ้ืออาวุธปืน         

เงินกูส้ามญัเพ่ือซ้ือจกัรยายนต ์         

เงินยมืทดรอง 1              50,000.00  -                 50,000.00  
เงินกูส้ามญัประกอบอาชีตเสริม 124                    33,225,600                      1,068,788          32,156,812.00  

เงินกูพ้ิเศษ         

ประกนัชีวิต         

รวม 350.00  455,069,970.00  375,535,238.18  79,534,731.90  
 
 

 

    จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ 
มตทิี่ประชุม        รับทราบ 
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4.4 เร่ืองการเปลีย่นแปลงส่งค่าหุ้นรายเดือน  
เลขานุการฯ  ในเดือน  เมษายน 2564   มีสมาชิกขา้ราชการบ านาญขอเปล่ียนแปลงส่งค่าหุน้รายเดือน  1 ราย 
 

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

1 02589 ร.ต.อ.กมัปนาท  คงวุ่น 2,600 1,600 1,000 

  รวม   1  ราย       
 

    จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ 
มตทิี่ประชุม     รับทราบ 
 
4.5 เร่ืองรับทราบเงินบริจาคช่วยเหลอืสมาชิกกรณถูีกออกจากราชการ 
เลขานุการฯ   สหกรณ์มสีมาชิกท่ีมีค  าสัง่ออกจากราชการ และพน้สภาพการเป็นสมาชิก  ณ เมษายน 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 10220 ส.ต.ท.วรพงศ ์ สุวรรณนิตย ์ บางสวรรค ์ 16/02/64 1,481,854.00 1,333,668.60 
3 07560 ด.ต.วชัรินทร์  สินสโมสร บ่อผดุ 16/02/64 3,072,179.25 2,764,961.33 
    รวม   3 ราย 7,003,848.75 6,303,463.88 

 
  เงินบริจาคช่วยเหลือสมาชิกกรณีถกูออกฯ  ยกมา  31  มีนาคม 2564                          5,618,182.30     บาท 

รับเพิม่  ตั้งแต่วนัท่ี 1- 30เมษายน 2564                            358,100.00      บาท 
ใช้ไป ตั้งแต่วนัท่ี 1–30 เมษายน 2564                          00.00      บาท 

คงเหลอื ณ  30 เมษายน 2564                   5,976,282.30     บาท   

    จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ 

มตทิี่ประชุม     รับทราบ อนุมติัใหจ่้ายเงินกองทุนล าดบัท่ี 2 ส.ต.ท.วรพงศ ์ สุวรรณนิตย ์
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4.6  เร่ืองการจ่ายเงินกองทุนเพือ่สวสัดิการแก่สมาชิก 
เลขานุการฯ  ในเดือน  เมษายน 2564   สหกรณ์ไดจ่้ายเงินกองทุนเพื่อสวสัดิการแก่สมาชิก    79 ราย   ไดแ้ก่ 
 

ล าดบั รายการ สงักดั จ านวนเงิน 

1 จ่าย ด.ต.พรรษา  โสมติด กดต.53 พุนพิน 5,000.00 

2 จ่าย ด.ต.ยทุธนา  ปรีชาชาญ  กดต.53 พุนพิน 5,000.00 

3 จ่าย ด.ต.โยธิน  เกษรักษ ์กดต.53 นปพ. 5,000.00 

4 จ่าย ด.ต.เทียนชยั  ชูลิตรัตน์  กดต.53 กก.สส 5,000.00 

5 จ่าย ร.ต.อ.อาดูล  หมายปาน  มารดาเสียชีวิต ท่าชนะ 10,000.00 

6 จ่าย ด.ต.ธนัวา  แกว้นพรัตน ์ กดต.53 พนม 5,000.00 

7 จ่าย ร.ต.อ.หญิง เยาวรัตน ์ ช่วยรอด บิดานอนรักษาตวัในโรงพยาบาล ศฝร.ภ.8 2,000.00 

8 จ่าย ด.ต.สุขสนัต ์ ศรีแผว้ สวสัดิการ กดต.53 บา้นนาเดิม 5,000.00 

9 จ่าย ด.ต.ภิรัติ  ไพเมือง สวสัดิการ กดต.53 เสวียด 5,000.00 

10 จ่าย ด.ต.สมหวงั  ทองเก่ียว สวสัดิการ กดต.53 เมือง 5,000.00 

11 จ่าย ด.ต.สุรินทร์  ทองเดิม นอนรักษาตวัในโรงพยาบาล เมือง 1,000.00 

12 จ่าย ด.ต.เฉลิมพล  วิชิตเช้ือ  กดต.53 คีรีรัฐนิคม 5,000.00 

13 จ่าย ด.ต.สุพรรณ  คงศรีชาย  กดต.53 ชยับุรี 5,000.00 

14 จ่าย ด.ต.สุขรัตน ์ รัตนรังษี  กดต.53 ชยับุรี 5,000.00 

15 จ่าย ด.ต.ทนงศกัด์ิ  พรมทวด กดต.53 เมือง 5,000.00 

16 จ่าย ด.ต.สุวิช  สุริฉาย กดต.53 เมือง 5,000.00 

17 จ่ายร.ต.ต.สมหมาย  บุรินทร์สุวรรณ  นอนรักษาตวัในโรงพยาบาล กาญจนดิษฐ ์ 10,000.00 

18 จ่าย ด.ต.ขจรศกัด์ิ  เครือหงษ ์สวสัดิการ กดต.53 ชยับุรี 5,000.00 

19 จ่าย ด.ต.สุชาติ  สุวรรณเนาว ์มารดาเสียชีวิต โมถ่าย 10,000.00 

20 จ่าย ด.ต.พศูกัด์ิ  พลศิลป์มารดานอนรักษาตวัในโรงพยาบาล เขานิพนัธ ์ 3,000.00 

21 จ่าย ด.ต.นุกลูกิจ  ทองจนัทร์ สวสัดิการ กดต.53 ไชยา 5,000.00 

22 จ่าย ด.ต.สมศกัด์ิ  แสนรี สวสัดิการ กดต.53 บา้นตาขุน 5,000.00 

23 จ่าย พ.ต.ท.ณฐกร  ทองแสนยศ  ค่านอนรักษาพยาบาล บ านาญ 2,000.00 

24 จ่าย ร.ต.ท.เสรี  บุญปลอ้ง  ค่านอนรักษาพยาบาล บ านาญ 3,000.00 

25 จ่าย ร.ต.อ.วีระภณั  หมดูจนัทร์  ค่านอนรักษาพยาบาล พระแสง 3,000.00 

26 จ่าย ร.ต.อ.อนุชิต กลบัอ าไพ บิดานอนรักษาพยาบาล   พุนพิน 1,000.00 

27 จ่าย ร.ต.ต.สมเกียรต์ิ  อนุจร สวสัดิการ กดต.53 ดอนสกั 5,000.00 

28 จ่าย ด.ต.ปรีชา  พลาคม กดต.53 ศฝร.ภ.8 5,000.00 
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ล าดบั รายการ สงักดั จ านวนเงิน 

29 จ่าย ด.ต.ศกัด์ิดา  บุญทิพย ์ กดต.53 เมือง 5,000.00 

30 จ่าย ด.ต.วุฒิรงค ์ อ าลอย  กดต.53 บา้นตาขุน 5,000.00 

31 จ่าย ร.ต.ต.ประยทุธ  ใจดี  ค่านอนรักษาพยาบาล บ านาญ 4,000.00 

32 จ่าย ด.ต.ภูเบศ  ห่อเพชร สวสัดิการ กดต.53 ต่างจงัหวดั 5,000.00 

33 จ่าย พ.ต.ท.วิทยา  พิทกัษ ์บิดานอนรักษาตวัในโรงพยาบาล บางมะเด่ือ 3,000.00 

34 จ่าย ด.ต.อรุณ  ชยัทิพย ์ ค่านอนรักาาพยาบาลบิดา บ่อผดุ 2,000.00 

35 จ่าย ร.ต.ท.ปานพนิิจ  ขวญัแกว้  ค่านอนรักษาพยาบาล บ านาญ 7,000.00 

36 จ่าย ด.ต.สมัพนัธ ์ พรหมทองแกว้  บิดาเสียชีวิต ต ารวจน ้ า 10,000.00 

37 จ่าย ส.ต.ท.กฤษณะ  บุญยนิ  ค่านอนรักษาพยาบาลบุตร บ่อผดุ 3,000.00 

38 จ่าย ด.ต.หญิง รุ่งอรุณ  สินโพธ์ิ  ค่านอนรักษาพยาบาล เมือง 1,000.00 

39 จ่าย ด.ต.ภีภทัท ์จรพทัลุง  กดต.53 ต่างจงัหวดั 5,000.00 

40 จ่าย ด.ต.โกศล  บุญเกษม บิดาเสียชีวิต นปพ. 10,000.00 

41 จ่าย ด.ต.สมพร  ทองเสน บิดานอนรักษาพยาบาล ต่างจงัหวดั 3,000.00 

42 จ่าย ด.ต.ไพโรจน ์ ทิมแกว้ สวสัดิการ กดต.53 เคียนซา 5,000.00 

43 จ่าย ด.ต.หญิง สุพตัรา   ปาละกุล  ค่ารักษาพยาบาลบุตร ขุนทะเล 3,000.00 

44 จ่าย ด.ต.ณัฐพงศ ์ ขอจุลซว้น กดต.53 ท่าชนะ 5,000.00 

45 จ่าย ด.ต.อนุสรณ์  เสมอภาค  กดต.53 นปพ. 5,000.00 

46 จ่าย ร.ต.ต.วิสูตร  บุตรมาตา  กดต.53 ศพฐ.8 5,000.00 

47 จ่าย ด.ต.ประทีป  พวงแกว้ - ท่าชี สวสัดิการ กดต.53 ท่าชี 5,000.00 

48 จ่ายดต.หญิงหญิง สุภาภรณ์  เรืองทอง นอนรักษาตวัในโรงพยาบาล ดอนสกั 4,000.00 

49 จ่าย ด.ต.ธนวฒัน ์ อนนัตว์ฒันาศกัด์ิ นอนรักษาตวัในโรงพยาบาล ต่างจงัหวดั 3,000.00 

50 จ่าย ด.ต.ศิริวฒัน ์ ญาณสูตร บุตรนอนรักษาตวัในโรงพยาบาล เมือง 1,000.00 

51 จ่าย ด.ต.กษิด์ิเดช  วิชยัดิษฐ ์สวสัดิการ กดต.53 กาญจนดิษฐ ์ 5,000.00 

52 จ่าย ส.ต.ท.ธีระวฒัน ์ อ่อนจนัทร์ ภรรยานอนรักษาตวัในโรงพยาบาล เมือง 2,500.00 

53 จ่าย ส.ต.ท.ธีระวฒัน ์ อ่อนจนัทร์ รับขวญัทายาทใหม่ เมือง 1,000.00 

54 จ่าย ร.ต.อ.ธรรมนูญ  พลอยแกว้ นอนรักษาตวัในโรงพยาบาล บ านาญ 7,000.00 

55 จ่าย พ.ต.ท.ประว ี อินทพฒัน์  ค่านอนรักษาพยาบาล บ านาญ 10,000.00 

56 จ่าย ร.ต.อ.คณิศร  วลัลภานุรัตน ์ ค่านอนรักษาพยาบาล ต่างจงัหวดั 2,000.00 

57 จ่าย ด.ต.เอกชยั  สงพฒัน์แกว้  ค่านอนรีกษาพยาบาล กาญจนดิษฐ ์ 7,000.00 

58 จ่าย พ.ต.ท.ณภาคย ์ ปรางนาคี  บิดาเสียชีวิต อก.ภ.8 10,000.00 
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ล าดบั รายการ สงักดั จ านวนเงิน 

59 จ่าย ด.ต.ประภาส  พนูทอง สวสัดิการ กดต.53 บางมะเด่ือ 5,000.00 

60 จ่าย ร.ต.ต.เกรียงไกร  ศรีสุวรรณ นอนรักษาตวัในโรงพยาบาล บ านาญ 10,000.00 

61 จ่าย ด.ต.อุทยั  วิสมิตะนนัท ์นอนรักษาตวัในโรงพยาบาล ศฝร.ภ.8 5,000.00 

62 จ่าย ร.ต.ท.เจริญพร  คุม้จัน่  ค่านอนรักษาพยาบาล ต่างจงัหวดั 10,000.00 

63 จ่าย ร.ต.อ.จ  าลอง  ยีภิ่ญโญ มารดานอนรักษาตวัในโรงพยาบาล บ านาญ 1,500.00 

64 จ่าย ด.ต.สุริยา  เป็งใจ นอนรักษาตวัในโรงพยาบาล บ านาญ 6,000.00 

65 จ่าย ร.ต.ต.วรรณกิจ  ภิรมยส์มบติั  ค่านอนรักษาพยาบาล บ านาญ 10,000.00 

66 จ่าย ร.ต.ต.ธเนศ  พงศจ์นัทร์เสถียร สวสัดิการ กดต.53 ศฝร.ภ.8 5,000.00 

67 จ่าย ด.ต.ณัฐพงศ ์ แท่นนิล สวสัดิการ กดต.53 ขุนทะเล 5,000.00 

68 จ่าย ด.ต.หญิงกาญจนา  ทองวุ่น รักษาพยาบาลของบิดา ต ารวจน ้ า 3,000.00 

69 จ่าย ร.ต.ท.โสภณ  ปิลวาสน์  ค่านอนรักษาพยาบาล บ านาญ 9,000.00 

70 จ่าย ด.ต.สราวุธ  พลธา  ค่านอนรักษาพยาบาล ต ารวจน ้ า 2,000.00 

71 จ่าย ด.ต.หญิงสมใจ  รุ่งเรืองรัตน ์ สวสัดิการ กดต.53 กก.สส 5,000.00 

72 จ่าย ร.ต.อ.จรัญ  ช่วยแกว้  ค่านอนรักษาพยาบาล เมือง 2,000.00 

73 จ่าย  พ.ต.ต.สุนทร  ประตูใหญ่ ค่านอนรักษาพยาบาล เมือง 10,000.00 

74 จ่าย ด.ต.ชยัชาญ  ศกัดา  ค่านอนรักษาพยาบาล คีรีรัฐนิคม 3,000.00 

75 จ่าย ร.ต.อ.สมจิตต ์ จ่าทอง นอนรักษาตวัในโรงพยาบาล บ านาญ 9,000.00 

76 จ่าย พ.ต.ท.สิทธิศกัด์ิ  เหลก็ชูชาติ  ค่านอนรักษาพยาบาล ต่างจงัหวดั 10,000.00 

77 จ่ายค่าเบ้ียประกนักลุ่มโควิด -19 บ.อาคเย ์ประกนัภยั จ  ากดั บ.อาคเนย ์ 2,037,437.00 

78 จ่าย ส.ต.อ.ชรัฏฐก์รณ์  สการันต ์ ค่านอนรักษาพยาบาล บ่อผดุ 2,000.00 

79 จ่าย พ.ต.ท.สุภาษิต  แสงจนัทร์  ค่านอนรักษาพยาบาล บ านาญ 1,000.00 

   รวม  79  รายการ   2,429,437.00 
 
 
 

ทุนเพื่อสวสัดิการแก่สมาชิกยกมา   31  มีนาคม 2564            8,492,877.89 บาท 
       ใช้ไป   ตั้งแต่วนัท่ี 1–3  เมษายน 2564                                      2,429,437.00 บาท 

  คงเหลอื   30  เมษายน  2564                             6,063,440.89 บาท  
    จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ. 

มตทิี่ประชุม        รับทราบ 
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4.7  เร่ืองการจ่ายเงินทุนสาธารณประโยชน์ 
เลขานุการฯ  ในเดือน  เมษายน 2564   สหกรณ์ไดจ่้ายเงินทุนสาธารณประโยชน์  จ  านวน    6   รายการ 
 

ล าดบั รายการ สงักดั จ านวนเงิน 

1 จ่าย พวงหรีดบิดา พ.ต.ท.ณภาคย ์ ปรางนาคี ตม.สฎ. 800.00 

2 จ่ายค่าพวงหรีดบิดา ด.ต.สมัพนัธ ์ พรหมทองแกว้ ต ารวจน ้ า 800.00 

3 จ่ายด.ต.สุพจน ์ ด าคุม้ พวงหรีดบิดา กาญจนดิษฐ ์ 800.00 

4 จ่ายด.ต.วีระศกัด์ิ  เชาวเลิศ ค่าพวงหรีดมารดา ศฝร.ภ.8 800.00 

5 จ่ายค่าหรีดมารดา ร.ต.อ.อาดูล  หมายปาน ท่าชนะ 800.00 

6 จ่ายเงินสนบัสนุนประกนั โควดิ 19 ภจว.สฎ ภ.จว.สฎ. 10,000.00 

   รวม  6   ราย   14,000.00 
 
 

 

ทุนสาธารณประโยชน์  ยกมา   31  มีนาคม  2564           524,106.75      บาท 
ใช้ไป   ตั้งแต่  1– 30  เมษายน 2564                14,000.00       บาท 
 คงเหลอื   30  เมษายน 2564                    510,106.75       บาท 

    จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ. 
มตทิี่ประชุม      รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 5.8  เร่ืองรับทราบการสรุปรายละเอยีดงบการเงิน   

ผู้จดัการ เสนอว่าในเดอืน เมษายน  2564  ซ่ึงได้สรุปรายละเอยีดงบการเงินประจ าเดือนอย่างย่อ ดงันี ้

 งบดุล      

สินทรัพย์      เมษายน   2564   เมษายน   2563  
 เงินสดและเงินฝากธนาคาร           52,404,869.51            66,234,370.61   
 เงินฝากสหกรณ์อ่ืน            18,332,407.08            39,551,909.48   
 เงินลงทุน           564,193,000.00          552,185,000.00   
 ลกูหน้ีระยะสั้น+ระยะยาว     8,141,470,305.99      7,532,422,140.51   
 ท่ีดินอาคารและอุปกรณ์            20,064,144.39            20,247,316.93   
 สิทธิการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์                           40.73                      1,041.41   
 สินทรัพยอ่ื์น ๆ                  347,064.93                  332,100.77   

 รวมสินทรัพย์      8,796,811,832.63      8,210,973,879.71   

หนีสิ้น       

 เงินรับฝาก       3,872,664,671.07      2,815,105,213.96   
 เงินกูย้มืภายนอก      1,308,313,200.00      2,011,400,000.00   
 หน้ีสินอ่ืน ๆ            13,516,739.42            15,137,210.21   

 รวมหนีสิ้น      5,194,494,610.49      4,841,642,424.17   

ทุน       
 ทุนเรือนหุน้      3,187,198,700.00      2,997,674,330.00   
 ทุนส ารอง           270,632,721.51          245,366,911.49   
 ทุนสะสมตามขอ้บงัคบั  อ่ืน ๆ           19,650,111.46            20,433,649.21   
 ก าไรสุทธิ           124,835,689.17          105,856,564.84   
 รวมทุน       3,602,317,222.14      3,369,331,455.54   

 รวมหนีสิ้นและทุน      8,796,811,832.63      8,210,973,879.71   

 งบก าไรขาดทุน     

     สะสม   เดือนนี ้ % 
 รายได ้           264,691,945.17            38,364,795.20  100.00 
 ค่าใชจ่้าย           139,856,256.00            19,034,890.27  49.61 

 ก าไรสุทธิ           124,835,689.17            19,329,904.93  50.39 

 ซ่ึงรายละเอียดต่าง ๆ ของงบการเงินตามเอกสารท่ีแนบ   

  จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ   

มตทิี่ประชุม       รับทราบ  
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เร่ืองแถลงรายการ รับ – จ่าย ของสหกรณ์และงบการเงนิประจ าเดือน  เมษายน  ดงันี ้
 

รายการ 
 มีนาคม  2564  เมษายน  2564 

รายจ่าย รายรับ รายจ่าย รายรับ 

        เงินสดคงเหลือยกมาจากวันก่อน .00 88,192.79 .00 55,725.89 

        ธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย)์ สฎ 11,000.00 9,480.83 .00 11,426.49 

        ธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย)์ ศรีวิชยั 331,834,603.72 301,456,826.35 227,182,860.24 256,785,837.35 

        ธนาคารกสิกรไทย(ออมทรัพย)์โลตสั 182,500.00 .00 6,901,900.00 6,837,437.00 

        ธนาคารออมสิน(ออมทรัพย)์สฎ. .00 .00 400,000.00 .00 

        ธนาคารทหารไทย (ออมทรัพย)์ 31,100,000.00 31,600,000.00 7,200.00 .00 

ธนาคารยโูอบี(ออมทรัพย)์ .36 1,000.36 .00 .00 

ธนาคารยโูอบี(รายวนั) .00 10,000.00 .00 .00 

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

        เงินกูฉุ้กเฉิน 75,296,634.50 57,331,848.25 71,996,419.50 62,311,977.25 

สวสัดิการยมืเงิน 100,000.00 100,000.00 50,000.00 .00 

        เงินกูส้ามญั 275,700,588.25 271,761,823.29 352,096,900.25 332,209,541.98 

        เงินกูส้ามญั-อาวุธปืน 49,900.00 278,811.50 57,360.00 405,962.50 

        เงินกูส้ามญั - เพื่อการศึกษา 10,000.00 2,740.00 .00 2,740.00 

        เงินกูพ้ิเศษเพื่อการเคหะ .00 1,012,703.25 .00 152,023.00 

        เงินกูพ้ิเศษเพื่อความมัน่คง 2,200,000.00 1,306,577.00 .00 3,020,057.00 

        เงินกูส้ามญั-ประกนัชีวิต 4,000.00 3,206,651.50 1,600.00 3,105,528.50 

        เงินกูส้ามญั-ประกนัอคัคีภยั .00 1,005.13 .00 .00 

       ลูกหน้ีขาดสมาชิกภาพ .00 4,541.75 .00 2,264.25 

       เงินกูพ้ิเศษเพื่อช าระหน้ีสถาบนัการเงินอื่น 690,400.00 34,616.00 .00 43,968.00 

       เงินกูส้ามญัผูป้ระสบภยัโควิด 19 11,520,000.00 3,385,202.75 7,405,000.00 2,038,559.75 

       เงินกูส้ามญัประกอบอาชีพเสริม .00 .00 33,225,600.00 .00 

        เคร่ืองเขียนแบบพิมพ์ 37,000.00 .00 1,596.00 .00 

        เงินทดรองจ่าย 158,900.00 21,900.00 232,060.00 342,890.00 

       สหกรณ์ออมทรัพยรุ่์งเรือง จ ากดั .00 .00 793.15 .00 

      สหกรณ์ออมทรัพยค์รูสุราษฎร์ธานี จ ากดั .00 .00 30,030,654.13 30,000,000.00 

       สหกรณ์ออมทรัพยโ์รงพยาบาลทกัษิณ จ ากดั 722.20 .00 1,578.96 .00 

       สหกรณ์ออมทรัพยต์  ารวจชุมพร จ ากดั 1,472.89 .00 1,304.45 .00 

        เงินฝากออมทรัพย ์ 25,426,167.81 26,261,052.44 12,013,608.46 13,366,752.01 

        เงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษ 101,860,076.00 65,575,234.66 32,541,705.46 67,222,131.12 

        เงินฝากประจ า 12 เดือน 81,531,380.84 106,531,380.84 1,392,356.15 31,392,356.15 

        เงินฝากออมทรัพยท์วีทรัพย ์ .00 2,308,660.27 365,000.00 .00 
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        เงินฝากสะสมรายเดือน 24 เดือน 26,400.00 49,000.00 600,000.00 49,000.00 

        เงินฝากประจ า 24 เดือน 4,555,002.75 87,555,002.75 24,085,123.28 11,085,123.28 

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

        ตัว๋สัญญาใชเ้งินแลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ .00 .00 280,000,000.00 280,000,000.00 

      เงินกู ้สอ.โรงพยาบาลต ารวจระยะยาว 3,340,000.00 .00 3,340,000.00 .00 

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

        เงินรอจ่ายคืน 748,521.28 700,025.97 1,242,275.25 1,455,332.93 

        เงินรอตรวจสอบ 328,023.86 .00 .00 .00 

        เงินรอน าส่ง-สหกรณ์ต่างจงัหวดั 2,622,985.65 2,622,985.65 2,797,305.74 2,797,305.74 

        เงินรอน าส่ง-ค่าประกนัอคัคีภยั .00 651.63 5,970.60 2,605.45 

ดอกเบ้ียจ่ายคา้งจ่าย 21,888.24 .00 21,145.01 .00 

        ภาษีเงินไดห้กั ณ ที่จ่ายคา้งจ่าย 665.35 2,584.10 2,584.10 659.20 

        เงินสมทบกองทุนประกนัสังคมคา้งจ่าย        956.00  956.00       956.00  9,559.00 

        เงินรอน าส่ง-ค่าประกนัชีวิต 150,247.31 66,707.48 574,184.75 558,164.99 

        เงินค่าสินไหม-รอจ่าย 2,700,000.00 2,700,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 

        เงินบริจาคช่วยเหลือสมาชิกถูกออกจากราชการ 1,237,123.12 235,400.00 .00 358,100.00 

        เงินรอช าระหน้ี .00 5,000.00 .00 7,000.00 

        ทุนเรือนหุน้ 599,000.00 17,714,350.00 2,535,000.00 16,328,480.00 

ทุนส ารอง .00 306,226.39 .00 .00 

        ทุนสาธารณะประโยชน์ 17,400.00 .00 14,000.00 .00 

ทุนศึกษาอบรม 18,880.20 .00 7,848.22 .00 

        ทุนเพื่อสวสัดิการแก่สมาชิก 928,680.00 13,580.00 2,429,437.00 .00 

        ดอกเบ้ียรับเงินใหกู้ ้ 403,559.75      43,074,411.00  397,252.00   38,716,284.51  

        ดอกเบ้ียรับเงินฝาก .00 2,195.45 .00 34,330.69 

        ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ .00 1,500.00 .00 2,200.00 

        รายไดอ้ื่น ๆ .00 4,598.00 .00 4,232.00 

        ค่าธรรมเนียมออกสมุดเงินฝาก .00 1,150.00 .00 900.00 

        ค่าธรรมเนียมถอนเงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษ .00 965.00 .00 4,100.00 

        ค่าธรรมเนียมเงินกูพ้ิเศษ .00 7,461.85 .00 .00 

        ดอกเบ้ียจ่ายเงินฝากออมทรัพย ์ 1,545,400.01 7,742.23 37.26 .00 

        ดอกเบ้ียจ่ายเงินฝากประจ า 6,086,383.59 .00 5,477,479.43 .00 

        ดอกเบ้ียจ่ายเงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษ 5,163,637.82 .00 4,540,156.68 .00 

        ดอกเบ้ียจ่ายเงินกูชุ้มนุมระยะสั้น     1,458,739.73  .00    1,272,328.77  .00 

ดอกเบ้ียจ่ายเงินฝากออมทรัพยท์วีทรัพย ์ 2,308,660.27 13,166.75 .00 .00 

ดอกเบ้ียจ่ายเงินฝากสะสมรายเดือน 1,290.10 979.26 29,106.85 21,145.01 
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        ดอกเบ้ียจ่ายตัว๋สัญญาใชเ้งินแลนดแ์อนดเ์ฮาส์ 856,109.57 .00 816,219.20 .00 

       ดอกเบ้ียจ่ายเงินกู ้สอ.โรงพยาบาลต ารวจระยะยาว 531,251.40 .00 460,790.14 .00 

        ดอกเบ้ียจ่ายเงินกูชุ้มนุมโครงการพิเศษ 5 1,164,383.38 .00 924,657.29 .00 

        เงินเดือนเจา้หนา้ที ่ 489,320.00 .00 489,320.00 .00 

        เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม 5,735.00 .00 5,735.00 .00 

        ค่าปรับปรุงพฒันาอาคารสถานที ่ .00 .00 16,210.00 .00 

        ค่าซ่อมแซมปรับปรุงอาคารส านกังาน 11,000.00 .00 .00 .00 

        ค่าซ่อมบ ารุงครุภณัฑ์ 17,690.00 .00 910.50 .00 

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

        ค่ารับรองสมาชิก 2,022.30 .00 6,937.00 .00 

        ค่าสวสัดิการแก่สมาชิก 4,279,999.00 .00 4,500,001.00 .00 

        ค่าตอบแทน 149,000.00 .00 146,000.00 .00 

        เบ้ียประชุมกรรมการ 23,500.00 .00 35,500.00 .00 

        ค่าใชจ่้ายทัว่ไป 22,476.50 .00 7,165.00 .00 

        ค่าธรรมเนียมธนาคาร 6,723.86 .00 7,519.89 .00 

        ค่าเบ้ียเลี้ยง 2,400.00 .00 2,900.00 .00 

        ค่าใชจ่้ายด าเนินคดี 4,204.80 .00 .00 .00 

        ค่าไฟฟ้า 9,480.83 .00 11,426.49 .00 

        ค่าโทรศพัท ์ 4,002.15 .00 3,963.36 .00 

        ค่าน ้าประปา 223.63 .00 345.61 .00 

        ค่าธรรมเนียมไปรษณีย  ์ 16,201.00 .00 12,797.00 .00 

        ค่าใชจ่้ายเกี่ยวกบัยานพาหนะ 5,600.00 .00 2,857.75 .00 

        ค่าตอบแทนนกัศึกษาฝึกงาน 5,900.00 .00 .00 .00 

        ค่าน ้ามนั 9,820.00 .00 5,460.00 .00 

        ค่าของใชส้ านกังาน 2,368.00 .00 12,051.00 .00 

       ค่าใชจ่้ายตามแผนกลยทุธ์ 26,631.00 .00 251,690.00 .00 

        ค่าเช่าและพฒันาเวบ็ไซด ์ 12,000.00 .00 .00 .00 

        ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 2,838.56 .00 3,700.06 .00 

ค่าพาหนะ 2,020.00 .00 .00 .00 

        เงินสดคงเหลือยกไปวันต่อไป 55,725.89 .00 60,387.06 .00 

รวม 1,027,376,888.47 1,027,376,888.47 1,162,241,701.04 1,162,241,701.04 
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4.9  เร่ืองรับทราบสภาพสมาชิกคงเหลอื 
เลขานุการฯ     เสนอว่า ณ  วนัส้ินเดือน เมษายน  2564    มจี  านวนสมาชิกคงเหลือจ านวน   4,698 ราย 
                        ตามรายละเอียด  ดงัน้ี  

รายการ 
จ านวนสมาชิก 

สามญั / คน สมทบ / คน 
ยอดยกมา  ณ  31  มีนาคม 2564 4,056 623 

รับเขา้ใหม่ระหว่างเดือน   22 1 

  -   ลาออกระหว่างเดือน – โอนออก- พน้สภาพ –เสียชีวิต    4 - 

คงเหลือ ณ ส้ินเดือน  เมษายน 2564 4,074 624 

รวมทั้งส้ิน 4,698 

      จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ 
มตทิี่ประชุม      รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่  5  เร่ืองเพือ่พจิารณา 
5.1  เร่ืองรับสมคัรสมาชิกสมทบเข้าใหม่ 
เลขานุการฯ    เสนอในเดือน เมษายน 2564  มีผูย้ืน่ความจ านงขอสมคัรเขา้เป็นสมาชิกสมทบ    1  ราย ไดแ้ก่ 
 

ล าดบั ทะเบียน  ช่ือ -สกุล อาย ุ ท่ีอยู ่ ผูรั้บรอง/ทายาท 

1 11211 นายสุริยพงศ ์ สุขภิมนตรี 32  อ.พุนพิน   จ.ส.ฎ. บุตร ร.ต.ต.ศรัณย ู สุขภิมนตรี 

            
 

                                 จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
มตทิี่ประชุม      อนุมติัรับเขา้เป็นสมาชิกสมทบ  1  ราย  
 
5.2  เร่ืองรับสมคัรสมาชิกสามญัเข้าใหม่ 
เลขานุการฯ     เสนอว่าในเดือน  เมษายน 2564    มีผูย้ืน่ขอสมคัรเขา้เป็นสมาชิกสามญั  จ  านวน    2  ราย 
                         ซ่ึงไดต้รวจสอบเอกสารครบถว้นและถกูตอ้งตามระเบียบแลว้   ดงัน้ี 
 

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

1 11212 ส.ต.อ.สนธยา จรงคห์นู พนม 15,800 1,000 ยะลา 325,600 910,922.86 

2 11190 ส.ต.อ.ปิยพงษ ์ ฉุน้เขา ดอนสัก 15,200 1,000 ปัตตานี     

   รวม  2  รายการ 2,000       
 

 

    จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
มตทิี่ประชุม       อนุมติัรับเขา้เป็นสมาชิกสามญั  2  ราย 
 
5.3  เร่ืองขอโอนสภาพสมาชิกระหว่างสหกรณ์ 
เลขานุการฯ  ดว้ยในเดือน เมษายน 2564   มีสมาชิกประสงคข์อโอนสภาพสมาชิกเขา้   1  ราย     
  

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

1 10829 ด.ต.ภรภทัร  เมืองชู ตม.สฎ. 472,000 969,232.97 ต ารวจน ้า  - 

1. ธ.อาคารสงเคราะห ์ 2,968146.- ปกติ / 2.ธ.ธนชาต 136,530.-ปกติ / 3. ธ.อาคารสงเคราะห์ 1,051,625.- ปกติ  

  
 

 

 

                                          จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
มตทิี่ประชุม     อนุมติัรับโอนสภาพ  1  ราย 
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 5.4  เร่ืองสมาชิกลาออกจากสหกรณ์ 
เลขานุการฯ เสนอว่าในเดือน  เมษายน  2564     มีสมาชิกขอลาออกจากสหกรณ์ฯ  2  ราย   

1. พ.ต.ท.กูเ้กียรติ  พิมพากุล  ทะเบียนสมาชิกเลขท่ี 07902 สงักดั สมาชิกต่างจงัหวดั  
ขอลาออกเน่ืองจากไปเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยต์  ารวจกระบ่ี จ  ากดั มีทุนเรือนหุน้ 
597,200.-บาท   มีหน้ีเงินกู ้ 1,426,876.-บาท หน้ีส่วนต่าง สหกรณ์ออมทรัพยก์ระบ่ี จ  ากดั 
จะโอนเงินมาปิดหน้ี 

2. พ.ต.ต.วชิระสมัพนัธ ์ ปอย ี ทะเบียนสมาชิกเลขท่ี 06330  สงักดั สมาชิกต่างจงัหวดั 
ขอลาออกเน่ืองจากยา้ยไปปฎิบติังานส านกังานก าลงัพล มทุีนเรือนหุน้ 411,390.-บาท 
มีหน้ีเงินกู ้ 246,239.75 บาท  ไม่ติดภาระค ้าประกนั 

     จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
มตทิี่ประชุม       อนุมติัใหล้าออกไดท้ั้ง 2 ราย 

5.5  เร่ืองสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพ 
เลขานุการฯ เสนอว่าในเดือน  เมษายน  2564    ไดม้ีสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพ  3 ราย  คือ 

1. ด.ต.อ  านาจ  ทิมมณี  เลขทะเบียน   10683  สงักดั  สภ.เมืองฯ 
   เน่ืองจากเสียชีวิต  เป็นสมาชิก  19  ปี 11  เดือน  มีรายละเอียดดงัน้ี 
   -  มีทุนเรือน  507,000.-บาท 

    -  มีหน้ีเงินกูร้วมทุกสญัญา   3,577,874.-  บาท 
   -  ไดรั้บสวสัดิการ    1,300,000.-บาท 
    -  มีกรมธรรมป์ระกนัชีวิต   1,500,000.-บาท 
    -  เม่ือน าเงินต่างๆมาหกัลบหน้ีแลว้  มีหน้ีคงคา้งอีก 270,874.- บาท 

      จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
มตทิี่ประชุม      อนุมติัใหพ้น้สภาพสมาชิกโอนทุนเรือนหุน้ช าระหน้ี และหน้ีส่วนท่ีเหลือแจง้ทายาทและ 
                          ผูค้  ้าประกนัทราบ 
            2. ด.ต.นิโรจน์  อุ่มแกว้   เลขทะเบียน   02936  สงักดั  ขา้ราชการบ านาญ 
   เน่ืองจากเสียชีวิต  เป็นสมาชิก  35  ปี 7  เดือน  มีรายละเอียดดงัน้ี 
    -  มีทุนเรือน  765,100.-บาท 
    -  มีหน้ีเงินกูร้วมทุกสญัญา   59,747.50  บาท 
   -  ไดรั้บสวสัดิการ    1,500,000.-บาท 
    -  ไมม่ีกรมธรรมป์ระกนัชีวิต   
    -  เม่ือน าเงินต่างๆมาหกัลบหน้ีแลว้  มีเงินคงเหลือคืนแก่ทายาทประมาณ 2,205,352.50 บาท 

      จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
มตทิี่ประชุม      อนุมติัใหพ้น้สภาพสมาชิกโอนทุนเรือนหุน้ช าระหน้ีจ่ายเงินกองทุนฯท่ีเหลือคืนแก่ทายาท 
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3. พ.ต.ท.อุทยั  โชติมณี เลขทะเบียน   08678 สงักดั  สมาชิกต่างจงัหวดั 

   เน่ืองจากเสียชีวิต  เป็นสมาชิก  10  ปี 7  เดือน  มีรายละเอียดดงัน้ี 
   -  มีทุนเรือน  499,200.-บาท 

    -  มีหน้ีเงินกูร้วมทุกสญัญา   1,543,829  บาท 
   -  ไดรั้บสวสัดิการ    1,200,000.-บาท 
    -  ไม่มีกรมธรรมป์ระกนัชีวิต   1,200,000.-บาท 
    -  เม่ือน าเงินต่างๆมาหกัลบหน้ีแลว้  มีเงินคงเหลือคืนแก่ทายาทประมาณ 1,355,371.- บาท 

      จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
มตทิี่ประชุม      อนุมติัใหพ้น้สภาพสมาชิกโอนทุนเรือนหุน้ช าระหน้ีจ่ายเงินกองทุนฯท่ีเหลือคืนแก่ทายาท 

 5.6  เร่ืองสมาชิกผดินดัค่างวดช าระหนี ้
เลขานุการฯ ดว้ยมีสมาชิกผดินดัช าระหน้ีและยงัคงคา้งส่งค่างวด  ประจ าเดือน เมษายน 2564  ดงัน้ี 
  1. สงักดัสมาชิกในจงัหวดั          จ  านวน    4  ราย 
  2. สงักดัสมาชิกต่างจงัหวดั         จ  านวน   10 ราย 
  3. สงักดั ขา้ราชการบ านาญ         จ  านวน     3 ราย 
   4. สงักดั สมาชิกสมทบ            จ  านวน     3 ราย  

    จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
มตทิี่ประชุม   สมาชิกราย ร.ต.อ.ชยทุธภณร์  อคัรกุล  ใหม้าปรับสภาพหน้ี/ สมาชิก รายร.ต.อ.ชายนพลช ์ หสัเกิด 
                       ใหท้ าหนงัสือไปหกัท่ีกองบงัคบัการท่องเท่ียว /ราย พ.ต.ท.ชนนัท ์ เมฆฉาย ใหท้ าหนงัสือทวงหน้ีและ 
            ขอหกัเพ่ิม และรายอ่ืนๆใหติ้ดตามอยา่งเคร่งครัด 
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5.7   เร่ืองพจิารณาจ่ายเงนิกู้พเิศษ  
  เลขานุการฯ       ในเดือน   เมษายน 2564   มีสมาชิกยืน่ขอกูพิ้เศษใชห้ลกัทรัพยค์  ้าประกนั  จ  านวน  1 ราย  ดงัน้ี 
 

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

1 พ.ต.ต.ไพรินทร์  รักบ ารุง 50 41,250 4,000 400,400 220,000               -  - 3,600,000 2,000,000 16,600/179 

 132/38 หมู่ 6 หมู่บา้นเอกไพลิน  ซ.บางใหญ่ 12    ต.มะขามเต้ีย   อ.เมืองฯ  จ.สุราษฎร์ธานี  

        จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา                                                      
          มตทิี่ประชุม       มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัเงินกู ้จ  านวน 2,000,000.-บาท 
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5.8  เร่ืองขอเชิญ ประชุม/อบรม/สัมมนา  
เลขานุการฯ  1. ดว้ยมีหนงัสือจาก  ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยไ์ทย ไอซีที จ  ากดั ขอเชิญประชุมใหญ่ ประจ าปี2564 
   ในวนัเสาร์ท่ี 7 สิงหาคม 2564 เวลา 08.00-12.00 น. ณ หอ้งประชุม 1 ชั้น 4 อาคารส านกังาน 
   สหกรณ์ออมทรัพยก์รมป่าไม ้จ  ากดั 

     จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
มตทิี่ประชุม        แต่งตั้งประธานฯเป็นผูแ้ทนเขา้ประชุม 

5.9  เร่ืองประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เร่ือง ก าหนดอตัราดอกเบีย้เงินรับฝากของสหกรณ์ 
เลขานุการฯ        ดว้ยนายทะเบียนสหกรณ์ไดอ้าศยัอ  านาจตามมาตรา 46 (5) แห่งพระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ.2542 

และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม ไดอ้อกประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เร่ืองก าหนดก าหนดอตัราดอกเบ้ียเงินรับ
ฝากของสหกรณ์ ลงวนัท่ี 29 เมษายน 2564 โดยใหส้หกรณ์และชุมนุมสหกรณ์ทุกประเภท ก  าหนด
ก าหนดอตัราดอกเบ้ียเงินรับฝากของสหกรณ์ ไดไ้ม่เกินร้อย 4 ต่อปี โดยใหมี้ผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 
1 กรกฎาคม 2564 เป็นตน้ไป  

    จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา                                                     
มตทิี่ประชุม       ใหด้  าเนินการก าหนดอตัราดอกเบ้ียเงินรับฝากใหเ้ป็นไปตามประกาศของนายทะเบียนสหกรณ์ 
 

5.10  เร่ืองก าหนดอตัราดอกเบีย้เงินรับฝากจากสมาชิก  
เลขานุการฯ   เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของนายทะเบียนสหกรณ์ ลงวนัท่ี 29 เมษายน 2564  เร่ือง การก าหนด 

อตัราดอกเบ้ียเงินรับฝากของสหกรณ์  โดยให้สหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์ทุกประเภทก าหนดอตัรา
ดอกเบ้ีย เงินรับฝากทุกประเภทได้ไม่เกินร้อยละ 4.00 ต่อปี  จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อก  าหนด  
 อตัราดอกเบ้ียเงินรับฝากจากสมาชิก 

     จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
มตทิี่ประชุม      เห็นชอบก าหนดอตัราดอกเบ้ียเงินรับฝากจากสมาชิกไวด้งัน้ี 

                1. เงินฝากออมทรัพย ์    อตัราร้อยละ  3.15  บาท/ปี 
2. เงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษ   อตัราร้อยละ  3.50  บาท/ปี 
3. เงินฝากออมทรัพยท์วีทรัพย ์   อตัราร้อยละ  3.25  บาท/ปี 
4. เงินฝากออมทรัพยส์ะสมทรัพย ์24 เดือน    อตัราร้อยละ  3.40  บาท/ปี 
5. เงินฝากประจ า  12  เดือน   อตัราร้อยละ  3.50  บาท/ปี 
6. เงินฝากประจ า  24  เดือน    อตัราร้อยละ  3.90  บาท/ปี 

  7. เงินฝากออมทรัพยเ์พื่อการศกึษา   อตัราร้อยละ  3.90  บาท/ปี 
    ทั้งน้ี ตั้งแต่วนัท่ี   1  มิถุนายน  2564   เป็นตน้ไป   
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5.11  เร่ืองก าหนดอตัราดอกเบีย้เงินรับฝากจากสมาชิกสมทบ  
เลขานุการฯ   เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของนายทะเบียนสหกรณ์ ลงวนัท่ี 29 เมษายน 2564  เร่ือง การก าหนด  

อตัราดอกเบ้ียเงินรับฝากของสหกรณ์  โดยให้สหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์ทุกประเภทก าหนดอตัรา
ดอกเบ้ีย เงินรับฝากทุกประเภทได้ไม่เกินร้อยละ 4.00 ต่อปี  จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อก  าหนด  
 อตัราดอกเบ้ียเงินรับฝากจากสมาชิกสมทบ 

     จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
มตทิี่ประชุม      เห็นชอบก าหนดอตัราดอกเบ้ียเงินรับฝากจากสมาชิกสมทบไวด้งัน้ี 
  1. เงินฝากออมทรัพย ์    อตัราร้อยละ  2.85  บาท/ปี 

2. เงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษ   อตัราร้อยละ  3.25 บาท/ปี 
3. เงินฝากออมทรัพยท์วีทรัพย ์   อตัราร้อยละ  3.25  บาท/ปี 
4. เงินฝากออมทรัพยส์ะสมทรัพย ์24 เดือน    อตัราร้อยละ  3.30  บาท/ปี 
5. เงินฝากประจ า  12  เดือน   อตัราร้อยละ  3.40  บาท/ปี 
6. เงินฝากประจ า  24  เดือน    อตัราร้อยละ  3.50  บาท/ปี 

  

   ทั้งน้ี ตั้งแต่วนัท่ี    1  มิถุนายน  2564   เป็นตน้ไป   

5.12  เร่ืองขอไถ่ถอนโฉนดทีด่ิน  
เลขานุการฯ   ดว้ยมีสมาชิกขอไถ่ถอนโฉลดท่ีดินคืน จ  านวน 1 ราย ไดแ้ก่ 

1. ด.ต.ชชัชยั  วงษจิ์นดา  เลขทะเบียน  06568 สงักดั สภ.บา้นนาเดิม 
    ขอไถ่ถอนโฉนดท่ีดินเลขท่ี 8354  เน่ืองจากไดช้ าระหน้ีครบตามสญัญาแลว้ 
     จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
มตทิี่ประชุม      อนุมติัใหไ้ถ่ถอนได ้ 

ระเบียบวาระที่ 6.  เร่ืองอืน่ ๆ ตามแต่จะมผีู้เสนอ 
ผู้เสนอฯ        - ไม่มี - 
     จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ 
มตทิี่ประชุม        - ไม่มี- 

ระเบียบวาระที่ 7  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
เลขานุการฯ เสนอคณะกรรมการเพื่อรับรองรายงานการประชุมชุดท่ี 56  คร้ังท่ี  10  วนัท่ี  11  พฤษภาคม 2564 
       จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อรับรองรายงานการประชุม. 
มตทิี่ประชุม       รับรองรายงานการประชุมชุดท่ี 56  คร้ังท่ี  10  วนัท่ี  11  พฤษภาคม 2564 
 

เลิกประชุม  14.30  น. 
         
          (ลงช่ือ)ร.ต.อ.สุวิทย ์ มากดว้ง      ประธานในท่ีประชุม 
                      (ลงช่ือ)ด.ต.วรศกัด์ิ  ร่มโพธ์ิทอง  เลขานุการ/จดบนัทึก 


