รายงานประชุมคณะกรรมการดาเนินการ
ชุดที่ 56 ครั้งที่ 11/2564
วันพฤหัสบดี ที่ 10 มิถุนายน 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 องรับทราบผลการตรวจสอบบัญชีระหว่างปี
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 องพิจารณาจ่ายเงินกูพ้ ิเศษ
5.8 เรื่ องสมาชิกขอไถ่ถอนโฉนดที่ดิน
5.9 เรื่ องสมาชิกผิดนัดเงินยืม
5.10 เรื่ องขอพักชาระหนี้เนื่องจากลาออกจากราชการ
5.11 เรื่ องการเบิกค่าอาหารกรณี เจ้าหน้าที่ทางานนอกเวลาทาการ
5.12 เรื่ องฟ้ องดาเนินคดี สมาชิกราย ด.ต.ภาสกร บุญล่อง
5.13 เรื่ องการออกตรวจโครงการการให้เงินกูเ้ พื่อประกอบอาชีพเสริ ม
5.14 เรื่ องขอเชิญเข้าร่ วม “โครงการ ชสอ.รวมใจสหกรณ์ไทยสู ้ภยั โควิด-19” ปี 2564

5.15 เรื่ องการจัดทาซุ้มแสดงความยินดี กับ นสต. รุ่ น 12 ศฝร.ภ.8
5.16 เรื่ องขอเพิ่มวงเงินกู ้ ธ.แลนด์ แอนด์เฮ้าส์
5.17 เรื่ องขอรับเงินฝากของ สส.ชสอ.
5.18 เรื่ องขอเปิ ดบัญชีเงินฝาก ชสอ.ตร.
5.19 เรื่ องแก้ไขระเบียบว่าด้วย ทุนเพื่อสวัสดิการสมาชิก พ.ศ.2564
ระเบียบวาระที่ 6. เรื่ องอื่น ๆ ตามแต่จะมีผเู ้ สนอ
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่ องรับรองรายงานการประชุม
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รายงานประชุมคณะกรรมการดาเนินการ
ชุดที่ 56 ครั้งที่ 11/2564 วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจสุราษฎร์ธานี จากัด
*********************************************************
กรรมการร่ วมประชุม 11 คน ได้แก่
ประชุมในห้อง 10 คน ได้แก่
1. ร.ต.อ.สุวิทย์
2. ร.ต.ต.วรานนท์
3. ด.ต.จิรศักดิ์
4. ร.ต.อ.หญิงลภัส
5. พ.ต.ท.ธงชัย
6. ด.ต.ธเนศ
7. ด.ต.กฤษฎา
8. ด.ต.อรุ ณ
9. ด.ต.สุริยะ
10. ด.ต.วีระโชติ

มากด้วง
ประธานกรรมการ
รักษ์หนู
รองประธาน
เรื องเวช
รองประธาน
บุญเรื อง
เหรัญญิก
ทองใหญ่
กรรมการ
พงศ์จนั ทร์เสถียร กรรมการ
เตวิชชะนนท์ กรรมการ
เกิดแก้ว
กรรมการ
ด้วงคง
กรรมการ
อ่อนเอี่ยม
กรรมการ

ประชุมทาง วีดีโอคอล 1 คน ได้แก่
1. ด.ต.วรศักดิ์
ร่ มโพธิ์ทอง

เลขานุการ

ผูเ้ ข้าร่ วมประชุม 2 คน ได้แก่
1.นายประทักษ์
เพชรวาริ นทร์ ผูจ้ ดั การ
2.นางวรรณดี
ทองสง่า
หัวหน้าธุรการ
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

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่ องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานฯ
- เมื่อช่วงเช้าเวลา 10.00 น. ได้ประชุมแก้ไขปัญหาหนี้กบั ธนาคารออมสิน ซึ่งได้ขอ้ สรุ ป
ธนาคารออมสินได้ให้รายชื่อสมาชิกที่มีปัญหาหนี้เสีย จานวน 73 ราย จึงให้ทางธนาคารออมสิน
ตัดส่วนที่เป็ นดอกเบี้ย และค่าดาเนินการออกให้เหลือเฉพาะเงินต้น
- วันนี้ ด.ต.วรศักดิ์ฯ เลขานุการ ได้ประชุมทางวีดีโอคอล จึงขอแต่งตั้ง ด.ต.ธเนศฯ เป็ นเลขานุการ
ในที่ประชุมแทนในวันนี้
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2. เรื่องติดตามผลความก้าวหน้ า ตามมติทปี่ ระชุมครั้งก่อน
เลขานุการฯ 2.1 เรื่องติดตามสมาชิกที่ผดิ นัดชาระหนีแ้ ละยังคงค้างส่ งค่างวด ประจาเดือน เมษายน 2564
ฝ่ ายติดตามทวงหนี้ได้ติดตามอย่างเคร่ งครัดแล้ว ตามรายละเอียด ดังนี้(ตามเอกสารแนบ)
1. สังกัดสมาชิกในจังหวัด จานวน 4 ราย ติดตามได้ 1 ราย คงค้าง 3 ราย
2. สังกัดสมาชิกต่างจังหวัด จานวน 10 ราย ติดตามได้ 5 ราย คงค้าง 5 ราย
3. สังกัด ข้าราชการบานาญ จานวน 3 ราย ติดตามได้ - ราย คงค้าง 3 ราย
4. สังกัด สมาชิกสมทบ จานวน
3 ราย ติดตามได้ 2 ราย คงค้าง 1 ราย
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ
2.2 สมาชิกถูกบังคับคดี และล้มละลาย จานวน 17 ราย ดังนี้
2.1 สมาชิกล้มละลาย
2.1.1 ร.ต.ต.ศักดิ์ชาย ชาติแก้ว ได้เสียชีวติ เมื่อ 23 มิ.ย.2561
2.1.2 ด.ต.วินยั ช่วยผดุง
2.1.3 ด.ต.มีนา บุญมี
2.1.4 พ.ต.ท.อธิการ อัครกุล
2.1.5 พ.ต.ท.พเยา มณี รัตน์
2.1.6 ร.ต.อ.จงรัตน์ จางวาง
2.2 สมาชิกถูกพิทกั ทรัพย์
2.2.1 พ.ต.อ.ฉลอง ทองศรี สงั ข์
2.2.2 ด.ต.พินิจ วงศ์จินดา
2.2.3 ด.ต.คธายุทธ ชาตวิทยา
2.2.4 พ.ต.ท.ศิวนาถ ลอดคูบอน
2.2.5 ด.ต.ไพรวัลย์ วิไลวัลย์
2.2.6 ด.ต.สัญญา ไกรเจริ ญ
2.2.7 ร.ต.อ.ปฏิคม ละลา
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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
- สมาชิก ด.ต.คธายุทธ ชาตวิทยา กรมบังคับคดีนดั ประชุมเจ้าหนี้ วันที่ 22 มิถุนายน 2564
กรมบังคับคดีได้ขอเลื่อนประชุมออกไปก่อน ยังไม่มีกาหนด จะมีหนังสือแจ้งใทราบอีกครั้ง
- สมาชิกรายอื่นๆในเดือน พฤษภาคม 2564 ไม่มีการเคลื่อนไหว แต่อย่างใด
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

3
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องรับทราบเรื่องของหน่ วยงานที่เกีย่ วข้ อง
ผูเ้ สนอฯ

เลขานุการฯ

มติที่ประชุม

สานักงานสหกรณ์จงั หวัด
: ไม่ได้เข้าร่ วม
ผู้ตรวจสอบกิจการ
ผูต้ รวจสอบกิจการ พ.ต.ท.หญิงจินตนา สิทธิฤทธิ์ และ ร.ต.อ.นฤคม คุ่ยยกสุย ได้ดาเนินการ
ตรวจสอบเอกสารประจาเดือน พฤษภาคม 2564 จึงได้รายงาน ดังนี้
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ.
รับทราบ
ตามข้อเสนอแนะข้อ 3.2 เจ้าหน้าที่พสั ดุ มีในคาสัง่ ที่ 7 /2562 เรื่ องมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบในการ
ปฎิบตั ิงานแก่เจ้าหน้าที่ เรี ยบร้อยแล้ว
ตามข้อเสนอแนะข้อ 3.3 การนาส่งเงินปันผล-เฉลี่ยคืน ให้สานักงานบังคับคดี เจ้าหน้าที่ได้นาส่ง
ถูกต้องเรี ยบร้อยตามวันเวลาที่กาหนดทุกราย

รายงานการตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ ตารวจสุ ราษฎร์ ธานี จากัด
ประจาเดือน พฤษภาคม 2564
เรียน คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจสุราษฎร์ธานี จากัด
ตามที่ ที่ ป ระชุ มใหญ่ สามัญ ประจ าปี 2563ได้เลือ กตั้งให้ข ้าพเจ้า พ.ต.ท.หญิ ง จิ น ตนา สิ ท ธิ ฤทธิ์ และ
ร.ต.อ.นฤคม คุ่ยยกสุย เป็ นผูต้ รวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจสุราษฎร์ธานี จากัด ข้าพเจ้าพร้อมคณะได้เข้า
ตรวจสอบกิจการประจาเดือนพฤษภาคม 2564 จึงขอเสนอรายการที่ตรวจสอบ/ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะที่ควร
แก้ไขรายละเอียด 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 8-9/2564 วาระการประชุประจาเดือน10/2564
2.2 ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการสนับสนุนอุปกรณ์การปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ ตารวจฯ
รายละเอียด ดังนี้
2.2.1 จัดซื้อกรวยยาง ป้ ายไฟสามเหลี่ยม
2.2.2 จัดซื้อเครื่ องเสียงห้องประชุม สภ.บางสวรรค์
2.2.3 จัดซื้อเครื่ องคอมพิวเตอร์ เครื่ องปริ้ นเตอร์ โดยวิธีพิเศษ(อยูร่ ะหว่างตรวจสอบ)
2.3 รายการอายัดเงินและนาส่งเงินสานักงานบังคับคดีจดั หวัดสุราษฎร์ธานี
2.4 เงินกูส้ ามัญสมาชิกสมทบ จานวน 2 ราย ที่ประชุมขยายวงเงินกู้ จานวน 2,700,000.- บาท
2.5 ตรวจสอบงบทดลองและงบเทียบยอดเงินฝากธนาคารประจาเดือนเม.ย.2564
3. ผลของการตรวจสอบและข้ อเสนอแนะ
3.1 การดาเนินการตามข้อ 2.1,2.4 -2.5สหกรณ์ดาเนินการถูกต้องเป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย
3.2 ตามข้อ 2.2 ปรากฏว่าสหกรณ์ฯ ไม่ได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่พสั ดุตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ
พ.ศ. 2556 แต่อย่างใด ในส่วนนี้ขอให้คณะกรรมการดาเนินการตามระเบียบฯ อย่างเคร่ งครัด
3.3 ตามข้อ 2.3 ขอให้คณะกรรมการดาเนินการกาชับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดาเนินการนาส่งเงิน
ให้สานักงานบังคับคดีภายในกาหนดหากขัดข้องให้ประสานงานอย่างให้เกิดความเสียหายแก่สมาชิกสหกรณ์
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
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 พฤษภาคม 2564 สหกรณ์ มีสมาชิกซึ่งเป็ นสมาชิกต่างจังหวัด จานวน 721ราย
ระหว่างเดือน รับชาระหุน้
จานวน
1,946,170.00
รับชาระหนี้
จานวน
58,865,585.25
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ทุนเรื อนหุน้ คงเหลือ เป็ นเงิน 389,487,380.00
หนี้สินคงเหลือ
เป็ นเงิน 1,484,273,574.00
( ส่ วนต่างหนีส้ ินมากกว่าหุ้น = 1,094,789,194 บาท )

บาท
บาท
บาท
บาท

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ.
มติที่ประชุม

รับทราบ

ผู้จดั การฯ

4.2 เรื่องรายงานการให้ เงินกู้เพือ่ เหตุฉุกเฉินแก่สมาชิก
เสนอว่าในเดือน พฤษภาคม 2564 ได้มีสมาชิกขอกูเ้ งินเพือ่ เหตุฉุกเฉินจานวน 245 ราย
ตามรายละเอียดดังนี้
เงินกูฉ้ ุกเฉินคงเหลือยกมา ณ 30 เมษายน 2564
จ่ายเงินกูร้ ะหว่างเดือน
รับชาระเงินกูร้ ะหว่างเดือน
คงเหลือ ณ 31 พฤษภาคม 2564
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ.

มติที่ประชุม รับทราบ

815,475,660.59
68,355,350.00
52,424,181.75
831,406,828.84

บาท
บาท
บาท
บาท
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4.3 เรื่องรับทราบการจ่ายเงินกู้ทุกประเภท
เลขานุการฯ ในเดือน พฤษภาคม 2564 ได้มีการพิจารณาจ่ายเงินกูท้ ุกประเภท ดังนี้
วันที่อนุมตั ิ
วันที่ 7 พฤษภาคม 2564
วันที่ 11 พฤษภาคม 2564
วันที่ 14 พฤษภาคม 2564
วันที่ 21 พฤษภาคม 2564
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564
รวม
สรุปการจ่ายเงินกู้ท้งั หมด
เงินกูส้ ามัญทัว่ ไป
เงินกูใ้ ช้ค่าหุน้ ค้ าประกัน
เงินกูส้ ามัญประสบภัย ไวรัส โควิด

เงินกูส้ ามัญเพื่อการศึกษา
เงินกูส้ ามัญเพื่อซื้ออาวุธปื น
เงินกูส้ ามัญอาชีพเสริ ม
เงินยืมทดรอง
เงินกูส้ ามัญเบี้ยประกันอัคคีภยั
เงินกูพ้ ิเศษ
ประกันชีวิต
รวม

ราย
40
4
32
23
16
115

จานวนเงินขอกู้
100,290,000.00
11,000,000.00
71,116,100.00
55,502,000.00
36,020,000.00
273,928,100.00

หักหนี้คา้ ง
84,675,136.00
1,339,900.00
60,389,170.75
49,070,913.00
31,167,906.50
226,643,026.25

เงินที่จ่ายจริ ง
15,614,863.14
9,660,100.00
10,726,929.25
6,431,087.00
4,852,093.50
46,481,023.00

115
17
33

273,928,100.00
18,751,055.00
4,850,000.00

226,643,026.25
11,175,340.00
480,600.00

46,481,023.00
7,575,715.00
4,369,400.00

94
1

67,112,977
40,000.00

276,024.00

66,836,953
40,000.00

2

6,400,000.00

222,043.00

6,177,957.00

262

371,082,132.00

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ

238,797,033.25

132,285,098.75
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4.4 เรื่องการเปลีย่ นแปลงส่ งค่าหุ้นรายเดือน
เลขานุการฯ ในเดือน พฤษภาคม 2564 มีสมาชิกข้าราชการบานาญขอเปลี่ยนแปลงส่งค่าหุน้ รายเดือน 1 ราย
ลาดับ ทะเบียน
ชื่อ - สกุล
1
5830 ด.ต.จารุ พฒั น์ บุญฤทธิ์
รวม 1 ราย

เดิมส่ง/เดือน
1,800

ขอลด/บาท
1,300

คงเหลือ/เดือน
500

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
4.5 เรื่องรับทราบเงินบริจาคช่ วยเหลือสมาชิกกรณีถกู ออกจากราชการ
เลขานุการฯ สหกรณ์มสี มาชิกที่มีคาสัง่ ออกจากราชการ และพ้นสภาพการเป็ นสมาชิก ณ พฤษภาคม 2564
และสหกรณ์ยงั ไม่ได้จ่ายเงินกองทุนช่วยเหลือสมาชิกกรณี ถกู ออกจากราชการดังนี้

ลาดับ ทะเบียน
1
2

ชื่อ – สกุล

สังกัด

09793 ด.ต.ไพรวัลย์ วิไลวัลย์
บ่อผุด
07560 ด.ต.วัชริ นทร์ สินสโมสร
บ่อผุด
รวม 2 ราย

หนี้คงเหลือ
พ้นสภาพ ที่นามาคานวณ
เพื่อใช้กองทุน
20/04/2563
2,449,815.50
16/02/64
3,072,179.25
5,521,994.75

เงินบริ จาคช่วยเหลือสมาชิกกรณี ถกู ออกฯ ยกมา 30 เมษายน 2564
รับเพิม่ ตั้งแต่วนั ที่ 1- 31 พฤษภาคม 2564
ใช้ ไป ตั้งแต่วนั ที่ 1–31 พฤษภาคม 2564
คงเหลือ ณ 31 พฤษภาคม 2564
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ ให้จ่ายเงินกองทุนฯรายที่ 2 ด.ต.วัชริ นทร์ สินสโมสร

กองทุนค้างจ่าย
2,204,833.95
2,764,961.32
4,969,795.27

5,976,282.30
268,300.00
1,333,668.60
4,910,913.70

บาท
บาท
บาท
บาท
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4.6 เรื่องการจ่ายเงินกองทุนเพือ่ สวัสดิการแก่สมาชิก
เลขานุการฯ ในเดือน พฤษภาคม 2564 สหกรณ์ได้จ่ายเงินกองทุนเพื่อสวัสดิการแก่สมาชิก 74 ราย ได้แก่
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

รายการ
จ่าย ด.ต.ศักดิ์ดา บุญทิพย์ บุตรนอนรักษาพยาบาล
จ่าย ส.ต.ท.ภาวัช ปริ ปุญญพาสน์ บุตรนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล
จ่าย พ.ต.ท.เจริ ญ เกิดแก้ว มารดานอนรักษาตัวในพยาบาล
จ่าย ด.ต.หญิง นริ ดา ขาวนวล นอนรักษาตัวในโรงพยาบาล
จ่าย ด.ต.จักริ น วีระวงศ์ นอนรักษาตัวในโรงพยาบาล
จ่าย พ.ต.ท.วรากรณ์ ขาเวช นอนรักษาตัวในโรงพยาบาล
จ่ายค่าประกันโควิดสมาชิกบริ ษทั วิริยะประกันภัย 8 ราย
จ่าย ด.ต.กิตติศกั ดิ์ ดาวสุวรรณ นอนรักษาตัวในโรงพยาบาล
จ่าย ร.ต.อ.ธรรมนูญ พลอยแก้ว นอนรักษาตัวในโรงพยาลาล
จ่าย พ.ต.ท.สุนิตย์ ไชยหาญ มารดาเชียชีวิต
จ่าย ด.ต.จิรเศรษฐ์ คงช่วย บิดาเสียชีวิต
จ่าย ร.ต.อ.เปล่งอรุ ณ ไมอินทร์ มารดาเสียชีวิต
จ่าย ร.ต.อ.ฉลอง อิ่มมาก ค่านอนรักษาพยาบาล
จ่าย ด.ต.ธนาธิป ศรี บวั ทอง ภรรยานอนรักษาพยาบาล
จ่าย ด.ต.ภรภัทร เมืองชู นอนรักษาตัวในโรงพยาบาล
จ่าย ด.ต.ภีภทั ท์ จรพัทลุง นอนรักษาตัวในโรงพยาบาล
จ่าย พ.ต.ท.เชี่ยวชาญ พลอยศรี นอนรักษาพยาบาล
จ่าย ร.ต.อ.นิพนธ์ บุญฤทธิ์ บิดาเสียชีวิต
จ่าย ด.ต.สุพจน์ ดาคุม้ บิดาเสียชีวิต
จ่าย พ.ต.ท.สุภาษิต แสงจันทร์ รักษาตัวในโรงพยาบาล
จ่าย ร.ต.อ.สันติ สักกะมงคลศิริ มารดานอนรักษาตัวในโรงพยาบาล
จ่าย ด.ต.ไพทูลย์ ธรฤทธิ์ ค่านอนรักษาพยาบาล
จ่าย ด.ต.อุดม สมบูรณ์ ค่านอนรักษาพยาบาล
จ่าย ร.ต.อ.บรรชา อักษรพิทกั ษ์ ภรรยาเสียชีวิต
จ่ายค่าเบี้ยประกันโควิด บริ ษทั วิริยะประกันภัย จากัด ราย ด.ต.นรบดี รักนาควน

จ่าย ร.ต.อ.สมเกียรติ สังข์นาค ค่านอนรักษาพยาบาล
จ่าย พ.ต.ท.เจริ ญ เกิดแก้ว ค่านอนรักษาพยาบาลมารดา
จ่าย ร.ต.อ.ญาณพล ชุมชอบ มารดาเสียชีวิต

สังกัด
เมือง
เมือง
บ่อผุด
ศฝร.ภ.8
เมือง
ต่างจังหวัด
กก.สส.ภ.8
บานาญ
บานาญ
ต่างจังหวัด
ท่าชนะ
บานาญ
บ้านนาสาร
ตม.สฎ
ต่างจังหวัด
บานาญ
ต่างจังหวัด
กาญจนดิษฐ์
บานาญ
ขุนทะเล
เขานิพนั ธ์
บางมะเดื่อ
กาญจนดิษฐ์
เคียนซา
บ่อผุด
บานาญ

จานวนเงิน
3,000.00
1,000.00
2,000.00
6,000.00
2,000.00
6,000.00
3,192.00
10,000.00
3,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
4,000.00
2,000.00
10,000.00
1,000.00
3,000.00
10,000.00
10,000.00
3,000.00
1,500.00
3,000.00
10,000.00
10,000.00
399.00
7,000.00
1,000.00
10,000.00

9
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
59

รายการ
จ่าย ร.ต.ต.สุ นทร กิตติปรัชญากุล สวัสดิการเกื้อกูลข้าราชการบานาญ

จ่าย ร.ต.ต.นพดล ศรี ไสย ค่านอนรักษาพยาบาล
จ่าย ด.ต.นพดล สามเคี้ยม ค่านอนรักษาพยาบาล
จ่าย ร.ต.ท.วิชยั บุญนวล ค่านอนรักษาพยาบาล
จ่าย ด.ต.สิรวิชญ์ หนูคงคา นอนรักษาตัวในโรงพยาบาล
จ่าย ด.ต.สิรวิชญ์ หนูคงคา บุตรนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล
จ่าย ด.ต.พงศธร ศรี สุขใส มารดาเสียชีวิต
จ่าย ด.ต.วิมล รักบารุ ง จ่ายค่านอนรักษาพยาบาล
จ่าย ด.ต.กิตติ ฉิมยินดี ค่านอนรักษาพยาบาล
จ่าย ร.ต.ต.ประยุทธ ใจดี ค่านอนรักษาพยาบาลบิดา
จ่าย ร.ต.ต.ประยุทธ ใจดี ค่านอนรักษาพยาบาล
จ่าย ร.ต.อ.วิจิตร พูลสวัสดิ์ ค่านอนรักษาพยาบาลบุตร
จ่าย ร.ต.ต.วัชระ ด่านภู่วงศ์ ค่านอนรักษาพยาบาลบุตร
จ่าย ร.ต.ต.วัชระ ด่านภู่วงศ์ ค่านอนรักษาพยาบาล
จ่าย จ.ส.ต.ชัยพร บุญญาธิการ ค่านอนรักษาพยาบาลภรรยา
จ่าย จ.ส.ต.ชัยพร บุญญาธิการ ค่านอนรักษาพยาบาลบุตร
จ่าย จ.ส.ต.ชัยพร บุญญาธิการ รับขวัญทายาทใหม่
จ่าย ร.ต.ต.บรรจง คาลือ ค่านอนรักษาพยาบาล
จ่าย พ.ต.ท.ณรงศักดิ์ นาชัยเพ็ชร นอนรักษาตัวในโรงพยาบาล
จ่าย ด.ต.สุรินทร์ ทองเดิม นอนรักษาตัวในโรงพยาบาล
จ่าย ร.ต.ท.ทนงศักดิ์ โกษาพงษ์+++ค่านอนรักษาพยาบาลภรรยา
จ่าย พ.ต.ท.ไพริ น รัศมี ค่านอนรักษาพยาบาลบุตร
จ่าย ร.ต.ต.ชนะ อินทรนุพฒั น์ มารดาเสียชีวิต
จ่าย ด.ต.อนุรักษ์ ลือแทน ค่านอนรักษาพยาบาล
จ่าย ร.ต.ต.พงษ์สวัสดิ์ วิเชียร ค่านอนรักษาพยาบาล
จ่าย ร.ต.ท.สมบัติ ใหม่เอี่ยม ค่านอนรักษาพยาบาล
จ่าย พ.ต.ท.บุญฤทธิ์ มุขวัฒน์ ค่านอนรักษาพยาบาลภรรยา
จ่าย ร.ต.อ.เอกนัส หนูแกล้ว บุตรนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล
จ่ายร.ต.อ.ไพรทูล แกล้วทนงค์ รับขวัญทายาทใหม่
จ่ายร.ต.อ.ไพรทูล แกล้วทนงค์ ภรรยานอนโรงพยาบาล
จ่าย ด.ต.นพรัตน์ หนูนวล ค่านอนรักษาพยาบาล

สังกัด
บานาญ
บานาญ
ต่างจังหวัด
บานาญ
ต่างจังหวัด
ต่างจังหวัด
ต่างจังหวัด
บานาญ
เมือง
บานาญ
บานาญ
บานาญ
กาญจนดิษฐ์
กาญจนดิษฐ์
ต่างจังหวัด
ต่างจังหวัด
ต่างจังหวัด
บานาญ
บางมะเดื่อ
เมือง
บานาญ
อก.ภ.8
บานาญ
เมือง
อก.ภ.8
พระแสง
ขุนทะเล
เมือง
เกาะสมุย
เกาะสมุย
ศฝร.ภ.8

จานวนเงิน
50,000.00
10,000.00
4,000.00
10,000.00
10,000.00
3,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
10,000.00
1,500.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
2,000.00
1,000.00
500.00
3,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
2,000.00
1,500.00
1,500.00
1,000.00
1,500.00
2,000.00
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ลาดับ
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

รายการ
จ่าย ส.ต.ท.วัชรพงษ์ ชุมทอง รับขวัญทายาทใหม่
จ่าย ส.ต.ท.วัชรพงษ์ ชุมทอง ค่านอนรักษาพยาบาลภรรยา
จ่าย ร.ต.ต.ออส ดอกขัน มารดาเสียชีวติ
จ่าย ร.ต.อ.วีระภัณ หมูดจันทร์ ค่านอนรักษาพยาบาล
จ่าย ด.ต.สายันต์ เขียวคง นอนรักษาตัวในโรงพยาบาล
จ่าย ด.ต.จรัลศักดิ์ จักรมุณี ค่านอนรักษาพยาบาล
จ่าย ส.ต.อ.เชาวนะ เชาวพงศ์ ค่านอนรักษาพยาบาล
จ่าย ร.ต.ต.ประทีป ทัศนงาม มารดาเสียชีวิต
จ่าย ส.ต.ท.กฤษณะ ไกรวงศ์ ภรรยานอนรักษาตัวในโรงพยาบาล
จ่าย ส.ต.ท.กฤษณะ ไกรวงศ์ รับขวัญทายาทใหม่
จ่าย พ.ต.ท.ถาวร รามวงศ์ ค่านอนรักษาพยาบาล
จ่าย พ.ต.ท.เกียรติพงศ์ เสมสุขกรี รับขวัญทายาทใหม่
จ่าย ส.ต.ท.รุ่ งอรุ ณ พรหมห้อง ค่านอนรักษาพยาบาล
จ่าย ร.ต.อ.นิพนธ์ บุญฤทธิ์ ค่านอนรักษาพยาบาล
จ่าย ร.ต.อ.มีศกั ดิ์ เทพบุรี มารดาเสียชีวิต
รวม 74 รายการ

ทุนเพื่อสวัสดิการแก่สมาชิกยกมา 30 เมษายน 2564
ใช้ ไป ตั้งแต่วนั ที่ 1–31 พฤษภาคม 2564
คงเหลือ 31 พฤษภาคม 2564
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ.
มติที่ประชุม รับทราบ

สังกัด
ขุนทะเล
ขุนทะเล
บานาญ
พระแสง
สิงหาคม
บ้านนาสาร
บ่อผุด
ท่าชนะ
พุนพิน
พุนพิน
บ้านตาขุน
ต่างจังหวัด
เมือง
ต่างจังหวัด
พระแสง

จานวนเงิน
1,000.00
1,500.00
10,000.00
7,000.00
10,000.00
6,000.00
10,000.00
10,000.00
2,000.00
1,000.00
3,000.00
1,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
434,091.00

6,063,440.89 บาท
434,091.00 บาท
5,629,349.89 บาท
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4.7 เรื่องการจ่ายเงินทุนสาธารณประโยชน์
เลขานุการฯ ในเดือน พฤษภาคม 2564 สหกรณ์ได้จ่ายเงินทุนสาธารณประโยชน์ จานวน 13 รายการ
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

รายการ
จ่าย ด.ต.ปราโมท ณ นุวงศ์ พวงหรี ดบิดา
จ่าย ค่าพวงหรี ด ด.ต.อานาจ ทิมมณี
จ่ายค่าพวงหรี ด ด.ต.นิโรจน์ อุ่มแก้ว
จ่าย ร.ต.อ.บรรชา อักษรพิทกั ษ์ พวงหรี ดภรรยา
จ่าย ด.ต.จิรเศรษฐ์ คงช่วย พวงหรี ดบิดา
จ่าย พ.ต.ท.สุนิตย์ ไชยหาญ พวงหรี ดมารดา
จ่ายค่าพวงหรี ด ด.ต.ปรี ชา เชื้อหมอเฒ่า
จ่ายค่าพวงหรี ดมารดา ร.ต.อ.ญาณพล ชุมชอบ
จ่ายค่าพวงหรี ดภรรยา ร.ต.อ.บรรชา อักษรพิทกั ษ์
จ่ายค่าพวงหรี ดมารดา ด.ต.พงศธร ศรี สุขใส
จ่ายค่าหรี ดมารดา ร.ต.ต.ออส ดอกขัน
จ่ายค่าพวงหรี ด พ.ต.ท.อุทยั โชติมณี
จ่ายค่าพวงหรี ดมารดา ร.ต.ท.โกวิท วงศ์พรัด
รวม 13 รายการ
ทุนสาธารณประโยชน์ ยกมา 30 เมษายน 2564
ใช้ ไป ตั้งแต่ 1– 31 พฤษภาคม 2564
คงเหลือ 31 พฤษภาคม 2564
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ.

มติที่ประชุม รับทราบ

สังกัด
เคียนซา
เมือง
บานาญ
กาญจนดิษฐ์
ต่างจังหวัด
บานาญ
บานาญ
บานาญ
กาญจนดิษฐ์
ต่างจังหวัด
บานาญ
ต่างจังหวัด
พนม

510,106.75
10,400.00
499,706.75

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 พฤษภาคม 2564 ซึ่งได้ สรุปรายละเอียดงบการเงินประจาเดือนอย่างย่อ ดังนี้
งบดุล
สินทรัพย์
พฤษภาคม 2564
พฤษภาคม 2563
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
64,061,606.44
294,712,760.98
เงินฝากสหกรณ์อนื่
18,334,564.88
39,581,921.32
เงินลงทุน
565,193,000.00
553,185,000.00
ลูกหนี้ระยะสั้น+ระยะยาว
8,207,273,075.75
7,580,332,556.01
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์
20,080,644.39
20,250,166.93
สิ ทธิ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
40.73
1,041.41
สินทรัพย์อื่น ๆ
13,524,179.76
343,913.77
รวมสินทรัพย์
8,888,467,111.95
8,488,407,360.42
หนีส้ ิน
เงินรับฝาก
3,989,020,498.10
2,729,421,166.60
เงินกูย้ มื ภายนอก
1,248,306,500.00
2,338,000,000.00
หนี้สินอื่น ๆ
12,656,759.50
15,651,721.42
รวมหนีส้ ิน
5,249,983,757.60
5,083,072,888.02
ทุน
ทุนเรื อนหุน้
3,202,817,370.00
3,012,524,420.00
ทุนสารอง
270,632,721.51
245,366,911.49
ทุนสะสมตามข้อบังคับ อื่น
19,205,620.46
20,215,849.21
กาไรสุทธิ
145,827,642.38
127,227,291.70
รวมทุน
3,638,483,354.35
3,405,334,472.40
รวมหนีส้ ินและทุน
8,888,467,111.95
8,488,407,360.42
งบกาไรขาดทุน
%
สะสม
เดือนนี้
รายได้
303,816,467.49
39,124,522.32 100.00
ค่าใช้จ่าย
157,988,825.11
18,132,569.11 46.34
กาไรสุทธิ
145,827,642.38
20,991,953.21 53.66
ซึ่งรายละเอียดต่าง ๆ ของงบการเงินตามเอกสารที่แนบ
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
รับทราบ
มติที่ประชุม
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เรื่องแถลงรายการ รับ – จ่าย ของสหกรณ์และงบการเงินประจาเดือน พฤษภาคม ดังนี้
รายการ
เงินสดคงเหลือยกมาจากวันก่ อน
ธนาคารกรุ งไทย (ออมทรัพย์) สฎ
ธนาคารกรุ งไทย (ออมทรัพย์) ศรี วิชยั

เมษายน 2564
รายจ่ าย

พฤษภาคม 2564

รายรับ
.00
.00

รายจ่ าย

55,725.89
11,426.49

รายรับ

.00
141,354.00

60,387.06
9,869.37

227,182,860.24 256,785,837.35 285,865,018.13 275,451,208.03

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ออมทรัพย์)

.00

.00

2,347.77

.00

ธนาคารกรุ งไทย (ออมทรัพย์) โลตัส

.00

.00

1,000,000.00

484,494.32

ธนาคารกสิ กรไทย(ออมทรัพย์)โลตัส

6,901,900.00

6,837,437.00

578,900.00

.00

400,000.00

.00

5,000.00

.00

7,200.00

.00

59,000,850.00

59,000,000.00

1,000,000.00

.00

1,000,000.00

.00

71,996,419.50

62,311,977.25

68,355,350.00

52,424,181.75

50,000.00

.00

40,000.00

1,288.50

ธนาคารออมสิ น(ออมทรัพย์)สฎ.
ธนาคารทหารไทยธนชาต (ออมทรัพย์)
หุน้ ชุมนุ มสอ.ตร.แห่งชาติ
เงินกูฉ้ ุ กเฉิ น
สวัสดิการยืมเงิน
เงินกูส้ ามัญ

352,096,900.25 332,209,541.98 296,105,276.50 273,684,294.48
57,360.00

405,962.50

.00

290,299.76

เงินกูส้ ามัญ - เพื่อการศึกษา

.00

2,740.00

.00

2,740.00

เงินกูพ้ ิเศษเพื่อการเคหะ

.00

152,023.00

2,000,000.00

3,022,593.50

เงินกูพ้ ิเศษเพื่อความมัน่ คง

.00

3,020,057.00

4,400,000.00

272,682.00

1,600.00

3,105,528.50

.00

2,383,547.50

ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ

.00

2,264.25

.00

.00

เงินกูพ้ ิเศษเพื่อชาระหนี้สถาบันการเงินอื่น

.00

43,968.00

.00

39,720.25

เงินกูส้ ามัญผูป้ ระสบภัยโควิด 19

7,405,000.00

2,038,559.75

4,850,000.00

1,470,193.00

เงินกูส้ ามัญประกอบอาชีพเสริ ม

33,225,600.00

.00

23,789,200.00

145,516.00

.00

.00

16,500.00

.00

1,596.00

.00

35,499.91

.00

232,060.00

342,890.00

13,310,165.22

160,335.22

.00

.00

.00

8,215.08

793.15

.00

.00

.00

30,030,654.13

30,000,000.00

.00

.00

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลทักษิณ จากัด

1,578.96

.00

805.44

.00

สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจชุมพร จากัด

1,304.45

.00

1,352.36

.00

เงินฝากออมทรัพย์

12,013,608.46

13,366,752.01

10,943,892.05

8,861,685.09

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

32,541,705.46

67,222,131.12

51,618,255.23

44,127,289.22

เงินกูส้ ามัญ-อาวุธปื น

เงินกูส้ ามัญ-ประกันชีวิต

ครุ ภณั ฑ์
เครื่ องเขียนแบบพิมพ์
เงินทดรองจ่าย
ค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า
สหกรณ์ออมทรัพย์รุ่งเรื อง จากัด
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู สุราษฎร์ ธานี จากัด

14
1,392,356.15

31,392,356.15

เงินฝากออมทรัพย์ทวีทรัพย์

365,000.00

.00

120,000.00

.00

เงินฝากสะสมรายเดือน 24 เดือน

600,000.00

49,000.00

.00

49,000.00

เงินฝากประจา 12 เดือน

เงินฝากประจา 24 เดือน
เงินกูช้ ุมนุ มระยะสั้น
ตัว๋ สัญญาใช้เงินแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

24,085,123.28
5,000,000.00

21,559,816.39 130,559,816.39

11,085,123.28 124,277,065.70 141,277,065.70
.00

280,000,000.00 280,000,000.00

5,000,000.00

.00

80,000,000.00 100,000,000.00

3,340,000.00

.00

3,340,000.00

.00

41,666,700.00

.00

71,666,700.00

.00

เงินรอจ่ายคืน

1,242,275.25

1,455,332.93

2,318,805.84

2,409,306.34

เงินรอนาส่ ง-สหกรณ์ต่างจังหวัด

2,797,305.74

2,797,305.74

2,765,092.93

2,765,092.93

5,970.60

2,605.45

.00

20,292.55

21,145.01

.00

.00

.00

2,584.10

659.20

659.20

849.31

เงินกู ้ สอ.โรงพยาบาลตารวจระยะยาว
เงินกูช้ ุมนุมโครงการพิเศษ 5

เงินรอนาส่ ง-ค่าประกันอัคคีภยั
ดอกเบี้ยจ่ายค้างจ่าย
ภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมค้างจ่าย

956.00

เงินรอนาส่ ง-ค่าประกันชีวิต

574,184.75

558,164.99

918,781.62

1,004,187.14

1,500,000.00

1,500,000.00

3,000,000.00

3,000,000.00

เงินบริ จาคช่วยเหลือสมาชิกถูกออกจากราชการ

.00

358,100.00

1,333,668.60

268,300.00

เงินรอชาระหนี้

.00

7,000.00

.00

9,000.00

2,535,000.00

16,328,480.00

2,323,490.00

17,942,160.00

14,000.00

.00

10,400.00

.00

7,848.22

.00

.00

.00

2,429,437.00

.00

434,091.00

.00

ดอกเบี้ยรับเงินให้กู ้

397,252.00

38,716,284.51

ดอกเบี้ยรับเงินฝาก

.00

34,330.69

.00

4,505.57

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า

.00

2,200.00

.00

800.00

รายได้อื่น ๆ

.00

4,232.00

.00

4,058.00

ค่าธรรมเนียมออกสมุดเงินฝาก

.00

900.00

.00

550.00

ค่าธรรมเนียมถอนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

.00

4,100.00

.00

1,060.00

ค่าธรรมเนียมเงินกูพ้ ิเศษ

.00

.00

.00

21,693.75

37.26

.00

33.51

.00

ดอกเบี้ยจ่ายเงินฝากประจา

5,477,479.43

.00

5,836,882.09

.00

ดอกเบี้ยจ่ายเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
ดอกเบี้ยจ่ายเงินกูช้ ุมนุมระยะสั้น

4,540,156.68

.00

4,748,435.51

.00

1,272,328.77

.00

1,299,452.05

.00

.00

.00

.00

.00

เงินค่าสิ นไหม-รอจ่าย

ทุนเรื อนหุน้
ทุนสาธารณะประโยชน์
ทุนศึกษาอบรม
ทุนเพื่อสวัสดิการแก่สมาชิก

ดอกเบี้ยจ่ายเงินฝากออมทรัพย์

ดอกเบี้ยจ่ายเงินฝากออมทรัพย์ทวีทรัพย์

9,559.00

9,559.00

9,559.00

657,356.00 39,749,211.00

15
29,106.85

21,145.01

.00

.00

816,219.20

.00

886,013.69

.00

ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู ้ สอ.โรงพยาบาลตารวจระยะยาว

460,790.14

.00

467,923.34

.00

ดอกเบี้ยจ่ายเงินกูช้ ุมนุมโครงการพิเศษ 5

924,657.29

.00

787,670.90

.00

เงินเดือนเจ้าหน้าที่

489,320.00

.00

489,320.00

.00

ค่าทางานนอกเวลา

.00

.00

3,900.00

.00

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

5,735.00

.00

9,559.00

.00

ค่าปรับปรุ งพัฒนาอาคารสถานที่

16,210.00

.00

.00

.00

910.50

.00

1,200.00

.00

12,770.00

.00

12,770.00

.00

.00

.00

22,386.16

.00

6,937.00

.00

6,055.00

.00

4,500,001.00

.00

2,800,000.00

.00

146,000.00

.00

146,000.00

.00

35,500.00

.00

20,500.00

.00

ค่าใช้จ่ายทัว่ ไป

7,165.00

.00

24,101.00

.00

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

7,519.89

.00

8,923.39

.00

ค่าเบี้ยเลี้ยง

2,900.00

.00

3,700.00

.00

11,426.49

.00

9,869.37

.00

ค่าโทรศัพท์

3,963.36

.00

5,229.26

.00

ค่าน้ าประปา

345.61

.00

192.60

.00

12,797.00

.00

14,777.00

.00

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับยานพาหนะ

2,857.75

.00

9,824.22

.00

ค่าตอบแทนนักศึกษาฝึ กงาน

.00

.00

.00

.00

5,460.00

.00

5,780.10

.00

12,051.00

.00

8,495.00

.00

ค่าใช้จ่ายตามแผนกลยุทธ์

251,690.00

.00

500,320.00

.00

ค่าเช่าเครื่ องถ่ายเอกสาร

3,700.06

.00

3,255.92

.00

60,387.06

.00

69,225.81

.00

1,162,241,701.04

1,162,241,701.04

1,160,997,047.81

1,160,997,047.81

ดอกเบี้ยจ่ายเงินฝากสะสมรายเดือน
ดอกเบี้ยจ่ายตัว๋ สัญญาใช้เงินแลนด์แอนด์เฮาส์

ค่าซ่ อมบารุ งครุ ภณ
ั ฑ์
ค่าทาความสะอาด
ค่าเบี้ยประกันรถยนต์
ค่ารับรองสมาชิก
ค่าสวัสดิการแก่สมาชิก
ค่าตอบแทน
เบี้ยประชุมกรรมการ

ค่าไฟฟ้ า

ค่าธรรมเนียมไปรษณี ย ์

ค่าน้ ามัน
ค่าของใช้สานักงาน

เงินสดคงเหลือยกไปวันต่ อไป
รวม
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4.9 เรื่องรับทราบสภาพสมาชิกคงเหลือ
เลขานุการฯ เสนอว่า ณ วันสิ้นเดือน พฤษภาคม 2564 มีจานวนสมาชิกคงเหลือจานวน 4,701 ราย
ตามรายละเอียด ดังนี้
จานวนสมาชิก
รายการ
สามัญ / คน
สมทบ / คน
ยอดยกมา ณ 30 เมษายน 2564
4,074
624
รับเข้าใหม่ระหว่างเดือน
2
5
- ลาออกระหว่างเดือน – โอนออก- พ้นสภาพ –เสียชีวิต
4
คงเหลือ ณ สิ้นเดือน พฤษภาคม 2564
4,072
629
รวมทั้งสิ้น
4,701
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
4.10 เรื่องรับทราบผลการตรวจสอบบัญชีระหว่างปี
เลขานุการฯ ตามที่อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้แต่งตั้ง นางพรศรี ละงู เป็ นผูต้ รวจสอบบัญชีสหกรณ์
ออมทรัพย์ตารวจสุราษฎร์ธานี จากัด สาหรับปี บัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ซึ่งได้ตรวจสอบ
บัญชีระหว่างปี ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 จึงขอเสนอผลการตรวจสอบบัญชีระหว่างปี
ดังนี้ (ตามเอกสารแนบ)
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพือ่ พิจารณา
5.1 เรื่องรับสมัครสมาชิกสมทบเข้ าใหม่
เลขานุการฯ เสนอในเดือน พฤษภาคม 2564 มีผยู้ นื่ ความจานงขอสมัครเข้าเป็ นสมาชิกสมทบ 5 ราย ได้แก่
ลาดับ
1
2
3
4
5

ทะเบียน
11213
11215
11216
11217
11218

ชื่อ - สกุล
นางสาวหนึ่งฤทัย พูลสิน
นายปัณณวัฒน์ ไกรสิทธิ์
นางสาวสุปราณี ศรี สะอาด
นางสาวชนัญชิดา สงละเอียด

นางสาวชุติมา ยอดเมือง
รวม 5 ราย

อายุ
41
20
42
23
40

ที่อยู่
อ.เมืองฯ จ.สุราษฎร์ธานี
อ.เมืองฯ จ.สุราษฎร์ธานี
อ.เมืองฯ จ.สุราษฎร์ธานี
อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สฎ.
อ.เมืองฯ จ.สุราษฎร์ธานี

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม อนุมตั ิรับเข้าเป็ นสมาชิกสมทบทั้ง 5 ราย

ผูร้ ับรอง
ภรรยา ร.ต.อ.ภาณุมาศ พัทราช
บุตร พ.ต.ท.สามารถ ไกรสิทธิ์
ภรรยา พ.ต.ต.วิชญ์พล ทิพย์ชิต
บุตร พ.ต.ต.ญ. กรวรรณย์ สงละเอียด

บุตร ร.ต.ต.สุเทพ ยอดเมือง
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5.2 เรื่องรับสมัครสมาชิกสามัญเข้ าใหม่
เลขานุการฯ เสนอว่าในเดือน พฤษภาคม 2564 มีผยู้ นื่ ขอสมัครเข้าเป็ นสมาชิกสามัญ จานวน 15 ราย
ซึ่งได้ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนและถูกต้องตามระเบียบแล้ว ดังนี้
ลาดับ ทะเบียน ชื่อ - สกุล

สังกัด

เงินเดือน หุน้ /เดือน

สอ.

1

11219

ร.ต.ท.อธิวฒั น์ อ่อนแก้ว

พระแสง

21,500

1,700.00

-

2

11220

ด.ต.ชยพล ขันทอง

ศฝร.ภ.8

23,340

1,500.00

บช.ศึกษา

3

11221

ด.ต.รังษีธ์ หมานเหตุ

พนม

36,990

2,000.00

ภูเก็ต

4

11222

ร.ต.ต.พิทกั ฤทธิรักษา

ตม.สฎ.

38,750

5

11223

ด.ต.ณัฐชลินท์ สุ จีรพันธ์

ท่าชี

6

11224

ร.ต.ต.อานาจ ทองกัน

7

11225

ส.ต.อ.กษิด์ เิ ดช จิตราภิรมย์

8

11226

9

หุน้

หนี้

ไม่ประสงค์โอน
418,500

2,487,285

2,200.00 ตร.แห่งชาติ

376,700

-

31,180

1,800.00

ภูเก็ต

548,230

2,370,870

วิภาวดี

34,680

2,000.00

นครฯ

485,760

2,406,665

ตารวจน้ า

16,290

1,000.00

ตร.รน.

267,110

1,094,590

ร.ต.อ.วุฒิดนัย พืชผล

พุนพิน

29,680

1,700.00

-

11227

ส.ต.ท.ปริ วฒั น์ มากยอด

ท่าฉาง

13,070

1,000.00

ชุมพร

5,000

-

10

11228

ส.ต.ท.เกียรติศกั ดิ์ ปานชนะ

เกาะสมุย

13,310

1,500.00

-

11

11229

ส.ต.ต.ฐานน์ทพั ชะฎากาญจน์

เกาะพะงัน

11,180

1,000.00

ศฝร.ภ.8

16,800

-

12

11230

ร.ต.อ.องค์อาจ ทองนาค

เกาะสมุย

26,630

2,000.00

ยโสธร

176,000

-

13

11231

ส.ต.อ.สหรัฐ พัฒนรุ่ งเรื อง

ไชยา

16,540

1,500.00

-

14

11232

ร.ต.อ.หญิงตวิษา คงทอง

ท่องเที่ยว

22,230

5,000.00

ศชต.

535,000

-

15

11234

ด.ต.ปิ ยบุตร สังข์หยู

ตม.สฎ.

28,880

3,000.00

-

รวม 15 ราย

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม อนุมตั ิรับเข้าเป็ นสมาชิกทั้ง 15 ราย

28,900
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5.3 เรื่องขอโอนสภาพสมาชิกระหว่างสหกรณ์
เลขานุการฯ ด้วยในเดือน พฤษภาคม 2564 มีสมาชิกประสงค์ขอโอนสภาพสมาชิกเข้า 8 ราย
ลาดับ ทะเบียน ชื่อ-สกุล
1

11227

ส.ต.ท.ปริ วฒั น์ มากยอด

สังกัด

ทุนเรื อน
หุน้

หนี้เงินกู ้

ย้ายจาก
สอ

ท่าฉาง

2,000

-

ชุมพร

ภาระค้ า
-

วิภาวดี

485,760

2,406,664.00

นครฯ

-

ตรวจสอบแล้วไม่มีหนี้ในข้อมูลเครดิต
2

11224

ร.ต.ต.อานาจ ทองกัน

1.ธ.ออมสิ น 507,464.- ปกติ / 2.ธ.ออมสิ น 110,677.- ปกติ / 3. ธ.ออมสิ น 2,040,410.- ปกติ / 4.ธ.ไทยพาณิ ชน์ 803,228.- ปกติ
3

11225

ส.ต.อ.กษิด์ เิ ดช จิตราภิรมย์

ตารวจน้ า

267,110

1,094,590.00

ตารวจน้ า

-

1.ธ.ไทยพาณิ ชน์ 10,037.- ค้างชาระ 31-60 วัน / 2.บ.อิออน 1,616.- ค้างชาระ 61-90 วัน /3.บ.อิออน 33,523.- ค้างชาระ 61-90 วัน
4.บ.อิออน 31,591.- ค้างชาระ 61-90 วัน
3

11221

ด.ต.รังษีธ์ หมานเหตุ

พนม

423,500

2,462,970.00

ภูเก็ต

-

1.ธ.ออมสิ น 507,464.- ปกติ / 2. ธ.ออมสิ น 110,677.- ปกติ / 3. ธ.ออมสิ น 2,040,410.- ปกติ / 4.ธ.ไทยพาณิ ชย์ 803,228.- ปกติ
4

11229

ส.ต.ต.ฐานน์ทพั ชะฎากาญจน์

เกาะพะงัน

16,800

-

ศฝร.ภ.8

-

ท่องเที่ยว

535,000

-

ศชต.

-

ท่าชี

248,230

245,555.00

ภูเก็ต

-

1.บัตรกรุ งไทย 18,195.- ปกติ
5

11232

ร.ต.อ.หญิงตวิษา คงทอง

ตรวจสอบแล้วไม่มีหนี้ในข้อมูลเครดิต
6

11223

ด.ต.ณัฐชลินท์ สุ จีรพันธ์

1.ธ.ธนชาต 245,383.- ปกติ / 2. ธ. อาคารสงเคราะห์ 1,026,447.- ค้างชาระ 61-90 วัน (ปกติ)
7

11230

ร.ต.อ.องค์อาจ ทองนาค

เกาะสมุย

174,000

-

ยโสธร

-

พนม

352,600

910,922

ยะลา

2

ตรวจสอบแล้วไม่มีหนี้ในข้อมูลเครดิต
8

11212

ส.ต.อ.สนธยา จรงค์หนู

ตรวจสอบแล้วไม่มีหนี้ในข้อมูลเครดิต
รวมจานวน 8 รายการ

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม อนุมตั ิรับโอนสภาพสมาชิกเข้าได้ท้งั 8 ราย
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5.4 เรื่องสมาชิกลาออกจากสหกรณ์
เลขานุการฯ เสนอว่าในเดือน พฤษภาคม 2564 มีสมาชิกขอลาออกจากสหกรณ์ฯ 1 ราย
1. นางรุ่ งนาภา ก้าวศิริรัตน์ ทะเบียนสมาชิก 09277 สังกัด สมาชิกสมทบ ลาออก
เนื่องจากเหตุผลส่วนตัว มีทุนเรื อนหุน้ 151,200 บาท ไม่มหี นี้เงินกู้

มติที่ประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
อนุมตั ิให้ลาออกได้

5.5 เรื่องสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพ
เลขานุการฯ เสนอว่าในเดือน พฤษภาคม 2564 ได้มีสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพ 2 ราย คือ
1. ด.ต.ปรี ชา เชื้อหมอเฒ่า เลขทะเบียน 01189 สังกัด ข้าราชการบานาญ
เนื่องจากเสียชีวิต เป็ นสมาชิก 27 ปี 10 เดือน มีรายละเอียดดังนี้
- มีทุนเรื อน 267,200.-บาท
- มีหนี้เงินกูร้ วมทุกสัญญา 1,589,898.75 บาท
- ได้รับสวัสดิการ 1,500,000.-บาท
- มีกรมธรรม์ประกันชีวิต 600,000.-บาท
- เมื่อนาเงินต่างๆมาหักลบหนี้แล้ว มีเงินคงเหลือคืนแก่ทายาทประมาณ 777,301.25 บาท
มติที่ประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
อนุมตั ิให้พน้ สภาพสมาชิกโอนทุนเรื อนหุน้ ชาระหนี้จ่ายเงินกองทุนฯที่เหลือคืนแก่ทายาท
2. ด.ต.จรัล ด้วงเอียด เลขทะเบียน 06314 สังกัด สภ.คีรีรัฐนิคม
เนื่องจากเสียชีวิต เป็ นสมาชิก 23 ปี 9 เดือน มีรายละเอียดดังนี้
- มีทุนเรื อน 345,300.-บาท
- มีหนี้เงินกูร้ วมทุกสัญญา 438,400.-บาท
- ได้รับสวัสดิการ 1,400,000.-บาท
- ไม่มีกรมธรรม์ประกันชีวิต
- เมื่อนาเงินต่างๆมาหักลบหนี้แล้ว มีเงินคงเหลือคืนแก่ทายาทประมาณ 1,306,900 บาท

มติที่ประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
อนุมตั ิให้พน้ สภาพสมาชิกโอนทุนเรื อนหุน้ ชาระหนี้จ่ายเงินกองทุนฯที่เหลือคืนแก่ทายาท
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5.6 เรื่องสมาชิกผิดนัดค่างวดชาระหนี้
เลขานุการฯ ด้วยมีสมาชิกผิดนัดชาระหนี้และยังคงค้างส่งค่างวด ประจาเดือน พฤษภาคม 2564 ดังนี้
1. สังกัดสมาชิกในจังหวัด
จานวน 3 ราย
2. สังกัดสมาชิกต่างจังหวัด จานวน 7 ราย
3. สังกัด ข้าราชการบานาญ จานวน 5 ราย
4. สังกัด สมาชิกสมทบ
จานวน 4 ราย
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม สมาชิกในจังหวัด สมาชิกราย ด.ต.ภาสกร บุญล่อง เข้าวาระฟ้ องดาเนินคดี /สมาชิกต่างจังหวัด
ราย พ.ต.ท.ชนันท์ เมฆฉาย ให้ทาหนังสือทวงหนี้และขอหักเพิ่ม / สมาชิกรายๆให้ติดตามทวงหนี้
ตามปกติ
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5.7 เรื่องพิจารณาจ่ายเงินกู้พเิ ศษ
เลขานุการฯ ในเดือน พฤษภาคม 2564 มีสมาชิกยืน่ ขอกูพ้ ิเศษใช้หลักทรัพย์ค้ าประกัน จานวน 2 ราย ดังนี้
ลาดับ
1

ยศ-ชื่อ-สกุล
พ.ต.อ.เด่นดวง ทองศรี สุข

อายุ

เงินเดือน

เงินตาแหน่ง

ค่าหุน้

หนี้ฉุกเฉิ น

42

45,750

11,200

283,200

-

568,000

499,000

หนี้ สว.
-

หนี้ สามัญ

ราคาประเมิน ขอกูพ้ ิเศษจานวน

ค่างวด/งวด

-

2,286,000

1,600,000

10,500/274

2,929,864.50

5,750,500

3,800,000

32,700/169

ถนนสุ ราษฎร์ ธานี – นาสาร ต.นาสาร อ.บ้านนาสาร จ.สุ ราษฎร์ ธานี
2

ด.ต.สมพร หนูคง

51

38,170

3,000

150,000

ถนนสายเอเชีย ตอนทุ่งสง –พัทลุง ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม รายที่ 1 พ.ต.อ.เด่นดวง ทองศรี สุข อนุมตั ิจานวนเงิน 1,600,000.- บาท /รายที่ 2 ด.ต.สมพร หนูคง ไม่อนุมตั ิ เนื่องจากสมาชิกมีภาระหนี้ธนาคารออมสิน
ประวัติการชาระหนี้ไม่ปกติ
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5.8 เรื่องสมาชิกขอไถ่ ถอนโฉนดที่ดนิ
เลขานุการฯ ด้วยมีสมาชิกขอไถ่ถอนโฉลดที่ดินคืน จานวน 1 ราย ได้แก่
1. ร.ต.ท.ภราดร เหลียววนวัฒน์ เลขทะเบียน 07128 สังกัด สมาชิกต่างจังหวัด
ขอไถ่ถอนโฉนดที่ดินเลขที่ 037 เนื่องจากได้ชาระหนี้ครบตามสัญญาแล้ว
มติที่ประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
อนุมตั ิให้ไถ่ถอนได้

5.9 เรื่องสมาชิกผิดนัดเงินยืม
เลขานุการฯ ด้วยมีสมาชิกราย ร.ต.ท.สุวรรณ เกตุอาญา ทะเบียนสมาชิก 09097 สังกัด ข้าราชการบานาญ
ได้ขอยืมเงินเพื่ออุปสมบท จานวน 50,000.-บาท เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 ครบกาหนด
วันที่ 2 พฤษภาคม 2564 ซึ่งสมาชิกยังไม่ได้ชาระเงินคืน
มติที่ประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ให้ดาเนินการตามระเบียบฯและงดให้ทานิติกรรมใดๆกับสหกรณ์

5.10 เรื่องขอพักชาระหนีเ้ นือ่ งจากลาออกจากราชการ
เลขานุการฯ ด้วยมีสมาชิกราย ด.ต.ศุภกิจ นาควิโรจน์ ทะเบียนสมาชิก 06209 สังกัด สภ.ขุนทะเล
ได้ลาออกจากราชการตั้งแต่วนั ที่ 1 มิถุนายน 2564 เพื่อขอรับบานาญ จึงขอความอนุเคราะห์
ขอพักชาระหนี้เป็ นเวลา 3 เดือน ตั้งเดือน มิ.ย.-ก.ย.64
มติที่ประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
อนุมตั ิให้พกั ชาระหนี้ได้ท้งั เงินต้นและดอกเบี้ยทุกสัญญา เป็ นระยะเวลา 3 เดือน ระหว่าง
มิถุนายน –สิงหาคม 2564

5.11 เรื่องการเบิกค่าอาหารกรณีเจ้าหน้ าทีท่ างานนอกเวลาทาการปกติ
เลขานุการฯ เนื่องจากปัจจุบนั คณะกรรมการได้ปล่อยเงินกูเ้ พิ่ม ทาให้เจ้าหน้าที่สินเชื่อต้องเคลียร์งานให้เสร็ จสิน
เพื่อนาเข้าประชุมแต่ละสัปดาห์ หรื อกรณี งานสินเดือนเจ้าหน้าที่ตอ้ งปิ ดงานสินเดือนให้เสร็ จ จึงทา
ให้ตอ้ งทางานนอกเวลาทาการปกติอยูเ่ ป็ นประจา แต่เจ้าหน้าที่ไม่ได้เบิกค่าล่วงเวลาแต่อย่างใด จึง
เห็นควรว่าให้เจ้าหน้าที่เบิกค่าอาหารได้
มติที่ประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
อนุมตั ิให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ ายที่ทางานนอกเวลาทาการปกติจนถึงเวลา 19.00 น. ให้เบิกค่าอาหารได้
ตามความเป็ นจริ งแต่ตอ้ งไม่เกินหัวละ 100.-บาท โดยใช้งบประมาณค่าใช้จ่ายทัว่ ไป
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5.12 เรื่องฟ้ องดาเนินคดี สมาชิกราย ด.ต.ภาสกร บุญล่อง
เลขานุการฯ ด้วยสมาชิกราย ด.ต.ภาสกร บุญล่อง สมาชิกสังกัด ตม.สฎ. ได้ลาออกจากราชการและพ้นการเป็ น
สมาชิกของสหกรณ์ ซึ่งได้กเู้ งินตามหนังสือสัญญาเงินกู้ ดังนี้
1. เลขที่ สท-00025/2562 จานวน 2,500,000.-บาท ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2561 ปัจจุบนั มียอดคงค้าง
เป็ นเงิน 2,305,333.66 บาท โดยมี ด.ต.ปราโมทย์ สังคะนี และ ด.ต.อดุลย์ บุณยะโชติ เป็ นผูค้ ้ า
ประกัน
2. เลขที่ ฉด-00626/2562 จานวน 300,000.-บาท เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 ปัจจุบนั มียอดคงค้าง
จานวน 96,521.09 บาท
ปัจจุบนั ด.ต.ภาสกรฯ ไม่ได้ชาระค่างวดเงินกูเ้ ป็ นเวลาหลายงวดติดต่อกัน จึงเสนอ
คณะกรรมการว่าเห็นควรนาเข้าเพื่อฟ้ องดาเนินคดี
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม อนุมตั ิบอกเลิกสัญญาเงินกูแ้ ละฟ้ องดาเนินคดีต่อศาล สมาชิกราย ด.ต.ภาสกร บุญล่อง ผูก้ ู้ และ
ด.ต.ปราโมทย์ สังคะนี และ ด.ต.อดุลย์ บุณยะโชติ ผูค้ ้ าประกัน โดยมอบหมายให้ผจู้ ดั การ
เป็ นผูด้ าเนินการ
5.13 เรื่องการออกตรวจโครงการให้ เงินกู้เพือ่ ประกอบอาชีพเสริม
เลขานุการฯ ตามที่สหกรณ์ได้ให้เงินกูเ้ พื่อประกอบอาชีพแก่สมาชิก ตั้งแต่วนั ที่ 1 เมษายน 2564 จนถึง
วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 มีจานวน 228 ราย เพื่อให้การให้เงินกูเ้ ป็ นไปตามวัตถุประสงค์
คณะกรรมการจึงได้มีนโยบายว่าเห็นควรออกเยีย่ มชมโครงการของสมาชิก
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม ให้คณะกรรมการติดตามประเมินผล และทาแผนออกตรวจและเยีย่ มชมโครงการของสมาชิก
โดยให้มีสิทธิ์เบิกค่าเบี้ยเลี้ยงได้ตามปกติ
5.14 เรื่องขอเชิญเข้ าร่ วม “โครงการ ชสอ.รวมใจสหกรณ์ไทยสู้ ภัยโควิด-19” ปี 2564
เลขานุการฯ ด้วยมีหนังสือจาก ชสอ. ขอเชิญเข้าร่ วม “โครงการ ชสอ.รวมใจสหกรณ์ไทยสูภ้ ยั โควิด-19 ปี 2564
โดยได้จดั ทาหมวกเพื่อเป็ นสัญลักษณ์ในการสร้างขวัญและกาลังใจให้กบั บุคลากรทางการแพทย์
ส่งให้กบั หน่วยงานสาธารณะสุขโดยให้สหกรณ์มีส่วนร่ วมด้วย
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม รับทราบ

5.15 เรื่องการจัดทาซุ้มแสดงความยินดี กับ นสต. รุ่น 12 ศฝร.ภ.8
เลขานุการฯ
เพื่อเป็ นการประชาสัมพันธ์สหกรณ์ฯ เพื่อเปิ ดรับสมัครสมาชิก ของนักเรี ยนนายสิบตารวจ
จึงเสนอเพื่อจัดทาซุม้ แสดงความยินดีกบั นักเรี ยนที่จะจบในเดือนกรกฎาคม นี้
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม อนุมตั ิให้จดั ซุม้ แสดงความยินดี 1 ซุม้ ค่าใช้จ่ายตามความเป็ นจริ งแต่ไม่เกิน 10,000.-บาท
5.16 เรื่องขอเพิม่ วงเงินกู้ ธ.แลนด์แอนด์เฮ้ าส์
เลขานุการฯ เพื่อให้เกิ ด ความคล่องตัวในการบริ หารงาน ในการให้สินเชื่ อกับ สมาชิก อย่างต่ อเนื่ อง จึ งเสนอ
คณะกรรมการพิจารณาขอวงเงินกูเ้ พิ่มจาก ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จากเดิม 400 ล้านบาท ขอเพิ่ม
จานวน 100,000,000.-บาท รวมเป็ น 500 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 2.70 บาท/ปี
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม อนุมตั ิให้ขอกูเ้ งิน จาก ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ เพิ่มอีกจานวน 100,000,000.-บาท
5.17 เรื่องขอรับเงินฝากจาก สส.ชสอ.
เลขานุการฯ ด้วย สส.ชสอ. มีความประสงค์ที่จะนาเงินมาฝากกับสหกรณ์ จานวน 100 ล้านบาท โดยมีกาหนด
ระยะเวลา 1 ปี อัตราดอกเบี้ย 2.50 บาท ต่อปี
มติที่ประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
อนุมตั ิรับเงินฝากประเภท เงินฝากประจาระยะเวลา 1 ปี อัตราดอกเบี้ย 2.50 บาท ต่อปี จานวนเงิน
100,000,000.-บาท จากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
แห่งประเทศไทย

5.18 เรื่องขอเปิ ดบัญชีเงินฝาก ชสอ.ตร.
เลขานุการฯ ด้วยในเดือนมิถุนายน สภาพคล่องทางการเงินของสหกรณ์มีเงินเหลือ จึงเห็นว่าควรนาเงินไปฝาก
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจแห่งชาติ จากัด ประเภทเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
จานวน 200,000,000.- บาท อัตราดอกเบี้ย 3.20 บาท/ปี
มติที่ประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
อนุมตั ิให้นาเงินไปฝากกับชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจแห่งชาติ จากัด ประเภทเงินฝากออม
ทรัพย์พิเศษ จานวน 200,000,000.- บาท อัตราดอกเบี้ย 3.20 บาท/ปี

5.19 เรื่องแก้ไขระเบียบว่าด้ วย ทุนเพือ่ สวัสดิการสมาชิก พ.ศ.2564
เลขานุการฯ ตามที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 56 ครั้งที่ 4 เมือ่ วันที่ 11 มกราคม 2564 มีมติเป็ น
เอกฉันท์ถือใช้ระเบียบว่าด้วยทุนเพื่อสวัสดิการสมาชิก พ.ศ.2564 และได้ส่งเสนอระเบียบต่อ
นายทะเบียนสหกรณ์ทราบ นั้น นายทะเบียนสหกรณ์พจิ ารณาแล้ว เห็นว่าให้สหกรณ์พิจารณา
ทบทวนระเบียบฉบับดังกล่าวใหม่อีกครั้ง ตามรายละเอียดที่ตอ้ งพิจารณาทบทวนตามสิ่งที่ส่งมา
พร้อมหนังสือด้วยแล้ว
มติที่ประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
อนุมตั ิให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของนายทะเบียนข้อ 2,3,5 และ 6 ส่วนข้อ 1 และ 4 ยังคงกาหนด
ไว้เหมือนเดิมไปก่อน เนื่องจากสหกรณ์ฯยังไม่ได้กาหนดระเบียบสวัสดิการเจ้าหน้าที่

ระเบียบวาระที่ 6. เรื่องอืน่ ๆ ตามแต่จะมีผ้เู สนอ
ด.ต.จิรศักดิ์ฯ เรื่ องการรับสมัครสมาชิก หรื อรับโอนสภาพสมาชิก เห็นควรกาหนดอายุสมาชิกด้วย
มติที่ประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
นาเข้าแก้ไขข้อบังคับฯเสนอที่ประชุมใหญ่

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
เลขานุการฯ เสนอคณะกรรมการเพื่อรับรองรายงานการประชุมชุดที่ 56 ครั้งที่ 11 วันที่ 10 มิถุนายน 2564
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อรับรองรายงานการประชุม.
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมชุดที่ 56 ครั้งที่ 11 วันที่ 10 มิถุนายน 2564
เลิกประชุม 15.15 น.
(ลงชื่อ)ร.ต.อ.สุวิทย์ มากด้วง
ประธานในที่ประชุม
(ลงชื่อ)ด.ต.ธเนศ พงศ์จนั ทร์เสถียร เลขานุการ/จดบันทึก

