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จากใจประธานกรรมการ 

 ส วั ส ดี ท่ า น ส ม า ชิ ก ส ห ก ร ณ์ อ อ ม ท รั พ ย์ ต า ร ว จ แ ห่ ง ช า ติ  จ า กั ด  ทุ ก ท่ า น  
ผม พล.ต.อ.นิพจน์  วีระสุนทร ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจแห่งชาติ จ ากัด ได้
เข้ามาบริหารงานสหกรณ์ตั้งแต่ 11 ธันวาคม 2564 ผมได้บริหารงานมาเป็นระยะ 9 เดอืน และ
คณะกรรมการชดุเดมิบรหิารงานมาเปน็ระยะเวลา 3 เดอืน รวมกนัแลว้จ านวน 12 เดอืน โดยมผีลการ
ด าเนินงาน ณ 30 กนัยายน 2565 มีสินทรพัย์รวม 26,007 ล้านบาทเศษ มีรายไดร้วม 1,247 ล้านบาทเศษ 
คา่ใชจ้า่ยรวม 566 ลา้นบาทเศษ ก าไรสทุธ ิ681 ลา้นบาทเศษ  ผมบริหารงานสหกรณ์โดยยึดหลัก
ปรัชญา อุดมการณ์ หลักการสหกรณ์ และยึดหลักธรรมาภิบาลเน้นความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
บริหารงานโดยมุ่งเน้นให้สมาชิกและครอบครัวมีความผาสุก ดังปณิธานที่ว่า  “คุณภาพชีวิตที่ดี
ของท่าน  คือความมุ่งมั่นของเรา” 
 ในรอบปีที่ผ่านมา แม้ว่าในภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศมีแนวโน้มถดถอย ราคาสินค้าแพงขึ้น 
แต่ด้วยการบริหารงานที่เป็นมาตรฐานของสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจแห่งชาติ จ ากัด สหกรณ์ยังมี
ก าไร ได้ช่วยเหลือและช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกโดยการปรับลดอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ลง
จัดท าโครงการเงินกู้สามัญอัตราดอกเบี้ยพิเศษ โครงการพักช าระเงินต้นเพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อน โครงการช่วยเหลือสมาชิกผู้ค้ าประกัน และจะยังช่วยเหลือสมาชิกอย่างต่อเนื่องต่อไป 
 สุดท้ายนี้ ในนามสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจแห่งชาติ จ ากัด ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่าน 
คณะกรรมการด าเนินการ ที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชี ผู้จัดการ
และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ทุกท่าน ที่ได้ท าให้สหกรณ์ประสบความส าเร็จ เจริญก้าวหน้าและ 
มั่นคง และในโอกาสนี้ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก  
จงดลบันดาลให้ทุกท่านพร้อมครอบครัว ประสบความสุข ความเจริญ ความส าเร็จ มีสุขภาพ
พลานามัยแข็งแรง สมหวังสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ 
 
 
 พลต ารวจเอก 
 (นิพจน์  วีระสุนทร) 
 ประธานกรรมการ 
 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจแห่งชาติ 
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ปรัชญา อุดมการณ์ และหลักการสหกรณ์ 

1. ปรัชญาสหกรณ์ออมทรัพย์ 
ปรัชญาสหกรณ์ออมทรัพย์ คือระบบความคิดหรือหลักแห่งความรู้หรือหลักความจริงท่ี

เกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์  ซึ่งถ้าน าไปใช้ให้ถูกต้อง  จะก่อให้เกิดผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์   เช่น 
1.1 การประหยัดและออมเป็นหนทางท่ีจะท าให้คนช่วยตัวเองได้  ท้ังนี้ จะต้องประพฤติ

ปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอจนเป็นนิสัย 
1.2 การช่วยตนเองโดยการช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างบุคคลซึ่งมีความสัมพันธ์

ร่วมกันอย่างใดอย่างหนึ่งและมีความมุ่งหมายอย่างเดียวกันท่ีจะออมทรัพย์ร่วมกันและจัดให้มีบริการให้
กู้ยืมเงินตามความจ าเป็น 

1.3 สหกรณ์ออมทรัพย์ไม่แสวงก าไร  ไม่ใช่การกุศล  แต่ให้บริการแก่สมาชิกและชุมชน 
1.4 ค าขวัญของสหกรณ์ออมทรัพย์ “แต่ละคนเพื่อทุกคนและทุกคนเพื่อแต่ละ

คน” (Each for all and all for each) 
1.5 ความเชื่อมั่นในการร่วมมือกันและการสนับสนุนซึ่งกันและกันระหว่างสหกรณ์ออม

ทรัพย์ ย่อมน าไปสู่เอกภาพของขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ 
สหกรณ์ออมทรัพย์เน้นความเป็นพี่น้อง (ภราดรภาพ) ของมนุษย์และความส าคัญในการ

ควบคุมเงินของเขาเอง  โดยผ่านสถาบันประชาธิปไตยซึ่งเคารพศักดิ์ศรี คุณค่า  และความคิดสร้างสรรค์
ของมนุษย์แต่ละคน 

 

2. อุดมการณ์สหกรณ์ 

ความเชื่อร่วมกันท่ีว่าการช่วยตนเอง และการช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักการสหกรณ์ 
จะน าไปสู่การกินดีอยู่ดี มีความเป็นธรรม และสันติสุขในสังคม 

 

3. หลักการสหกรณ์ 
แนวทางท่ีสหกรณ์ยึดถือปฏิบัติ เพื่อให้คุณค่าของสหกรณ์เกิดผลเป็นรูปธรรมซึ่ ง

ประกอบด้วยหลักการ ท่ีส าคัญ 7 ประการ คือ 
หลักการท่ี  1 การเป็นสมาชิกโดยสมัครใจและเปิดกว้าง 
หลักการท่ี  2 การควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย 
หลักการท่ี  3 การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจโดยสมาชิก 
หลักการท่ี  4 การปกครองตนเองและอิสรภาพ 
หลักการท่ี  5 การให้การศึกษา  การฝึกอบรมและสารสนเทศ 
หลักการท่ี  6 การร่วมมือระหว่างสหกรณ ์
หลักการท่ี  7 ความเอื้ออาทรต่อชุมชน 
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วัตถุประสงค์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจแห่งชาติ  จ ากัด 

สหกรณ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของบรรดาสมาชิก
โดยวิธีช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักการสหกรณ์ด้วยการร่วมกันด าเนินธุรกิจในข้อ
ต่อไปนี้ 

1. ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์โดยช่วยให้สามารถสงวนส่วนแห่งรายได้ของตนไว้ในทางอัน
มั่นคง และได้รับประโยชน์ตามสมควร  

2. ส่งเสริมการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิก 
3. รับฝากเงินจากสมาชิก หรือสหกรณ์อื่น หรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 
4. จัดหาทุนเพ่ือกิจการของสหกรณ์ 
5. ให้เงินกู้แก่สมาชิก 
6. ให้สมาชิกกู้ยืมเงินเพื่อการเคหะ 
7. ให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน 
8. ออกตั๋วสัญญาใช้เงิน หรือตราสารการเงิน 
9. ซื้อหุ้นของชุมนุมสหกรณ์ หรือสหกรณ์อ่ืน 
10. ซื้อหลักทรัพย์รัฐบาล หรือรัฐวิสาหกิจ 
11. ซื้อหุ้นของธนาคารซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์ 
12. ให้สินเชื่อ  ให้ยืม  ให้เช่า  ให้เช่าซื้อ  โอน  รับจ านองหรือรับจ าน าซึ่งทรัพย์สินแก่สมาชิก 

หรือของสมาชิก 
13. จัดให้ได้มา ซื้อ ถือกรรมสิทธิ์หรือทรัพย์สิทธิ ครอบครอง กู้ ยืม เช่า เช่าซื้อ รับโอนสิทธิ 

การเช่าหรือสิทธิการเช่าซื้อ จ านองหรือจ าน า ขายหรือจ าหน่ายด้วยวิธีอื่นใดซึ่งทรัพย์สิน 
14. ซื้อหุ้นของสถาบันท่ีประกอบธุรกิจอันท าให้เกิดความสะดวก หรือส่งเสริมความเจริญแก่

กิจการของสหกรณ์  
15. ฝากหรือลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ 
16. ฝากหรือลงทุนตามท่ีคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติก าหนด 
17. ให้สวัสดิการหรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว 
18. รว่มมอืกับทางราชการ สันนบิาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  ชุมนุมสหกรณ์ และสหกรณ์อื่น 

เพือ่สง่เสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ์ 
19. ด าเนินธุรกิจหรือกิจการอย่างอื่นบรรดาท่ีเกี่ยวกับหรือเนื่องในการจัดให้ส าเร็จตาม

วัตถุประสงค์ของสหกรณ ์
๏ 
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จรรยาบรรณของคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ ต่อสหกรณ์และสมาชิก 
 

1. ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยจิตส านึกท่ีดี มีความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ เพื่อประโยชน์สูงสุดของ
สหกรณ์และสมาชิกโดยรวม 

2. ปฏิบัติหน้า ท่ีโดยประยุกต์ความรู้และประสบการณ์การบริหารจัดการอย่างสุด
ความสามารถในทุกกรณี ด้วยความระมัดระวังและไตร่ตรอง ผ่านการพิจารณาอย่าง 
รอบด้าน 

3. รักษาความลับของสหกรณ์โดยไม่แจ้งแก่บุคคลภายนอกด้วยวิธีการใดๆ เว้นแต่ข้อมูลท่ีต้อง
รายงานให้แก่หน่วยงานก ากับของรัฐท่ีมีอ านาจ และหน้าท่ีตามกฎหมาย 

4. จัดการดูแลมิให้สินทรัพย์ อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือเทคโนโลยี
สารสนเทศต่าง ๆ ของสหกรณ์เสื่อมค่าหรือสูญหายโดยมิชอบ 

5. รายงานสถานภาพขององค์กรโดยสม่ าเสมอและครบถ้วนตามความเป็นจริง 
6. มุ่งมั่นด าเนินงานสหกรณ์ให้มีความมั่นคง สามารถสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดย

ด าเนินงานด้วยความรอบคอบและโปร่งใส เสริมสร้างความเป็นอยู่ท่ีดีของสมาชิก 
7. ไม่ด าเนินการใดๆ ในลักษณะท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อสหกรณ์  
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เรื่องที่ประธาน 
แจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 

ระเบียบวาระที่  

1 
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รายนามคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 43 
ที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบกิจการ และ ผู้สอบบัญชี 

 
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 
1. พล.ต.อ.วุฑฒิชัย     ศรีรัตนวุฑฒิ           
2. พล.ต.อ.บุญฤทธิ์   รัตนะพร  
3. พล.ต.อ.ด ำรงศักดิ์   กิตติประภัสร์  
4. พล.ต.อ.วิสนุ    ประสำททองโอสถ 
5. พล.ต.ท.สมเดช   ขำวข ำ  
ที่ปรึกษา 
1. พล.ต.ท.ณพัฒน์    ศรีหิรัญ 
2. พล.ต.ท.บริหำร   เสี่ยงอำรมณ ์  
3. พล.ต.ท.สันติ    เสนะวงศ์  
4. พล.ต.ท.ธีรพล   คุปตำนนท์ 
5. พล.ต.ท.สิทธิเดช   แสงศิรินำวิน   
 
คณะกรรมการด าเนินการ 
1. พล.ต.อ.นิพจน์   วีระสุนทร      ประธำนกรรมกำร 
2. พล.ต.ท.วรวิทย ์   ลิปิพันธ์     รองประธำนกรรมกำร 
3. พล.ต.ต.ศักดิ์ชัย   อำยุโย      รองประธำนกรรมกำร 
4. พล.ต. ท.รัษฎำกร   ยิ่งยง      รองประธำนกรรมกำร 
5. พ.ต.อ.ยรรยง   กองเงิน     กรรมกำรและเลขำนุกำร 
6. พ.ต.อ.สมนึก    ถวัลย์ภิยโย     กรรมกำรและเหรัญญิก 
7. พ.ต.อ.วีรชำติ   ปรียวงศ ์     กรรมกำร 
8. พ.ต.อ.หญิง ศุภลักษณ์  ภวภูตำนนท์ ณ มหำสำรคำม  กรรมกำร 
9. พ.ต.อ.เชำวรัตน์   เฉลิมพันธ์     กรรมกำร 
10. พ.ต.อ.จิรเดช    พระสว่ำง     กรรมกำร 
11. พ.ต.ท.หญิง เพ็ญทิพย์  กรุณำมงคล     กรรมกำร 
12. พ.ต.ท.หญิง วิไล   แก้วไทรเกิด     กรรมกำร 
13. พ.ต.ท.หญิง สมจิตร   วะระทุม     กรรมกำร 
14. ร.ต.อ.นิมิต    โอสถเจริญ     กรรมกำร 
15. ด.ต.หญิง ศุภกัณญำ   รัตน์ดรุณ     กรรมกำร 
 
ผู้ตรวจสอบกิจการ         ผู้สอบบัญชี  

1. พ.ต.อ.หญิง รำตรี           มหรรฆวุธ     นำยมนตรี ช่วยช ู
2. พ.ต.อ.หญิง ภูษณิศำ  วิเศษพยูร   
3. นำงจันทร์เพ็ญ   สุระเดชดิลก 
 
 

 จึงน ำเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทรำบ 
มติที่ประชุม__________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________  

ระเบียบวาระที่   1 
เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 



รับรองรายงาน 
การประชุมใหญ่สามัญ  

ประจ าปี 2564 

ระเบียบวาระที่  

2 
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รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2564 
สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจแห่งชาติ จ ากัด 
วันเสาร์ที่ 11 ธันวาคม 2564 
ณ ห้องประชุมศรียานนท์ (ห้องประชุม 1 เดิม) ชั้น 2 อาคาร 1 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร  
 
1. สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจแห่งชาติ   จ ากัด 
   1.1  สมำชิกทั้งหมด     จ ำนวน 16,329 คน 
   1.2  สมำชิกที่เข้ำประชุม     จ ำนวน 8,623  คน 
         ประกอบด้วย 
         1.2.1  สมำชิก      จ ำนวน 7,268  คน 
         1.2.2  สมำชิกสมทบ    จ ำนวน 1,355  คน 
2. ผู้เข้าร่วมประชุม 
    ผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
         1.  คุณวิวำห์พร  ลักษณะโภคิน  ต ำแหน่ง     นักวิชำกำรสหกรณ์ช ำนำญกำรพิเศษ  
                ท ำหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 
         2.  คุณสุทธิรักษ์  แซ่ขวย       ต ำแหน่ง     นักวิชำกำรสหกรณ์บริหำรธุรกิจบัณฑิตกำรจัดกำรโลจิสติกส์ 
    ผู้แทนผู้สอบบัญชี 
         1.  นำงเบญญำภำ  สนิประสงค์       ต ำแหน่ง     ผู้ช่วยผูส้อบบัญชี 
         2.  นำยณัฐภัทร  ควรชม       ต ำแหน่ง     ผู้ช่วยผูส้อบบัญชี 
 
เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 
            เมื่อสมำชิกครบองค์ประชุมแล้ว พล.ต.ท.วิโรจน ์ สัตยสัณห์สกุล ประธำนกรรมกำร สหกรณ์ออมทรัพย์ต ำรวจ
แห่งชำติ จ ำกัด เป็นประธำนที่ประชุมกล่ำวเปิดประชุมผ่ำน (Video Conference) ขอบคุณสมำชิกฯ คณะกรรมกำรและ
เจ้ำหน้ำที่ผู้เข้ำร่วมประชุมทุกคน และมอบหมำยให้ พล.ต.ท.วรวิทย์ ลิปิพันธ์ รองประธำนกรรมกำร ด ำเนินกำรประชุม
ตำมระเบียบวำระดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี  1      เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
เรื่องท่ี  1.1          รองประธำนฯ แจ้งข้อบังคับกำรประชุมตำมข้อบังคับข้อ 55 ก ำหนด องค์ประชุมในกำรประชุมใหญ่
ของสหกรณ์ต้องมีสมำชิกมำประชุมไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนสมำชิกทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่ำหนึ่งร้อยคน ณ ขณะนี้มี
สมำชิกอยู่ในห้องประชุมเกินกว่ำหนึ่งร้อยคน ถือว่ำครบองค์ประชุมแล้วจึงขอด ำเนินกำรประชุมต่อไป 
     จึงน ำเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทรำบ 
มติที่ประชุม    รับทรำบ 
เรื่องท่ี  1.2   รองประธำนฯ แนะน ำที่ปรึกษำกิตติมศักดิ์ ที่ปรึกษำ กรรมกำรด ำเนินกำร ผู้ตรวจสอบกิจกำร ผู้
ตรวจสอบภำยใน ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ และผู้แทนจำกส ำนักงำนส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหำนครพ้ืนที่ 1 ต่อผู้เข้ำร่วม
ประชุม ดังนี้ 
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 
          1.    พล.ต.อ.วุฑฒิชยั   ศรีรัตนวุฑฒิ 

ระเบียบวาระที่   2 
รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2564 
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          2.    พล.ต.อ.บุญฤทธิ์   รัตนะพร 
          3.    พล.ต.อ.มน ู    เมฆหมอก 
          4.    พล.ต.อ.นิพจน์   วีระสุนทร 
          5.    พล.ต.ท.สมเดช   ขำวข ำ 
ที่ปรึกษา 
          1.    พล.ต.ท.ณพัฒน์   ศรีหิรัญ 
          2.    พล.ต.ท.บริหำร   เสี่ยงอำรมณ์ 
          3.    พล.ต.ท.สันต ิ   เสนะวงศ์ 
          4.    พล.ต.ท.ธีรพล   คุปตำนนท์ 
          5.    พล.ต.ท.มณฑล   เงินวัฒนะ 
คณะกรรมการด าเนินการ (ชุดที่ 42) 
          1.    พล.ต.ท.วิโรจน ์   สัตยสัณห์สกุล   ประธำนกรรมกำร 
          2.    พล.ต.ท.วรวิทย ์   ลิปิพันธ์    รองประธำนกรรมกำร 
          3.    พล.ต.ต.คมกฤษ   ไวสืบข่ำว    รองประธำนกรรมกำร 
          4.    พล.ต.ต.ศักดิ์ชัย   อำยุโย     รองประธำนกรรมกำร 
          5.    พ.ต.อ.ยรรยง    กองเงิน    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
          6.    พ.ต.อ.สำยัณห์   ภู่สมบูรณ์    กรรมกำรและเหรัญญิก 
          7.    พล.ต.ท.สิทธิเดช   แสงศิรินำวิน    กรรมกำร 
          8.    พ.ต.อ.วีรชำติ    ปรียวงศ ์    กรรมกำร 
          9.    พ.ต.อ.หญิง ศุภลักษณ์  ภวภูตำนนท์ ณ มหำสำรคำม กรรมกำร 
          10.  พ.ต.อ.สมนึก    ถวัลย์ภิยโย    กรรมกำร 
          11.  พ.ต.อ.สุพจน ์    ปรุงธัญญะพฤกษ์   กรรมกำร 
          12.  พ.ต.อ.เชำวรัตน์   เฉลิมพันธ์    กรรมกำร 
          13.  พ.ต.ท.สมประสงค์   สุทธิวิเศษ    กรรมกำร 
          14.  พ.ต.ท.ขวัญชัย   คงถวิล    กรรมกำร 
          15.  พ.ต.ท.หญิง กิ่งทอง   เลิศอมรชัย    กรรมกำร 
ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 
          1.    พ.ต.อ.หญิง รำตรี   มหรรฆวุธ 
          2.    พ.ต.อ.หญิง ภูษณิศำ   วิเศษพยูร 
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ 
 นำยมนตรี ช่วยช ู
เรื่องท่ี  1.3            นโยบำยของส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ 
      -   เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งเดียว 
      -   ไม่ให้ข้ำรำชกำรต ำรวจมีหนี้สินล้นพ้นตัว 
เรื่องท่ี  1.4   นโยบำยของอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
      -   กำรก ำกับดูแลสหกรณ์ 
      -   ปัญหำหนี้สินสมำชิก 
      -   กำรพัฒนำบุคลำกร 
เรื่องท่ี  1.5   กำรปฏิรูปกำรบริหำรจัดกำรและก ำกับดูแลกิจกำรสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน  
   4 ด้ำน ได้แก่ 



22  

      1. ด้ำนธรรมำภิบำล 
      2. ควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่อง 
      3. ควำมเสี่ยงด้ำนเครดิต 
      4. ควำมเสี่ยงด้ำนปฏิบัติกำร 
มติที่ประชุม   รับทรำบ 
ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2563 
เลขานุการฯ   ขอให้สมำชิกในที่ประชุมตรวจสอบรำยงำนกำรประชุมใหญ่สำมัญประจ ำปี 2563 รำยละเอียด
ปรำกฏตำมเอกสำรในหนังสือรำยงำนกิจกำรประจ ำปี 2564 ระเบียบวำระท่ี 2 ตั้งแต่หน้ำที่ 16 จนถึงหน้ำที่ 65 ขอให้
สมำชิกในที่ประชุมตรวจสอบไปพร้อมกันทีละหน้ำ และเมื่อตรวจไปจนครบทุกหน้ำแล้ว ปรำกฏว่ำไม่มีสมำชิกขอแก้ไข
อย่ำงใด จึงขอมติที่ประชุมให้รับรองรำยงำนกำรประชุม 
มติที่ประชุม   รับรองรำยงำนกำรประชุมใหญ่สำมัญประจ ำปี 2563 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมสามัญประจ าปี 2563 
เลขานุการฯ   ขอให้สมำชิกตรวจสอบรำยละเอียดตำมเอกสำรในหนังสือรำยงำนกิจกำรประจ ำปี 2563 ระเบียบ
   วำระท่ี 3 หน้ำที่ 68 ไปพร้อมกัน  
   การโอนเงินรอตรวจสอบและเงินรอจ่ายคืนเป็นทุนส ารองของสหกรณ์ 
   ตำมมติที่ประชุมใหญ่สำมัญประจ ำปี 2563 เมื่อวันที่ 30 ตุลำคม 2563 อนุมัติโอนเงินรอตรวจสอบ
จ ำนวน 32 รำยกำร เป็นเงิน 340,000.96 บำท และเงินรอจ่ำยคืนจ ำนวน 17 รำย เป็นเงิน 19,471.14 บำท เป็นทุน
ส ำรองของสหกรณ์ โดยบัญชีรำยชื่อดังกล่ำวจะปิดประกำศให้สมำชิกทรำบเพ่ือตรวจสอบในระยะเวลำ 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 
2 พฤศจิกำยน 2563 ถึงวันที่ 2 พฤษภำคม 2564 เมื่อครบก ำหนดขออนุมัติโอนเงินรอจ่ำยคืนจ ำนวนดังกล่ำวเป็นทุน
ส ำรองแต่เพ่ือไม่ให้เสียสิทธิของสมำชิกที่จะมำขอรับคืนหรือโอนช ำระหนี้ หำกมีหลักฐำนกำรโอนเงินเข้ำบัญชีสหกรณ ์
สหกรณ์ก็จะด ำเนินกำรคืนเงินให้กับสมำชิกต่อไปนั้น 
   สหกรณ์ฯ ได้ด ำเนินกำรตำมมติที่ประชุมใหญ่ดังกล่ำว ปรำกฏว่ำภำยในก ำหนดเวลำประกำศมีผู้มำ
ติดต่อขอรับเงินรอตรวจสอบจ ำนวน 4 รำย เป็นเงิน 46,000.00 บำท คงเหลือเงินรอตรวจสอบ 28 รำยกำร เป็นจ ำนวน
เงิน 294,000.96 บำท ส ำหรับเงินรอจ่ำยคืนมีผู้มำติดต่อขอรับจ ำนวน 7 รำย เป็นเงิน  9,758.00 บำท คงเหลือเงินรอ
จ่ำยคืนจ ำนวน 10 รำย เป็นจ ำนวนเงิน 9,713.14 บำท สหกรณ์ฯ จึงได้ด ำเนินกำรโอนเงิน รอตรวจสอบและเงินรอจ่ำย
คืนเข้ำเป็นทุนส ำรองของสหกรณ์ เป็นเงินรวมทั้งสิ้น385,714.10 บำท (สำมแสนแปดหมื่นห้ำพันเจ็ดร้อยสิบสี่บำทสิบ
สตำงค์)  
   จึงน ำเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทรำบ 
มติที่ประชุม   รับทรำบ 
ระเบียบวาระท่ี 4 แจ้งผลเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการด าเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ าปี 2565 
รองประธานฯ  เลือกตั้ง ประธำนกรรมกำร กรรมกำรด ำเนินกำร และ ผู้ตรวจสอบกิจกำร  
ตำมข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ต ำรวจแห่งชำติ จ ำกัด ก ำหนดไว้ ดังนี้  
ข้อ  33  คุณสมบัติ สิทธิ และหน้ำที่ของสมำชิก 
           สมำชิกต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
           (1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
           (2) เป็นผู้บรรลุนิติภำวะ 
           (3) ก. เป็นข้ำรำชกำรต ำรวจตำมกฎหมำยว่ำด้วย พ.ร.บ. ระเบียบข้ำรำชกำรต ำรวจ หรือเป็น   
 ลูกจ้ำงประจ ำสังกัดในส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ หรือ  
 ข. เป็นเจ้ำหน้ำที่หรือลูกจ้ำงประจ ำของสหกรณ์นี้ 
           (4) เป็นผู้มีควำมประพฤติและมีนิสัยดี 
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            (5)  ไม่เป็นสมำชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่มีวัตถุประสงค์เช่นเดียวกับสหกรณ์นี้ 
            (6)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย 
ข้อ  58  กำรเลือกตั้งและกำรด ำรงต ำแหน่ง 
            ให้สหกรณ์มีคณะกรรมกำรด ำเนินกำรไม่เกินสิบห้ำคน ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจำกสมำชิกกำรเลือกตั้ง
คณะกรรมกำรด ำเนินกำรให้เลือกโดยวิธีเลือกประธำนกรรมกำรหนึ่งคน และกรรมกำรอ่ืนอีกไม่เกินสิบสี่คนให้
คณะกรรมกำรด ำเนินกำรเลือกตั้งระหว่ำงกันเองเป็นรองประธำนกรรมกำรหนึ่งคนหรือหลำยคน เลขำนุกำรหนึ่งคนและ
อำจให้มีเหรัญญิกหนึ่งคน และจะให้มีผู้ช่วยเลขำนุกำร หรือผู้ช่วยเหรัญญิกด้วยก็ได้ นอกนั้นเป็นกรรมกำร 
         1. เลือกตั้งประธานกรรมการ 
            ประธำนกรรมกำรครบวำระ 
  พล.ต.ท.วิโรจน ์ สัตยสัณห์สกุล 
         รายช่ือผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการ  
 
 
 
 
  ในปีนี้ต้องด ำเนินกำรเลือกตั้งประธำนกรรมกำรจ ำนวน 1 ต ำแหน่ง จำกผู้สมัครจ ำนวน 2 ท่ำนตำมระเบียบ
นำยทะเบียนสหกรณ์ว่ำด้วยกำรประชุมใหญ่ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2564 ข้อ 9 (4) ข้อ 18  
         ผลกำรเลือกตั้งประธำนกรรมกำร ดังนี้ 
 
 
 

  เนื่องจำก พล.ต.ท.มณฑล เงินวัฒนะ ผู้สมัครหมำยเลข 1 ขอให้ตรวจนับคะแนนใหม่ โดยตั้งผู้แทนจำก
ผู้สมัครทั้ง 2 หมำยเลขฝ่ำยละ 2 คน เข้ำร่วมกับกรรมกำรตรวจนับคะแนน โดยมีผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์ และผู้แทน
คณะกรรมกำร กกต. เจ้ำของเครื่องลงคะแนนเข้ำร่วมสังเกตกำรณ์ ซึ่งผลกำรตรวจนับคะแนนใหม่ถูกต้องตำมที่แจ้งต่อที่
ประชุม โดยผู้ได้รับกำรเลือกตั้งเป็นประธำนกรรมกำร ได้แก่ พล.ต.อ.นิพจน์  วีระสุนทร ผู้สมัครหมำยเลข 2 
มติที่ประชุม   รับทรำบ 
         2. พิจารณาเลือกตั้ง กรรมการด าเนินการ  
  กรรมกำรที่คงอยู่ในต ำแหน่งไม่ต้องเลือกใหม่มี  7  ท่ำน ดังนี้ 
   1.    พล.ต.ท.วรวิทย์  ลิปิพันธ์    รองประธำนกรรมกำร 
   2. พล.ต.ต.ศักดิ์ชัย  อำยุโย     รองประธำนกรรมกำร 
   3. พ.ต.อ.ยรรยง   กองเงิน    กรรมกำร 
   4. พ.ต.อ.วีรชำติ   ปรียวงศ ์    กรรมกำร 
   5. พ.ต.อ.หญิง ศุภลักษณ์ ภวภูตำนนท์ ณ มหำสำรคำม  กรรมกำร 
   6. พ.ต.อ.สมนึก   ถวัลย์ภิยโย    กรรมกำร  
   7. พ.ต.อ.เชำวรัตน์  เฉลิมพันธ์    กรรมกำร 
   กรรมกำรที่ครบวำระ จ ำนวน  7  ท่ำน ดังนี้ 
   1. พล.ต.ต.คมกฤษ  ไวสืบข่ำว   รองประธำนกรรมกำร (ครบ 1 วำระ) 
   2. พ.ต.อ.สำยัณห์  ภู่สมบูรณ์   กรรมกำร (ครบ 1 วำระ) 
   3. พล.ต.ท.สิทธิเดช  แสงสิรินำวิน   กรรมกำร (ครบ 2 วำระ) 

หมายเลข ยศ  ชื่อ ชื่อสกุล สังกัด 
1 พล.ต.ท.มณฑล เงินวัฒนะ ข้ำรำชกำรบ ำนำญ 
2 พล.ต.อ.นิพจน์ วีระสุนทร ข้ำรำชกำรบ ำนำญ 

หมายเลข ยศ  ชื่อ ชื่อสกุล คะแนน 
1 พล.ต.ท.มณฑล เงินวัฒนะ 1,463 
2 พล.ต.อ.นิพจน์ วีระสุนทร 1,745 
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   4.    พ.ต.อ.สุพจน์   ปรุงธัญญะพฤกษ์  กรรมกำร (ครบ 2 วำระ) 
 5.    พ.ต.ท.สมประสงค์  สุทธิวิเศษ   กรรมกำร (ครบ 2 วำระ) 
 6. พ.ต.ท.ขวัญชัย  คงถวิล   กรรมกำร (ครบ 2 วำระ) 
 7. พ.ต.ท.หญิง กิ่งทอง  เลิศอมรชัย   กรรมกำร (ครบ 1 วำระ) 

        รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการด าเนินการ 
 ในปีนี้ต้องด ำเนินกำรเลือกตั้งกรรมกำรด ำเนินกำรจ ำนวน 7 ต ำแหน่ง จำกผู้สมัครจ ำนวน 14 ท่ำน ตำม
ระเบียบนำยทะเบียนสหกรณ์ว่ำด้วยกำรประชุมใหญ่ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2564 ข้อ 9 (4) ข้อ 18 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ในปีนี้ต้องด ำเนินกำรเลือกตั้งกรรมกำรด ำเนินกำรจ ำนวน 7 ท่ำน จำกผู้สมัครจ ำนวน 14 ท่ำน 
โดยผู้สมัครที่ได้คะแนนล ำดับที่ 1-7 ด ำรงต ำแหน่งในวำระ 2 ปี จึงขอมอบให้คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งรับไปด ำเนินกำร
และแจ้งให้ที่ประชุมทรำบต่อไป 
           ผลกำรเลือกตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเลข ยศ    ชื่อ ชื่อสกุล สังกัด 
1 พล.ต.ท.รัษฎำกร ยิ่งยง ข้ำรำชกำรบ ำนำญ 
2 พ.ต.อ.จิรเดช พระสว่ำง บก.ปคม. 
3 พ.ต.ท.หญิง เพ็ญทิพย์ กรุณำมงคล บก.ตม.3 
4 พ.ต.ท.หญิง วิไล แก้วไทรเกิด  ข้ำรำชกำรบ ำนำญ 
5 พ.ต.ท.หญิง สมจิต วะระทุม ตม.จว.ภูเก็ต 
6 ร.ต.อ.นิมิต โอสถเจริญ สก. 
7 ด.ต.หญิง ศุภกัณญำ รัตน์ดรุณ ตม.จว.จันทบุรี 
8 พล.ต.ต.ธงชัย โตงำม ข้ำรำชกำรบ ำนำญ 
9 พล.ต.ต.คมกฤษ ไวสืบข่ำว คด. 
10 พ.ต.อ.สำยัณห์ ภู่สมบูรณ์ ข้ำรำชกำรบ ำนำญ 
11 พ.ต.อ.หญิง วรวิภำ วรินทรเวช ฝอ.สกพ. 
12 พ.ต.ท.หญิง กิ่งทอง เลิศอมรชัย สลก.ตร. 
13 พ.ต.ท.ประวิทย์ ทองจะโปะ บก.อก.บช.ส. 
14 พ.ต.ท.หญิง อัจฉรำ ตั้งทัพพ์ปภำ รพ.พต. 

หมายเลข ยศ    ชื่อ ชื่อสกุล คะแนน 
1 พล.ต.ท.รัษฎำกร ยิ่งยง 1,754 
2 พ.ต.อ.จิรเดช พระสว่ำง 1,778 
3 พ.ต.ท.หญิง เพ็ญทิพย์ กรุณำมงคล 1,483 
4 พ.ต.ท.หญิง วิไล แก้วไทรเกิด  1,474 
5 พ.ต.ท.หญิง สมจิต วะระทุม 1,503 
6 ร.ต.อ.นิมิต โอสถเจริญ 1,333 
7 ด.ต.หญิง ศุภกัณญำ รัตน์ดรุณ 1,448 
8 พล.ต.ต.ธงชัย โตงำม 1,245 
9 พล.ต.ต.คมกฤษ ไวสืบข่ำว 1,274 
10 พ.ต.อ.สำยัณห์ ภู่สมบูรณ์ 1,172 
11 พ.ต.อ.หญิง วรวิภำ วรินทรเวช 1,309 
12 พ.ต.ท.หญิง กิ่งทอง เลิศอมรชัย 1,247 
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              ผู้ได้รับกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำร ได้แก่ หมำยเลข 1-7  
มติที่ประชุม   รับทรำบ 
         3. พิจารณาเลือกผู้ตรวจสอบกิจการ 
              ตำมข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ต ำรวจแห่งชำติ จ ำกัด ข้อ 74 ผู้ตรวจสอบกิจกำร ให้ที่ประชุมใหญ่
เลือกตั้งสมำชิกหรือบุคคลภำยนอกผู้มีคุณวุฒิ  ควำมรู้  ควำมสำมำรถในด้ำนธุรกิจ  กำรเงิน  กำรบัญชี กำรเศรษฐกิจ  
กฎหมำย หรือกำรสหกรณ์หนึ่งคน หรือหลำยคนให้เป็นผู้ตรวจสอบกิจกำรของสหกรณ์เป็นกำรประจ ำปี 
             จ ำนวนผู้ตรวจสอบกิจกำรตำมวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตำมที่นำยทะเบียนสหกรณ์ก ำหนด 
              ที่ประชุมใหญ่จะเลือกตั้งกรรมกำรด ำเนินกำรหรือผู้ซึ่งด ำรงต ำแหน่งหน้ำที่ประจ ำในสหกรณ์เป็น 
ผู้ตรวจสอบกิจกำรไม่ได้ 
              ส ำหรับในปีนี้มีผู้สมัครเป็นผู้ตรวจสอบกิจกำรสหกรณ์ฯ ประจ ำปี 2564 จ ำนวน 2 คน ดังนี้ 
 
 
 
 
  เนื่องจำกสหกรณ์ออมทรัพย์ต ำรวจแห่งชำติ จ ำกัด เป็นสหกรณ์ขนำดใหญ่ ตำมประกำศขอนำยทะเบียน
สหกรณ์ ซึ่งตำมกฎหมำยก ำหนดให้มีผู้ตรวจสอบกิจกำร จ ำนวน 3 คน มีผู้เสนอตัวต่อที่ประชุมเพ่ิมเติมอีก 1 คน คือ นำง
จันทร์เพ็ญ  สุระเดชดิลก 
  ขอเสนอที่ประชุมใหญ่พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจกำร จ ำนวน 3 คน โดยให้ 
ผู้ตรวจสอบกิจกำรเลือกในระหว่ำงกันเองเป็นประธำนผู้ตรวจสอบกิจกำรหนึ่งคน อีกสองคนเป็นผู้ตรวจสอบกิจกำร 
  ขอเสนอที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งเปิดเผยด้วยกำรยกมือตำมระเบียบข้อ 9 วรรค 2 
มติที่ประชุม   มีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจกำร ดังนี้ 
 
 
 
 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 รับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 และการบริหารความเสี่ยง 
รองประธานฯ  น ำเสนอรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2564 ต่อที่ประชุม และขอให้สมำชิกในที่ประชุม
ตรวจสอบรำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรในหนังสือรำยงำนกิจกำรประจ ำปี 2564 ระเบียบวำระท่ี 5 ตั้งแต่หน้ำที่ 74 
จนถึงหน้ำที่ 95 และเมื่อตรวจสอบไปจนครบทุกหน้ำแล้ว ปรำกฏว่ำไม่มีสมำชิกสอบถำมแต่อย่ำงใดจึงขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม   รับทรำบ 
ระเบียบวาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินประจ าปี 2564 
ผู้แทนผู้สอบบัญชีฯ นำยมนตรี ช่วยช ูผู้สอบบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์ต ำรวจแห่งชำติ จ ำกัด ประจ ำปี 2564 ติดภำรกิจ
จึงได้มอบหมำยให้นำงเบญญำภำ  สินประสงค์ และนำยณัฐภัทร ควรชม ต ำแหน่งผู้ช่วยผู้สอบบัญชี น ำเสนองบกำรเงิน
ต่อที่ประชุม 
   น ำเสนองบกำรเงินโดยขอให้สมำชิกในที่ประชุมตรวจสอบรำยละเอียดตำมเอกสำรในหนังสือ
รำยงำนกิจกำรประจ ำปี 2564 ระเบียบวำระที่ 7 ตั้งแต่หน้ำที่ 98 จนถึงหน้ำที่ 135 ดังนี้ 

หมายเลข ยศ    ชื่อ ชื่อสกุล สังกัด 
1 พ.ต.อ.หญิง รำตรี มหรรฆวุธ ข้ำรำชกำรบ ำนำญ 
2 พ.ต.อ.หญิง ภูษณิศำ วิเศษพยูร ข้ำรำชกำรบ ำนำญ 

13 พ.ต.ท.ประวิทย์ ทองจะโปะ 1,056 
14 พ.ต.ท.หญิง อัจฉรำ ตั้งทัพพ์ปภำ 1,178 

หมายเลข ยศ    ชื่อ ชื่อสกุล คะแนน 
1 พ.ต.อ.หญิง รำตรี มหรรฆวุธ 165 
2 พ.ต.อ.หญิง ภูษณิศำ วิเศษพยูร 165 
3 นำงจันทร์เพ็ญ  สุระเดชดิลก 165 
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มติที่ประชุม   อนุมัติงบแสดงฐำนะกำรเงินประจ ำปี 2564 โดยเอกฉันท์ 
ระเบียบวาระท่ี  7   พิจารณาอนุมัติจัดสรรก าไรสุทธิ ประจ าปี 2564 
ประธานฯ   น ำเสนอกำรจัดสรรก ำไรสุทธิประจ ำปี 2564 โดยขอให้สมำชิกในที่ประชุมตรวจสอบ 
   รำยละเอียด ปรำกฏตำมหนังสือรำยงำนกิจกำรประจ ำปี 2564 ระเบียบวำระที่ 7 หน้ำที่ 138  
    กำรจัดสรรก ำไรสุทธิประจ ำปี 2564 เป็นไปตำม พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ.2542 และข้อบังคับ 
   สหกรณ์ออมทรัพย์ต ำรวจแห่งชำติ จ ำกัด ข้อที่ 24 ในปี 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ำรวจแห่งชำติ 
   จ ำกัด มีก ำไรสุทธิ 692,651,426.16 บำท 
   เมื่อสิ้นปีทำงบัญชีและได้ปิดบัญชีตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปแล้ว ปรำกฏว่ำสหกรณ์มี
   ก ำไรสุทธิ ให้ที่ประชุมใหญ่จัดสรรเป็นทุนส ำรองไม่น้อยกว่ำร้อยละสิบของ ก ำไรสุทธิ และเป็นค่ำ 
   บ ำรุงสันนิบำตสหกรณ์แห่งประเทศไทยตำมอัตรำที่ก ำหนดในกฎกระทรวง แต่ต้องไม่เกินร้อยละห้ำ
   ของก ำไรสุทธิ 
    ก ำไรสุทธิประจ ำปีที่เหลือจำกกำรจัดสรรตำมควำมในวรรคหนึ่ง ที่ประชุมใหญ่อำจจะจัดสรร
   ได้ ดังต่อไปนี้ 
   (1) เป็นเงินปันผลตำมหุ้นที่ช ำระแล้วให้แก่สมำชิกแต่ละคน ในอัตรำไม่เกินที่ก ำหนดในกฎกระทรวง 
โดยคิดให้ตำมส่วนแห่งระยะเวลำ อนึ่งถ้ำสหกรณ์ถอนทุนรักษำระดับเงินปันผลตำม (4) ออกจ่ำยเป็นเงินปันผลส ำหรับปี
ใดด้วย จ ำนวนเงินปันผลทั้งสิ้นที่จ่ำยส ำหรับปีนั้นต้องไม่เกินอัตรำดังกล่ำวด้วย 
   (2) เป็นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมำชิกตำมส่วนจ ำนวนรวมแห่งดอกเบี้ยเงินกู้ ซึ่งสมำชิก ได้ช ำระแก่
สหกรณ์ในระหว่ำงปี แต่สมำชิกที่ผิดนัดกำรช ำระเงินงวดช ำระหนี้ไม่ว่ำต้นเงินหรือดอกเบี้ยในปีใดมิให้ได้รับเงินเฉลี่ยคืน
ส ำหรับปีนั้น 
   (3) เป็นเงินโบนัสแก่กรรมกำรและเจ้ำหน้ำที่ของสหกรณ์ ไม่เกินร้อยละสิบของก ำไรสุทธิ 
   (4) เป็นทุนรักษำระดับอัตรำเงินปันผล ไม่เกินร้อยละสองแห่งทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์
ตำมท่ีมีอยู่ในวันสิ้นปีนั้น ทุนรักษำระดับอัตรำเงินปันผลนี้จะถอนได้โดยมติแห่งที่ประชุมใหญ่ เพ่ือจ่ำยเป็นเงิน
ปันผลตำมหุ้น ตำม (1) 
   (5) เป็นทุนเพ่ือกำรศึกษำอบรมทำงสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของก ำไรสุทธิตำมระเบียบของสหกรณ์ 
   (6) เป็นทุนสำธำรณประโยชน์ไม่เกินร้อยละสิบของก ำไรสุทธิ ตำมระเบียบของสหกรณ์ 
   (7) เป็นทุนสวัสดิกำรไม่เกินร้อยละสิบของก ำไรสุทธิ ตำมระเบียบของสหกรณ์ 
   (8) เป็นทุนเพ่ือจัดตั้งส ำนักงำนหรือทุนอ่ืน ๆ เพ่ือเสริมสร้ำงควำมมั่นคงให้แก่สหกรณ์ 
   (9) ก ำไรสุทธิส่วนที่เหลือ (ถ้ำมี) ให้จัดสรรเป็นทุนส ำรองทั้งสิ้น 
   ข้อ 25 ที่มำแห่งทุนส ำรอง 
    ทุนส ำรองนั้นนอกจำกจัดสรรก ำไรสุทธิตำมข้อ 24 แล้ว บรรดำเงินอุดหนุน หรือทรัพย์สินที่มี
บุคคล ให้แก่สหกรณ์ ถ้ำบุคคลที่ยกให้มิได้ระบุว่ำให้ใช้เพื่อกำรใดโดยเฉพำะ ก็ให้จัดสรรเป็นทุนส ำรองทั้งสิ้น 
    อนึ่ง จ ำนวนเงินซึ่งสหกรณ์พึงจ่ำยแก่บุคคลใดก็ตำม ถ้ำไม่มีผู้ใดใช้สิทธิเรียกร้องจนพ้นก ำหนด
อำยุควำมก็ให้จัดสรรเงินจ ำนวนนั้นเป็นทุนส ำรอง 
    ก ำไรสุทธิประจ ำปีของสหกรณ์ซึ่งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรเสนอแนะให้ที่ประชุมใหญ่ จัดสรร
ตำม ข้อ 24 หำกที่ประชุมใหญ่พิจำรณำแล้วเห็นว่ำรำยกำรใดไม่สมควรจัดสรรหรือตัดจ ำนวนให้น้อยลงก็ดี ยอดเงิน
จ ำนวนดังกล่ำวให้จัดสรรเป็นทุนส ำรองทั้งสิ้น”  
 
 

แผนภูมิแสดงกำรจัดสรรก ำไรสุทธิ 
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ล าดับ รายการ 

2564 2563 

ปันผล 6.80 % 

เฉลี่ยคืน 16.00 % 
% 

ปันผล 4.50 % 

เฉลี่ยคืน 5.00 % 
% 

1 ทุนส ำรอง 71,871,917.16 10.38 38,760,001.90 10.01 

2 เงินค่ำบ ำรุงสันนิบำตสหกรณ์ฯ 30,000.00 0.01 30,000.00 0.01 

3 เงินปันผล 487,658,825.00 70.40 308,874,090.00 79.79 

4 เงินเฉลี่ยคืน 123,614,234.00 17.85 33,852,852.00 8.74 

5 เงินโบนัสกรรมกำร-เจ้ำหน้ำที่ 6,166,450.00 0.89 3,202,117.00 0.83 

6 ทุนรักษำระดับเงินปันผล 10,000.00 0.01 10,000.00 0.01 

7 ทุนสำธำรณประโยชน์ 100,000.00 0.01 100,000.00 0.02 

8 ทุนสวัสดิกำรเพื่อช่วยเหลือสมำชิก 2,200,000.00 0.32 2,200,000.00 0.57 

9 ทุนสวัสดิกำรเจ้ำหน้ำที่ 1,000,000.00 0.14 100,000.00 0.02 

รวม 692,651,426.16 100.00 387,129,060.90 100.00 

แผนภูมิแสดงกำรจัดสรรก ำไรสุทธิ 

ผลประโยชน์ของสมำชิก 
มำจำก : 1+2+3+4+6+7+8 
กรรมกำรและเจ้ำหน้ำที่ 
มำจำก : 5+9 

คณะกรรมกำรด ำเนินกำรขอน ำเสนอกำรจัดสรรก ำไรสุทธิ  ตำมรำยกำรในตำรำง  ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
    
 
 
     จึงน ำเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจำรณำ 
มติที่ประชุม   อนุมัติจัดสรรก ำไรสุทธิตำมเสนอโดยเอกฉันท์ 
ระเบียบวาระท่ี 8  พิจารณาอนุมัติแผนงาน และงบประมาณรายรับ - รายจ่าย ประจ าปี 2565 
เลขานุการฯ   น ำเสนอแผนงำนและงบประมำณรำยรับ-รำยจ่ำย ประจ ำปี 2565 โดยขอให้สมำชิกในที่
ประชุมตรวจสอบรำยละเอียดปรำกฏตำมหนังสือรำยงำนกิจกำรประจ ำปี 2564 ระเบียบวำระท่ี 8 ตั้งแต่หน้ำที่ 140 จนถึง
หน้ำที่ 144 
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  ด้านนโยบาย  ยึดนโยบำยหลักตำมค ำสั่งกรมต ำรวจที่ 1379/2519 ลงวันที่ 14 กันยำยน 2519 เรื่อง ให้
จัดตั้งสหกรณอ์อมทรพัย ์ดงันี ้“ขำ้รำชกำรต ำรวจโดยเฉพำะขำ้รำชกำรชัน้ผูน้อ้ยมรีำยไดน้อ้ยไมส่ำมำรถเกบ็ออมทรพัยไ์วด้ว้ย
ตนเองได้ เมื่อมีเหตุจ ำเป็นต้องใช้จ่ำยเป็นกรณีพิเศษต้องกู้ยืมเองตำมแต่จะหำได้ ท ำให้เสียดอกเบี้ยแพง ก่อให้เกิดควำม
เดือดร้อนและหลุดพ้นจำกหนี้สินได้ยำก กรมต ำรวจได้พิจำรณำเห็นว่ำกิจกรรมสหกรณ์ออมทรัพย์เป็นธุรกิจที่สำมำรถช่วย
แก้ปัญหำในหมู่ข้ำรำชกำร ดังนั้น จึงให้หน่วยรำชกำรในระดับกองบังคับกำรขึ้นไป และทุกกองก ำกบักำรในรำชกำรบรหิำร
สว่นภมูภิำค ด ำเนนิกำรจดัตัง้สหกรณอ์อมทรพัยข์ึน้ โดยใหถ้อืวำ่กำรจดัตัง้สหกรณอ์อมทรพัย์เป็นนโยบำยของกรมต ำรวจและ
อนุญำตให้สมุห์บัญชีทุกแห่งหักเงิน ค่ำหุ้นรำยเดือน เงินงวดช ำระหนี้ เงินค่ำธรรมเนียม และน ำส่งสหกรณ์ได้” 
   กำรก ำหนดยุทธศำสตร์กำรพัฒนำสหกรณ์ออมทรัพย์ต ำรวจแห่งชำติ จ ำกัด ประจ ำปี 2564เป็นกำร
ด ำเนินงำนภำยใต้กำรเปลี่ยนแปลงระบบกำรควบคุมก ำกับดูแลที่เข้มงวดขึ้นจำกกำรแก้ไข พ.ร.บ. สหกรณ์ กำรออก
กฎกระทรวงและเกณฑ์ก ำกับสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีสินทรัพย์ตั้งแต่ 5,000 ล้ำนบำทขึ้นไป ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ทั้งนี้ 
เพ่ือสร้ำงเสถียรภำพกำรด ำเนินกำรสหกรณ์ด้ำนธรรมำภิบำล ควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่อง ด้ำนเครดิตและด้ำนปฏิบัติกำร 
ซึ่งกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรตำมกรอบนโยบำยดังกล่ำวของสหกรณ์ออมทรัพย์ต ำรวจแห่งชำติ จ ำกัด ยังคงยึดตัวสมำชิก
เป็นศูนย์กลำง มุ่งเน้นกำรรักษำผลประโยชน์ กำรจัดสวัสดิกำร และกำรบริกำรอย่ำงมีคุณภำพ เพ่ือสร้ำงควำมพึงพอใจ
ให้แก่สมำชิก 

วิสัยทัศน์ 
 เป็นสหกรณ์มั่นคง  ส่งเสริมกำรออม  พร้อมใจบริกำร   
ให้สวัสดิกำรทั่วกัน  ยึดมั่นอุดมกำรณ์และหลักกำรสหกรณ์ 

ปณิธาน 
 คุณภำพชีวิตที่ดีของท่ำน คือ ควำมมุ่งมั่นของเรำ 

ค่านิยม 
 ซื่อสัตย์ ธรรมำภิบำล มำตรฐำนสำกล 

พันธกิจ 
 1. สร้ำงควำมม่ันคงด้ำนกำรเงิน โดยค ำนึงถึงผลประโยชน์ของสมำชิก 
 2. ส่งเสริมให้มีกำรออมทรัพย์และสนับสนุนให้ข้ำรำชกำรต ำรวจและครอบครัวเป็นสมำชิกของสหกรณ์ 
 3. ให้ควำมรู้และควำมเข้ำใจเกี่ยวกับสหกรณ์และกิจกำรของสหกรณ์ 
 4. ให้บริกำรอย่ำงมีคุณภำพ จัดสวัสดิกำรอย่ำงท่ัวถึง ตอบสนองควำมต้องกำรของสมำชิก 
 5. ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมของส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ และร่วมมือกับสหกรณ์ในสังกัดส ำนักงำนต ำรวจ
แห่งชำติ และหน่วยงำนอื่น 

กลยุทธ์ 
 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ำรวจแห่งชำติ จ ำกัด ได้ก ำหนด 22 กลยุทธ์ 32 โครงกำร 42 กิจกรรมเพ่ือรองรับ 5 พันธกิจ 
เป็นกรอบทิศทำงในกำรบริหำรงำนให้บรรลุตำมวิสัยทัศน์ที่ก ำหนดไว้ โดยมุ่งเน้นกำรบริหำรงำนและกำรให้บริกำรที่มี
ประสิทธิภำพ ภำยในกรอบของนำยทะเบียน เป็นประโยชน์แก่สมำชิก องค์กร และส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ โดยมี
เป้ำหมำยกำรด ำเนินงำนตำมแผน ดังนี้ 
 1.  กำรบริหำรเป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำล ฝ่ำยจัดกำรเป็นมืออำชีพ คุณภำพกำรบริกำรได้รับกำรยอมรับและ
เชื่อมั่น 
 2.  กำรพัฒนำ กำรเติบโตของสหกรณ์อยู่บนพื้นฐำนของควำมมั่นคงยั่งยืน  
 3.  สมำชิกมีคุณภำพชีวิตที่ดี ใช้บริกำรทำงกำรเงินจำกสหกรณ์เป็นสถำบันหลัก  
 4.  สิทธิประโยชน์ที่สมำชิกได้รับไม่น้อยกว่ำเดิม  
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รำยละเอียดงบประมำณด้ำนรำยรับประจ ำปี 2565 

 

รายการ 
ปี 2564 

ปี 2565 
จ านวนที่ตั้ง รับจริง 

  ด้านรายรับ       
  1 ดอกเบี้ยเงินให้สมำชิกกู ้ 720,897,712.33 794,754,011.06 762,595,212.33 
  2 ดอกเบี้ยเงินให้สหกรณ์อื่นกู้ 2,750,846.47 3,003,885.00 2,528,094.85 
  รวมดอกเบี้ย 723,648,558.80 797,757,896.06 765,123,307.18 
  3 รำยรับจำกกำรลงทุน       
  3.1 ดอกเบี้ยเงินฝำกธนำคำร 266,852.05 1,363,091.76 175,084.93 

  
3.2 ผลตอบแทนหุ้น ชุมนมุสหกรณ์ออมทรัพย์ต ำรวจแห่งชำติ 

จ ำกัด 15,552,308.41 10,739,137.00 11,940,884.12 
  3.3 ผลตอบแทนหุ้น ชุมนมุสหกรณ์กรงุเทพ จ ำกัด 840,000.00 947,835.62 840,000.00 

  
3.4 ผลตอบแทนหุ้น ชุมนมุสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย 

จ ำกัด 53,000,000.00 56,177,704.11 57,388,500.00 
  3.5 ผลตอบแทนพันธบัตรออมทรัพย ์ 5,976,000.00 11,911,451.99 9,216,000.00 
  3.6 ผลตอบแทนหุ้นกู้ 250,860,176.71 280,524,130.14 221,486,370.68 
  3.7 ผลตอบแทนเงินฝำกออมทรัพยส์อ.สโมสรรถไฟ จ ำกัด 13,726,899.21 10,322,962.34 7,205,534.63 
  3.8 ผลตอบแทนเงินฝำกออมทรัพยส์อ.ต ำรวจขอนแก่น จ ำกัด 637,500.00 260,171.20 212,500.00 
  3.9 ผลตอบแทนเงินฝำกออมทรัพยส์อ.สำธำรณสุขขอนแก่น จ ำกดั 0.00 1,512,328.76 1,500,000.00 

  
3.10 ผลตอบแทนเงินฝำกประจ ำชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยต์ ำรวจ

แห่งชำติ จ ำกัด 47,771,520.55 47,399,786.67 10,518,876.71 
  3.11 ผลตอบแทนเงินฝำกประจ ำชสอ.ไทยไอซีที จ ำกัด 2,400,000.00 2,186,712.31 1,800,000.00 
  3.12 ผลตอบเทนเงินฝำกประจ ำชุมนมุสหกรณ์ธนกิจไทย จ ำกัด 2,840,547.95 3,011,506.81 450,000.00 
  3.13 ผลตอบแทนเงินฝำกประจ ำชสอ. 22,800,000.00 22,768,767.11 21,959,178.08 
  3.14 ผลตอบแทนเงินฝำกประจ ำชุมนุมสหกรณ์กรุงเทพ จ ำกัด 630,000.00 796,533.34 224,876.71 
  3.15 ผลตอบแทนเงินฝำกออมทรัพยส์อ.ครูสรุินทร์ จ ำกัด 2,760,000.00 2,686,027.41 0.00 
  3.16 ผลตอบแทนเงินฝำกออมทรัพยส์อ.ต ำรวจเชียงใหม่ จ ำกัด 2,993,150.68 2,936,986.29 0.00 
  3.17 ผลตอบแทนเงินฝำกออมทรัพยส์อ.สอบสวนกลำงฯ 0.00 43.89 0.00 
  3.18 ผลตอบแทนเงินฝำกออมทรัพย์พิเศษสอ.นวมินทร์ จ ำกัด 0.00 5,166.50 0.00 
  3.19 ผลตอบแทนเงินฝำกออมทรัพย์ชสอ.ไทยไอซีที จ ำกัด 0.00 48,965.43 0.00 
  3.20 ผลตอบแทนเงินฝำกเผื่อเรยีก ชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย  จ ำกัด 0.00 29,863.84 0.00 
  3.21 ผลตอบแทนเงินฝำกออมทรัพย์พิเศษสอ.ต ำรวจภำค5 จ ำกัด 0.00 2,078.79 0.00 
  3.22 ผลตอบแทนเงินฝำกออมทรัพย์พิเศษชสอ.ตร. 0.00 22,352.57 0.00 
  3.23 ผลตอบแทนเงินฝำกออมทรัพย์ชสอ.ตร. 0.00 95.93 0.00 
    รวมรายรับจากการลงทุน 423,054,955.56 455,653,699.81 344,917,805.87 
  4 รำยรับอ่ืน ๆ 1,176,000.00 1,026,915.68 1,176,000.00 
    รวมรายรับอื่น ๆ 1,176,000.00 1,026,915.68 1,176,000.00 
    รวมท้ังสิ้น 1,147,879,514.36 1,254,438,511.55 1,111,217,113.05 
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รายการ 
งบประมาณปี  2564 งบประมาณ 

ปี 2565 
หมายเหต ุ

จ านวนที่ตั้ง จ่ายจริง คงเหลือ 
  1 หมวดเงินเดือน           
  1.1 เงินเดือน     15,237,816.00     10,457,250.00       4,780,566.00     16,093,396.00   
    รวมหมวดเงินเดือน     15,237,816.00     10,457,250.00       4,780,566.00     16,093,396.00   
  2 หมวดค่ำตอบแทน           
  2.1 ค่ำตอบแทนกรรมกำร       2,124,000.00       1,854,200.00          269,800.00       2,124,000.00   
  2.2 เงินเพิ่มพิเศษเจ้ำหน้ำที่สหกรณ์       6,043,400.00       4,040,450.00       2,002,950.00       5,243,400.00   
  2.3 ค่ำตอบแทนเจ้ำหนำ้ที่ช่วยงำนสหกรณ์            84,000.00            84,000.00                         -            84,000.00   
  2.4 ค่ำตอบแทนเจ้ำหนำ้ที่กำรเงินหน่วยต่ำง ๆ          750,000.00                         -          750,000.00          750,000.00   
    รวมค่าตอบแทน      9,001,400.00       5,978,650.00       3,022,750.00       8,201,400.00   
  2.5 ค่ำตรวจสอบกจิกำร          168,000.00          168,000.00                         -          168,000.00   
  2.6 ค่ำตอบแทนผู้ตรวจสอบภำยใน          120,000.00          120,000.00                         -          120,000.00   
  2.7 ค่ำธรรมเนียมกำรตรวจบัญช ี          150,000.00          150,000.00                         -          150,000.00   
  2.8 ค่ำเบี้ยประชุม       1,504,000.00          703,500.00          800,500.00       1,504,000.00   
  2.9 ค่ำท ำงำนล่วงเวลำ       1,500,000.00          461,308.60       1,038,691.40       1,500,000.00   
  2.10 ส ำรองบ ำเหน็จเจ้ำหน้ำที ่       2,782,587.00       1,638,170.00       1,144,417.00       2,809,037.00   
  2.11 เบี้ยเล้ียงกรรมกำรที่มำปฏิบัติงำนที่สหกรณ์          482,100.00          423,000.00            59,100.00          482,100.00   
    รวม      6,706,687.00       3,663,978.60       3,042,708.40       6,733,137.00   
    รวมหมวดค่าตอบแทน     15,708,087.00       9,642,628.60       6,065,458.40     14,934,537.00   
  3 หมวดค่ำใช้สอย           
  3.1 ค่ำรับรอง          900,000.00          481,158.29          418,841.71          900,000.00   
  3.2 ค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำครุภัณฑ์          700,000.00          447,811.09          252,188.91          700,000.00   
  3.3 ค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำส ำนักงำน       1,400,000.00            66,377.40       1,333,622.60       1,400,000.00   
  3.4 ค่ำพำหนะ       1,702,800.00          741,205.00          961,595.00       1,702,800.00   
  3.5 ค่ำเช่ำเครื่องถ่ำยเอกสำร          108,000.00            33,307.64            74,692.36          108,000.00   
  3.6 ค่ำท ำควำมสะอำด          600,000.00          338,982.49          261,017.51          600,000.00   
  3.7 ค่ำติดตำมทวงหนี ้       1,000,000.00          153,849.00          846,151.00       1,000,000.00   
  3.8 เงินสมทบกองทุนทดแทน          761,891.00          199,265.00          562,626.00          804,670.00   
  3.9 ค่ำจ้ำงถ่ำยเอกสำร          150,000.00            26,322.00          123,678.00          150,000.00   
  3.10 ค่ำจ้ำงเหมำก ำจัดปลวก          100,000.00            17,120.00            82,880.00          100,000.00   
  3.11 ค่ำพัฒนำระบบงำนคอมพวิเตอร ์       5,000,000.00          119,418.71       4,880,581.29       5,000,000.00   
  3.12 ค่ำเช่ำเครื่องน้ ำยำฆ่ำเช้ือและดับกลิ่น            75,000.00            58,315.00            16,685.00            75,000.00   
  3.13 ค่ำบ ำรุงรักษำโปรแกรมคอมพิวเตอร์       1,300,000.00          288,579.00       1,011,421.00       1,300,000.00   
  3.14 ค่ำบ ำรุงรักษำยำนพำหนะ            10,000.00                 548.00              9,452.00            10,000.00   
    รวมหมวดค่าใช้สอย     13,807,691.00       2,972,258.62     10,835,432.38     13,850,470.00   
  4 หมวดค่ำวัสด ุ           
  4.1 ค่ำแบบพิมพ ์          200,000.00                         -          200,000.00          200,000.00   
  4.2 ค่ำวัสดุคอมพิวเตอร ์       1,200,000.00          611,570.45          588,429.55       1,200,000.00   
  4.3 ค่ำวัสดุเครื่องแต่งกำย          665,000.00          148,500.00          516,500.00          665,000.00   
  4.4 ค่ำเครื่องเขียน          350,000.00          269,647.32            80,352.68          350,000.00   
  4.5 งำนบ้ำนงำนครัว          400,000.00          292,191.98          107,808.02          600,000.00   
  4.6 ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิง            12,000.00                 350.00            11,650.00            12,000.00   
  4.7 ค่ำของที่ระลึก          140,000.00                         -          140,000.00          140,000.00   
    รวมหมวดค่าวัสด ุ      2,967,000.00       1,322,259.75       1,644,740.25       3,167,000.00   

รำยละเอียดงบประมำณด้ำนรำยจ่ำยประจ ำปี 2565 
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รายการ 
งบประมาณปี  2564 งบประมาณ 

หมายเหต ุ
จ านวนที่ตั้ง จ่ายจริง  คงเหลือ  ปี 2565 

5 หมวดค่ำสำธำรณูปโภค         
  5.1 ค่ำโทรศัพท์          799,800.00           154,231.94           645,568.06           799,800.00    
  5.2 ค่ำไฟฟ้ำ        1,500,000.00           362,674.07        1,137,325.93        1,500,000.00    
  5.3 ค่ำน้ ำประปำ          100,000.00               5,795.49             94,204.51           100,000.00    
  5.4 ค่ำไปรษณีย์          700,000.00           144,602.00           555,398.00           700,000.00    
    รวมหมวดค่าสาธารณปูโภค       3,099,800.00           667,303.50        2,432,496.50        3,099,800.00    

6 หมวดครุภัณฑ์        
      6.1  กล้องวงจรปิด           200,000.00             12,305.00           187,695.00           200,000.00    
      6.2  เครื่องส ำรองไฟ           100,000.00                          -             100,000.00           100,000.00    
      6.3  เครื่องและระบบ ATM         3,000,000.00                          -          3,000,000.00        3,000,000.00    
      6.4  เครื่องตรวจนับธนบัตร            40,000.00                          -               40,000.00             40,000.00    
      6.5  เครื่องท ำน้ ำร้อน น้ ำเย็น             60,000.00                          -               60,000.00             60,000.00    
      6.6  เครื่อง SERVER           600,000.00                          -             600,000.00           600,000.00    
      6.7  BACKUP SERVER Replicator          300,000.00                          -             300,000.00           300,000.00    
      6.8  เครื่องพิมพ์สมุดคู่ฝำก            40,000.00             33,170.00               6,830.00           105,000.00    
      6.9  ฮำร์ดดิสก์ส ำหรับเครื่องแม่ข่ำย (SERVER)            70,000.00                          -               70,000.00             70,000.00    
    6.10  เครื่องฟอกอำกำศ          200,000.00             45,920.00           154,080.00           200,000.00    
    6.11  อุปกรณ์ส ำรองข้อมูลของกล้องวงจรปิด          190,000.00                          -             190,000.00           190,000.00    
    6.12  คอมพิวเตอร์           950,000.00           299,600.00           650,400.00           810,000.00    
    6.13  เครื่องสแกนเนอร์           150,000.00           149,406.24                 593.76             60,000.00    
    6.14  เครื่องปริ้นเตอร์          234,000.00                          -             234,000.00           314,000.00    
    6.15  จอคอมพิวเตอร์             30,000.00             11,342.00             18,658.00             30,000.00    
    6.16  เครีองปั่นไฟ          550,000.00                          -             550,000.00           550,000.00    
    6.17  เครื่องสแกนนิ้ว            30,000.00                          -               30,000.00             30,000.00    
    6.18  เครื่องปริ้นบัตรคิว            10,000.00                          -               10,000.00             10,000.00    
    6.19  เครื่องพิมพ์บำร์โค๊ด            18,000.00             12,840.00               5,160.00             18,000.00    
    6.20  เครื่องประเมินควำมพึงพอใจ            55,000.00                          -               55,000.00             55,000.00    
    6.21  อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล ( Central log )           400,000.00                          -             400,000.00           400,000.00    
    6.22  Juniper Firewall ATM          240,000.00                          -             240,000.00           240,000.00    
    6.23  ชุดล ำโพงเรียกคิวบริกำรสมำชิก            30,000.00                          -               30,000.00             30,000.00    
    6.24  ตู้นิรภัย            75,000.00                          -               75,000.00             75,000.00    
    6.25  เครื่องปรับอำกำศพร้อมระบบปรับอำกำศ                          -                            -                            -             610,000.00    
    รวมหมวดครุภัณฑ ์       7,572,000.00           564,583.24        7,007,416.76        8,097,000.00    

7 ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำร           
  7.1 โครงกำรประชุมใหญ่     17,000,000.00      10,007,865.17        6,992,134.83      17,000,000.00    
  7.2 โครงกำรสัมมนำ          710,000.00           129,252.23           580,747.77           710,000.00    
  7.3 โครงกำรพัฒนำบุคคลำกร          500,000.00             43,131.00           456,869.00           500,000.00    
  7.4 โครงกำรสัมมนำระหวำ่งสหกรณ์          500,000.00           219,760.00           280,240.00           500,000.00    
  7.5 โครงกำรเยี่ยมเยือนสหกรณ์          500,000.00                          -             500,000.00           500,000.00    
  7.6 โครงกำรสนับสนุนเครือข่ำยสหกรณ์ฯ          140,000.00                          -             140,000.00           140,000.00    
  7.7 โครงกำรตรวจสุขภำพประจ ำปี          140,000.00             38,090.00           101,910.00           140,000.00    
  7.8 โครงกำรสนับสนุนกิจกรรมของสตช.       3,500,000.00                          -          3,500,000.00        3,500,000.00    
  7.9 โครงกำรศึกษำดูงำนระหวำ่งสหกรณ์          280,000.00                          -             280,000.00           280,000.00    
  7.10 โครงกำรเพิ่มพูนประสิทธิภำพบุคคลำกร       1,980,000.00                          -          1,980,000.00        1,980,000.00    
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  7 ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำร          หมำยเหตุ 
  7.1 โครงกำรประชุมใหญ่     17,000,000.00     10,007,865.17       6,992,134.83     17,000,000.00   
  7.2 โครงกำรสัมมนำ          710,000.00          129,252.23          580,747.77          710,000.00   
  7.3 โครงกำรพัฒนำบุคคลำกร          500,000.00            43,131.00          456,869.00          500,000.00   
  7.4 โครงกำรสัมมนำระหวำ่งสหกรณ์          500,000.00          219,760.00          280,240.00          500,000.00   
  7.5 โครงกำรเยี่ยมเยือนสหกรณ์          500,000.00                         -          500,000.00          500,000.00   
  7.6 โครงกำรสนับสนุนเครือข่ำยสหกรณ์ฯ          140,000.00                         -          140,000.00          140,000.00   
  7.7 โครงกำรตรวจสุขภำพประจ ำป ี          140,000.00            38,090.00          101,910.00          140,000.00   
  7.8 โครงกำรสนับสนุนกิจกรรมของสตช.       3,500,000.00                         -       3,500,000.00       3,500,000.00   
  7.9 โครงกำรศึกษำดูงำนระหวำ่งสหกรณ์          280,000.00                         -          280,000.00          280,000.00   
  7.10 โครงกำรเพิ่มพูนประสิทธิภำพบุคคลำกร       1,980,000.00                         -       1,980,000.00       1,980,000.00   
  7.11 โครงกำรวันสถำปนำสหกรณ์       1,500,000.00              1,899.00       1,498,101.00       1,500,000.00   
  7.12 โครงกำรสำนสัมพันธ์เจ้ำหน้ำที ่          140,000.00                         -          140,000.00          140,000.00   
  7.13 โครงกำรจัดเก็บเอกสำรด้วยอิเล็กทรอนคิ          140,000.00                         -          140,000.00          140,000.00   

  7.14 
โครงกำรพัฒนำบ ำรุงรักษำระบบ
คอมพิวเตอร์สหกรณ์ 

      5,000,000.00                         -       5,000,000.00       5,000,000.00 
  

  7.15 
โครงกำรบริหำรจัดกำรสหกรณ์ตำมเกณฑ์
มำตรฐำน 

         500,000.00            53,890.00          446,110.00          500,000.00 
  

  7.16 โครงกำรสร้ำงปฏิสัมพันธ์กบัสมำชิก          100,000.00                         -          100,000.00          100,000.00   
  7.17 โครงกำรประชำสัมพันธ์สหกรณ์       1,000,000.00                         -       1,000,000.00       1,000,000.00   

  7.18 
โครงกำรพัฒนำระบบคอมพวิเตอร์ส ำรอง
ฉุกเฉิน( DR-Site ) 

      1,000,000.00                         -       1,000,000.00       1,000,000.00 
  

    รวมค่าใช้จา่ยตามโครงการ     34,630,000.00     10,493,887.40     24,136,112.60     34,630,000.00   
  8 ค่ำใช้จ่ำยเกีย่วกับสวัสดิกำรสมำชิก           
  8.1 ทุนกำรศึกษำของบุตรสมำชิก       4,000,000.00       3,409,337.50          590,662.50       4,000,000.00   
  8.2 ทุนสวัสดิกำรเพื่อชว่ยเหลือสมำชิก     47,300,000.00     11,412,796.00     35,887,204.00     47,300,000.00   
  8.3 ทุนสวัสดิกำรส ำหรับสมำชิกอำวโุส       5,448,000.00       4,964,000.00          484,000.00       5,740,000.00   
  รวมค่าใช้จา่ยเกี่ยวกับสวัสดิการสมาชกิ     56,748,000.00     19,786,133.50     36,961,866.50     57,040,000.00   
  9 ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำน           
  9.1 ดอกเบี้ยจำ่ยเงินรับฝำกออมทรัพย ์     13,597,500.00       5,502,973.26       8,094,526.74     13,597,500.00   

  9.2 
ดอกเบี้ยจำ่ยเงินรับฝำกออมทรัพย์เกษียณ
เปี่ยมสุข 

      9,693,750.00       9,167,025.99          526,724.01       9,693,750.00 
  

  9.3 ดอกเบี้ยจำ่ยเงินฝำกออมทรัพยพ์ิเศษ   150,000,000.00   189,658,964.11   (39,658,964.11)   150,000,000.00   

  9.4 
ดอกเบี้ยจำ่ยเงินฝำกออมทรัพยพ์ิเศษ
โครงกำรต่ำงๆ 

      4,275,000.00          672,259.58       3,602,740.42       4,275,000.00 
  

  9.5 ดอกเบี้ยจำ่ยเงินฝำกประจ ำ   156,000,000.00   131,963,286.25     24,036,713.75   156,000,000.00   
  9.6 ดอกเบี้ยจำ่ยเงินฝำกประจ ำทวีทรัพย์       2,600,000.00       4,321,473.05     (1,721,473.05)       2,600,000.00   
  9.7 ค่ำธรรมเนียมกำรโอนเงิน          252,000.00            76,863.55          175,136.45          252,000.00   
  9.8 ค่ำธรรมเนียมกำรซ้ือเช็ค          252,000.00              5,340.00          246,660.00          252,000.00   
  9.9 ดอกเบี้ยจำ่ยตัว๋สัญญำใช้เงิน       6,888,800.00       5,022,574.81       1,866,225.19       2,070,880.00   

  9.10 ดอกเบี้ยจำ่ยเงินเบิกเกินบัญชธีนำคำร 
           

47,819.18 
                        -            47,819.18            47,819.18 

  

  9.11 ดอกเบี้ยจำ่ยเงินกู้ธนำคำร   135,000,000.00   114,366,449.05     20,633,550.95   111,300,000.00   
  รวมค่าใช้จา่ยในการด าเนินงาน   478,606,869.18   460,757,209.65     17,849,659.53   450,088,949.18   
  10 งบกลำง     30,000,000.00                         -     30,000,000.00     30,000,000.00   
    รวมงบกลาง   30,000,000.00                        -     30,000,000.00     30,000,000.00   
    รวมทั้งสิ้น   658,377,263.18   516,663,514.26   141,713,748.92   631,001,152.18   
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หมายเหตุ    งบประมำณท่ีน ำเสนอต่อที่ประชุมนี้ ขออนุมัติหลักกำรดังนี้  
  1. งบประมำณนี้สำมำรถถัวจ่ำยกันได้ทุกรำยกำร 
  2. เมือ่สิน้ปทีำงบญัชปีระจ ำป ี2565 หำกยงัไมไ่ดม้กีำรประชมุใหญเ่พ่ือของบประมำณประจ ำป ี2566 ขออนุมัติ
  ใช้กรอบงบประมำณประจ ำปี 2565 เป็นกรอบงบประมำณประจ ำปี 2566 เป็นกำรชั่วครำวจนกว่ำจะมีกำร
  ประชุมใหญ่  โดยใช้จ่ำยเฉพำะเท่ำท่ีจ ำเป็นเท่ำนั้น ซึ่งเป็นไปตำมแบบงบประมำณท่ัวไป 

  3. กำรใช้งบกลำงให้เสนอ คณะกรรมกำรด ำเนินกำร พิจำรณำ 
     
     จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจำรณำ 
มติที่ประชุม  อนุมัติแผนงำน และงบประมำณประจ ำปี 2565 ตำมเสนอโดยเอกฉันท์ 
ระเบียบวาระท่ี 9  พิจารณาอนุมัติก าหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืม หรือค้ าประกันประจ าปี 2565 
รองประธานฯ  1. ตำมข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ต ำรวจแห่งชำติ จ ำกัด ข้อ 11 ก ำหนดว่ำ “ที่ประชุมใหญ่
อำจก ำหนดวงเงินกู้ยืม หรือกำรค้ ำประกันส ำหรับปีหนึ่ง ๆ ไว้ตำมท่ีจ ำเป็นและสมควรแก่กำรด ำเนินงำน วงเงินซึ่งก ำหนด
ดังว่ำนี้ต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกนำยทะเบียนสหกรณ์ ถ้ำที่ประชุมใหญ่ยังมิได้ก ำหนด หรือนำยทะเบียนสหกรณ์ยังมิได้
ให้ควำมเห็นชอบวงเงินกู้ยืมหรือกำรค้ ำประกันส ำหรับปีใด ก็ให้ใช้วงเงินกู้ยืมหรือกำรค้ ำประกันส ำหรับปีก่อนไปพลำง” 
 2. ระเบียบนำยทะเบียนสหกรณ์ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบวงเงินกำร
กู้ยืมหรือกำรค้ ำประกันของสหกรณ์ พ.ศ.2561 ก ำหนดค่ำสัมประสิทธิ์ในกำรค ำนวณวงเงินกู้ยืม ประเภทสหกรณ์ออม
ทรัพย์ไว้ไม่เกิน 1.5 เท่ำของทุนเรือนหุ้น บวกทุนส ำรองของสหกรณ์ จำกกำรค ำนวณวงเงินกู้ยืมหรือค้ ำประกันของ
สหกรณ์ออมทรัพย์ต ำรวจแห่งชำติ จ ำกัด ตำมระเบียบดังกล่ำว ณ วันที่ 30 กันยำยน 2564 สหกรณ์มีทุนเรือนหุ้นทั้งสิ้น 
7,392,999,140.00 บำท ทุนส ำรองจ ำนวน 652,035,553.69 บำท จำกกำรค ำนวณ 1.5 เท่ำ จะได้วงเงินทั้งสิ้นจ ำนวน 
12,067,552,040.54 บำท  
                 ในปีงบประมำณ 2565 นี้ จึงขอน ำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ขอก ำหนดวงเงินกู้ยืมหรือกำรค้ ำประกัน เป็นเงิน 
12,000,000,000 บำท (หนึ่งหมื่นสองพันล้ำนบำทถ้วน) ซึ่งเท่ำกับปีงบประมำณ 2564 ที่ผ่ำนมำ 

   จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจำรณำ 
มติที่ประชุม อนุมัติก ำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ ำประกันจ ำนวน 12,000,000,000 บำท (หนึ่งหมื่นสองพันล้ำน
บำทถ้วน) 
ระเบียบวาระท่ี 10  พิจารณาแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ 
เลขานุการฯ 
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ระเบียบวาระท่ี 11   รับทราบรายงานของผู้ตรวจสอบกิจการประจ าปี 2564 
ประธานฯ   มอบให้ พ.ต.อ.หญิง รำตรี มหรรฆวุธ และพ.ต.อ.หญิง ภูษณิศำ วิเศษพยูร ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบ
กิจกำรของสหกรณ์ออมทรัพย์ต ำรวจแห่งชำติ จ ำกัด น ำเสนอผู้ตรวจสอบกิจกำร ส ำหรับปีทำงบัญชีสิ้นสุด วันที่ 30 
กันยำยน 2564 คณะผู้ตรวจสอบกิจกำรได้เข้ำตรวจสอบกำรด ำเนินกำรผลตรวจสอบโดยสรุป มีดังนี้ 
 

รำยงำนผลกำรตรวจสอบกิจกำร 
สหกรณ์ออมทรัพย์ต ำรวจแห่งชำติ จ ำกัด 

ประจ ำปีทำงบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2564 
 
เรียน  ที่ประชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์ต ำรวจแห่งชำติ จ ำกัด 
ตำมมติที่ประชุมใหญ่สำมัญประจ ำปี 2563 เมื่อวันที่ 30 ตุลำคม 2563 ได้เลือกตั้งให้ พ.ต.อ.หญิง ภูษณิศำ วิเศษพยูร และ 
ข้ำพเจ้ำเป็นผู้ตรวจสอบกิจกำรของสหกรณ์ออมทรัพย์ต ำรวจแห่งชำติ ประจ ำปี 2564 ส ำหรับปีทำงบัญชีสิ้นสุดในวันที่ 30 
กันยำยน 2564 นั้น มี พ.ต.อ.หญิง รำตรี มหรรฆวุธ เป็นประธำน ผู้ตรวจสอบกิจกำร ข้ำพเจ้ำพร้อมคณะได้เข้ำตรวจสอบ
กิจกำรอย่ำงต่อเนื่องเป็นประจ ำทุกเดือน แล้วน ำเสนอคณะกรรมกำรด ำเนินกำรทุกครั้ง จึงขอเสนอผลกำรตรวจสอบ
กิจกำรต่อที่ประชุมใหญ่สรุป ดังนี้ 
 
 1) วัตถุประสงค์ของกำรตรวจสอบ 
  1.1 เพ่ือตรวจสอบและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนทำงด้ำนบัญชี 
  1.2 เพ่ือให้ข้อเสนอแนะในกำรแก้ไขปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรบัญชีและกำรเงิน 
  1.3 เพ่ือตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนของสหกรณ์ 
 2) ขอบเขตของกำรตรวจสอบ 
  2.1 ตรวจสอบควำมถูกต้องของกำรบันทึกบัญชีตำมเอกสำรหลักฐำน 
  2.2 ตรวจสอบกำรควบคุมกำรเงินตำมระเบียบและข้อก ำหนดของสหกรณ์ 
  2.3 ตรวจสอบกำรด ำเนินงำนตำมวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ระเบียบ และมติของที่ประชุม 
  2.4 ตรวจสอบกำรบริหำรงำนของคณะกรรมกำรด ำเนินกำรตำมแผน และงบประมำณท่ีได้ก ำหนดไว้ 
 3) ด้ำนกำรบริหำรทั่วไป 
 - การจัดโครงสร้างองค์กร และการแบ่งแยกหน้าที่เป็นไปโดยเหมาะสม 
 - การก าหนดระเบียบปฏิบัติสหกรณ์มีการก าหนดระเบียบปฏิบัติไว้ 
 - การจัดท าแผนการจัดงบประมาณสหกรณ์มีการก าหนดแผนและมีการจัดท างบประมาณประจ าปี โดยได้รับอนุมัติ
จำกที่ประชุมใหญ่แล้ว 
 - มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
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  3.1) จ านวนสมาชิก 
   สมำชิกสำมัญคงเหลือยกมำ 14,117 คน สมัครใหม่ 222 คน โอนมำ 33 คน ยกเลิกคัดชื่อออก 5 คน 
 คัดชื่อออก 10 คนโอนไป 65 คน ลำออก 294 คน เสียชีวิต 38 คน คงเหลือสมำชิก 13,970 คน สมำชิกสมทบ 
 คงเหลือยกมำ 2,410 คน สมัครใหม่ 33 คน ลำออก 69 คน เสียชีวิต 15 คน คงเหลือสมำชิก 2,359 คน กำรรับ
 สมำชิกและกำรให้ออกจำกกำรเป็นสมำชิก ไปตำมที่ก ำหนดไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์ 
  3.2) การถือหุ้นของสมาชิก 
   สหกรณ์มีทุนยกมำ 7,197,224,300.00 บำท ณ 30 กันยำยน 2564 มียอด 7,392,999,140.00 บำท 
 จำกกำรเก็บจำกหน่วยงำนต้นสังกัด มียอดเพ่ิมข้ึน 195,774,840.00 บำท 
  3.3) การรับฝากเงินของสมาชิก 
   สหกรณ์มีเงินรับฝำกจำกสมำชิกยกมำ 11,351,036,835.01 บำท สิ้นปีมีเงินรับฝำกจำกสมำชิก
 คงเหลือ 10,842,518,362.92 บำท ลดลง 508,518,472.09 บำท 
  3.4) การรับฝากจากหน่วยงานอ่ืน   จ ำนวน    4,387,904,905.25    บำท    ประกอบไปด้วย 
   3.4.1 เงินรับฝำกจำกสหกรณ์อ่ืน   3,584,458,948.53    บำท 
   3.4.2 เงินรับฝำกจำกเงินกองทุนต่ำงๆ    803,445,956.72     บำท 
 4) ด้ำนสินเชื่อเงินให้กู้ 
  4.1 ลูกหนี้เงินให้กู้ 11,759,863,405.11 บำท ณ 30 กันยำยน 2564 สหกรณ์มีเงินให้สมำชิกกู้ 
 6,330,560,452.65 บำท และรับช ำระหนี้ 5,469,759,986.65 บำท ณ 30 กันยำยน 2564 สหกรณ์มีเงินให้กู้ 
 12,620,663,870.81 บำท สหกรณ์ได้ก ำหนดระเบียบไว้อย่ำงเหมำะสมและปฏิบัติตำมระเบียบที่ก ำหนด มีเอกสำร
 หลักฐำนประกอบกำรจ่ำยเงินกู้ทุกประเภท ได้แก่ค ำขอกู้เงิน สัญญำกู้เงิน สัญญำค้ ำประกัน สหกรณ์ได้จัดท ำไว้
 เรียบร้อย 
  4.2 ลูกหนี้อื่น ได้แก่ 
  - ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ 51,244,323.32 บาท ยอดเพ่ิมขึ้นระหว่างปี 38,352,088.26 บาท 
 รับช ำระหนี้ 48,130,343.00 บำท คงเหลือ 41,465,977.58 บำท  
  - ลูกหนี้ตามค าพิพากษา 6,996,398.08 บาท ยอดเพ่ิมข้ึนระหว่างปี 2,007,016.84 บาท รับช าระหนี้  
 3,494,127.38 บำท คงเหลือ 5,509,287.54 บำท 
  - ลูกหนี้ระหว่างด าเนินคดี 8.448,188.08 บาท ยอดเพ่ิมขึ้นระหว่างปี 2,499,256.38 บาท 
 รับช ำระหนี้ 8,441,699.31 บำท คงเหลือ 2,505,745.15 บำท 
  - ลูกหนี้เงินกองทุนสวัสดิการเจ้าหน้าที่ให้กู้ 7,786,667.86 บาท กู้ระหว่างปี 15,260,988.00 บาท 
 รับช ำระหนี้ 15,431,506.00 บำท คงเหลือสิ้นปี 7,616,149.86 บำท 
  4.3 ให้สหกรณ์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรำษฎร์ธำนี กู้ยืม 63,170,799.00 บำท 
 5) กำรปฏิบัติกำรด้ำนกำรเงิน 
  5.1 เงินสดและเงินฝากธนาคาร 
   1. เงินสด   100,000.00   บำท 
   2. เงินฝำกธนำคำร  2,366,411,094.03  บำท 
   3. เงินฝำกสหกรณ์อ่ืน 1,298,000,000.00  บำท 
   4. เงินสลำกออมสิน  5,000,000.00   บำท 
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   กำรรับจ่ำยเงิน กำรเก็บรักษำเงินสดเป็นไปตำมระเบียบที่ก ำหนดตำมแผนงำนและงบประมำณที่ 
 ได้รับอนุมัติจำกที่ประชุมใหญ่ ยอดเงินฝำกธนำคำรและเงินฝำกสหกรณ์อ่ืน มียอดถูกต้องตรงกันกับยอด  
 คงเหลือของบัญชีนำคำรชุมนุมสหกรณ์และสหกรณ์อ่ืนทุกแห่ง 
  5.2 การลงทุน  
   สหกรณ์ได้ลงทุนตำมมติคณะกรรมกำร สหกรณ์ไม่มีควำมเสี่ยงด้ำนเงินลงทุน เพรำะกำรลงทุนเป็นไป
 ตำมพระรำชบัญญัติสหกรณ์ 2542 มำตรำ 62 (1) - (6) และตำมประกำศคณะกรรมกำรพัฒนำสหกรณ์แห่งชำติ 
 พ.ศ.2558 ข้อ 3 (1) – (6) ทั้งหมด 8,547,245,157.34 บำท 
   - มีภาระผูกพันกับธนาคาร  เป็นเงิน  6,826,995,147.34  บำท 
   - ปลอดภาระผูกพันกับธนาคาร เป็นเงิน  1,720,250,010.00  บำท 
 
  5.3 การด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์ 
   สหกรณ์ด ำรงสินทรัพย์สภำพคล่องเป็นไปตำมกฎกระทรวง ว่ำด้วยกำรด ำรงสินทรัพย์สภำพคล่องของ
 สหกรณ์ พ.ศ.2550 และประกำศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรื่องกำรก ำหนดอัตรำกำรด ำรงสินทรัพย์สภำพคล่อง
 ของสหกรณ์ 
  5.4 การกู้ยืมเงิน  
   สหกรณ์ได้รับอนุมัติวงเงินกู้ยืมหรือค้ ำประกันจำกท่ีประชุมใหญ่ โดยได้รับควำมเห็นชอบจำกนำย 
 ทะเบียน 12,000,000,000.00 บำท และสหกรณ์ได้ใช้ไปเป็นวงเงิน 5,277,200,000.00 บำทโดยแยกเป็น ดังนี้ 
   ออกตั๋วสัญญำใช้เงิน จ ำนวน    60,200,000.00  บำท 
   ธนำคำรไทยพำณิชย์      50,000,000.00  บำท 
   ธนำคำรกรุงไทย             1,044,000,000.00  บำท 
   ธนำคำรกรุงเทพ            1 ,794,000,000.00  บำท 
   ธนำคำรทหำรไทย             1,021,000,000.00  บำท 
   ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ                 880,000,000.00  บำท 
   ธนำคำรไอซีบีซี(ไทย)         428,000,000.00  บำท 
  5.5 ทุนของสหกรณ์ 
   ทุนเรือนหุ้น               7,392,999,140.00  บำท 
   ทุนส ำรอง           652,035,553.69  บำท 
   ทุนสำธำรณประโยชน์            1,993,352.24  บำท 
   ทุนรักษำระดับเงินปันผล        4,820,648.74  บำท 
   ทุนส่งเสริมสวัสดิกำรเจ้ำหน้ำที่           7,774,193.43  บำท 
   ทุนสวัสดิกำรเพื่อช่วยเหลือสมำชิก           1,035,108.05  บำท 
 6) ด้ำนรำยได้และค่ำใช้จ่ำย 
  รำยได้ทั้งปี                1,254,438,511.55  บำท 
  หัก ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับเจ้ำหน้ำที่                 17,155,416.83  บำท 
  ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับอำคำรสถำนที่และอุปกรณ์      2,790,054.67  บำท 
  ค่ำใช้จ่ำยด ำเนินงำนอ่ืนๆ                         63,530,660.17  บำท  
  ค่ำใช้จ่ำยดอกเบี้ยจ่ำยและเงินลงทุน             465,675,006.10  บำท 
  ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับสมำชิก                       19,786,1233.50  บำท 
  ค่ำใช้จ่ำยทำงบัญชี     (7,150,185.88)  บำท  
  ก ำไรสุทธิ           692,651,426.16  บำท 
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สรุปโดยรวม ในปี 2564 ผู้ตรวจสอบกิจกำรได้ปฏิบัติงำนตรวจสอบกิจกำรเป็นประจ ำทุกเดือนและรำยงำนผลกำร
ตรวจสอบกิจกำร พร้อมทั้งให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (ถ้ำมี) ต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำรอย่ำงสม่ ำเสมอทุก
เดือน กำรบริหำรงำนของคณะกรรมกำรด ำเนินกำรและกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่เป็นไปตำมวัตถุประสงค์  ข้อบังคับ 
ระเบียบ มติที่ประชุมใหญ่และมติที่ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำร ทั้งนี้เพ่ือให้บริกำรและเกิดผลตอบแทนที่ดีต่อสมำชิก 
 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 
     พ.ต.อ.หญิง    พ.ต.อ.หญิง 
 
 
 
         (รำตรี  มหรรฆวุธ)            (ภูษณิศำ  วิเศษพยูร) 
    ประธำนผู้ตรวจสอบกิจกำร             ผู้ตรวจสอบกิจกำร 
      
     จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทรำบ 
มติที่ประชุม   รับทรำบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 12  พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจ าปี 2565 
รองประธานฯ  ตำมท่ีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้จัดท ำกำรปรับปรุงระบบกำรตรวจบัญชีของสหกรณ์ โดยมี
วัตถุประสงค์กระจำยงำนด้ำนกำรสอบบัญชีส ำหรับสหกรณ์ขนำดใหญ่ที่มีฐำนะกำรเงินมั่นคง มีทุนด ำเนินกำรสูง มีระบบ
กำรบริหำรที่ดี และเพ่ือให้กำรด ำเนินกำรตรวจสอบบัญชีสหกรณ์บรรลุตำมวัตถุประสงค์ของทำงรำชกำรที่เปิดโอกำสให้
ภำคเอกชนมีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ โดยกำรตรวจสอบอยู่ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
และต้องเป็นผู้ซึ่งข้ึนทะเบียนและรับรองโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เท่ำนั้น  
    ส ำหรับปี 2565 มีผู้สอบบัญชีภำคเอกชนที่ขึ้นทะเบียนกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เสนอบริกำร
ตรวจสอบบัญชีมำยังสหกรณ์ฯ ทั้งสิ้น 3 รำย คณะกรรมกำรด ำเนินกำรพิจำรณำเบื้องต้นแล้ว เห็นสมควรน ำเสนอท่ีประชุม
ใหญ่ จ ำนวน 2 รำย มีรำยละเอียดพอสังเขป ดังนี้ 
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รายละเอียด 
การเสนอบริการสอบบัญชี 

นายมนตรี  ช่วยช ู นางสุชาดา  รอดจันทร์ทอง 

1. กำรเข้ำปฏิบัติงำน
ตรวจสอบบัญชี 
- จ านวนครั้งที่เข้าตรวจ 

ปฏิ บั ติ ง ำนตำมแผนกำรสอบบัญชี
ประมำณ ปีละ 6 ครั้ง 
-ใช้เวลาประมาณครั้งละ 2-4 วันท าการ 

ปฏิบั ติ ง ำนตำมแผนกำรสอบบัญชี
ประมำณ ปีละ 6 ครั้ง 
-ใช้เวลาประมาณครั้งละ 2-3 วันท าการ 

- จ านวนผู้ช่วยผู้สอบบัญชี ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี 4-6 คน ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี 4-6 คน 
2. รำยงำนผลกำรตรวจสอบ
บัญชี 

- รายงานผลการสอบบัญชีทุกไตรมาส 
(3 เดือน/ครั้ง) ให้สหกรณ์ทรำบ 
- รายงานการสอบบัญชีประจ าปีตาม
ระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก ำหนด 
- ให้ค าแนะน าในการบริหารการเงินการ
บัญชีตำมที่ เห็นสมควร โดยไม่ถือเป็น
ค่ ำบริ กำร พิ เศษแต่ อย่ ำ ง ใด  กรณีมี
ข้อสังเกตทำงกำรเงินกำรบัญชีที่ส ำคัญที่
พบในระหว่ำงกำรตรวจสอบจะแจ้งให้
สหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทรำบ
เป็นลำยลักษณ์อักษร หรือเมื่อได้รับแจ้ง
ข้อสั ง เกตทำงกำรเงินกำรบัญชีจำก
หน่วยงำนรำชกำร และจะด ำเนินกำร
ตรวจสอบเพ่ิมเติมตำมที่ได้รับแจ้งจำก
หน่วยงำนรำชกำรนั้น แล้วแจ้งผลกำร
ตรวจสอบให้สหกรณ์และกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ทรำบเป็นลำยลักษณ์อักษร 
-เ ข้ ำ ร่ ว ม ป ร ะชุ ม ใ ห ญ่ ห รื อ ป ร ะชุ ม
คณะกรรมกำรด ำเนินกำรทุกครั้งตำมที่
สหกรณ์ร้องขอ 

- รายงานผลการสอบบัญชีทุกไตรมาส 
(3 เดือน/ครั้ง) ให้สหกรณ์ทรำบ 
- รายงานการสอบบัญชีประจ าปีตาม
ระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก ำหนด 
- ให้ค าแนะน าในการบริหารการเงินการ
บัญชีตำมที่เห็นสมควร โดยไม่ถือเป็น
ค่ำบริ กำร พิ เศษแต่อย่ ำ ง ใด  กรณีมี
ข้อสังเกตทำงกำรเงินกำรบัญชีทีส่ ำคัญท่ี
พบในระหว่ำงกำรตรวจสอบจะแจ้งให้
สหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ทรำบเป็นลำยลักษณ์อักษร หรือเมื่อ
ได้รับแจ้งข้อสังเกตทำงกำรเงินกำรบัญชี
จำกหน่วยงำนรำชกำร และจะด ำเนนิกำร
ตรวจสอบเพ่ิมเติมตำมที่ได้รับแจ้งจำก
หน่วยงำนรำชกำรนั้น แล้วแจ้งผลกำร
ตรวจสอบให้สหกรณ์และกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ทรำบเป็นลำยลักษณ์อักษร 
-เ ข้ ำ ร่ ว มป ร ะชุ ม ใหญ่ ห รื อป ร ะชุ ม
คณะกรรมกำรด ำเนินกำรทุกครั้งตำมที่
สหกรณ์ร้องขอ 

3. บริกำรอ่ืน ๆ - - 
4. ค่ำธรรมเนียมกำรสอบ
บัญชี 

150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหม่ืนบาท
ถ้วน) 
ค่ำธรรมเนียมเก็บครั้งเดียว เมื่อมีกำร
ประชุมรับรองงบกำรเงินเรียบร้อยแล้ว 
  

180,000 บาท (หนึ่งแสนแปดหม่ืน
บาทถ้วน) 
ค่ำธรรมเนียมเรียกเก็บครั้งเดียว เมื่อได้
แสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินและส่งมอบ
รำยงำนของผู้สอบบัญชีพร้อมงบกำรเงิน
ให้สหกรณ์เรียบร้อยแล้ว 
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  คณะกรรมกำรได้พิจำรณำแล้ว ขอเสนอที่ประชุมใหญ่เห็นควรคัดเลือก นำยมนตรี ช่วยชู ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญำต เป็นผู้สอบบัญชีของสหกรณ์ประจ ำปี 2565 และเลือกนำงสุชำดำ รอดจันทร์ทอง เป็นผู้สอบบัญชีส ำรอง 
     จึงน ำเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจำรณำ 
มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เลือก นำยมนตรี ช่วยชู ผูส้อบบัญชีรับอนุญำต เลขทะเบียนผู้สอบชี
รับอนุญำต 3214 ให้เป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2565 ค่ำธรรมเนียมกำรสอบบัญชี จ ำนวน 
150,000 บำท ส่วนนำงสุชำดำ รอดจันทร์ทอง เลขทะเบียนผู้สอบชีรับอนุญำต 6271 เป็นผู้สอบบัญชีส ำรอง 
ระเบียบวาระท่ี 13  พิจารณาอนุมัติการน าเงินไปฝาก หรือลงทุนอย่างอ่ืน และนโยบายน าเงินไปลงทุน 
รองประธานฯ  น ำเสนอประกำศคณะกรรมกำรพัฒนำสหกรณ์แห่งชำติ เรื่อง ข้อก ำหนดกำรฝำกหรือลงทุน
อย่ำงอ่ืนของสหกรณ์ พ.ศ.๒๕๕๘ ดังนี้ 
 
 
 
 

ประกำศคณะกรรมกำรพัฒนำกำรสหกรณ์แห่งชำติ 
เรื่อง ข้อก ำหนดกำรฝำกหรือลงทุนอย่ำงอ่ืนของสหกรณ์ พ.ศ.๒๕๕๘ 

- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 ด้วยคณะกรรมกำรพัฒนำกำรสหกรณ์แห่งชำติได้มีมติในครำวกำรประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกำยน 
๒๕๖๒ เห็นชอบให้มีกำรปรับปรุงข้อก ำหนดกำรน ำเงินของสหกรณ์ฝำกหรือลงทุนอย่ำงอ่ืน ตำมพระรำชบัญญัติสหกรณ์ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ เพ่ือให้เกิดควำมมั่นคงกับสหกรณ์มำกยิ่งขึ้น 
 อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๑๐(๗) ประกอบมำตรำ ๖๒(๗) แห่งพระรำชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ และมติ
คณะกรรมกำรพัฒนำกำรสหกรณ์แห่งชำติ ในกำรประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกำยน ๒๕๖๒ และในกำร
ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนำยน ๒๕๖๓ คณะกรรมกำรพัฒนำกำรสหกรณ์ จึงออกประกำศไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกำศคณะกรรมกำรพัฒนำกำรสหกรณ์แห่งชำติ ลงวันที่ ๓ กรกฎำคม ๒๕๕๘ เรื่อง ข้อ
ก ำหนดกำรฝำกหรือลงทุนอย่ำงอ่ืนของสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๘  
 ข้อ ๒ ในประกำศนี้  
  “ธนำคำร” หมำยควำมว่ำ ธนำคำรพำณิชย์และธนำคำรที่มีกฎหมำยเฉพำะจัดตั้งขึ้นซึ่งประกอบกิจกำร
ภำยในรำชอำณำจักร 
“ตรำสำรแสดงสิทธิในหนี้” หมำยควำมว่ำ ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญำใช้เงิน หุ้นกู้ 
  “หุ้นกู้” หมำยควำมว่ำ หุ้นกู้ที่มีหลักประกันหรือหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง และ
หุ้นกู้ไม้ก ำหนดอำยุไถ่ถอน 
 ข้อ ๓ เงินของสหกรณ์อำจฝำกหรือลงทุนได้ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) บัตรเงินฝำกท่ีธนำคำรเป็นผู้ออก 
 (๒) ตั๋วแลกเงินที่ธนำคำรเป็นผู้รับรอง สลักหลังหรือรับอำวัล หรือตั๋วสัญญำใช้เงินที่ธนำคำรเป็นผู้สลักหลังหรือ
รับอำวัล  โดยไม่มีข้อจ ำกัดควำมรับผิดชอบ 
 (๓) ตรำสำรแสดงสิทธิในหนี้ที่ธนำคำรซึ่งมิใช่รัฐวิสำหกิจเป็นผู้ออก 
 (๔) บัตรเงินฝำก  หรือใบรับฝำกเงินที่ออกโดยบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ซึ่งสถำบันคุ้มครองเงิน
ฝำกประกันช ำระคืนต้นเงินและดอกเบี้ย 
 (๕) ตรำสำรแสดงสิทธิในหนี้ที่นิติบุคคลเฉพำะกิจเป็นผู้ออกภำยใต้โครงกำรแปลงสินทรัพย์ 
เป็นหลักทรัพย์  ที่ได้อนุญำตตำมพระรำชก ำหนดนิติบุคคลเฉพำะกิจ เพ่ือกำรแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ.๒๕๔๐  
และตรำสำรแสดงสิทธิในหนี้นั้นได้รับกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือตั้งแต่ระดับA-ขึ้นไป จำกบริษัทจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือ
ที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 
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  (๖) หุ้นกู้ ที่ได้รับกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือตั้งแต่ระดับ A-ขึ้นไป จำกบริษัทจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือที่
ได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 
  (๗) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่รัฐวิสำหกิจจัดตั้งขึ้นโดยควำมเห็นชอบจำกคณะรัฐมนตรีและอยู่ในกำร
ก ำกับดูแลของคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 
  (๘) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่มีวัตถุประสงค์ในกำรลงทุนตำมตรำมำตรำ ๖๒ แห่งพระรำชบัญญัติ
สหกรณ์ พ.ศ.๒๕๔๒  
 ข้อ ๔  กำรน ำเงินไปฝำกหรือลงทุนตำมข้อ ๓(๗) รวมกันต้องไม่เกินทุนส ำรองของสหกรณ์ และต้องผ่ำนกำรอนุมัติ
จำกที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ก่อนจึงจะด ำเนินกำรได้ 
 ข้อ ๕ กำรฝำกหรือลงทุนของสหกรณ์ท่ีได้ด ำเนินกำรตำมประกำศคณะกรรมกำรพัฒนำกำรสหกรณ์แห่งชำติ เรื่อง
ข้อก ำหนดกำรฝำกหรือลงทุนอย่ำงอ่ืนของสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ อยู่ก่อนวันที่ประกำศฉบับนี้ใช้บังคับ ให้ถือว่ำเป็นกำรฝำก
หรือลงทุนตำมประกำศฉบับนี้ต้อไป 
 ข้อ ๖  ประกำศนี้ให้บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ออกประกำศเป็นต้นไป 

 
ประกำศ ณ วันที่ ๑๗  กรกฎำคม พ.ศ.๒๕๖๓ 

  
 

  
       (นำงสำวมนัญญำ  ไทยเศรษฐ์) 

       รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
      ปฏิบัติรำชกำรแทน รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

       ประธำนกรรมกำรพัฒนำกำรสหกรณ์แห่งชำติ 
ฯลฯ  

 เพ่ือให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตำมประกำศคณะกรรมกำรพัฒนำกำรสหกรณ์แห่งชำติดังกล่ำวข้ำงต้น
เฉพำะกำรฝำกหรือลงทุนตำมข้อ 3(7) สหกรณ์ได้ก ำหนดนโยบำยกำรฝำกเงิน กำรลงทุน กำรกู้ยืมจำกสหกรณ์อ่ืนหรือ
สถำบันกำรเงินและกำรค้ ำประกันไว้ดังนี้ “กำรบริหำรเงินของสหกรณ์โดยมุ่งเน้นให้ควำมส ำคัญในเรื่องควำมปลอดภัยของ
เงินต้น กับ ผลตอบแทนจำกกำรลงทุน  ให้เป็นไปตำมกฎหมำย ภำยใต้ขอบเขตกรอบของพระรำชบัญญัติของสหกรณ์ 
กฎกระทรวง ประกำศ คพช. ระเบียบนำยทะเบียนสหกรณ์ และข้อบังคับของสหกรณ์” จึงขออนุมัติที่ประชุมใหญ่ให้
คณะกรรมกำรด ำเนินกำรสำมำรถฝำกหรือลงทุนได้ตำมนโยบำยกำรลงทุนภำยใต้เงื่อนไขตำมประกำศคณะกรรมกำร
พัฒนำสหกรณ์แห่งชำติข้ำงต้นต่อไป 
     จึงน ำเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจำรณำ 
มติที่ประชุม   อนุมัติกำรน ำเงินไปฝำก หรือลงทุนอย่ำงอ่ืน และนโยบำยน ำเงินไปลงทุน 
ระเบียบวาระท่ี 14  เรื่องอ่ืน ๆ 
เรื่องท่ี 1   เรื่องขออนุมัติโอนเงินรอตรวจสอบและเงินรอจ่ายคืน เข้าเป็นทุนส ารองของสหกรณ์ 
รองประธานฯ  ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ต ำรวจแห่งชำติ จ ำกัด ได้ตรวจสอบเงินรอตรวจสอบและเงินรอจ่ำยคืน 
ณ 30 กันยำยน 2564 ที่สมำชิกยังไม่มำขอรับเงินรอจ่ำยคืนมีจ ำนวน 80 รำยกำร เป็นเงิน 100,263.55 บำท และเงินรอ
ตรวจสอบ จ ำนวน 88 รำย เป็นเงิน 657,412.98 บำท จนเวลำได้ล่วงเลยมำ 5 ปีแล้ว 
ตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ และหนังสือค ำแนะน ำกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ มีแนวทำงปฏิบัติ คือ ประมวล
กฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ หมวด 2 ก ำหนดอำยุควำม มำตรำ 193/30 อำยุควำมนั้น 
ถ้ำประมวลกฎหมำยนี้หรือกฎหมำยอื่นมิได้บัญญัติไว้โดยเฉพำะ ให้มีก ำหนดสิบปี  
    ขออนุมัติต่อที่ประชุมใหญ่สำมัญประจ ำปี 2564 ขอโอนเงินรอตรวจสอบและเงินรอจ่ำยคืน 
เข้ำเป็นทุนส ำรองของสหกรณ์ ตำมบัญชีรำยชื่อ ดังนี้ 
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เงินรอตรวจสอบ จ ำนวน 88 รำยกำร เป็นเงิน 657,412.98 บำท 
โอนมำจำกธนำคำรทหำรไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โอนมำจำกธนำคำรกรุงไทย 
 

 

ล าดับ วันที่รับโอนเงิน จ านวนเงิน 

1 10 พ.ย. 57        1,000.00 
2 30 ธ.ค. 57       10,000.00 
3 2 เม.ย. 58        1,000.00 
4 7 เม.ย. 58        5,000.00 
5 1 พ.ค. 58        1,000.00 
6 25 มิ.ย. 58        6,100.00 
7 29 ก.ค. 58       10,100.00 
8 5 ต.ค. 58        3,700.00 
9 9 พ.ย. 58       10,000.00 
10 16 พ.ย. 58        3,000.00 
11 29 ธ.ค. 58        1,000.00 

รวม 51,900.00 

ล าดับ วันที่รับโอนเงิน จ านวนเงิน 
1 3 ต.ค. 57              2,650.00 
2 3 ต.ค. 57              5,000.00 
3 6 ต.ค. 57              2,407.00 
4 21 ต.ค. 57              1,000.00 
5 28 ต.ค. 57                  1,573.00 
6 28 ต.ค. 57              6,000.00 
7 31 ต.ค. 57              3,400.00 
8 3 พ.ย. 57              5,000.00 
9 3 พ.ย. 57              4,100.00 
10 7 พ.ย. 57              6,500.00 
11 28 พ.ย. 57              4,159.33 
12 2 ธ.ค. 57              6,853.35 
13 26 ธ.ค. 57              6,000.00 
14 29 ธ.ค. 57              1,500.00 
15 7 ม.ค. 58              4,200.00 
16 8 ม.ค. 58              7,800.00 
17 23 ม.ค. 58              2,000.00 
18 9 ก.พ. 58              3,202.00 



108  

 
 

19 23 ก.พ. 58              6,000.00 
20 25 ก.พ. 58              1,200.00 
21 2 มี.ค. 58              2,559.00 
22 9 มี.ค. 58             10,000.00 
23 12 มี.ค. 58             14,000.00 
24 16 มี.ค. 58             10,900.00 
25 25 มี.ค. 58              6,000.00 
26 26 มี.ค. 58              2,000.00 
27 27 เม.ย. 58              6,000.00 
28 11 พ.ค. 58              2,010.00 
29 12 พ.ค. 58              4,500.00 
30 19 พ.ค. 58              1,000.00 
31 26 พ.ค. 58             10,000.00 
32 5 มิ.ย. 58              5,950.00 
33 12 มิ.ย. 58              2,000.00 
34 25 มิ.ย. 58                 905.65 
35 6 ก.ค. 58              2,500.00 
36 17 ก.ค. 58              2,576.56 
37 7 ส.ค. 58              9,300.00 
38 17 ส.ค. 58              4,500.00 
39 2 ต.ค. 58              8,000.00 
40 2 ต.ค. 58              6,000.00 
41 5 ต.ค. 58              4,500.00 
42 6 ต.ค. 58             10,100.00 
43 26 ต.ค. 58              3,000.00 
44 28 ต.ค. 58              1,000.00 
45 2 พ.ย. 58             17,690.00 
46 25 พ.ย. 58              1,000.00 
47 30 พ.ย. 58              1,500.00 
48 4 ธ.ค. 58                  20.00 
49 14 ธ.ค. 58              4,200.00 
50 18 ธ.ค. 58             14,936.00 
51 25 ธ.ค. 58              5,000.00 
52 25 ธ.ค. 58              5,000.00 
53 19 ม.ค. 59             10,000.00 
54 9 ก.พ. 59                    0.06 
55 12 ก.พ. 59                 736.00 
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56 26 พ.ค. 59              5,500.00 
57 2 มิ.ย. 59              1,000.00 
58 9 มิ.ย. 59              2,000.00 
59 10 มิ.ย. 59                 100.00 
60 14 มิ.ย. 59              5,000.00 
61 7 ก.ค. 59              2,000.00 
62 1 ส.ค. 59              4,000.00 
63 3 ส.ค. 59                 500.00 
64 8 ส.ค. 59             12,400.00 
65 25 ส.ค. 59                 920.00 
66 31 ส.ค. 59              2,500.00 
67 2 ก.ย. 59              1,000.00 
68 2 ก.ย. 59             14,900.00 
69 8 ก.ย. 59                  2,000.00 
70 22 ก.ย. 59              5,000.00 

รวม 328,747.95 

โอนมำจำกธนำคำรกรุงเทพ 
 
 
 
 

โอนมำจำกธนำคำรไทยพำณิชย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

โอนมำจำกธนำคำรกสิกรไทย 
 
 

 

ล าดับ วันที่รับโอนเงิน จ านวนเงิน 
1 19 พ.ย. 57 3,000.00 

รวม 3,000.00 

ล าดับ วันที่รับโอนเงิน จ านวนเงิน 
1 4 ก.พ. 58       14,000.00 
2 7 พ.ค. 58     235,200.00 
3 31 ส.ค. 58         3,600.00 
4 17 พ.ย. 58       19,583.33 

รวม 272,383.33 

ล าดับ วันที่รับโอนเงิน จ านวนเงิน 
1 20 ม.ค. 59           81.70 
2 8 เม.ย. 59       1,300.00 

รวม 1,381.70 
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เงินรอจ่ำยคืน 
จ ำนวน  80  รำย  เป็นเงิน  100,263.55 บำท 

 
ล าดับ ชื่อ – สกุล จ านวนเงิน หมายเหตุ 

1 ด.ต.ส ำรำญ สุวรรณฉิม 271.89  ปิดบัญชีเงินฝำกตั้งรอจ่ำยคืน 
2 ด.ต.ส ำรำญ สุวรรณฉิม 28.69  ปิดบัญชีเงินฝำกตั้งรอจ่ำยคืน 
3 ด.ต.วิภัทร จริยำกุล 1,305.24  ปิดบัญชีเงินฝำกตั้งรอจ่ำยคืน 
4 ด.ต.สำยัณห์ แสงมิตร 1,279.46  ปิดบัญชีเงินฝำกตั้งรอจ่ำยคืน 
5 ด.ต.ณรงค์ ด ำมะณี 1,305.24  ปิดบัญชีเงินฝำกตั้งรอจ่ำยคืน 
6 ด.ต.อัครฤทธิ์ เผือกเอ่ียม 1,275.34  ปิดบัญชีเงินฝำกตั้งรอจ่ำยคืน 
7 ด.ต.พนม จงกลสถิตย์ 1,291.99  ปิดบัญชีเงินฝำกตั้งรอจ่ำยคืน 

8 นำยชำญชัย ภูประไพ 1,270.26  ปิดบัญชีเงินฝำกตั้งรอจ่ำยคืน 
9 นำงจันทิมำ พวงเพ็ชร 1,264.44  ปิดบัญชีเงินฝำกตั้งรอจ่ำยคืน 
10 ด.ต.อ ำนำจ ตันสมบูรณ์วงศ์ 1,299.27  ปิดบัญชีเงินฝำกตั้งรอจ่ำยคืน 
11 พ.ต.ต.หญิง ภณิหภำรัศมิ์ ธรรมโยธินกุล 141.50  ปิดบัญชีเงินฝำกตั้งรอจ่ำยคืน 
12 พ.ต.ท.หญิง รัตนำ ภักดีศุภผล 3,452.52  ปิดบัญชีเงินฝำกตั้งรอจ่ำยคืน 
13 ส.ต.ต.นพรัตน์ ชำญอำรยะวิชช์ 96.84  ปิดบัญชีเงินฝำกตั้งรอจ่ำยคืน 
14 ร.ต.ต.ชัย สังเขป 525.70  ปิดบัญชีเงินฝำกตั้งรอจ่ำยคืน 
15 ส.ต.ท.หญิง ดวงพร ทิพรังศรี 3.95  ปิดบัญชีเงินฝำกตั้งรอจ่ำยคืน 
16 ส.ต.ท.หญิง รัชน ี เส็งหนองแบน 100.00  ปิดบัญชีเงินฝำกตั้งรอจ่ำยคืน 
17 นำงจีรนันท์ หลงสมบูรณ์ 112.37  ปิดบัญชีเงินฝำกตั้งรอจ่ำยคืน 
18 นำงจีรนันท์ หลงสมบูรณ์ 6.05  ปิดบัญชีเงินฝำกตั้งรอจ่ำยคืน 
19 ด.ต.สุทธิพงษ์ ข ำสวัสดิ์ 3,218.91  ปิดบัญชีเงินฝำกตั้งรอจ่ำยคืน 
20 นำงสำวนุชนำฎ วรโสม 302.22  ปิดบัญชีเงินฝำกตั้งรอจ่ำยคืน 
21 ส.ต.อ.สถิตย์ ประสันแพงศรี 6,577.53  ปิดบัญชีเงินฝำกตั้งรอจ่ำยคืน 
22 นำงสำวทัศนีย์ อังกำพย์ 72.18  ปิดบัญชีเงินฝำกตั้งรอจ่ำยคืน 
23 ร.ต.อ.หญิง ศิริพร แฟ้มคลองขอม 80.10  ปิดบัญชีเงินฝำกตั้งรอจ่ำยคืน 
24 ส.ต.ต.หญิง อรพิน เทศศรี 4,428.69  ปิดบัญชีเงินฝำกตั้งรอจ่ำยคืน 
25 ส.ต.ต.วิไลพร สัญจรโคกสูง 177.35  ปิดบัญชีเงินฝำกตั้งรอจ่ำยคืน 
26 ส.ต.อ.รวิโรจน ์ แก้วงำม 1,277.27  ปิดบัญชีเงินฝำกตั้งรอจ่ำยคืน 
27 ส.ต.อ.หญิง อำรีย์ ปรำงค์ทอง 46.84  ปิดบัญชีเงินฝำกตั้งรอจ่ำยคืน 
28 ส.ต.ต.หญิง ขวัญเรือน เฉลำพักตร์ 182.23  ปิดบัญชีเงินฝำกตั้งรอจ่ำยคืน 
29 ร.ต.อ.หญิง พุทธชำด อนันต์ 259.45  ปิดบัญชีเงินฝำกตั้งรอจ่ำยคืน 
30 นำยประเสริฐ ศรสูงเนิน 27.52  ปิดบัญชีเงินฝำกตั้งรอจ่ำยคืน 
31 นำยประเสริฐ ศรสูงเนิน 7.63  ปิดบัญชีเงินฝำกตั้งรอจ่ำยคืน 
32 พ.ต.ท.หญิง ชำลินี กำญจนรัชต์ 518.95  ปิดบัญชีเงินฝำกตั้งรอจ่ำยคืน 
33 ร.ต.ต.หญิง นัดดำ รอดอ่วม 39.21  ปิดบัญชีเงินฝำกตั้งรอจ่ำยคืน 
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34 ส.ต.ท.กิตติกร ทองอ่ิน 1,236.55  ปิดบัญชีเงินฝำกตั้งรอจ่ำยคืน 
35 ส.ต.อ.เกรียงศักดิ์ เอียดเสน 1,267.19  ปิดบัญชีเงินฝำกตั้งรอจ่ำยคืน 
36 ร.ต.ท.หญิง ภัทธิภรณ ์ ค ำภิวัน 1,221.18  ปิดบัญชีเงินฝำกตั้งรอจ่ำยคืน 
37 ส.ต.ท.หญิง ศันสนีย ์ พลมำศ 2,410.67  ปิดบัญชีเงินฝำกตั้งรอจ่ำยคืน 
38 ส.ต.ท.ธนำ จิตรเจริญ 1,238.17  ปิดบัญชีเงินฝำกตั้งรอจ่ำยคืน 
39 ด.ต.สนอง พงศำวดำร 3,649.16  ปิดบัญชีเงินฝำกตั้งรอจ่ำยคืน 
40 ส.ต.อ.สุเมท โชคบัณฑิต 1,281.44  ปิดบัญชีเงินฝำกตั้งรอจ่ำยคืน 
41 ส.ต.อ.อนันต์ คุณธรรม 1,275.24  ปิดบัญชีเงินฝำกตั้งรอจ่ำยคืน 
42 ส.ต.ท.ขวัญใจ นำมวิชำ 1,247.18  ปิดบัญชีเงินฝำกตั้งรอจ่ำยคืน 
43 ร.ต.อ.ทบทอง บุญ-หลง 119.57  ปิดบัญชีเงินฝำกตั้งรอจ่ำยคืน 
44 ด.ต.วชิรวิทย์ สีแดง 9,009.17  ปิดบัญชีเงินฝำกตั้งรอจ่ำยคืน 
45 ด.ต.วรำฤทธิ์ แต้ศิลปชัย 623.99  ปิดบัญชีเงินฝำกตั้งรอจ่ำยคืน 
46 ส.ต.อ.หญิง นภัสสร สิงหกันต์ 70.32  ปิดบัญชีเงินฝำกตั้งรอจ่ำยคืน 
47 ร.ต.อ.หญิง ยุพิน เฉลิมประเวศวงษ์ 1,299.57  ปิดบัญชีเงินฝำกตั้งรอจ่ำยคืน 
48 ด.ต.นิพนธ์ สุวรรณ์ 1,302.68  ปิดบัญชีเงินฝำกตั้งรอจ่ำยคืน 
49 ด.ต.สรำวุธ รักสัตย์ 1,285.86  ปิดบัญชีเงินฝำกตั้งรอจ่ำยคืน 
50 ส.ต.ท.เจริญชัย ดอกนำค 1,269.23  ปิดบัญชีเงินฝำกตั้งรอจ่ำยคืน 
51 ส.ต.ท.หญิง รัชน ี สิระสูงเนิน 1,252.41  ปิดบัญชีเงินฝำกตั้งรอจ่ำยคืน 
52 ส.ต.ท.เองกวำง แซ่ปึง 1,276.25  ปิดบัญชีเงินฝำกตั้งรอจ่ำยคืน 
53 ส.ต.ท.หญิง พีรภำว ์ ต้นวรรณำ 362.20  ปิดบัญชีเงินฝำกตั้งรอจ่ำยคืน 
54 ร.ต.ท.หญิง ปำริชำต ิ แก้วค ำหำร 238.95  ปิดบัญชีเงินฝำกตั้งรอจ่ำยคืน 
55 ร.ต.อ.หญิง นิ่มนวล จันโทภำส 119.58  ปิดบัญชีเงินฝำกตั้งรอจ่ำยคืน 
56 ส.ต.ต.พรเทพ ด ำนิล 119.58  ปิดบัญชีเงินฝำกตั้งรอจ่ำยคืน 
57 ร.ต.ต.หญิง สิริวรรณ อนุกูลสำธุกิจ 128.42  ปิดบัญชีเงินฝำกตั้งรอจ่ำยคืน 
58 ส.ต.ท.ปริวรรต อุชุภำพ 2,374.20  ปิดบัญชีเงินฝำกตั้งรอจ่ำยคืน 
59 ด.ต.เอนก กำญจนโกศล 1,289.89  ปิดบัญชีเงินฝำกตั้งรอจ่ำยคืน 
60 ส.ต.ท.กุลบล พลวัน 1,289.89  ปิดบัญชีเงินฝำกตั้งรอจ่ำยคืน 
61 ส.ต.ต.ยุทธกิตต์ ศักดำ 1,825.26  ปิดบัญชีเงินฝำกตั้งรอจ่ำยคืน 
62 พ.ต.ต. กิตติภพ พิเชฎภูรี 1,289.89  ปิดบัญชีเงินฝำกตั้งรอจ่ำยคืน 
63 พ.ต.ต. สรศักดิ์ พ่อค้ำ 7,497.43  ปิดบัญชีเงินฝำกตั้งรอจ่ำยคืน 
64 จ.ส.ต.ประกำศิต สิทธิสำร 1,267.17  ปิดบัญชีเงินฝำกตั้งรอจ่ำยคืน 
65 พ.ต.ต.วีระ ผุยหนองโพธิ์ 1,281.51  ปิดบัญชีเงินฝำกตั้งรอจ่ำยคืน 
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66 จ.ส.ต.สมคิด เข็มทอง 1,264.63  ปิดบัญชีเงินฝำกตั้งรอจ่ำยคืน 
67 ด.ต.สมบูรณ์ สำคร 1,263.95  ปิดบัญชีเงินฝำกตั้งรอจ่ำยคืน 
68 ด.ต.ชัย พิริยะภิญโญ 4,701.83  ปิดบัญชีเงินฝำกตั้งรอจ่ำยคืน 
69 ส.ต.อ.ชำญชัย สมศรี 1,253.75  ปิดบัญชีเงินฝำกตั้งรอจ่ำยคืน 
70 ร.ต.ท.ประภำท ติ๊บหล้ำ 1,208.41  ปิดบัญชีเงินฝำกตั้งรอจ่ำยคืน 
71 พ.ต.อ.วินัย จิตต์ปรุง 1,183.64  ปิดบัญชีเงินฝำกตั้งรอจ่ำยคืน 
72 ส.ต.อ.หญิง พจนำรถ เจริญฤทธิ์ 124.16  ปิดบัญชีเงินฝำกตั้งรอจ่ำยคืน 
73 ส.ต.อ.ภำนุมำศ ค ำลือ 1,174.36  ปิดบัญชีเงินฝำกตั้งรอจ่ำยคืน 
74 จ.ส.ต.นรำธร ไชยปลัด 1,159.16  ปิดบัญชีเงินฝำกตั้งรอจ่ำยคืน 
75 ส.ต.ท.ชัยวัฒน์ พูลสวัสดิ์ 1,159.16  ปิดบัญชีเงินฝำกตั้งรอจ่ำยคืน 
76 ร.ต.ต. เจตน์พิศุทธ์ ศรีสุภะ 103.01  ปิดบัญชีเงินฝำกตั้งรอจ่ำยคืน 
77 นำยประเสริฐ เจริญวัฒนะสุข 0.03 จ่ำยเงินสมำชิกขำดถอนประจ ำทวีทรัพย์ 
78 ธำนินทร์ นำเมืองรัก 0.83 (นำงสำวสุภำพร  ดลประเสริฐ)  

79 ร.ต.ท.ทวีศักดิ์ ดำวเรือง 1,000.00  หุ้นสมำชิกเสียชีวิต 
80 ร.ต.ต.พัทยำ ธนำวุฒ ิ 1,000.00  หุ้น สมำชิกโอนไปสหกรณ์อ่ืน 

 โดยบัญชีรำยชื่อดังกล่ำวจะปิดประกำศให้สมำชิกทรำบเพ่ือตรวจสอบในระยะเวลำ 6 เดือนตั้งแต่วันที่ 13 ธันวำคม 
2564 จนถึงวันที่ 13 มิถุนำยน 2565 เมื่อครบก ำหนด ขออนุมัติโอนเงินรอตรวจสอบและเงินรอจ่ำยคืนจ ำนวนดังกล่ำว
ข้ำงต้นเป็นทุนส ำรอง แต่เพ่ือไม่ให้เสียสิทธิของสมำชิกที่จะมำขอรับคืนหรือโอนช ำระหนี้ หำกมีหลักฐำนกำรส่งเงิน 
สหกรณ์ก็จะด ำเนินกำรให้ตำมควำมต้องกำรของสมำชิก  
     จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจำรณำ 
มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติให้ด ำเนินกำรตำมเสนอ และเมื่อพ้นก ำหนดปิดประกำศหำกยังไม่มีผู้ใดมำติดต่อ
ขอรับอนุมัติโอนเงินรอตรวจสอบและเงินรอจ่ำยคืนดังกล่ำว เข้ำเป็นทุนส ำรองของสหกรณ์ 
เรื่องท่ี  2   ขออนุมัติตัดจ าหน่ายหนี้สูญ 
รองประธานฯ  1. ด้วยสหกรณ์มีหนี้ที่เกิดจำกกำรประกอบกิจกำรที่ไม่สำมำรถเรียกเก็บได้เป็นระยะเวลำที่เกิน
กว่ำ5 ปี แม้สหกรณ์จะได้พยำยำมติดตำมทวงถำม สืบทรัพย์แล้วก็ตำม จ ำนวน 2 รำยกำร ดังนี้ 
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ล าดับ ยศ – ชื่อ  ชื่อสกุล สัญญา
เลขที่ 

จ านวนเงิน เขตอ านาจศาล สถานะ 

1 ด.ต.ศักดำ  เนำวะรำช ส.55-
02191 

475,007.12 ศำลจังหวัดสกลนคร 
คดีหมำยเลขด ำ ที่ 
ผบ.5330/59 
คดีหมำยเลขแดง ที่ 
ผบ.465/60 

-สืบทรัพย์แล้วไม่พบ
ทรัพย์สินอื่นของลูกหนี้ 
-ออกจากราชการและ
ติดต่อไม่ได้ 
-ตั้งค่าเผื่อหนี้เต็มจ านวน
แล้ว 

2 พ.ต.ท.พนัส  ท ำเนำว์ ฉ.56-
00327 

98,128.00 ศำลจังหวัดพระโขนง 
คดีหมำยเลขด ำ ที่ 
ผบ.1249/60 
คดีหมำยเลขแดง ที่ 
ผบ.2854/60 

-สืบทรัพย์แล้วไม่พบ
ทรัพย์สินอื่นของลูกหนี้ 
-ออกจากราชการและ
ติดต่อไม่ได้ 
-ตั้งค่าเผื่อหนี้เต็มจ านวน
แล้ว 

3 ส.ต.อ.อ ำนำจ  บุญเกิด ส.56-
00024 
ผ.58-
00008 

672,591.00 
52,267.71 

ศำลจังหวัดเชียงใหม่ 
คดีหมำยเลขด ำ ที่ 
ผบ.1915/60 
คดีหมำยเลขแดง ที่ 
ผบ.2580/60 

-สืบทรัพย์แล้วไม่พบ
ทรัพย์สินอื่นของลูกหนี้ 
-ออกจากราชการและ
ติดต่อไม่ได้ 
-ตั้งค่าเผื่อหนี้เต็มจ านวน
แล้ว 

4 จ.ส.ต.นโรม  เมนฑ์กุล ผ.58-
00016 

33,222.44 ศำลแขวงนครสวรรค์ 
คดีหมำยเลขด ำ ที่ 
ผบ.6428/61 
คดีหมำยเลขแดง ที่ 
ผบ.7823/61 

-สืบทรัพย์แล้วไม่พบ
ทรัพย์สินอื่นของลูกหนี้ 
-ออกจากราชการและ
ติดต่อไม่ได้ 
-ตั้งค่าเผื่อหนี้เต็มจ านวน
แล้ว 

   1.1 ลูกหนี้ตำมค ำพิพำกษำ จ ำนวน 4 รำย เป็นเงิน 1,331,216.27 บำท ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ซึ่งทั้ง 4 รำย มีค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้ช ำระหนี้คืนแก่สหกรณ์ โดยฝ่ำยติดตำมหนี้ ได้ด ำเนินกำรสืบ
ทรัพย์แล้วแต่ไม่พบว่ำมีทรัพย์สินอ่ืนที่สำมำรถยึดได้และไม่สำมำรถติดต่อลูกหนี้ได้อีก ประกอบกับสหกรณ์ได้ตั้งค่ำเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญไว้เต็มจ ำนวนตำมระเบียบของนำยทะเบียนแล้ว โดยเริ่มทยอยตั้งหนี้สงสัยจะสูญตั้งแต่ปี 2560 
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    1.2 ลูกหนี้ตัวแทนหักเงินส่ง ซึ่งมียอดค้ำงในบัญชียกมำจำกปีก่อนๆ จ ำนวน 8,365,055.45 
บำท ที่สหกรณ์ไม่สำมำรถติดตำมตรวจสอบกำรหักเงินส่งได้ โดยสหกรณ์ได้ติดตำมจนถึงที่สุดแล้ว ประกอบกับเป็นกรณี
เกิดข้ึนก่อนกำรใช้ระบบสำรสนเทศในกำรปฏิบัติงำนของสหกรณ์ และสหกรณ์ได้ปฏิบัติตำมระเบียบนำยทะเบียน ตั้งค่ำ
เผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้เต็มจ ำนวนแล้วตั้งแต่ ปี 2562 
    2. ทั้ง 2 กรณีข้ำงต้นเป็นวิธีปฏิบัติทำงบัญชีเท่ำนั้นและเป็นไปตำมระเบียบนำยทะเบียน
สหกรณ์ก ำหนด ส ำหรับลูกหนี้ตำมค ำพิพำกษำสิทธิกำรเรียกร้องหนี้ตำมกฎหมำยยังคงมีสิทธิของสหกรณ์ โดยสมบูรณ์ 
หำกปรำกฎภำยหลังว่ำลูกหนี้ยังคงมีตัวตนและทรัพย์สินที่สำมำรถเรียกช ำระหนี้ได้ทั้งนี้กำรขออนุมัติตัดจ ำหน่ำยหนี้สูญจะ
ไม่ส่งผลกระทบต่อรำยรับของสหกรณ์แต่อย่ำงใด 
  จึงน ำเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจำรณำ 
มติที่ประชุม   อนุมัติตำมเสนอ 
เลิกประชุมเวลา  12.00  น. 
 

           พันต ำรวจเอก                                        จดรำยงำนกำรประชุม                                      
(ยรรยง  กองเงิน) 

เลขำนุกำร 
 

 
  พลต ำรวจโท                                        ตรวจรำยงำนกำรประชุม 

(วิโรจน์  สัตยสัณห์สกุล) 
ประธำนกรรมกำร 



เรื่องสืบเนื่อง 
จากการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 

2564 

ระเบียบวาระที่  

3 
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ระเบียบวาระที่   3 
เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  2564 

 
เรื่องท่ี  1 การโอนเงินรอจ่ายคืนและเงินรอตรวจสอบ เป็นทุนส ารองของสหกรณ์ 
  ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2564  เมื่อวันที่  11 ธันวาคม 2564 อนุมัติโอน 
เงินรอจ่ายคืนจ านวน 80 ราย เป็นเงิน 100,263.55 บาท และเงินรอตรวจสอบจ านวน 88 รายการ เป็นเงิน  
657,412.98 บาท  เป็นทุนส ารองของสหกรณ์  โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวจะปิดประกาศให้สมาชิกทราบเพ่ือ
ตรวจสอบในระยะเวลา 6 เดือน  ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 13 มิถุนายน 2565 เมื่อครบก าหนด ขอ
อนุมัติโอนเงินรอจ่ายคืนจ านวนดังกล่าวเป็นทุนส ารอง แต่เพ่ือไม่ให้เสียสิทธิของสมาชิกที่จะมาขอรับคืนหรือโอน
ช าระหนี้ หากมีหลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์  สหกรณ์ก็จะด าเนินการคืนเงินให้กับสมาชิกต่อไปนั้น 
  สหกรณ์ฯ ได้ด าเนินการตามมติที่ประชุมใหญ่ดังกล่าว ปรากฏว่าภายในก าหนดเวลาประกาศมี         
ผู้มาติดต่อขอรับเงินรอจ่ายคืนจ านวน 2 ราย เป็นเงิน 9,871.63 บาท คงเหลือเงินรอตรวจสอบ 78 รายการ  
เป็นจ านวนเงิน 90,391.92 บาท ส าหรับเงินรอตรวจสอบไม่มีผู้มาติดต่อขอรับคงเหลือเงินรอตรวจสอบจ านวน 88 
ราย เป็นจ านวนเงิน 657,412.98 บาท สหกรณ์ฯ จึงได้ด าเนินการโอนเงินรอจ่ายคืนและเงินรอตรวจสอบเข้าเป็นทุน
ส ารองของสหกรณ์เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 747,804.90 บาท (เจ็ดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันแปดร้อยสี่บาทเก้าสิบสตางค์)  
  จึงน าเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ 
มติที่ประชุม______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 



 

ระเบียบวาระที่  

4 
แจ้งผลเลือกตั้งกรรมการด าเนินการและ

เลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ 
ประจ าปี 2566 
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ระเบียบวาระที่ 4 
แจ้งผลเลือกตั้งกรรมการด าเนินการและเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ 

ประจ าปี 2566 
 

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการด าเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ  
 ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจแห่งชาติ จ ากัด ก าหนดไว้ ดังนี้  
ข้อ  33 คุณสมบัติ สิทธิ และหน้าที่ของสมาชิก 
 สมาชิกต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 (1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
 (2) เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ 
 (3) ก. เป็นข้าราชการต ารวจตามกฎหมายว่าด้วย พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการต ารวจ หรือเป็นลูกจ้างประจ า
สังกัดในส านักงานต ารวจแห่งชาติ หรือ 
  ข. เป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างประจ าของสหกรณ์นี้ 
 (4) เป็นผู้มีความประพฤติและมีนิสัยดี 
 (5) ไม่เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่มีวัตถุประสงค์เช่นเดียวกับสหกรณ์นี้ 
 (6) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
ข้อ  58 การเลือกตั้งและการด ารงต าแหน่ง 
  ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการด าเนินการไม่เกินสิบห้าคน ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก การเลือกตั้ง
คณะกรรมการด าเนินการให้เลือกโดยวิธีเลือกประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการอ่ืนอีกไม่เกินสิบสี่คน ให้
คณะกรรมการด าเนินการเลือกตั้งระหว่างกันเองเป็นรองประธานกรรมการหนึ่งคนหรือหลายคน  เลขานุการหนึ่งคน
และอาจให้มีเหรัญญิกหนึ่งคน และจะให้มีผู้ช่วยเลขานุการ หรือผู้ช่วยเหรัญญิกด้วยก็ได้ นอกนั้นเป็นกรรมการ 

1. พิจารณาเลือกตั้ง กรรมการด าเนินการ 
 กรรมการที่คงอยู่ในต าแหน่งไม่ต้องเลือกใหม่มี  8  ท่าน ดังนี้ 
 1. พล.ต.อ.นิพจน์  วีระสุนทร   ประธานกรรมการ 
 2. พล.ต.ท.รัษฎากร  ยิ่งยง    รองประธานกรรมการ 
 3. พ.ต.อ.จิรเดช   พระสว่าง   กรรมการ 
 4. พ.ต.ท.หญิงเพ็ญทิพย์ กรุณามงคล   กรรมการ 
 5. พ.ต.ท.หญิงวิไล  แก้วไทรเกิด   กรรมการ 
 6. พ.ต.ท.หญิงสมจิตร  วะระทุม   กรรมการ 
 7. ร.ต.อ.นิมิต   โอสถเจริญ   กรรมการ 
 8. ด.ต.หญิงศุภกัณญา  รัตน์ดรุณ   กรรมการ 
 กรรมการที่ครบวาระ จ านวน  7  ท่าน ดังนี้ 
 1. พล.ต.ท.วรวิทย์  ลิปิพันธ์   รองประธานกรรมการ (ครบ 1 วาระ) 
 2. พล.ต.ต.ศักดิ์ชัย  อายุโย    รองประธานกรรมการ (ครบ 2 วาระ) 
 3. พ.ต.อ.ยรรยง   กองเงิน   กรรมการ (ครบ 1 วาระ) 
 4. พ.ต.อ.สมนึก   ถวัลย์ภิยโย   กรรมการ (ครบ 2 วาระ) 
 5. พ.ต.อ.วีรชาติ   ปรียวงศ ์   กรรมการ (ครบ 1 วาระ) 
 6. พ.ต.อ.หญิงศุภลักษณ์ ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม กรรมการ (ครบ 2 วาระ) 
 7. พ.ต.อ.เชาวรัตน์  เฉลิมพันธ์   กรรมการ (ครบ 1 วาระ) 
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1.  รายช่ือผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการด าเนินการ 
ในปีนี้ต้องด าเนินการเลือกตั้งกรรมการด าเนินการจ านวน 7 ต าแหน่ง จากผู้สมัครจ านวน 15 ท่าน  

ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิคส์ พ.ศ. 2564 ข้อ9(4) และข้อ 18 

 สหกรณ์ได้จัดให้มีการลงคะแนนเลือกตั้งเรียบร้อยแล้วก่อนวาระการประชุมวาระแรกจะเริ่มขึ้น จึงขอแจ้งให้ที่
ประชุมทราบผู้ได้รับการเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ จ านวน 7 ต าแหน่ง ดังนี้ 

มติที่ประชมุ ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการ ดังนี้ 
 

หมายเลข ยศ  ชื่อ ชื่อสกุล สังกัด 
1 พล.ต.ท.วรวิทย์ ลิปิพันธ์ ข้าราชการบ านาญ 
2 พล.ต.ต.ธงชัย โตงาม ข้าราชการบ านาญ 
3 พล.ต.ต.หญิง สรางค์กุล โพธิ์ไทรย์ ตส.2 
4 พ.ต.อ.หญิง สุนันท์ แขนสูงเนิน รพ.พต. 
5 พ.ต.อ.สายัณห์ ภู่สมบูรณ์ ข้าราชการบ านาญ 
6 พ.ต.อ.คณิต กลิ่นศรีสุข ตชด.ภาค 2 
7 พ.ต.ท.ขวัญชัย คงถวิล ข้าราชการบ านาญ 
8 พล.ต.ท.มณฑล เงินวัฒนะ ข้าราชการบ านาญ 
9 พ.ต.อ.สมปราชญ์ เภาพงษ ์ ข้าราชการบ านาญ 
10 พ.ต.อ.ศุภชัย พละเดช พธ. 
11 พ.ต.ท.จ าเนียร ประคองทรัพย์ ข้าราชการบ านาญ 
12 ร.ต.อ.พัทธนันธ์ กมลรักษ์ สภ.เมืองเลย 
13 ร.ต.อ.ชัยวัฒน์ บุญพบ บก.สส.บช.น. 
14 ด.ต.หญิง สาธิกา โพธิสาร ทพ. 
15 พ.ต.อ.หญิง ชลัฐธร ธีระทองค า พฐ.จว.นครปฐม 

หมายเลข ยศ  ชื่อ ชื่อสกุล คะแนน 
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
11    
12    
13    
14    
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2. พิจารณาเลือกผู้ตรวจสอบกิจการ 
 ตามข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจแห่งชาติ จ ากัด  ข้อ 74 ผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ที่ประชุมใหญ่
เลือกตั้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอกผู้มีคุณวุฒิ  ความรู้  ความสามารถในด้านธุรกิจ การเงิน การบัญชี การเศรษฐกิจ  
กฎหมาย  หรือการสหกรณ์หนึ่งคน  หรือหลายคนให้เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์เป็นการประจ าปี 
 จ านวนผู้ตรวจสอบกิจการตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 
 ที่ประชุมใหญ่จะเลือกตั้งกรรมการด าเนินการหรือผู้ซึ่งด ารงต าแหน่งหน้าที่ประจ าในสหกรณ์เป็นผู้ตรวจสอบ
กิจการไม่ได้ 
 ส าหรับในปีนี้มีผู้สมัครเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ ประจ าปี 2566 จ านวน  3  คน  ดังนี้ 
 ขอเสนอที่ประชุมใหญ่พิจารณาให้ความเห็นชอบเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ  จ านวน  3  คน  โดยให้ผู้ตรวจสอบ
กิจการเลือกในระหว่างกันเองเป็นประธานผู้ตรวจสอบกิจการหนึ่งคน  อีกหนึ่งคนเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ 

 เนื่องจากปีนี้มีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการครบตามจ านวนที่ว่างลง ขอเสนอที่ประชุมใหญ่
เลือกตั้งเปิดเผยด้วยการยกมือตามระเบียบข้อ 9 วรรค 2 

มติที่ประชมุ ผลการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเลข ยศ  ชื่อ ชื่อสกุล สังกัด 
1 พ.ต.อ.หญิง วันทนีย์ เทพพรพิทักษ์ สตส. 
2 พ.ต.อ.หญิง สุธีรา ตันหยง สตส. 
3 พ.ต.อ.หญิง เกสรา ทะอินเลย สตส. 

หมายเลข ยศ  ชื่อ ชื่อสกุล คะแนน 
1    
2    
3    



 

ระเบียบวาระที่  

5 
รับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2565  

และ การบริหารความเสี่ยง 
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ระเบียบวาระที่ 5 
รับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี  2565 

และ การบริหารความเสี่ยง 
 

การด าเนินงานของสหกรณ์ในรอบปีที่ผ่านมาแม้จะได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
ทั้งทางตรงและทางอ้อม แต่คณะกรรมการด าเนินการและเจ้าหน้าที่ได้อุทิศก าลังกายร่วมกันท างานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริตตลอดจนปรับปรุงแผนกลยุทธ์เพ่ือแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ท าให้ประสบผลส าเร็จในการ
ด าเนินการเพ่ือประโยชน์สูงสุดแก่มวลสมาชิกและสหกรณ์ คณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 43 ประจ าปี 2565  
ขอรายงานผลการด าเนินการ ดังนี้ 

ล าดับ รายการ 2564 เพิ่ม (ลด) คิดเป็น 
ร้อยละ 2565 

1 สมาชิก 13,970 (160) (1.15) 13,810 

2 สมาชิกสมทบ 2,359 15 0.64 2,374 

3 ทุนเรือนหุ้น 7,392,999,140.00 324,004,650.00 4.38 7,717,003,790.00 

4 เงินรับฝาก จาก สมาชิก 6,454,613,466.44 679,114,720.26 10.52 7,133,728,186.70 

5 เงินรับฝาก จาก สหกรณ์อ่ืน 3,584,892,817.29 164,885,654.10 4.60 3,749,778,471.39 

6 เงินรับฝาก จาก กองทุน 803,012,079.23 273,082.95 0.03 803,285,162.18 

7 เงินลงทุน 8,507,083,215.52 1,199,704,746.66 14.10 9,706,787,962.18 

8 เงินให้สมาชิกกู้ 12,620,663,870.81 680,509,635.84 5.39 13,301,173,506.65 

9 เงินให้สหกรณ์อ่ืนกู้ 63,170,799.00 (240,000.00) (0.38) 62,930,799.00 

10 ดอกเบี้ยรับเงินให้สมาชิกกู้ 794,754,011.06 31,470,856.64 3.96 826,224,867.70 

11 ดอกเบี้ยรับเงินให้สหกรณ์อ่ืนกู้ 3,003,885.00 (24,878.00) (0.83) 2,979,007.00 

12 ตั๋วสัญญาใช้เงิน 60,200,000.00 (60,200,000.00) (100.00) 0.00 
13 รายได้ 1,254,438,511.55 (6,932,995.04) (0.55) 1,247,505,516.51 

14 ค่าใช้จ่าย 561,787,085.39 4,510,810.88 0.80 566,297,896.27 

15 ก าไรสุทธิ 692,651,426.16 (11,443,805.91) (1.65) 681,207,620.25 

16 สินทรัพย์รวม 25,123,038,005.61 884,874,282.51 3.52 26,007,912,288.12 

ประเภทสมาชิก ณ 30 ก.ย. 64 สมัครใหม่ ลาออก/พ้นสภาพ เสียชีวิต ณ 30 ก.ย. 65 

สมาชิกสามัญ 13,970 85 197 48 13,810 

สมาชิกสมทบ 2,359 63 37 11 2,374 
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เรื่องท่ี 1 ด้านการบริหารงานทั่วไป 

1.1 ด้านทุนด าเนินงาน 

  ทุนด าเนินงานของสหกรณ์เป็นองค์ประกอบส าคัญอย่างยิ่งในการด าเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์

ต ารวจแห่งชาติ จ ากัด มีท่ีมาของทุนด าเนินงาน ดังนี้ 

 1.1.1 สินทรัพย์รวม (หนี้สินและทุนของสหกรณ์) 

   ณ วันที่  30  กันยายน  2564   มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 25,123,038,005.61 บาท 

   ณ วันที่  30  กันยายน  2565   มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 26,007,912,288.12 บาท 

  เพ่ิมข้ึนจากปีท่ีแล้วเป็นเงิน  884,874,282.51 บาท   หรือคิดเป็นร้อยละ 3.52 

 1.1.2 ทุนเรือนหุ้น 

 ณ วันที่  30  กันยายน  2564   มีทุนเรือนหุ้นรวมทั้งสิ้น 7,392,999,140.00    บาท 

 ณ วันที่  30  กันยายน  2565   มีทุนเรือนหุ้นรวมทั้งสิ้น 7,717,003,790.00     บาท 

 เพ่ิมข้ึนจากปีท่ีแล้วเป็นเงิน 324,004,650.00 บาท   หรือคิดเป็นร้อยละ  4.38 

1.2 ด้านการให้บริการเงินรับฝากจากสมาชิก  กองทุน  และสหกรณ์อื่น 

  ณ วันที่  30  กันยายน  2564   มีเงินรับฝากรวมทั้งสิ้น  10,842,518,362.96   บาท 

  ณ วันที่  30  กันยายน  2565   มีเงินรับฝากรวมทั้งสิ้น        11,686,791,820.27    บาท 

  เพ่ิมข้ึนจากปีท่ีแล้วเป็นเงิน 844,273,457.31 บาท  หรือคิดเป็นร้อยละ  7.79 

1.3 ด้านการให้บริการเงินกู้แก่สมาชิก 

  ณ วันที่  30  กันยายน  2564   มีเงินให้กู้รวมทั้งสิ้น 12,620,663,870.81  บาท 

  ณ วันที่  30  กันยายน  2565   มีเงินให้กู้รวมทั้งสิ้น 13,301,173,506.65  บาท 

  เพ่ิมข้ึนจากปีท่ีแล้วเป็นเงิน  680,509,635.84 บาท   คิดเป็นร้อยละ 5.39 

  หรือคิดเป็นร้อยละ   2.62     ของทุนด าเนินการ 

1.4 ด้านการให้บริการเงินกู้แก่สหกรณ์อื่นกู้ 

  ณ วันที่  30  กันยายน  2564   มีเงินให้กู้รวมทั้งสิ้น   63,170,799.00 บาท 

  ณ วันที่  30  กันยายน  2565   มีเงินให้กู้รวมทั้งสิ้น   62,930,799.00 บาท 

  ลดลงจากปีที่แล้วเป็นเงิน 240,000.00 บาท   คิดเป็นร้อยละ  0.38 

  หรือคิดเป็นร้อยละ   0.00092 ของทุนด าเนินการ 

1.5 ด้านการลงทุนของสหกรณ์ 

 เพ่ือเป็นการสร้างความมั่นคง สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจแห่งชาติ จ ากัด ได้ลงทุนในสถาบันการเงิน

ต่าง ๆ หลายแห่ง เช่น การถือหุ้นของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด การซื้อพันธบัตรของรัฐบาล ฯลฯ 

เป็นต้น รวม 9,706,787,962.18 บาท  (เก้าพันเจ็ดร้อยหกล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยหกสิบสองบาทสิบแปดสตางค์) 
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เรื่องท่ี 2  ผลการด าเนินงานของสหกรณ์ ในรอบ 5 ปีท่ีผ่านมา 
เปรียบเทียบที่มาของรายได้ ในรอบ  5  ปีที่ผ่านมาตามตาราง  ดังนี้ 

เปรียบเทียบรายได้ ค่าใช้จ่าย และก าไรสุทธิในรอบ  5  ปีที่ผ่านมาตามตาราง  ดังนี้ 

 รายงานผลการด าเนินการ ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2565 ตามแผนกลยุทธ์ 5 ปี 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562-2566 
 ในปี 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจแห่งชาติ  จ ากัด  ได้ก าหนด  22  กลยุทธ ์32 โครงการ 44 กิจกรรม 
เพ่ือรองรับ  5  พันธกิจ เปน็กรอบทิศทางในการบริหารงานให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้  โดยมุ่งเน้นการ
บริหารงานและการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ  ภายในกรอบของนายทะเบียน  เป็นประโยชน์แก่สมาชิก  องค์กร  
และส านักงานต ารวจแห่งชาติ  โดยมีเป้าหมายการด าเนินงานตามแผน ดังนี้  
 1. การบริหารเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ฝ่ายจัดการเป็นมืออาชีพ คุณภาพการบริการได้รับการยอมรับ
และเชื่อม่ัน  
 2. การพัฒนา การเติบโตของสหกรณ์อยู่บนพ้ืนฐานของความมั่นคงยั่งยืน  
 3. สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดี ใช้บริการทางการเงินจากสหกรณ์เป็นสถาบันหลัก  
 4. สิทธิประโยชน์ที่สมาชิกได้รับไม่น้อยกว่าเดิม 
 ซึ่งการปฏิบิงานตามแผนดังกล่าว สรุปได้ ดังนี้  

 
 

ที่มาของ
รายได ้

ปี 2561 2562 2563 2564 2565 

ดอกเบี้ยรับจากเงินให้สมาชิกกู ้ 638,591,456.22  679,888,284.55 698,845,603.28 794,754,011.06 826,224,867.70 

ดอกเบี้ยรับจากเงินให้สหกรณ์อื่นกู ้     29,775,377.75  4,566,420.00 3,182,456.00 3,003,885.00 2,979,007.00 

รายได้จากการลงทุนอื่นๆ    618,885,188.83  555,049,657.51 522,519,740.52 456,680,615.49 418,301,641.81 

รวมรายได ้ 1,287,252,022.80  1,239,504,362.06 1,224,547,799.80 1,254,438,511.55 1,247,505,516.51 

รายการ 
ปี 2561 2562 2563 2564 2565 

รายได้ 1,287,252,022.80  1,239,504,362.06 1,224,547,799.80 1,254,438,511.55 1,247,505,516.51 

ค่าใช้จ่าย   707,184,174.41  730,316,255.38 837,418,738.90 561,787,085.39 566,297,896.27 

ก าไรสุทธ ิ   580,067,848.39  509,188,106.68 387,129,060.90 692,651,426.16 681,207,620.25 

  กิจกรรมรวม ด าเนินการส าเร็จ ยังไม่ด าเนินการ 

จ านวนกิจกรรม 44 37 7 

คิดเป็นร้อยละ 100 84.09 15.91 
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ภาพรวมความส าเร็จตามแผนปฏิบัติการ  
 

 

ส าหรับกิจกรรมที่ยังไม่ด าเนินการ มี ทั้งหมด 7 กิจกรรม ซึ่งมีสาเหตุหลัก ดังนี้  

กิจกรรม ตัวช้ีวัด เหตุผล 

1) กิจกรรมที่ 2 
 จัดหาเครื่องก าเนิดไฟฟ้า

ส ารอง 

(1) มีการจัดหาเครื่องก าเนิดไฟฟ้า
ส ารอง หรือเครื่องส ารองไฟฟ้า
ที่ ส า ม า ร ถทดแท น เค รื่ อ ง
ก าเนิดไฟฟ้าส ารองได้ 

เนื่องจากสถานที่ติดตั้ งยั งไม่มี
ค ว ามพร้ อม  มี พ้ื นที่ ติ ด ตั้ ง ไ ม่
เพียงพอ จุดติดตั้งมีน้ ารั่วไหล และ
น้ าท่วมพ้ืนที่ซึ่งเป็นอันตรายต่อ
การติดตั้ง และในปี 2566 ได้ปรับ
แผนเป็นเครื่องก าเนิดไฟฟ้าพร้อม
แบ ต เ ตอ รี่ ส า ร อ ง ขน าด ให ญ่
ทดแทน 

2) กิจกรรมที่ 5 
 พัฒนาระบบคอมพิว เตอร์

ส ารองฉุกเฉิน (DR Site) 

(1) ด าเนินการจัดหาระบ DR Site 

(2) ระบบเป็นไปตามมาตรฐาน
ได้รับการยอมรับ 

(3) ด าเนินการอบรมเจ้าหน้าที่ใน
การใช้ระบบ 

เนื่องจากการด าเนินการด้านจัดซื้อ
เครื่อง Server ปัจจุบัน ยังไม่แล้ว
เสร็จ สาเหตุหลักมาจากปัจจุบัน
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั่วโลกขาด
แคลน สหกรณ์จัดซื้อเครื่อง Serv-
er หลัก ตั้ งแต่ เดือน มิถุนายน 
2565 แต่ก าหนดส่งเครื่องมายัง
สหกรณ์คาดว่าจะถึงประเทศไทย 
วันที่ 22 ตุลาคม 2565 
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กิจกรรม ตัวช้ีวัด เหตุผล 

3) กิจกรรมที่ 17 
 สมาชิกที่มีทุนเรือนหุ้นต่ าถือ

หุ้นเพิ่มได้เป็นครั้งคราว 

(1) เปิดให้สมาชิกที่มีทุนเรือนหุ้น
น้อยซื้อหุ้นเพ่ิมได้ตามช่วงเวลา
ที่เหมาะสม 

(2) มีสมาชิกซื้อหุ้นเพิ่มตาม
ช่วงเวลาที่ก าหนดไม่น้อยกว่า 
300 คน 

เนื่องจากปัจจุบันทุนเรือนหุ้นของ
สหกรณ์มีจ านวนมากเกินความ
ต้องการและสหกรณ์ได้จ ากัดการ
ถือหุ้นและการซื้อหุ้นเพ่ิมซึ่งจะท า
ให้สหกรณ์มีต้นทุนการด าเนินงาน
ที่สูง สหกรณ์จึงไม่สามารถเปิดให้
สมาชิกเพ่ิมหุ้นได ้

4) กิจกรรมที่ 25 
 ตรวจสอบหลักประกันเงินกู้

เพ่ิมเติมหลังการอนุมัติเงินกู้ 

(1) ตรวจสอบหลักประกันของ
สมาชิกที่ได้รับเงินกู้พิเศษไม่
น้อยกว่า 10 ราย/ปี 

เนื่องจากอยู่ในช่วงการระบาดของ
โรคโควิด 19 สหกรณ์ได้งดการจัด
กิจกรรมด าเนินการที่ออกนอก
พ้ืนที่ เพ่ือลดความเสี่ยงระหว่าง
สหกรณ์และสมาชิก 

5) กิจกรรมที่ 28 
 ฝึกวิชาชีพเสริมให้กับสมาชิก 

(1) มีสมาชิกเข้าร่วมการฝึกอาชีพ
เสริมไม่น้อยกว่า 10 คน 

เนื่องจากอยู่ในช่วงการระบาดของ
โรคโควิด 19 สหกรณ์ได้งดการจัด
กิจกรรมด าเนินการที่ออกนอก
พ้ืนที่ เพ่ือลดความเสี่ยงระหว่าง
สหกรณ์และสมาชิก 

6) กิจกรรมที่ 30 
 น าสมาชิกทัศนศึกษา 

(1) จัดให้สมาชิกทัศนศึกษา 
(2) มีสมาชิกเข้าร่วมไม่น้อยกว่า 

20 คน 

เนื่องจากอยู่ในช่วงการระบาดของ
โรคโควิด 19 สหกรณ์ได้งดการจัด
กิจกรรมด าเนินการที่ออกนอก
พ้ืนที่ เพ่ือลดความเสี่ยงระหว่าง
สหกรณ์และสมาชิก 

7) กิจกรรมที่ 35 
 คัดเลือกสมาชิก กรรมการ 

และเจ้าหน้าที่ ประกาศเกียรติ
คุณ ประจ าปี 

(1) ประกาศเกียรติคุณผู้ได้รับการ
คัดเลือกในวันประชุมใหญ่ 

เนื่องจากอยู่ในช่วงการระบาดของ
โรคโควิด 19 สหกรณ์ได้งดการจัด
กิจกรรมด าเนินการที่ออกนอก
พ้ืนที่ เพ่ือลดความเสี่ยงระหว่าง
สหกรณ์และสมาชิก 
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สถานภาพผู้ถึงแก่กรรม จ านวน จ านวนเงิน 

1.  สมาชิกและสมาชิกสมทบ 59 18,033,000.00 
2.  คู่สมรส 17 440,000.00 
3.  บุตร 2 40,000.00 
4.  บิดา มารดา 394 8,470,000.00 

รวม 472 26,983,000.00 

  เรื่องท่ี 3  การบริหารความเสี่ยง 
  ในปีที่ผ่านมามีการแต่งตั้ง “คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง” ขึ้นเพ่ือจัดวางนโยบาย วางมาตรการป้องกัน 
ลดโอกาสความเสียหาย ความผิดพลาด เหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ หรือการกระท าใดๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการ
ด าเนินงานของสหกรณ์ ในอันที่จะท าให้การด าเนินการไม่ประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร 
โดยมีการก าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงของสหกรณ์ ดังนี้ “การบริหารความเสี่ยงของสหกรณ์ออมทรัพย์
ต ารวจแห่งชาติ จ ากัด มุ่งเน้นการป้องกัน การลดปัจจัยเสี่ยงและผลกระทบ ด้วยกิจกรรมควบคุม การประชุมติดตาม 
ตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อมูล ทั้งภายนอกและภายใน อย่างต่อเนื่องเป็นระบบตามมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในการ
บริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร บนพ้ืนฐานของระเบียบข้อบังคับ กฎหมายและธรรมาภิบาลของสหกรณ์ โดย  
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในองค์กร” 
  การบริหารความเสี่ยงของสหกรณ์ มีการด าเนินการครอบคลุมการปฏิบัติงานทุกด้าน ประกอบด้วย 
  1.ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง 
  2.ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ 
  3.ความเสี่ยงด้านตลาด 
  4.ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 
  5.ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ 
  6.ความเสี่ยงด้านผลตอบแทน 
  7.ความเสี่ยงด้านการลงทุน 
  8.ความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
  9.ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง 
  ในแต่ละเดือนมีการประเมินความเสี่ยงและรายงานคณะกรรมการด าเนินการทราบ โดยในปีที่ผ่านมาผลการ
ประเมินความเสี่ยงทั้ง 9 ด้าน ความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ าหรือในเกณฑ์มาตรฐานที่สามารถยอมรับได้  

เรื่องท่ี 4 สิทธิประโยชน์ส าหรับสมาชิก 
 4.1 การมอบทุนการศึกษาแก่บุตรของสมาชิก 

 ในปี 2565 ได้มอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกโดยแยกเป็น 
 ทุนประเภทเรียนดี จ านวน 494   ทุน เป็นเงิน 1,615,000.00 บาท 
 ทุนประเภทส่งเสริมการศึกษา จ านวน 819   ทุน เป็นเงิน 2,490,000.00 บาท 
 รวมทั้งสิ้น จ านวน 1,313   ทุน เป็นเงินรวม 4,105,000.00 บาท 
 สมาชิกสามารถดูรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาประจ าปี 2565 ได้ในภาคผนวก 

 4.2 การมอบเงินสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพ 
  ในปี 2565  มีสมาชิกถึงแก่กรรมรวม 59 คน ส่วนบิดา มารดา คู่สมรสและบุตรของสมาชิก  

ถึงแก่กรรมรวม 413 คน สหกรณ์ฯ ได้มอบเงินสวัสดิการเพ่ือช่วยเหลือในการจัดการศพรวม 472 คน เป็นเงิน 
26,983,000.00 บาท รายละเอียดปรากฏดังนี้ 
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เรื่องที่ 5 ผลประโยชน์และค่าตอบแทนกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอ านาจในการจัดการสหกรณ์   
และที่ปรึกษาประจ าปี 2565 
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เรื่องที่ 6  การร่วมสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

ล าดับ เรื่อง หน่วยงาน จ านวนเงิน 

1 
ให้การสนับสนุนสลากบ ารุงสภากาชาดไทย ประจ าปี 2564 ส านักงานเลขานุการต ารวจแห่งชาติ 

30,000.00  

2 
ให้การสมทบทุนกองทุนสวัสดิการให้ข้าราชการต ารวจในสังกัด 
และครอบครัว การฌาปนกิจสงเคราะห์ การมอบทุนการศึกษา
บุตร 

กองบัญชี ส านักงานงบประมาณและ
การเงิน 20,000.00 

3 

ให้การสนับสนุนเงินค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสถานที่ สิ่งอ านวย
ความสะดวก เพ่ือให้บริการแก่หน่วยงาน และผู้มาติดต่อ 
ข้าราชการ รวมทั้งกิจกรรมด้านสวัสดิการ 

กองการเงิน ส านักงานงบประมาณและ
การเงิน 100,000.00 

4 ร่วมสนับสนุนเงินช่วยเหลือสวสัดิการให้กับข้าราชการต ารวจ ส านักงานตรวจสอบภายใน 50,000.00 

เรื่องที่ 7  การร่วมสนบัสนุนกิจกรรมของหน่วยงานอื่นและร่วมการกุศลต่าง ๆ 

ล าดับ เร่ือง หน่วยงาน อนุมัติ 

1 
ร่วมท าบุญทอดกฐินสามัคคีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม 
จ ากัด ประจ าปี 2564 ณ วัดโนนตูม จ.มหาสารคาม 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม 
จ ากัด 

1,000.00 

2 
เข้าร่วมท าบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดบัวงาม 
พระอารามหลวง จ.ราชบุรี 

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย จ ากัด 

1,000.00 

3 
ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้ากฐินสามัคคี ณ วัดบ้านกรอน  
จ.สุรินทร์ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจตระเวน
ชายแดนที่ 21 จ ากัด 

1,000.00 

4 
ร่วมท าบุญทอดกฐินและผ้าป่าสามัคคี ณ วัดราษฎร์บูรณะ  
จ.สมุทรสงคราม 

มูลนิธิสุนทราภรณ์ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

5,000.00 

5 
ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือเพ่ือจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทวิทยุการบิน

แห่งประเทศไทย จ ากัด 
1,000.00 

6 
ร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีสร้างรัตนมณฑปหลวงพ่อมณี
เชษฐา ณ วัดจอมมณี จ.หนองคาย 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
หนองคาย จ ากัด 1,000.00 

7 
ร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคี ณ วัดโพธิ์ศรีสว่างอารมณ์  
จ.สุรินทร์ 

สหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ 
จ ากัด 

1,000.00 

8 
ร่วมเป็นท าบุญครบรอบ 29 ปี การต่อตั้งสหกรณ์และท าบุญ
ทอดผ้าป่า 

สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัด
นครราชสีมา  จ ากัด 

1,000.00 

9 
ร่วมสนับสนุนทุนการศึกษา อาหารกลางวัน และอุปกรณ์การ
เรียน 

มูลนิธิไพศาล ธวัชชัยนันท์ 
1,000.00 
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ล าดับ เร่ือง หน่วยงาน อนุมัติ 

10 
ร่วมสมทบทุน กิจกรรม "ปันน้ าใจ เพ่ือน้อง" ครั้งที่ 3 ให้
โรงเรียนที่ขาดแคลน ณ โรงเรียนบ้านหินตั้ง จ.เลย 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จ ากัด 
1,000.00 

11 ร่วมสมทบทุนโครงการรามาธิบดีเพื่อโรงพยาบาลชุมชน มูลนิธิรามาธิบดี 1,000.00 

12 ร่วมบริจาคอุปกรณ์กีฬาเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน  ชมรมเพ่ือน้องแดนไกล 5,000.00 

13 
ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศลโครงการ ผ้าป่ามหากุศล 
ช่วยคนตาบอดทั้งแผ่นดิน ให้รู้หนังสือและมีงานท า  

มูลนิธิคนตาบอดไทย 
1,000.00 

14 
ร่วมสนับสนุนงบประมาณเพ่ือด าเนินการสมาคมพนักงาน
สอบสวน 

สมาคมพนักงานสอบสวน 
50,000.00 

15 
ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างศาลา ณ วัดทิพย์อัปสรอมรอินทร์ 
จ.ล าพูน 

พล.ร.อ.อมรเทพ ณ บางช้าง 10,000.00
. 

16 
ร่วมสมทบทุนในวันครบรอบ 42 ปี การก่อตั้งสหกรณ์  สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสังกัด

กระทรวงศึกษา การสกลนคร จ ากัด 2,000.00 

17 
ร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคี ณ วัดป่าสมานมิตร จ.สุรินทร์ ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์

อนามัยสุรินทร์  จ ากัด 1,000.00 

18 
ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน  
ณ วัดท่าหลวง จ.พิจิตร 

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย 
จ ากัด 1,000.00 

19 
ร่วมเป็นเจ้าภาพท าบุญทอดกฐินสามัคคี ประจ าปี 2565  
ณ วัดธาตุเจดีย์ จ.ชัยภูม ิ

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย จ ากัด 
1,000.00 

20 
ร่วมเป็นเจ้าภาพในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน  
ณ วัดคูหาสวรรค์วรวิหาร จ.กรุงเทพฯ 

กรมทรัพยากรธรณี 
1,000.00 

21 
ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้ากฐิน ประจ าปีพุทธศักราช 2565  
ณ วัดท่าหยี จ.สงขลา 

สหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ ากัด 2,000.00 

22 
งานบุญมหากุศล ณ วัดโป่งเจ็ด จ.ราชบุรี สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลราชวิถี 

จ ากัด 
1,000.00 

23 
ร่วมอนุโมทนาการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน  
ณ วัดลุ่มมหาชัยชุมพล จ.ระยอง 

ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร 
พ้ืนที่ 1 

1,000.00 

24 
ร่วมท าบุญทอดผ้าป่าการศึกษา  ณ โรงเรียนบ้านโคกส าราญ  
จ.เพชรบูรณ์ 

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรร
มาธฺราช  จ ากัด 

1,000.00 

25 
ร่วมสนับสุนงบประมาณการประชุมสัมมนาและประชุมใหญ่
สามัญประจ าปี 2564-2565 

ชมรมผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 

1,000.00 

26 
ร่วมบริจาคสมทบทุน "โครงการรามาธิบดีเพื่อโรงพยาบาล
ชุมชน"ของมูลนิธิรามาธิบดี 

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย 
จ ากัด 

2,000.00 
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ล าดับ เร่ือง หน่วยงาน อนุมัติ 

27 
ร่วมบริจาคสมทบทุน "โครงการรามาธิบดีเพื่อโรงพยาบาล
ชุมชน"ของมูลนิธิรามาธิบดี 

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย 
จ ากัด 2,000.00 

28 
ร่วมท าบุญทอดกฐินสามัคคี ณ วัดดงเมืองน้อย จ.
มหาสารคาม 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จ ากัด 
1,000.00 

29 
ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดบุญวาทย์วิหาร 
จ.ล าปาง 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์
ออมทรัพย์ สาธารณสุขไทย 1,000.00 

30 
ร่วมอนุโมทนาการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัด
ใหญ่สุวรรณารามวรวิหาร จ.เพชรบุรี 

ส านักงานคณะกรรมการ สกสค. 
1,000.00 

31 
ร่วมเป็นเจ้าภาพ "ผ้าป่าสามัคคี 50 สอมธ."เพื่อสมทบทุน
สร้างอาคารฝึกงาน  ณ โรงเรียนเมืองสุพรรณบุรี จ.
สุพรรณบุรี 

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
จ ากัด 1,000.00 

32 
ร่วมบริจาคทรัพย์ท าบุญผ้าป่าสามัคคี"เพื่อซื้อเครื่องมือ
แพทย์"  ณ โรงพยาบาลบุรฉัตรไชยากร จ.กรุงเทพฯ 

สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงาน
รัฐวิสาหกิจรถไฟ แห่งประเทศไทย จ ากัด 1,000.00 
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เรื่องที่ 8  คณะกรรมการด าเนินการ เข้าร่วมกิจกรรม อบรม สัมมนา และมีบทบาทใน
ขบวนการสหกรณ์ และหน่วยงานอื่น  ประจ าปี 2564 

ล าดับ กิจกรรม หน่วยงาน วัน/เดือน/ปี สถานที่ 

1 

เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 
2564(ผู้แทนสหกรณ์) 

ชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย 
จ ากัด 

16 ต.ค.64 ณ ห้องประชุมศูนย์การประชุม
รัชนีแจ่มจรัส สันนิบาตสหกรณ์
แห่งประเทศไทย ถ.พิชัย เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร 

2 
เข้าร่วมประชุมออนไลน์ เรื่อง แนวทาง
ด าเนินการสหกรณ์ผู้ลงทุนหุ้นกู้ บมจ.
การบินไทย (Zoom Meeting) 

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย จ ากัด 

18 ต.ค.64 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ออมทรัพย์
ต ารวจแห่งชาติ จ ากัด  
กรุงเทพมหานคร 

3 

เข้าร่วมอบรมหลักสูตร การเงิน การ
บัญชี และการบริหารส าหรับกรรมการ
ด าเนินการสหกรณ์ รุ่นที่1 (ผ่านระบบ
ออนไลน์ Cisco Webex) 

ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษ
ศาสตร์ มหาวิทยา 

26-30 ต.ค.64 
3-6 พ.ย.64 

ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจ
แห่งชาติ จ ากัด กรุงเทพมหานคร 

4 
เข้าร่วมสัมมนา "การท าความเข้าใจใน
นโยบาย แผนงาน และการบริหาร
จัดการ ชสอ.ประจ าปี 2564" 

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย จ ากัด 

29 ต.ค. 64 ณ ห้องประชุม 701 ชั้น7 
ส านักงาน ชสอ. จ.นนทบุรี 

5 
เข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญ ประจ าปี 
2564 ครั้งที่ 1 โดยประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย 
ไอซีที จ ากัด 

13 พ.ย. 64 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจ
แห่งชาติ จ ากัด กรุงเทพมหานคร 

6 
เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง"การจัดท า
แผนงานและงบประมาณประจ าปี 
2565" 

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
ต ารวจแห่งชาติ จ ากัด 

19-21 
พ.ย.64 

ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอน
เวนชั่น กรุงเทพมหานคร 

7 
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 
2564(ผู้แทนสหกรณ์) 

ชุมนุมสหกรณ์กรุงเทพ จ ากัด 28 พ.ย. 64 ณ โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์ 
กรุงเทพมหานคร 

8 
เข้าร่วมอบรม หลักสูตร กฎหมายฟอก
เงิน ส าหรับผู้มีหน้าที่รายงาน(ผ่าน
ระบบ Zoom) 

บริษัท ฟินลิค จ ากัด 7 ธ.ค. 64 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจ
แห่งชาติ จ ากัด กรุงเทพมหานคร 

9 
เข้าร่วมอบรมหลักสูตร "คณะกรรมการ
อ านวยการ"  

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย จ ากัด 

23 ธ.ค. 64 ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว อ.
เมือง จ.เชียงใหม่ 

10 

เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 
2564 (ผู้แทนสหกรณ์) 

สันนิบาตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทย 

23 ธ.ค. 64 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ (ชั้น 4) 
โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา 
ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็น
เตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร  

11 

เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 
2564(ผู้แทนสหกรณ์) 

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
ต ารวจแห่งชาติ จ ากัด 

26 ธ.ค. 64 ณ ห้องประชุมศรียานนท์ ชั้น2 
อาคาร1 ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
กรุงเทพมหานคร 
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12 
เข้าร่วมประชุมมาตรการแก้ไขหนี้
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น 
จ ากัด 

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น 
จ ากัด 

12 ม.ค. 65 ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริม
สหกรณ์ กรุงเทพมหานคร 

13 

เข้าร่วมประชุมเพ่ือเสนอผลกระทบ
จากการลงทุน หุ้นกู้ บริษัท การบิน
ไทย จ ากัด(มหาชน)(Zoom 
meeting) 

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศ
ไทย 

25 ม.ค. 65 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจ
แห่งชาติ จ ากัด 
กรุงเทพมหานคร 

14 
เข้าร่วมประชุมออนไลน์ "แนว
ทางการลงทุนของ
สหกรณ์" (Zoom Meetings) 

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจ
แห่งชาติ จ ากัด 

25 ม.ค. 65 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจ
แห่งชาติ จ ากัด 
กรุงเทพมหานคร 

15 

เข้าร่วมประชุม เพ่ือน าเสนอ
ผลกระทบจากการลงทุนหุ้นกู้ 
บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) 
และการระดมทุนจากสหกรณ์
เจ้าหนี้เพ่ือเสริมสภาพคล่องทาง
การเงิน 

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศ
ไทย 

25 ม.ค. 65 ณ ห้องประชุมรัชนีแจ่มจรัส 4 
สันนิบาตสหกรณ์ 
กรุงเทพมหานคร 

16 

เข้าร่วมพิธีลงนามสัญญาเช่า
ทรัพย์สินอาคาร ยูทาวเวอร์  

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น 
จ ากัด 

28 ม.ค. 65 ณ ห้องประชุมศรีนครินทร์ 1 
ชั้น 2 อาคาร ยูทาวเวอร์ 
อาคารศูนย์ประชุม 
กรุงเทพมหานคร 

17 

เข้าร่วมประชุมเพ่ือติดตามความ
คืบหน้าในโครงการแก้ไขปัญหา
หนี้สินข้าราชการต ารวจและ
ลูกจ้างประจ าส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ 

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจ
แห่งชาติ จ ากัด 

31 ม.ค. 65 ณ ห้องประชุมศรียานนท์ 
อาคาร 1 ชั้น 2 ส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ 
กรุงเทพมหานคร 

18 

เข้าร่วมอบรมออนไลน์ เรื่อง"การ
ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลส าหรับสหกรณ์"(Zoom 
Meeting) 

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย จ ากัด 

11 ก.พ. 65 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจ
แห่งชาติ จ ากัด 
กรุงเทพมหานคร 

19 
เข้าร่วมอบรม หลักสูตร กฎหมาย
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ส าหรับ
งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

สมาคมรัฐศาสตร์แห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

24-25 ก.พ. 65 ณ ห้อง An An ชั้น G โรงแรม
มณเฑียร สุรวงศ์(MRT สาม
ย่าน) กรุงเทพมหานคร 

20 

เข้าร่วมอบรมหลักสูตร "ผู้
ตรวจสอบกิจการขั้น
พ้ืนฐาน" (หลักสูตร1)(Zoom 
Meeting) 

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย จ ากัด 

24-25 ก.พ. 65 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจ
แห่งชาติ จ ากัด 
กรุงเทพมหานคร 
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21 

เข้าร่วมงาน วันสหกรณ์แห่งชาติ 
ประจ าปี พ.ศ.2565 และร่วม
เสวนา 

สันนิบาตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทย 

26 ก.พ. 65 ณ ลานพระอนุสาวรีย์พระราชวงศ์
เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ 
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 
กรุงเทพมหานคร 

22 

เข้าร่วมประชุมชุดคณะกรรมการ
ด าเนินการ 

เขตพ้ืนที่สหกรณ์สมาชิก
กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 1 

26 ก.พ. 65 ณ ห้องประชุม ฝ.101 อาคาร
ฝึกอบรมส่วนกลาง ส านักงาน
พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
สหกรณ์ ถ.พิชัย แขวงถนนนคร
ไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 

23 

เข้าร่วมอบรมออนไลน์ หลักสตูร 
"การเงิน การบัญชี และการบริหาร 
ส าหรับกรรมการสหกรณ์" รุ่นที่ 18 
ส าหรับสหกรณ์ขนาดใหญ่(Zoom 
Meetings) 

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย จ ากัด 

3-4 มี.ค.65 
8-11 มี.ค.65 
14-16 มี.ค.65 

ณ สหกรณ์ออมทรัพยต ารวจแห่งชาติ 
จ ากัด กรุงเทพมหานคร 

24 

เข้าร่วมประชุมกรณีกรมส่งเสริม
สหกรณ์ขอข้อมูลเพิม่เตมิ เพื่อน าไป
พิจารณาและด าเนินการโครงการเงิน
ฝากเงินกู้ 3,500 ล้านบาท กับธนาคาร
ของรัฐ 

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น 
จ ากัด 

7 มี.ค. 65  ณ ห้องประชุมสันนิบาตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทย ถ.พิชัย แขวงถนนนครไชย
ศรี เขตดสุิต กรุงเทพมหานคร 

25 
เข้าร่วมประชุม คณะท างานแก้ไข
ปัญหาหนีส้ินข้าราชการต ารวจและ
ลูกจ้างประจ า ตร. 

ส านักงานต ารวจแห่งชาต ิ 17 มี.ค. 65  ณ ศปก.ตร. ช้ัน 20 อาคาร 1 ตร. 
กรุงเทพมหานคร 

26 

เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ"New normal 
สหกรณ์กับกฎกระทรวงใหม่" และ 
"ยุทธศาสตร์ นวัตกรรมของสหกรณ์
ออมทรัพย์" พร้อมท้ังการประชุมใหญ่
สามัญ ประจ าปี 2564 

เขตพื้นท่ีสหกรณส์มาชิก
กรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ี 1 

25-26 มี.ค. 65 ณ อาคารกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ ช้ัน3 
ถ.พิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร 

27 
เข้าร่วมประชุมใหญส่ามญัผู้ถือหุ้น
บริษัท สหประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) 
(ผู้แทนสหกรณ์) 

บริษัท สหประกันชีวิต จ ากัด 
(มหาชน) 

8 เม.ย. 65  ณ ห้องประชุม โรงแรมมริาเคลิ แกรนด์ 
คอนเวนช่ัน กรุงเทพมหานคร 

28 

เข้าร่วมประชุมตดิตามผลการแกไ้ข
ปัญหาสหกรณ์ออมทรัพยส์โมสรรถไฟ 
จ ากัด กับสหกรณเ์จ้าหนี ้

ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์
กรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ี 1 

21 เม.ย. 65  ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารฝึกอบรม
ส่วนกลางส านักงานพัฒนาและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการสหกรณ์ 
กรุงเทพมหานคร 

29 
เข้าร่วมประชุมใหญ่วสิามญัประจ าปี 
2565 (ผู้แทนสหกรณ์) 

ชุมนุมสหกรณ์กรุงเทพ จ ากัด 24 เม.ย. 65  ณ ห้องบอลรูม 2-3 ช้ัน 9 โรงแรมโนโว
เทล ถนนเพลินจติ กรุงเทพมหานคร 

30 
เข้าร่วมประชุมแสดงความคดิเห็นเรื่อง 
การขายทอดตลาดโดยการจ าลองติด
ไป (Zoom Conference) 

กรมบังคับคดี กระทรวง
ยุติธรรม 

29 เม.ย. 65  ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจแห่งชาติ 
จ ากัด 
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31 

เข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง "ทิศทางการ
บริหารการเงินและการลงทุนในภาวะ
เศรษฐกิจ ปี 2565"  

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย จ ากัด 

5 พ.ค. 65 ณ โรงแรมโลตสัปางสวนแก้ว อ.
เมือง  จ.เชียงใหม่ 

32 

เข้าร่วมประชุมหารือความคืบหน้าในการ
ด าเนินโครงการเงินฝาก เงินกู้ 2,000 ล้าน
บาท 

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น 
จ ากัด 

10 พ.ค. 65 ณ ห้องประชุมสันนิบาตสหกรณ์
ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย ถ.
พิชัย แขวงถนนนครชัยศรี เขต
ดุสิต กรุงเทพฯ 

33 

เข้าร่วมสัมมนาการปฏิบตัิตามกฏหมาย
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลส าหรับสหกรณ์
(Zoom Meeting) 

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย จ ากัด 

11 พ.ค. 65 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจ
แห่งชาติ จ ากัด 
กรุงเทพมหานคร 

34 

เข้าร่วมอบรม หลักสูตร "การตรวจสอบ
กิจการของสหกรณ์ระดับช านาญ
การ"(Zoom Meeting) 

คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

17-20 พ.ค. 65 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจ
แห่งชาติ จ ากัด 
กรุงเทพมหานคร 

35 

เข้าร่วมโครงการสัมมนา "กฏหมายคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลพร้อมฝึกจดัท าข้อมูลจริงใน
ระบบสหกรณ์"(ON-SITE) 

เขตพื้นท่ีสหกรณส์มาชิก
กรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ี 1 

21 พ.ค. 65  ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจ
แห่งชาติ จ ากัด 
กรุงเทพมหานคร 

36 

เข้าร่วมอบรมออนไลน์ "โลกเปลี่ยน สหกรณ์
ปรับตัวพร้อมรับมือพระราชบัญญตัิคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล หรือยัง?"(Zoom Meet-
ing) 

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 23 พ.ค. 65  ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจ
แห่งชาติ จ ากัด 
กรุงเทพมหานคร 

37 
เข้าร่วมรบัมอบโล่ประกาศเกียรตคิุณ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย จ ากัด 
23 พ.ค. 65  ณ ห้องประชุม 601 ส านักงาน

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย จ ากัด จ.นนทบรุ ี

38 

เข้าร่วมอบรมหลักสูตร "การเงิน การบัญชี 
และการบริหารส าหรับกรรมการ
สหกรณ์"(Zoom Meeting) 

คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

31 พ.ค.65 
1-2 มิ.ย. 65 

6-8,10 มิ.ย.65 
14-15 มิ.ย.65 

ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจ
แห่งชาติ จ ากัด 
กรุงเทพมหานคร 

39 

ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจแห่งชาติ จ ากัด 
กรุงเทพมหานคร 

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย จ ากัด 

11 มิ.ย. 65  ณ ส านักงาน ชุมนุมสหกรณ์
ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย 
จ ากัด จ.นนทบุร ี

40 

เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการแก้ไข
ปัญหาการช าระหนี้ของสหกรณเ์ครดิตยเูนี่ย
นคลองจั่น จ ากัด 

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น 
จ ากัด 

16 มิ.ย. 65  ณ ห้องประชุมชุมนุมสหกรณ์
ออมทรัพย์ต ารวจแห่งชาติ 
จ ากัด อาคาร 5 ส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ 
กรุงเทพมหานคร 

41 

เข้าร่วมประชุมตดิตามผลการแกไ้ขปัญหา
สหกรณ์ออมทรัพยส์โมสรรถไฟ จ ากัด กับ
สหกรณ์เจ้าหนี ้

ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์
กรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ี 1 

20 มิ.ย. 65  ณ ห้องประชุม ช้ัน 4 อาคาร
กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ 
ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์
กรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ี 1 
กรุงเทพมหานคร 
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ล าดับ กิจกรรม หน่วยงาน วัน / เดือน /  ปี สถานที่ 

42 

เข้าร่วมประชุมพิจารณาร่าง 
MOU เรื่อง การสนับสนุน
เงินทุนเสริมสภาพคล่องให้แก่
สหกรณ์ฯ 

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนค
ลองจั่น จ ากัด 

29 มิ.ย. 65  ณ ห้องประชุมสันนิบาตสหกรณ์
แห่งประเทศไทย ถ.พิชัย แขวง
ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร 

43 

เข้าร่วมโครงการสัมมนา
สหกรณ์สมาชิก "เรื่อง การ
บริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์ 
เพ่ือสร้างแนวทางการป้องกัน
ปัญหาการทุจริตในสหกรณ์
ออมทรัพย์" 

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
ต ารวจแห่งชาติ จ ากัด 

1 ก.ค.65-3 
มิ.ย.65 

ณ โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ ถ.
รัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมือง 
จ.นนทบุรี 

44 

เข้าร่วมเสวนาแสดงความ
คิดเห็นประชาพิจารณ์(ร่าง)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 มุมมอง
ของคนสหกรณ์(Online) 

สันนิบาตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทย 

11 ก.ค. 65  ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจ
แห่งชาติ จ ากัด กรุงเทพมหานคร 

45 

เข้าร่วมประชุมพิจารณา
โครงการสนับสนุนเงินทุนเสริม
สภาพคล่อง เพ่ือการฟ้ืนฟู
กิจการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนค

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนค
ลองจั่น จ ากัด 

18 ก.ค. 65  ณ ห้องประชุมสันนิบาตสหกรณ์
แห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร 

46 

เข้าร่วมพิธีเปิดอาคารส านักงาน
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน
บริษัทการบินไทย จ ากัด 

สหกรณ์ออมทรัพย์
พนักงานบริษัทการบินไทย 
จ ากัด 

22 ก.ค. 65  ณ อาคารส านักงานสหกรณ์อออม
ทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย 
จ ากัด ถ.กิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.
บางพลี จ.สมุทรปราการ 

47 

เข้าร่วมพิจารณาแนวทางแก้ไข
ปัญหาการช าระหนี้ของสหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จ ากัด 

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนค
ลองจั่น จ ากัด 

01 ส.ค. 65  ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร ยู 
ทาวเวอร์ ถ.ศรีนครินทร์ 
กรุงเทพมหานคร 

48 

เข้าร่วมประชุมคณะท างาน
แก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการ
ต ารวจและลูกจ้าง ส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ 

ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 02 ส.ค. 65  ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ชั้น 20 
อาคาร1 ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
กรุงเทพมหานคร 

49 

เข้าร่วมประชุมเพ่ือหารือ
แนวทางก าหนดอัตราจ่ายค่า
เช่า หรือดอกเบี้ยเงินฝาก 
3,000 ล้านบาท 

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนค
ลองจั่น จ ากัด 

10 ส.ค. 65  ณ ห้องประชุม ชั้น 1 สหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จ ากัด 
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร 

50 
เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความ
เข้าใจ (MOU) 

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนค
ลองจั่น จ ากัด 

17 ส.ค. 65  ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร ยู 
ทาวเวอร์ ถ.ศรีนครินทร์ 
กรุงเทพมหานคร 
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เรื่องที่ 9  เจ้าหน้าที่สหกรณ์ เข้าร่วมกิจกรรม อบรม สัมมนา และมีบทบาทในขบวนการ
สหกรณ์และหน่วยงานอื่น  ประจ าปี 2565 

ล าดับ กิจกรรม หน่วยงาน วัน / เดือน /  ปี สถานที่จัดอบรม / สัมมนา 

1 

เข้าร่วมประชุมออนไลน์ เรื่อง 
แนวทางด าเนินการสหกรณ์ผู้
ลงทุนหุ้นกู้ บมจ.การบินไทย
(Zoom Meeting) 

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย จ ากัด 

18 ต.ค.64 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ออม
ทรัพย์ต ารวจแห่งชาติ จ ากัด 
กรุงเทพมหานคร 

2 

เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ
ประจ าปี 2564(ผู้สังเกตุการณ์) 

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศ
ไทย 

23 ธ.ค.64 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ (ชั้น 
4) โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็น
ทารา ศูนย์ราชการและคอน
เวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ 

3 

เข้าร่วมประชุม เพ่ือน าเสนอ
ผลกระทบจากการลงทุนหุ้นกู้ 
บริษัท การบินไทย จ ากัด 
(มหาชน) และการระดมทุนจาก
สหกรณ์เจ้าหนี้เพื่อเสริมสภาพ
คล่องทางการเงิน 

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศ
ไทย 

25 ม.ค.65 ณ ห้องประชุมรัชนีแจ่มจรัส 4 
สันนิบาตสหกรณ์ 
กรุงเทพมหานคร 

4 

เข้าร่วมอบรมออนไลน์ เรื่อง"การ
ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลส าหรับ
สหกรณ์"(Zoom Meeting) 

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย จ ากัด 

11 ก.พ.65 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจ
แห่งชาติ จ ากัด 
กรุงเทพมหานคร 

5 

เข้าร่วมอบรมหลักสูตร การ
ก ากับการปฏิบัติงาน ส าหรับ
ธุรกิจดิจิทัล(Digital Business 

สมาคมรัฐศาสตร์แห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

21 -23 ก.พ.65 ณ ห้อง An-An โรงแรม
มณเฑียร ถ.สุรวงศ์ (MRT สาม
ย่าน) กรุงเทพมหานคร 

ล าดับ กิจกรรม หน่วยงาน วัน / เดือน /  ปี สถานที่จัดอบรม / สัมมนา 

51 

เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ
ประจ าปี 2565 (ผู้แทนสหกรณ์) 

ชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จ ากัด 20 ส.ค. 65  ณ ห้องแซฟไฟร์ 202 อาคาร
อิมแพ็คฟอรั่ม ศูนย์แสดงสินค้า
และการประชุมอิมแพ็คเมือง
ทองธานี จ.นนทบุรี 

52 

เข้าร่วมอบรม หลักสูตร "นัก
ประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัล สู่ 
Smart PR มืออาชีพ" 

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย จ ากัด 

23-25 ส.ค. 65 ณ โรงแรมเอเชียพัทยา อ.บาง
ละมุง จ.ชลบุรี 
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ล าดับ กิจกรรม หน่วยงาน วัน / เดือน /  ปี สถานที่จัดอบรม / สัมมนา 

6 

เข้าร่วมอบรม หลักสูตร 
กฎหมายฟอกเงิน ส าหรับผู้มี
หน้าที่รายงาน(ผ่านระบบ 

บริษัท ฟินลิค จ ากัด 22 ก.พ.65 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจ
แห่งชาติ จ ากัด 
กรุงเทพมหานคร 

7 

เข้าร่วมงาน วันสหกรณ์แห่งชาติ 
ประจ าปี พ.ศ.2565 และร่วม
เสวนา 

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศ
ไทย 

26 ก.พ.65 ณ ลานพระอนุสาวรีย์พระ
ราชวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลง
กรณ์ สันนิบาตสหกรณ์แห่ง

8 

เข้าร่วมประชุมกรณีกรมส่งเสริม
สหกรณ์ขอข้อมูลเพิ่มเติม เพ่ือ
น าไปพิจารณาและด าเนินการ
โครงการเงินฝากเงินกู้ 3,500 

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น 
จ ากัด 

7 มี.ค.65 ณ ห้องประชุมสันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศไทย ถ.
พิชัย แขวงถนนนครไชยศรี 
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 

9 

เข้าร่วมอบรม หลักสูตร "การ
ก ากับการปฏิบัติงานด้านธุรกิจ
สินเชื่อ" รุ่นที่ 2 

สมาคมรัฐศาสตร์แห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

8 -10 มี.ค.65 ณ ห้อง Function ชั้น4 
โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์ 
กรุงเทพมหานคร 

10 

เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ(Zoom 
Meetting) 

สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล 
จ ากัด 

9 เม.ย.65 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจ
แห่งชาติ จ ากัด 
กรุงเทพมหานคร 

11 

เข้าร่วมประชุมหารือความ
คืบหน้าในการด าเนินโครงการ
เงินฝาก เงินกู้ 2,000 ล้านบาท 

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น 
จ ากัด 

10 พ.ค.65 ณ ห้องประชุมสันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศไทย ถ.
พิชัย แขวงถนนนครไชยศรี 
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 

12 

เข้าร่วมโครงการสัมมนา 
"กฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล พร้อมฝึกจัดท าข้อมูลจริง
ในระบบสหกรณ์" (Zoom 
Meeting) 

เขตพ้ืนที่สหกรณ์สมาชิก
กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 1 

21 พ.ค.65 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจ
แห่งชาติ จ ากัด 
กรุงเทพมหานคร 

13 

เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการ
แก้ไขปัญหาการช าระหนี้ของ
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น 
จ ากัด 

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น 
จ ากัด 

16 มิ.ย.65 ณ ห้องประชุมชุมนุมสหกรณ์
ออมทรัพย์ต ารวจแห่งชาติ 
จ ากัด อาคาร 5 ส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ 
กรุงเทพมหานคร 

14 

เข้าร่วมประชุมติดตามผลการ
แก้ไขปัญหาสหกรณ์ออมทรัพย์
สโมสรรถไฟ จ ากัด กับสหกรณ์
เจ้าหนี้ 

ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์
กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 1 

20 มิ.ย.65 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคาร
กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ 
ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์
กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 1 
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ล าดับ กิจกรรม หน่วยงาน วัน / เดือน /  ปี สถานที่จัดอบรม / สัมมนา 

15 

เข้าร่วมพิธีเปิดอาคารส านักงาน
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัท
การบินไทย จ ากัด 

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน
บริษัทการบินไทย จ ากัด 

22 ก.ค.65 ณ อาคารส านักงานสหกรณ์ออ
อมทรัพย์พนักงานบริษัทการ
บินไทย จ ากัด ถ.กิ่งแก้ว ต.
ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.
สมุทรปราการ 

16 

เข้าร่วมพิจารณาแนวทางแก้ไข
ปัญหาการช าระหนี้ของสหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จ ากัด 

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น 
จ ากัด 

1 ส.ค.65 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร ยู 
ทาวเวอร์ ถ.ศรีนครินทร์ 
กรุงเทพมหานคร 

17 

เข้าร่วมประชุมเพ่ือหารือแนวทาง
ก าหนดอัตราจ่ายค่าเช่า หรือ
ดอกเบี้ยเงินฝาก 3,000 ล้านบาท 

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น 
จ ากัด 

10 ส.ค.65 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 สหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จ ากัด 
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ  
กรุงเทพมหานคร 

18 

เข้าร่วมอบรม หลักสูตร "นัก
ประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัล สู่ Smart 
PR มืออาชีพ" 

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย จ ากัด 

23-25 ส.ค.65 

 

ณ โรงแรมเอเชียพัทยา อ.บาง
ละมุง จ.ชลบุรี 

19 

เข้าร่วมประชุมการรายงานข้อมูล
ทางการเงิน(MIS)ตามกฎกระทรวง
การด าเนินงานและการก ากับดูแล
สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ.2564 ข้อ 25 

ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์
กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 1 

19 ก.ย.65 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร
ฝึกอบรมส่วนกลาง ส านัก
พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
การสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร 
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แผนภูมิแสดงผลการด าเนินงานในรอบ 5 ปี 
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แผนภูมิแสดงผลการด าเนินงานในรอบ 5 ปี 



142  

แผนภูมิแสดงผลการด าเนินงานในรอบ 5 ปี 
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แผนภูมิแสดงผลการด าเนินงานในรอบ 5 ปี 
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แผนภูมิแสดงสดัส่วนการบริหารเงินของสหกรณ์ 



พิจารณาอนุมตัิ 
งบการเงิน  

ประจ าปี 2565 

ระเบียบวาระที่  

6 
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ระเบียบวาระที่   6 
พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี 2565 

ประธานฯ  ด้วยนายมนตรี  ช่วยชู ได้ตรวจสอบและรับรองงบการเงินประจ าปีของสหกรณ์ส าหรับปีบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 30 กันยายน 2565 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  และตามข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจแห่งชาติ จ ากัด    
ก าหนดให้คณะกรรมการด าเนินการเสนองบการเงินประจ าปี ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้วต่อที่ประชุมใหญ่
สามัญประจ าปี เพ่ือพิจารณาอนุมัติภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวัน นับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี 
  คณะกรรมการด าเนินการขอเสนองบการเงินประจ าปี งบก าไรขาดทุน และ งบกระแสเงินสด ต่อที่
ประชุมใหญ่แห่งนี้  ตามรายละเอียดในหน้าถัดไป 
 
 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

มติที่ประชมุ______________________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________________ 
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หนังสือรับรองของสหกรณ ์
สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจแห่งชาติ จ ากัด 

วันที่  10  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.2565 
เรียน นายมนตรี ช่วยช ู
 หนังสือรับรองฉบับนี้ให้ไว้เพื่อประโยชน์ของท่านในการตรวจสอบงบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจแห่งชาติ จ ากัด 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2565 เพื่อแสดงความเห็นว่างบการเงินดังกล่าวแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 
พ.ศ.2565 และผลการด าเนินงานส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจแห่งชาติ จ ากัด โดยถูกต้องตามที่ควร
ในสาระส าคัญตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนดหรือไม่ 
 ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดให้มีการจัดการที่มีประสิทธิผล เพื่อให้การด าเนินงานของสหกรณ์เป็นไปตามกฎหมาย
สหกรณ์ ระเบียบ ข้อบังคับที่เก่ียวข้อง 
 ขา้พเจา้ขอรบัรองรายละเอยีดทีเ่กีย่วกบังบการเงนิทีท่า่นตรวจสอบตามทีข่า้พเจา้ทราบ และคดิวา่ควรจะเปน็ ดังต่อไปนี้ 

งบการเงิน 
1.1 ตามข้อตกลงในการรับงานตรวจสอบวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ.2564 ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท างบการเงิน 

โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 
1.2 งบการเงินไม่มีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ ซึ่งรวมถึงการละเว้นการแสดงรายการและ

ข้อมูลต่าง ๆ (ระบุแต่ละรายการที่มีในงบการเงินของสหกรณ์) 
1.3 ข้อสมมติที่ส าคัญที่สหกรณ์ใช้ในการประมาณการทางบัญชีมีความสมเหตุสมผล 
1.4 รายการหรือข้อมูลดังต่อไปนี้มีการบันทึกหรือเปิดเผยไว้อย่างเพียงพอ และเหมาะสมในงบการเงิน  

เช่น รายการธุรกิจที่มีกับสาขาของสหกรณ์หรือบุคคลอื่น ข้อตกลงกับสถาบันการเงินเกี่ยวกับภาระผูกพันเงินฝาก  
หรือข้อจ ากัดการใช้เงินกู้ สินทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกัน  

1.5 เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงินที่ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนดให้ปรับปรุงหรือเปิดเผยได้ปรับปรุง
หรือเปิดเผยแล้ว 

1.6 ผลของการไม่แก้ไขข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงไม่มีสาระส าคัญ ข้อสังเกต ทั้งต่อเฉพาะรายการหรือโดยรวมต่องบ
การเงิน รายการของข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงที่ไม่แก้ไขได้จัดท าเป็นเอกสารแนบของหนังสือรับรองนี้ 

1.7 ไม่มีรายการผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับการกระท าของคณะกรรมการด าเนินการหรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ผู้ซึ่งมี
หน้าที่ส าคัญเกี่ยวกับระบบบัญชีและระบบการควบคุมภายใน หรือรายการผิดปกติที่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญต่องบ
การเงิน 

1.8 สหกรณม์กีรรมสทิธิใ์นสนิทรพัยท์ัง้หมดอยา่งถกูตอ้งตามกฎหมายและไมม่ภีาระผกูพนัหรอืขอ้ผกูมดัใด ๆ ในสินทรัพย์
ของสหกรณ์ เว้นแต่ที่ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

1.9 สหกรณ์ ได้บันทึกหรือเปิดเผยรายการหนี้สินทั้ งหมดของสหกรณ์  ทั้ งที่ เกิดขึ้นแล้วและอาจเกิดขึ้น  
ในภายหน้าไว้อย่างเหมาะสม รวมทั้งได้มีการเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินเกี่ยวกับหลักประกันทั้งหมด  
ที่สหกรณ์ให้แก่บุคคลที่สาม นอกจากนี้สหกรณ์ไม่มีคดีฟ้องร้องอื่นและไม่มีคดีที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 

1.10 นอกจากเร่ืองที่อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้วไม่มีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นหรือไม่ปรากฏข้อเท็จจริงใด
ที่มีผลกระทบต่องบการเงินอย่างมีสาระส าคัญ ซึ่งต้องน ามาปรับปรุงงบการเงิน หรือเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินอีก 

การให้ข้อมูล 
ข้าพเจ้าได้จัดเอกสารหลักฐานและข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ท่านตรวจสอบครบถ้วนแล้ว คือ 

2.1 บันทึกรายการทุกรายการในบัญชี เอกสารหลักฐานประกอบรายการบัญชี และข้อมูลอื่นที่เก่ียวข้องทั้งหมด 
2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินการและรายงานการประชุมใหญ่ 
2.3 ข้อมูลอื่นที่ท่านขอจากข้าพเจ้าเพื่อวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
2.4 เข้าถึงบุคคลในสหกรณ์ที่ท่านระบุว่าจ าเป็นในการได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีอย่างไม่จ ากัด 
2.5 สหกรณ์ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาทั้งหมดซึ่งหากไม่ปฏิบัติตามอาจมีผลกระทบอย่างมีสาระส าคัญต่องบ

การเงิน นอกจากนี้สหกรณ์ได้ปฏิบัติตามระเบียบและข้อก าหนดของหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแล ซึ่งหากไม่
ปฏิบัติตามอาจมีผลกระทบอย่างมีสาระส าคัญต่องบการเงิน 
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2.6 สหกรณ์ได้เปิดเผยข้อมูลทั้งหมดที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงเร่ืองการทุจริตที่มีผลต่อการแสดงงบการเงินที่
จัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ 

2.7 สหกรณ์ ได้ เปิด เผยข้อมูลทุกอย่าง ซึ่ ง เกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือสงสัยว่าจะทุจริตที่ สหกรณ์ทราบ  
และที่มีผลกระทบต่อสหกรณ์ โดยเก่ียวข้องกับคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ที่มีบทบาทส าคัญเกี่ยวกับการ
ควบคุมภายใน หรือบุคคลอื่น ซึ่งการทุจริตมีผลกระทบอย่างมีสาระส าคัญต่องบการเงิน 

2.8 สหกรณ์ไม่ได้รับหนังสือแจ้งจากหน่วยราชการอันมีผลต่องบการเงิน เพราะมิได้ปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อบังคับ 
ซึ่งรวมถึงการถูกเรียกชดเชย หรือถูกประเมินภาษีอากร หรือมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า ซึ่งควรจะได้น ามาพิจารณาเปิดเผย
ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หรือใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการตั้งส ารองค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ้น 

 
 

ขอแสดงความนับถือ 

   พลต ารวจเอก 

(นิพจน์  วีระสุนทร) 
ประธานกรรมการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจแห่งชาติ จ ากัด 

(นางอุดมรัตน์   ด าข า) 
ผู้จัดการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจแห่งชาติ จ ากัด 
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บนัทึก 
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พิจารณาอนุมตัิ 
จัดสรรก าไรสุทธิ ประจ าปี 2565 

ระเบียบวาระที่  

7 
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ระเบียบวาระที่ 7 
พิจารณาอนุมัติจัดสรรก าไรสุทธิ ประจ าปี 2565 

 
 การจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2565 เป็นไปตาม พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ.2542 และข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์
ต ารวจแห่งชาติ จ ากัด ข้อที่ 24  ในปี 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจแห่งชาติ จ ากัด มีก าไรสุทธิ 681,207,620.25 บาท 
คณะกรรมการด าเนินการได้ร่วมพิจารณาแล้ว เห็นควรจัดสรรก าไรสุทธิ ตามรายการในตาราง ดังนี้  
 

 
 
  จึงน าเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
มติที่ประชุม_____________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________  
_____________________________________________ 

    2565 2564 

ล าดับ รายการ ปันผล 6.50% 
% 

ปันผล 6.80% 
% 

    เฉลี่ยคืน 14.00% เฉลี่ยคืน 16.00% 

1 ทุนส ารอง 68,120,762.03 10.00 71,871,917.16 10.38 

2 เงินค่าบ ารุงสันนิบาตสหกรณ์ฯ 30,000.00 0.01 30,000.00 0.01 

3 เงินปันผล 487,716,196.00 71.60 487,658,825.00 70.40 

4 เงินเฉลี่ยคืน 112,690,834.00 16.54 123,614.234.00 17.85 

5 เงินโบนัสกรรมการ-เจ้าหน้าท่ี 5,655,340.00 0.83 6,156,700.00 0.88 

6 ทุนรักษาระดับเงินปันผล 10,000.00 0.01 10,000.00 0.01 

7 ทุนสาธารณประโยชน ์ 100,000.00 0.01 100,000.00 0.01 

8 ทุนสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิก 5,884,488.22 0.86 2,200,000.00 0.32 

9 ทุนสวัสดิการเจ้าหน้าท่ี 1,000,000.00 0.14 1,000,000.00 0.14 

  รวม 681,207,620.25 100.00 692,651,426.16 100.00 

แผนภมูแิสดงการจดัสรรก าไรสทุธ ิ
ผลประโยชน์ของสมาชิก 
มาจาก : 1+2+3+4+6+7+8 
กรรมการและเจ้าหน้าที ่
มาจาก : 5+9 



พิจารณาอนมุตัแิผนงาน 
และงบประมาณ รายรับ-รายจ่าย  

ประจ าป ี2566 

ระเบียบวาระที่  

8 



188  

ระเบียบวาระที่ 8 
พิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณรายรับ-รายจ่าย ประจ าปี  2566 

 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจแห่งชาติ จ ากัด ประจ าปี 2566 เป็นการ
ด าเนินงานภายใต้การเปลี่ยนแปลงระบบการควบคุมก ากับดูแลที่เข้มงวดขึ้นจากการแก้ไข พ.ร.บ.สหกรณ์ การ
ออกกฎกระทรวงและเกณฑ์ก ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีสินทรัพย์ตั้งแต่ 5,000 ล้านบาทขึ้นไป ของกรมส่งเสริม
สหกรณ์ ทั้งนี้ เพ่ือสร้างเสถียรภาพการด าเนินการสหกรณ์ด้านธรรมาภิบาล ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ด้าน
เครดิตและด้านปฏิบัติการ ซึ่งการจัดท าแผนปฏิบัติการตามกรอบนโยบายดังกล่าวของสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจ
แห่งชาติ จ ากัด ยังคงยึดตัวสมาชิกเป็นศูนย์กลาง มุ่งเน้นการรักษาผลประโยชน์ การจัดสวัสดิการ และการบริการ
อย่างมีคุณภาพ เพ่ือสร้างความพึงพอใจให้แก่สมาชิก 

วิสัยทัศน์ 
 เป็นสหกรณ์มั่นคง  ส่งเสริมการออม  พร้อมใจบริการ   
ให้สวัสดิการทั่วกัน  ยึดมั่นอุดมการณ์และหลักการสหกรณ์ 

ปณิธาน 
 คุณภาพชีวิตที่ดีของท่าน คือ ความมุ่งมั่นของเรา 

ค่านิยม 
 ซื่อสัตย์ ธรรมาภิบาล มาตรฐานสากล 

พันธกิจ 
 1. การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการด าเนินงานและการให้บริการอย่างมีคุณภาพ  โดยค านึงถึงผลประโยชน์
ของสมาชิก 
 2. การพัฒนาความเข้มแข็งแก่ธุรกิจอย่างยั่งยืน  ส่งเสริมการออม ตอบสนองต่อความต้องการของสมาชิก 
 3. การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของสมาชิก จัดสวัสดิการอย่างท่ัวถึง 
 4. การประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในงานสหกรณ์ 
 5. การพัฒนาความร่วมมือกับพันธมิตรและการตอบแทนสังคม 

กลยุทธ์ 
 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจแห่งชาติ จ ากัด ได้ก าหนด 22 กลยุทธ์ 32 โครงการ 44 กิจกรรม เพ่ือรองรับ 5  
พันธกิจ  เป็นกรอบทิศทางในการบริหารงานให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้  โดยมุ่งเน้นการบริหารงานและการ
ให้บริการที่มีประสิทธิภาพ  ภายในกรอบของนายทะเบียน  เป็นประโยชน์แก่สมาชิก  องค์กร  และส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ  โดยมีเป้าหมายการด าเนินงานตามแผน ดังนี้  

1. การบริหารเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ฝ่ายจัดการเป็นมืออาชีพ คุณภาพการบริการได้รับการยอมรับ
และเชื่อม่ัน  

2. การพัฒนา การเติบโตของสหกรณ์อยู่บนพื้นฐานของความมั่นคงยั่งยืน  
3. สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดี ใช้บริการทางการเงินจากสหกรณ์เป็นสถาบันหลัก  
4. สิทธิประโยชน์ที่สมาชิกได้รับไม่น้อยกว่าเดิม  
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ปี 2565

จ านวนที่ ต้ั ง รั บจริ ง

1 ดอกเบี้ยเงินใหส้มาชกิกู้ 762,595,212.33 826,224,867.70     776,410,502.05

2 ดอกเบี้ยเงินใหส้หกรณ์อืน่กู้ 2,528,094.85 2,979,007.00         2,730,110.89

765,123,307.18 829,203,874.70 779,140,612.94

3 รายรับจากการลงทนุ

3.1 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 175,084.93 1,427,462.61         175,495.89

3.2 ผลตอบแทนหุ้น ชมุนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจแหง่ชาติ จ ากดั 11,940,884.12 12,600,301.00       14,161,672.02

3.3 ผลตอบแทนหุ้น ชมุนมุสหกรณ์กรุงเทพ จ ากัด 840,000.00 1,393,938.36         1,616,458.90

3.4 ผลตอบแทนหุ้น ชมุนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แหง่ประเทศไทย จ ากดั 57,388,500.00 57,915,000.00       57,915,000.00

3.5 ผลตอบแทนหุ้นบริษทัสหประกนัชวิีต จ ากดั 0.00 5,257,000.53 5,101,000.51

3.6 ผลตอบแทนพันธบตัรออมทรัพย์ 9,216,000.00 16,558,373.22       22,416,000.00

3.7 ผลตอบแทนหุ้นกู้ 221,486,370.68 268,664,904.33     247,937,744.66

3.8 ผลตอบแทนเงินฝากออมทรัพย์สอ.สโมสรรถไฟ จ ากดั 7,205,534.63 6,633,145.69         6,018,198.12

3.9 ผลตอบแทนเงินฝากออมทรัพย์สอ.ต ารวจขอนแกน่ จ ากดั 212,500.00 165,513.65           212,500.00

3.10 ผลตอบแทนเงินฝากออมทรัพย์สอ.สาธารณสุขขอนแกน่ จ ากดั 1,500,000.00 1,542,843.32         1,555,849.32

3.11 ผลตอบแทนเงินฝากประจ าชมุนมุสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจแหง่ชาติ จ ากัด 10,518,876.71 17,999,584.44       17,516,000.00

3.12 ผลตอบแทนเงินฝากประจ าชสอ.ไทยไอซีท ีจ ากดั 1,800,000.00 1,685,845.40         1,350,000.00

3.13 ผลตอบเทนเงินฝากประจ าชมุนุมสหกรณ์ธนกจิไทย จ ากดั 450,000.00 2,304,931.48         450,000.00

3.14 ผลตอบแทนเงินฝากประจ าชสอ.  21,959,178.08 21,706,849.32       1,186,849.32

3.17 ผลตอบแทนเงินฝากประจ าชมุนุมสหกรณ์กรุงเทพ จ ากัด 224,876.71 150,164.39           0.00

3.18 ผลตอบแทนเงินฝากออมทรัพย์สอ.สอบสวนกลางฯ 0.00 37.72                   0.00

3.19 ผลตอบแทนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษสอ.นวมินทร์ จ ากดั 0.00 15,508.33             0.00

3.20 ผลตอบแทนเงินฝากออมทรัพย์ชสอ.ไทยไอซีท ีจ ากดั 0.00 46,359.59             0.00

3.21 ผลตอบแทนเงินฝากเผ่ือเรียก ชมุนุมสหกรณ์ธนกจิไทย  จ ากดั 0.00 602,144.13           0.00

3.22 ผลตอบแทนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษสอ.ต ารวจภาค5 จ ากดั 0.00 1,962.60               0.00

3.23 ผลตอบแทนเงินฝากออมทรัพย์และออมทรัพย์พิเศษชสอ.ตร. 0.00 465,712.06           0.00

รวมรายรับจากการลงทุน 344,917,805.86 417,137,582.17 377,612,768.73

4 รายรับอืน่ ๆ 1,176,000.00 1,164,059.64         1,176,000.00

รวมรายรับอ่ืน ๆ 1,176,000.00 1,164,059.64 1,176,000.00

รวมทั้งสื้น 1,111,217,113.04 1,247,505,516.51 1,157,929,381.67

รายการ ปี 2566

ด้านรายรับ

รวมดอกเบ้ีย
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1 หมวดเงินเดือน

1.1 เงินเดือน 16,093,396.00     11,786,964.00     4,306,432.00       20,001,328.00     

รวมหมวดเงินเดือน 16,093,396.00     11,786,964.00     4,306,432.00       20,001,328.00     

2 หมวดค่าตอบแทน

2.1 ค่าตอบแทนกรรมการ 2,124,000.00       1,903,500.01      220,499.99          2,340,000.00       

2.2 เงินเพ่ิมพิเศษเจ้าหนา้ท่ีสหกรณ์ 5,243,400.00       3,823,537.00      1,419,863.00       3,908,736.00       

2.3 ค่าตอบแทนเจ้าหนา้ท่ีช่วยงานสหกรณ์ 84,000.00            84,000.00          -                      84,000.00            

2.4 ค่าตอบแทนเจ้าหนา้ท่ีการเงินหน่วยต่าง ๆ 750,000.00          -                  750,000.00          750,000.00          

รวมค่าตอบแทน 8,201,400.00       5,811,037.01       2,390,362.99       7,082,736.00       

2.5 ค่าตรวจสอบกิจการ 168,000.00          235,666.67         (67,666.67)          252,000.00          

2.6 ค่าตอบแทนผูต้รวจสอบภายใน 120,000.00          120,000.00         -                      360,000.00          

2.7 ค่าธรรมเนียมการตรวจบญัชี 150,000.00          150,000.00         -                      170,000.00          

2.8 ค่าเบ้ียประชุม 1,504,000.00       719,600.00         784,400.00          1,552,000.00       

2.9 ค่าท างานล่วงเวลา 1,500,000.00       1,275,663.00      224,337.00          2,000,000.00       

2.10 ส ารองบ าเหน็จเจ้าหนา้ท่ี 2,809,037.00       3,562,950.00      (753,913.00)        3,579,290.00       

2.11 เบ้ียเล้ียงกรรมการท่ีมาปฏิบติังานท่ีสหกรณ์ 482,100.00          417,300.00         64,800.00            482,400.00          

รวม 6,733,137.00       6,481,179.67       251,957.33          8,395,690.00       

รวมหมวดค่าตอบแทน 14,934,537.00     12,292,216.68     2,642,320.32       15,478,426.00     

3 หมวดค่าใช้สอย

3.1 ค่ารับรอง 900,000.00          598,101.45         301,898.55          900,000.00          

3.2 ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาครุภณัฑ์ 700,000.00          488,386.70         211,613.30          700,000.00          

3.3 ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาส านกังาน 1,400,000.00       206,413.75         1,193,586.25       2,000,000.00       

3.4 ค่าพาหนะ 1,702,800.00       719,898.00         982,902.00          1,789,200.00       

3.5 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 108,000.00          41,874.19          66,125.81            108,000.00          

3.6 ค่าท าความสะอาด 600,000.00          339,582.49         260,417.51          600,000.00          

3.7 ค่าติดตามทวงหน้ี 1,000,000.00       52,533.00          947,467.00          1,000,000.00       

3.8 เงินสมทบกองทุนทดแทน 804,670.00          236,071.55         568,598.45          999,871.00          

3.9 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 150,000.00          32,828.14          117,171.86          150,000.00          

3.10 ค่าจ้างเหมาก าจดัปลวก 100,000.00          -                  100,000.00          100,000.00          

3.11 ค่าพฒันาระบบงานคอมพิวเตอร์ 5,000,000.00       381,572.32         4,618,427.68       5,000,000.00       

3.12 ค่าเช่าเคร่ืองน ้ายาฆ่าเช้ือและดบักล่ิน 75,000.00            1,248.30            73,751.70            75,000.00            

3.13 ค่าบ ารุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1,300,000.00       278,133.66         1,021,866.34       1,300,000.00       

3.14 ค่าบ ารุงรักษายานพาหนะ 10,000.00            1,468.00            8,532.00              10,000.00            

3.15 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด -                      -                  -                      600,000.00          

รวมหมวดค่าใช้สอย 13,850,470.00     3,378,111.55       10,472,358.45     15,332,071.00     

รายการ
งบประมาณปี  2565

หมายเหตุ
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4 หมวดค่าวสัดุ

4.1 ค่าแบบพิมพ์ 200,000.00          38,520.00          161,480.00          200,000.00          

4.2 ค่าวสัดุคอมพิวเตอร์ 1,200,000.00       973,185.69         226,814.31          1,200,000.00       

4.3 ค่าวสัดุเคร่ืองแต่งกาย 665,000.00          344,500.00         320,500.00          602,000.00          

4.4 ค่าเคร่ืองเขียน 350,000.00          304,081.47         45,918.53            500,000.00          

4.5 งานบา้นงานครัว 600,000.00          467,876.84         132,123.16          650,000.00          

4.6 ค่าน ้ามนัเช้ือเพลิง 12,000.00            1,760.00            10,240.00            12,000.00            

4.7 ค่าของท่ีระลึก 140,000.00          -                  140,000.00          140,000.00          

4.8 ค่าส่ือโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ -                      -                  -                      400,000.00          

รวมหมวดค่าวัสดุ 3,167,000.00       2,129,924.00       1,037,076.00       3,704,000.00       

5 หมวดค่าสาธารณูปโภค

5.1 ค่าโทรศพัท์ 799,800.00          206,588.81         593,211.19          799,800.00          

5.2 ค่าไฟฟ้า 1,500,000.00       419,417.90         1,080,582.10       1,500,000.00       

5.3 ค่าน ้าประปา 100,000.00          5,610.66            94,389.34            100,000.00          

5.4 ค่าไปรษณีย์ 700,000.00          129,762.00         570,238.00          700,000.00          

รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค 3,099,800.00       761,379.37          2,338,420.63       3,099,800.00       

6 หมวดครุภณัฑ์

6.1     กล้องวงจรปิด 200,000.00          -                  200,000.00          300,000.00          

6.2     เคร่ืองส ำรองไฟ 100,000.00          85,600.00          14,400.00            1,600,000.00       

6.3     เคร่ืองและระบบ ATM 3,000,000.00       -                  3,000,000.00       3,000,000.00       

6.4     เคร่ืองตรวจนับธนบัตร 40,000.00            39,108.50          891.50                 160,000.00          

6.5     เคร่ืองท ำน ำ้ร้อน น ำ้เยน็ 60,000.00            -                  60,000.00            60,000.00            

6.6     เคร่ือง SERVER 600,000.00          -                  600,000.00          1,500,000.00       

6.7     BACKUP SERVER Replicator 300,000.00          -                  300,000.00          600,000.00          

6.8     เคร่ืองพิมพ์สมุดคู่ฝำก 105,000.00          93,090.00          11,910.00            175,000.00          

6.9     ฮำร์ดดสิก์ส ำหรับเคร่ืองแม่ข่ำย (SERVER) 70,000.00            -                  70,000.00            360,000.00          

6.10   เคร่ืองฟอกอำกำศ 200,000.00          48,107.20          151,892.80          200,000.00          

6.11   อุปกรณส์ ำรองข้อมูลของกล้องวงจรปิด 190,000.00          -                  190,000.00          200,000.00          

6.12   คอมพิวเตอร์ 810,000.00          667,904.70         142,095.30          1,104,800.00       

6.13   เคร่ืองสแกนเนอร์ 60,000.00            49,220.00          10,780.00            150,000.00          

6.14   เคร่ืองปร้ินเตอร์ 314,000.00          123,906.00         190,094.00          314,000.00          

6.15   จอคอมพิวเตอร์ 30,000.00            -                  30,000.00            70,000.00            

6.16   เคร่ืองสแกนน้ิว 30,000.00            -                  30,000.00            50,000.00            

6.17   เคร่ืองปร้ินบัตรควิ 10,000.00            -                  10,000.00            10,000.00            

6.18   เคร่ืองพิมพ์บำร์โคด๊ 18,000.00            -                  18,000.00            18,000.00            

6.19   เคร่ืองประเมินควำมพึงพอใจ 55,000.00            -                  55,000.00            55,000.00            

6.20   อุปกรณจ์ัดเกบ็ข้อมูล ( Central log ) 400,000.00          -                  400,000.00          850,000.00          
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6.21   Juniper Firewall ATM 240,000.00          -                  240,000.00          240,000.00          

6.22   ตู้นิรภัย 75,000.00            -                  75,000.00            125,000.00          

6.23   เคร่ืองปรับอำกำศพร้อมระบบปรับอำกำศ (ห้อง server ,กำรเงิน)610,000.00          610,000.00          650,000.00          

6.24   กล้อง Canon EOS R7 -                      -                  -                      49,900.00            

6.25   เคร่ืองพิมพ์ใบเสรจ็ -                      -                  -                      40,000.00            

6.26   จอทีวีส ำหรับเรียกควิสมำชิก -                      -                  -                      120,000.00          

6.27   ชุดล ำโพงเรียกควิบริกำรสมำชิก 30,000.00            26,429.00          3,571.00              -                      

รวมหมวดครุภณัฑ์ 7,547,000.00       1,133,365.40       6,413,634.60       12,001,700.00     

7 ค่าใช้จ่ายตามโครงการ

7.1 โครงการประชุมใหญ่ 17,000,000.00     10,258,389.35     6,741,610.65       17,000,000.00     

7.2 โครงการสมัมนา 710,000.00          125,764.40         584,235.60          710,000.00          

7.3 โครงการพฒันาบุคคลากร 500,000.00          98,990.00          401,010.00          500,000.00          

7.4 โครงการสมัมนาระหว่างสหกรณ์ 500,000.00          332,855.00         167,145.00          500,000.00          

7.5 โครงการเยีย่มเยอืนสหกรณ์ 500,000.00          -                  500,000.00          500,000.00          

7.6 โครงการสนบัสนุนเครือข่ายสหกรณ์ฯ 140,000.00          -                  140,000.00          140,000.00          

7.7 โครงการตรวจสุขภาพประจ าปี 140,000.00          84,110.00          55,890.00            140,000.00          

7.8 โครงการสนบัสนุนกิจกรรมของสตช. 3,500,000.00       2,077,954.27      1,422,045.73       3,500,000.00       

7.9 โครงการศึกษาดูงานระหว่างสหกรณ์ 280,000.00          -                  280,000.00          300,000.00          

7.10 โครงการเพ่ิมพนูประสิทธิภาพบุคคลากร 1,980,000.00       -                  1,980,000.00       2,130,000.00       

7.11 โครงการวนัสถาปนาสหกรณ์ 1,500,000.00       35,046.00          1,464,954.00       200,000.00          

7.12 โครงการสานสมัพนัธ์เจ้าหนา้ท่ี 140,000.00          -                  140,000.00          140,000.00          

7.13 โครงการจดัเก็บเอกสารด้วยอิเล็กทรอนิค 140,000.00          9,117.00            130,883.00          140,000.00          

7.14 โครงการพฒันาบ ารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์สหกรณ์ 5,000,000.00       -                  5,000,000.00       5,000,000.00       

7.15 โครงการบริหารจดัการสหกรณ์ตามเกณฑม์าตรฐาน 500,000.00          -                  500,000.00          100,000.00          

7.16 โครงการสร้างปฏิสมัพนัธ์กบัสมาชิก 100,000.00          -                  100,000.00          100,000.00          

7.17 โครงการประชาสมัพนัธ์สหกรณ์ 1,000,000.00       569,026.25         430,973.75          1,000,000.00       

7.18 โครงการพฒันาระบบคอมพิวเตอร์ส ารองฉุกเฉิน( DR-Site ) 1,000,000.00       -                  1,000,000.00       1,500,000.00       

รวมค่าใช้จ่ายตามโครงการ 34,630,000.00     13,591,252.27     21,038,747.73     33,600,000.00     

8 ค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัสวสัดิการสมาชิก

8.1 ทุนการศึกษาของบุตรสมาชิก 4,000,000.00       3,105,000.00      895,000.00          4,200,000.00       

8.2 ทุนสวสัดิการเพ่ือช่วยเหลือสมาชิก 47,300,000.00     25,149,879.00     22,150,121.00     47,300,000.00     

8.3 ทุนสวสัดิการส าหรับสมาชิกอาวุโส 5,740,000.00       5,660,000.00      80,000.00            6,372,000.00       

8.4 ทุนสวสัดิการเพ่ือช่วยเหลือผูค้  ้าประกนั -                      -                  -                      3,000,000.00       

รวมค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัสวัสดิการสมาชิก 57,040,000.00     33,914,879.00     23,125,121.00     60,872,000.00     

9 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน

9.1 ดอกเบ้ียจ่ายเงินรับฝากออมทรัพย์ 13,597,500.00     4,936,251.70      8,661,248.30       8,750,000.00       

9.2 ดอกเบ้ียจ่ายเงินรับฝากออมทรัพยเ์กษียณเป่ียมสุข 9,693,750.00       12,642,371.73     (2,948,621.73)     9,693,750.00       

9.3 ดอกเบ้ียจ่ายเงินฝากออมทรัพยพิ์เศษ 150,000,000.00   196,251,598.60   (46,251,598.60)   195,000,000.00   

9.4 ดอกเบ้ียจ่ายเงินฝากออมทรัพยพิ์เศษโครงการต่างๆ 4,275,000.00       69,148.49          4,205,851.51       3,750,000.00       
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รายละเอียดงบประมาณด้านรายจ่ายประจ าปี 2566 

        หมายเหตุ    งบประมาณท่ีน าเสนอต่อที่ประชุมนี้  ขออนุมัติหลักการดังนี้  
 1. งบประมาณนี้สามารถถัวจ่ายกันได้ทุกรายการ 
 2. เมื่อสิ้นปีทางบัญชีประจ าปี   2566  หากยังไม่ได้มีการประชุมใหญ่เพ่ือของบประมาณประจ าปี  

2567  ขออนุมัติใช้กรอบงบประมาณประจ าปี 2566  เป็นกรอบงบประมาณประจ าปี 2567 เป็น
การชั่วคราวจนกว่าจะมีการประชุมใหญ่  โดยใช้จ่ายเฉพาะเท่าท่ีจ าเป็นเท่านั้น ซึ่งเป็นไปตามแบบ
งบประมาณท่ัวไป 

 3. การใช้งบกลางให้เสนอ คณะกรรมการด าเนินการ พิจารณา 

   จึงเรียนที่ประชุมเพ่ืออนุมัติ 
มติที่ประชุม________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
__________________________________________ 

งบประมาณ
จ านวนทีต่ั้ง จ่ายจริง คงเหลือ ปี 2566

รายการ
งบประมาณปี  2565

หมายเหตุ

9.5 ดอกเบ้ียจ่ายเงินฝากประจ า 156,000,000.00   122,530,107.79   33,469,892.21     150,000,000.00   

9.6 ดอกเบ้ียจ่ายเงินฝากประจ าทวีทรัพย์ 2,600,000.00       4,800,080.93      (2,200,080.93)     8,000,000.00       

9.7 ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน 252,000.00          78,393.12          173,606.88          252,000.00          

9.8 ค่าธรรมเนียมการซ้ือเช็ค 252,000.00          31,880.00          220,120.00          252,000.00          

9.9 ดอกเบ้ียจ่ายเงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 47,819.18            -                  47,819.18            47,819.18            

9.10 ดอกเบ้ียจ่ายเงินกูธ้นาคาร 111,300,000.00   93,369,140.83     17,930,859.17     100,700,000.00   

9.11 ค่าธรรมเนียมการท ารายการATM -                      -                  -                      4,815,000.00       

9.12 ดอกเบ้ียจ่ายตัว๋สญัญาใช้เงิน 2,070,880.00       1,040,644.89      1,030,235.11       0.00

รวมค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 450,088,949.18   435,749,618.08   14,339,331.10     481,260,569.18   

10 งบกลาง 30,000,000.00     -                      30,000,000.00     10,000,000.00     

รวมงบกลาง 30,000,000.00     -                      30,000,000.00     10,000,000.00     

รวมทั้งส้ิน 630,451,152.18   514,737,710.35   115,713,441.83   655,349,894.18   
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จรรยาบรรณของที่ปรึกษาของสหกรณ์ ผู้จัดการสหกรณ์ และฝ่ายจัดการของสหกรณ์ ต่อสหกรณ์ 
 

1. ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
2. ประพฤติตนเหมาะสมกับการเป็นผู้ปฏิบัติงานสหกรณ์ท้ังกริยามารยาท การวางตัว และ

การแต่งกาย 
3. รักษาผลประโยชน์ของสหกรณ์โดยไม่กระท าการใดๆ ท่ีจะท าให้สหกรณ์สูญเสียประโยชน์

และไม่เบียดบังประโยชน์ของสหกรณ์ไปเป็นประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น 
4. ใช้และรักษาทรัพย์สินของสหกรณ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรและ

สิ่งแวดล้อมอันเป็นจุดมุ่งหมายท่ีส าคัญของสหกรณ์ 
5. รักษาชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของสหกรณ์ โดยด ารงไว้ซึ่งชื่อเสียงอันดีงามของสหกรณ์ โดย

ไม่ให้ร้ายหรือให้ข้อมูลข่าวสาร อันจะก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สหกรณ์ 
6. รักษาข้อมูลของสหกรณ์ไว้เป็นความลับ โดยไม่เปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารของสหกรณ์ท่ี

ยังไม่ควรเปิดเผยและไม่ให้ข่าวสารหรือข้อมูลใดๆ ท่ีคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ยัง
ไม่อนุญาต 

7. ตระหนักถึงความปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศรักษาความปลอดภัยของระบบข้อมูล
สารสนเทศของสหกรณ์  

 
  



พิจารณาอนมุตักิ าหนดวงเงิน 
ซึ่งสหกรณ์อาจกูย้ืม 

หรอืค  าประกนัประจ าป ี2566 

ระเบียบวาระที่  

9 
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ระเบียบวาระที่  9 
พิจารณาอนุมัติก าหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืม 

หรือค  าประกันประจ าปี  2566 
 

 1.ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจแห่งชาติ จ ากัด ข้อ 11 ก าหนดว่า “ที่ประชุมใหญ่อาจก าหนดวงเงิน
กู้ยืม หรือการค้ าประกันส าหรับปีหนึ่ง ๆ ไว้ตามที่จ าเป็นและสมควรแก่การด าเนินงาน วงเงินซึ่งก าหนดดังว่านี้ต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ ถ้าที่ประชุมใหญ่ยังมิได้ก าหนด หรือนายทะเบียนสหกรณ์ยังมิได้ให้
ความเห็นชอบวงเงินกู้ยืมหรือการค้ าประกันส าหรับปีใด ก็ให้ใช้วงเงินกู้ยืมหรือการค้ าประกันส าหรับปีก่อนไปพลาง” 
 2.ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบวงเงินการกู้ยืมหรือการค้ า
ประกันของสหกรณ์ พ.ศ.2561 ก าหนดค่าสัมประสิทธิ์ในการค านวณวงเงินกู้ยืม ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ไว้ไม่เกิน 
1.5 เท่าของทุนเรือนหุ้น บวกทุนส ารองของสหกรณ์ จากการค านวณวงเงินกู้ยืมหรือค้ าประกันของสหกรณ์ออม
ทรัพย์ต ารวจแห่งชาติ จ ากัด ตามระเบียบดังกล่าว ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 สหกรณ์มีทุนเรือนหุ้นทั้งสิ้น 
7,717,003,790.00 บาท ทุนส ารองจ านวน 724,700,685.75 บาท จากการค านวณ 1.5 เท่า จะได้วงเงินทั้งสิ้น
จ านวน 12,662,556,713.62 บาท  
 ในปีงบประมาณ 2566 นี้  จึงขอน าเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ขอก าหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค้ าประกัน  
เป็นเงิน  12,000,000,000 บาท  (หนึ่งหมื่นสองพันล้านบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับปีงบประมาณ 2565 ที่ผ่านมา 
   
   จึงเรียนที่ประชุมเพ่ืออนุมัติ 
 
มติที่ประชุม______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
____________________________________ 



พิจารณาแกไ้ขขอ้บงัคบัสหกรณ์ 

ระเบียบวาระที่ 

10 
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ระเบียบวาระที่  10 
พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ 

-ร่าง- 
 

ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจแห่งชาติ จ ากัด  
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 7)  พ.ศ.2565 

 
ที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจแห่งชาติ จ ากัด เมื่อวันที่ ................ พ.ศ..............  

ได้ลงมติเป็นเอกฉันท์ ให้แก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับของสหกรณ์ และนายทะเบียนสหกรณ์ได้จดทะเบียนแล้วซึ่งมีความ
ดังนี้.- 

ข้อ 1. ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจแห่งชาติ จ ากัด แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 7)  พ.ศ.2565 ” 

ข้อ 2.  ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่นายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียน 
ข้อ 3   ให้เพ่ิมเติมความดังต่อไปนี้เป็นข้อ 48/1 และ 48/2 ไว้ท้ายข้อ 48 แห่งข้อบังคับสหกรณ์

ออมทรพัยต์ ารวจแห่งชาติ จ ากัด เลขทะเบียนข้อบังคับที่ อ.044043  พ.ศ. 2564  
        “ ข้อ 48/1 การจ่ายคืนค่าหุ้นบางส่วนระหว่างสมาชิก เมื่อสหกรณ์ได้ปิดบัญชีเป็นปจัจบุนั

และไมม่ยีอด ขาดทนุสะสม สหกรณจ์งึจะจา่ยคนืคา่หุน้บางสว่นใหแ้กส่มาชกิในระหวา่งทีย่งัเปน็สมาชกิได ้ 
          คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจในการจัดท าแผน และวงเงินการจ่ายคืนค่าหุ้น

บางส่วนระหว่างเป็นสมาชิกในปีถัดไป เสนอต่อที่ประชุมใหญ่อนุมัติโดยให้ค านวณวงเงิน การจ่ายในปีถัดไปจาก
การเปรียบเทียบทุนเรือนหุ้น 2 ปี ทางบัญชีที่ผ่านมา ซึ่งให้จ่ายได้ไม่เกินยอดทุนเรือนหุ้นที่เพ่ิมขึ้น  

          เมื่อที่ประชุมใหญ่อนุมัติแผนการจ่ายเงินค่าหุ้น บางส่วนระหว่างเป็นสมาชิกแล้ว 
สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้นให้ สมาชิกไม่เกินร้อยละ 5 ของจ านวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู่ ณ วันสิ้นปีทางบัญชีที่ผ่านมา  

          สมาชกิแตล่ะรายจะไดร้บัคนืคา่หุน้ไมเ่กนิรอ้ยละ 75 ของมลูคา่หุน้ทีส่มาชกิรายนัน้ถอือยู ่ 
           ข้อก าหนดต่างๆ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณา การจ่ายคืนค่าหุ้น ล าดับการจ่าย 

และอ่ืนๆ ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์  
       “ ข้อ 48/2 คุณสมบัติของสมาชิกที่สามารถรับคืนค่าหุ้นบางส่วน มีดังนี้  
  (1) เป็นสมาชิก โดยไม่รวมสมาชิกสมทบ 
  (2) ต้องพ้นจากงานประจ า 
                (3) ไม่มีภาระผูกพันต่อสหกรณ์ท้ังในฐานะผู้กู้หรือผู้ค้ าประกัน  
                (4) ไม่เป็นลูกหนี้ตามค าพิพากษาของสหกรณ์ และ สถาบันการเงินอ่ืนๆ  
                (5) สมาชิกช าระค่าหุ้นรายเดือนเป็นไปตามข้อบังคับของสหกรณ์  
ข้อ 4.  ให้ยกเลิกความตามท่ีก าหนดในข้อ 57(6) แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจ

แห่งชาติ จ ากัด เลขทะเบียนข้อบังคับที่  อ.044043  พ.ศ. 2564 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 
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ข้อ 57 อ านาจหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่  ที่ประชุมใหญ่มีอ านาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยเรื่องท้ัง

ปวงที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการด าเนินกิจการของสหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อ ต่อไปนี้   
ฯลฯ 

       “  (6) อนุมัติแผนงานและงบประมาณ รายจ่าย ประจ าปีของสหกรณ์หรือแผนและวงเงิน
การจ่ายคืนค่าหุ้นบางส่วนระหว่างเป็นสมาชิก ” 

ฯ ล ฯ 
 
 
 พลต ารวจเอก ประธานกรรมการ 
  ( นิพจน์    วีระสุนทร ) 
 
 
 พันต ารวจเอก  เลขานุการ 
  (........................................) 

 
เหตุผลที่ขอแก้ไข   เพ่ือให้สอดคล้องกับ 

 1. เพ่ือให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542  แก้ไขเพ่ิมเติม 

 2. เพ่ือให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงการด าเนินงานและการก ากับดูแลสหกรณ์ 

  ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. 2564 

 3. เพ่ือให้สอดคล้องกับระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยหลักเกณฑ์การก าหนด 

  รายการในข้อบังคับเก่ียวกับการจ่ายคืนค่าหุ้นบางส่วนระหว่างเป็นสมาชิก 

  ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ พ.ศ.2565  ข้อ 4  และ ข้อ 5 
 
“ขอรับรองว่าข้อบังคับท้ัง 4 ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน” 
                                                             

 
 พลต ารวจเอก ประธานกรรมการ 
  ( นิพจน์    วีระสุนทร ) 

                                     
 

 พันต ารวจเอก  เลขานุการ 
  (........................................) 
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บนัทึก 
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รับทราบรายงานของผู้ตรวจสอบกิจการ 
ประจ าปี 2565 

ระเบียบวาระที่ 

11 
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ระเบียบวาระที่  11 
รับทราบรายงานของผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ าปี 2565 
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จริยธรรมในการปฏิบัตงิานของผู้ตรวจสอบกจิการ 

 
1. ความรับผิดชอบ 
 - มีความตระหนักและรับผิดชอบในหน้าที่ผู้ตรวจสอบกิจการ 
 - ต้องเข้าถึงข้อมูลทางการเงินการบัญชีและธุรกิจของสหกรณ์อย่างเพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่ผู้
 ตรวจสอบกิจการให้มีประสิทธิภาพ 
 - ให้ความส าคัญกับการเตือนภัยล่วงหน้าและรายการที่ผิดปกติ 
 - ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์กับการบริหารจัดการสหกรณ์ 
2. ความซ่ือตรง 
 - มีความซ่ือสัตย์ สุจริต เที่ยงธรรม ปราศจากอคติส่วนตัว 
 - ไม่ใช้โอกาสในการแสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้อื่น 
3. ความเป็นกลาง 
 - พึงละเว้นการเข้าไปมีส่วนร่วมหรือการกระท าใดๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสหกรณ์ 
 - ใช้ดุลพินิจอย่างเป็นอิสระในการให้ข้อเสนอแนะเพื่อการตัดสินใจ 
4. ความรู้ ความสามารถ 
 - รับงานที่ตนมีความรู้ ทักษะและประสบการณ์ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
 - พัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพของงานตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง 
5. การรักษาความลับ 
 - ไม่เปิดเผยข้อมูลที่อาจก่อให้เกิดผลเสียหายแก่สหกรณ์ที่ได้จากการปฏิบัติงานตรวจสอบ
 กิจการ เว้นแต่เพ่ือผลประโยชน์ต่อสหกรณ์หรือต้องให้ถ้อยค าในฐานะพยานตามกฎหมาย 
6. ไม่พึงเรียกร้องหรือรับส่ิงของหรือทรัพย์สินมีค่าใดๆ เกินควรจากสหกรณ์นอกเหนือจาก
 ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอื่นตามที่ก าหนดในระเบียบของสหกรณ์ 



พิจารณาคัดเลือก 
ผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2566 

ระเบียบวาระที่ 

12 
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ระเบียบวาระที่  12 
พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจ าปี  2566 

 
ประธานฯ ตามที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้จัดท าการปรับปรุงระบบการตรวจบัญชีของสหกรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์
กระจายงานด้านการสอบบัญชีส าหรับสหกรณ์ขนาดใหญ่ที่มีฐานะการเงินมั่นคง มีทุนด าเนินการสูง  มีระบบการบริหารที่
ดี และเพื่อให้การด าเนินการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์บรรลุตามวัตถุประสงค์ของทางราชการที่เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนมี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ โดยการตรวจสอบอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และต้อง
เป็นผู้ซึ่งขึ้นทะเบียนและรับรองโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เท่านั้น  
 ส าหรับปี 2566   มีผู้สอบบัญชีภาคเอกชนที่ขึ นทะเบียนกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เสนอบริการตรวจสอบ
บัญชีมายังสหกรณ์ฯ ทั งสิ น 2 ราย คณะกรรมการด าเนินการพิจารณาเบื องต้นแล้ว เห็นสมควรน าเสนอที่ประชุมใหญ่ 
จ านวน  2 ราย มีรายละเอียดพอสังเขป ดังนี  

 คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว ขอเสนอที่ประชุมใหญ่เห็นควรคัดเลือกบริษัท มนตรีสอบบัญชีและ
กฎหมาย จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชี และเลือกบริษัท วรกรและสุชาดาสอบบัญชี จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีส ารอง   
  

   จึงน าเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา 
มติที่ประชุม____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________

รายละเอียด 
การเสนอบริการสอบบัญช ี

บริษัท มนตรีสอบบญัช ี
และกฎหมาย จ ากัด 

บริษัท วรกรและสุชาดาสอบบญัช ีจ ากัด 

1. การเขา้ปฏบิตังิานตรวจสอบบญัช ี
  
- จ านวนครั้งที่เข้าตรวจ 

ปฏิบัติงานตามแผนการสอบบัญชีประมาณ ปีละ 6 คร้ัง 
-ใช้เวลาประมาณครั้งละ 2-4 วันท าการ 

ปฏิบัติงานตามแผนการสอบบัญชีประมาณ ปีละ 6 คร้ัง 
-ใช้เวลาประมาณครั้งละ 2-4 วันท าการ 

- จ านวนผู้ช่วยผู้สอบบัญชี ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี 4-6 คน ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี 4-6 คน 

2. รายงานผลการตรวจสอบบัญชี - รายงานผลการสอบบัญชีทุกไตรมาส 
(3 เดือน/คร้ัง) ให้สหกรณ์ทราบ 
- รายงานการสอบบัญชีประจ าปีตามระเบียบกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์ก าหนด 
- ให้ค าแนะน าในการบริหารการเงินการบัญชีตามที่
เห็นสมควร โดยไม่ถือเป็นค่าบริการพิเศษแต่อย่างใด 
กรณีมีข้อสังเกตทางการเงินการบัญชีที่ส าคัญที่พบใน
ระหวา่งการตรวจสอบจะแจ้งให้สหกรณ์และกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร หรือเมื่อได้รับ
แจ้งข้อสังเกตทางการเงินการบัญชีจากหนว่ยงานราชการ 
และจะด าเนนิการตรวจสอบเพิ่มเติมตามที่ได้รับแจ้งจาก
หน่วยงานราชการนั้น แล้วแจ้งผลการตรวจสอบให้
สหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบเป็นลาย
ลักษณ์อักษร 
-เขา้รว่มประชมุใหญห่รอืประชมุคณะกรรมการด าเนินการ
ทุกครั้งตามที่สหกรณ์ร้องขอ 

- รายงานผลการสอบบัญชีทุกไตรมาส 
(3 เดือน/คร้ัง) ให้สหกรณ์ทราบ 
- รายงานการสอบบัญชีประจ าปีตามระเบียบกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์ก าหนด 
- ให้ค าแนะน าในการบริหารการเงินการบัญชีตามที่
เห็นสมควร โดยไม่ถือเป็นค่าบรกิารพเิศษแตอ่ย่างใด กรณีมี
ข้อสังเกตทางการเงินการบัญชทีี่ส าคัญทีพ่บในระหว่างการ
ตรวจสอบจะแจ้งให้สหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร หรือเมื่อได้รับแจ้งข้อสังเกต
ทางการเ งินการบัญชี จากหน่วยงานราชการ และจะ
ด าเนนิการตรวจสอบเพิ่มเติมตามที่ได้รับแจ้งจากหน่วยงาน
ราชการนั้น แล้วแจ้งผลการตรวจสอบให้สหกรณ์และกรม
ตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร 
-เขา้รว่มประชมุใหญห่รอืประชมุคณะกรรมการด าเนินการทุก
ครั้งตามที่สหกรณ์ร้องขอ 

3. บริการอื่น ๆ - - 

4. ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี 170,000 บาท (หนึง่แสนเจด็หมืน่บาทถว้น)ค่าธรรมเนยีม
เกบ็ครัง้เดยีว เมือ่มกีารประชมุรบัรองงบการเงินเรยีบรอ้ย
แลว้ 
  

200,000 บาท (สองแสนบาทถว้น) ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บครั้ง
เดียว เมื่อได้แสดงความเห็นต่องบการเงินและส่งมอบ
รายงานของผู้สอบบัญชพีร้อมงบการเงินให้สหกรณ์
เรียบร้อยแล้ว 



พิจารณาอนุมัต ิ
การน าเงินไปฝาก หรือลงทุนอย่างอื่น 

และ นโยบายน าเงินไปลงทุน 

ระเบียบวาระที่ 

13 
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ระเบียบวาระที่  13 
พิจารณาอนุมัติ การน าเงินไปฝากหรือลงทุนอย่างอื่น 

และ นโยบายน าเงินไปลงทุน 
 

ประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ 
เรื่อง ข้อก าหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอ่ืนของสหกรณ์  

พ.ศ.๒๕๖๓ 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
 ด้วยคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ได้มีมติในคราวการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๘ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เห็นชอบให้มีการปรับปรุงข้อก าหนดการน าเงินของสหกรณ์ฝากหรือลงทุนอย่างอ่ืน ตาม
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ เพ่ือให้เกิดความมั่นคงกับสหกรณ์มากยิ่งขึ้น 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๐(๗) ประกอบมาตรา ๖๒(๗) แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
และมติคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ในการประชุมครั้งท่ี ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
และในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์ จึงออก
ประกาศไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เรื่อง ข้อ
ก าหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอ่ืนของสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๘  
 ข้อ ๒ ในประกาศนี้  
  “ธนาคาร” หมายความว่า ธนาคารพาณิชย์และธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นซึ่งประกอบ
กิจการภายในราชอาณาจักร 
  “ตราสารแสดงสิทธิในหนี้” หมายความว่า ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน หุ้นกู้ 
  “หุ้นกู้” หมายความว่า หุ้นกู้ที่มีหลักประกันหรือหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์
แฝง และหุ้นกู้ไม้ก าหนดอายุไถ่ถอน 
 ข้อ ๓ เงินของสหกรณ์อาจฝากหรือลงทุนได้ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) บัตรเงินฝากท่ีธนาคารเป็นผู้ออก 
 (๒) ตั๋วแลกเงินที่ธนาคารเป็นผู้รับรอง สลักหลังหรือรับอาวัล หรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่ธนาคารเป็นผู้
สลักหลังหรือรับอาวัล  โดยไม่มีข้อจ ากัดความรับผิดชอบ 
 (๓) ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่ธนาคารซึ่งมิใช่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ออก 
 (๔) บัตรเงินฝาก  หรือใบรับฝากเงินที่ออกโดยบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ซึ่งสถาบัน
คุ้มครองเงินฝากประกันช าระคืนต้นเงินและดอกเบี้ย 
 (๕) ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่นิติบุคคลเฉพาะกิจเป็นผู้ออกภายใต้โครงการแปลงสินทรัพย์ 
เป็นหลักทรัพย์  ที่ได้อนุญาตตามพระราชก าหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจ เพ่ือการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ 
พ . ศ . ๒๕๔๐   และตราสารแสดงสิ ทธิ ใ นหนี้ นั้ น ได้ รั บการจั ด อันดั บคว ามน่ า เชื่ อ ถื อตั้ ง แต่ ร ะดั บ  
A- ขึ้นไป  จากบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
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หลักทรัพย์ 
 (๖) หุ้นกู้ ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่ระดับ A-ขึ้นไป จากบริษัทจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
  (๗) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่รัฐวิสาหกิจจัดตั้งขึ้นโดยความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและ
อยู่ในการก ากับดูแลของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
  (๘) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่มีวัตถุประสงค์ในการลงทุนตามตรามาตรา ๖๒ แห่ง
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.๒๕๔๒  
 ข้อ  ๔  การน าเงินไปฝากหรือลงทุนตามข้อ ๓(๗) รวมกันต้องไม่เกินทุนส ารองของสหกรณ์ และต้อง
ผ่านการอนุมัติจากท่ีประชุมใหญ่ของสหกรณ์ก่อนจึงจะด าเนินการได้ 
 ข้อ 5 การฝากหรือลงทุนของสหกรณ์ที่ได้ด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์
แห่งชาติ เรื่อง ข้อก าหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอ่ืนของสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ อยู่ก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้ใช้
บังคับ ให้ถือว่าเป็นการฝากหรือลงทุนตามประกาศฉบับนี้ต้อไป 
 ข้อ 6  ประกาศนี้ให้บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ออกประกาศเป็นต้นไป 

 
        ประกาศ ณ วันที่ ๑๗  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
 

       (นางสาวมนัญญา  ไทยเศรษฐ์) 
       รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

      ปฏิบัติราชการแทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
       ประธานกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ 

 
  

ฯลฯ 
 

เพ่ือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติดังกล่าว
ข้างต้นเฉพาะการฝากหรือลงทุนตามข้อ 3(7) สหกรณ์ได้ก าหนดนโยบายการฝากเงิน การลงทุน การกู้ยืมจาก
สหกรณ์อื่นหรือสถาบันการเงินและการค  าประกันไว้ดังนี้ “การบริหารเงินของสหกรณ์โดยมุ่งเน้นให้ความส าคัญ
ในเรื่องความปลอดภัยของเงินต้น กับ ผลตอบแทนจากการลงทุน  ให้เป็นไปตามกฎหมาย ภายใต้ขอบเขตกรอบ
ของพระราชบัญญัติของสหกรณ์ กฎกระทรวง ประกาศ คพช.ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ และข้อบังคับของ
สหกรณ”์ จึงขออนุมัติที่ประชุมใหญ่ให้คณะกรรมการด าเนินการสามารถฝากหรือลงทุนได้ตามนโยบายการลงทุน
ภายใต้เงื่อนไขตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาสหกรณ์แห่งชาติข้างต้นต่อไป 
 จึงน าเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา 
  

ฯลฯ 

 
มติที่ประชุม____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
___________________________ 
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บนัทึก 
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________ 
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________ 
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________ 
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________ 
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________ 



14 
ระเบียบวาระที่  

เรื่องพิจารณาอนุมัติการน าเงินไป
ฝากหรือลงทุนทีบ่ริหารโดย 

กองทุนส่วนบุคคล 
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ระเบียบวาระที่  14 
เร่ืองพิจารณาอนุมัติการน าเงินไปฝากหรือลงทุนที่บริหารโดย 

กองทุนส่วนบุคคล 
 
 ในปีบัญชี 2565 คณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจแห่งชาติ จ ากัด มีแผนงานที่จะ
น าเงินไปลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล หรือ ไพรเวทฟันด์ (Private Fund) ประจ าปีบัญชีสิ้นสุด 30 กันยายน 2566 
จ านวนเงินไม่เกิน 200 ล้านบาท ทั้งนี้การฝาก หรือการลงทุนจะด าเนินการตามมาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติ
สหกรณ์ พ.ศ.2562 และประกาศคณะกรรมการพัฒนาสหกรณ์แห่งชาติ เรื่อง ข้อก าหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอ่ืน
ของสหกรณ์ พ.ศ.2563 ปละต้องไม่ขัดต่อประกาศของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
โดยคณะกรรมการด าเนินการจะพิจารณาจัดจ้างให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเป็นผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล 
ของสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจแห่งชาติ จ ากัด ทั้งนี้ การลงทุนขึ้นอยู่กับสภาวะเศรษฐกิจ ณ ขณะนั้น 
  ประเด็นพิจารณา 
  เสนอที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2565 พิจารณาอนุมัติให้ คณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์ออม
ทรัพย์ต ารวจแห่งชาติ จ ากัด อาจน าเงินไปฝาก หรือลงทุนที่บริหารโดยกองทุนส่วนบุคคล ในปีบัญชีสิ้นสุด 30 
กันยายน 2566 จ านวนไม่เกิน 200 ล้านบาท โดยมีข้อตกลงกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไว้อย่างชัดเจนว่า
บริษัทจัดการกองทุนต้องน าเงินไปฝากหรือลงทุนภายใต้มาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2562 และ
ประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ เรื่องข้อก าหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอ่ืนของสหกรณ์ 
พ.ศ.2563 และต้องไม่ขัดต่อประกาศของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
 จึงน าเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

มติที่ประชุม______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________ 



15 
ระเบียบวาระที่  

เรื่องอื่นๆ 
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ระเบียบวาระที่  15 
เร่ืองอื่น ๆ 

เรื่องท่ี  1  เรื่องขออนุมัติโอนเงินรอตรวจสอบและเงินรอจ่ายคืน เข้าเป็นทุนส ารองของสหกรณ์ 
ประธานฯ  ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจแห่งชาติ จ ากัด ได้ตรวจสอบเงินรอตรวจสอบและเงินรอจ่ายคืน ณ 
30 กันยายน 2565 ที่สมาชิกยังไม่มาขอรับเงินรอตรวจสอบ จ านวน 10 รายการ เป็นเงิน 32,200.00 บาท และเงิน
รอจ่ายคืนมีจ านวน 2 รายการ เป็นเงิน 1,100.00 บาท จนเวลาได้ล่วงเลยมา 5 ปีแล้ว  ตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ และหนังสือค าแนะน ากรมตรวจบัญชีสหกรณ์  มีแนวทางปฏิบัติ คือ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
หมวด 2 ก าหนดอายุความ มาตรา 193/30 อายุความนั้น ถ้าประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอ่ืนมิได้บัญญัติไว้
โดยเฉพาะ ให้มีก าหนดสิบปี  
 ขออนุมัติต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2565  ขอโอนเงินรอตรวจสอบและเงินรอจ่ายคืน เข้าเป็น
ทุนส ารองของสหกรณ์ ตามบัญชีรายชื่อ ดังนี้ 
 

เงินรอตรวจสอบ 
จ านวน  10  รายการ  เป็นเงิน  32,200.00 บาท  

โอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยของสหกรณ์ 
 

 ล าดับ วันที่รับโอนเงิน จ านวนเงิน 

1 3 ต.ค. 59 2,000.00 
2 4 ต.ค. 59 1,000.00 
3 23 ก.พ. 60 5,000.00 
4 23 ก.พ. 60 6,000.00 
5 1 พ.ค. 60 10,000.00 
6 17 พ.ค. 60 1,000.00 
7 16 มิ.ย. 60 1,000.00 

โอนเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทยของสหกรณ์ 

ล าดับ วันที่รับโอนเงิน จ านวนเงิน 
1 8 พ.ย. 59 200.00 
2 11 พ.ค. 60 5,000.00 

โอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงศรอียุธยาของสหกรณ์ 

ล าดับ วันที่รับโอนเงิน จ านวนเงิน 
1 22 ก.พ. 60 1,000.00 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล  จ านวนเงิน หมายเหตุ 
1 ด.ต.อ าพล พรหมศร 100.00 สมาชิกลาออก 

2 พ.ต.ท.กรณ์ สมคะเณย์ 1,000.00  

เงินรอจ่ายคืน 
จ านวน 2 ราย เป็นเงิน 1,100.00 บาท 

 โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวจะปิดประกาศให้สมาชิกทราบเพ่ือตรวจสอบในระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่  
24 ตุลาคม 2565 จนถึงวันที่ 24 เมษายน 2566 เมื่อครบก าหนด ขออนุมัติโอนเงินรอตรวจสอบและเงินรอจ่ายคืน
จ านวนดังกล่าวข้างต้นเป็นทุนส ารอง แต่เพื่อไม่ให้เสียสิทธิของสมาชิกที่จะมาขอรับคืนหรือโอนช าระหนี้ หากมีหลักฐาน
การส่งเงิน สหกรณ์ก็จะด าเนินการให้ตามความต้องการของสมาขิก 
 จึงน าเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

มติที่ประชุม________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_______________________________ 
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ภาคผนวก 

รายชื่อผูไ้ด้รับทุนการศึกษา 
ประจ าปี 2565 
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1. ทุนเรียนดี ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 
(จ านวน 39 ทุนๆ ละ 2,500 บาท) 

1. เด็กชายนิติธรรม    สีหามาตย์ 
2. เด็กชายชิษณุชา    หนูค า 
3. เด็กหญิงอาทิชา    เสนคราม 
4. เด็กชายประภากร    บุญชะโด 
5. เด็กหญิงอุรัสยา    แก้วอุดม 
6. เด็กชายธนันชัย    เขจรลัย 
7. เด็กชายเอกปริญญ์    ค าผา 
8. เด็กชายอาดิ้ล    โสภาชาต ิ
9. เด็กหญิงวริศรา    นุ่มปาน 
10. เด็กชายธนพิพัฒน์    ธนบุตรารัตน์ 
11. เด็กชายสุกฤษฎิ์    ก๊วยศิริกุล 
12. เด็กชายศิรสิทธิ์    รัตนไพบูลย์ 
13. เด็กชายประวีร์พล    จตุรภัทร 
14. เด็กชายกัญจน์นิพัทธ์   ราชสีห ์
15. เด็กหญิงทิชามญญ์    แสงศรี 
16. เด็กหญิงก้องหทัย    ศรีสัมพันธ์ 
17. เด็กหญิงกวินธิดา    เดชขจร 
18. เด็กหญิงวชิราภรณ์    จันทะฤทธิ์ 
19. เด็กหญิงกฤตติกา    คิดขยัน 
20. เด็กชายปัณณทัต    จิระประวัติตระกูล 
21. เด็กหญิงจิรัชญา    ผ่องแผ้ว 
22. เด็กชายชวัลวิทย์    ราชภักดี 
23. เด็กหญิงปุญญิศา    เยาวชิรพงศ์ 
24. เด็กหญิงรตนพร    รัตพันธ์ 
25. เด็กชายพิทยุตม์    ชูเสือหึง 
26. เด็กหญิงอิงพิชชา    มานะพัฒนเสถียร 
27. เด็กชายสิทธินนท์    อังศุภานิช 
28. เด็กชายอัครวัฒน์    ปิ่นนาค 
29. เด็กหญิงกลมชนก    หาระโคตร์ 
30. เด็กชายกิจติพัชญ์    ทองชัยชนะ 
31. เด็กชายณคุณ    เหมมูล 
32. เด็กหญิงพรชนก    แน่ประโคน 
33. เด็กหญิงมนัสนันท์    แสงทะตา 
34. เด็กหญิงปกิตตา    มิ่งขวัญ 
35. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา    ศิลาจันทร์ 
36. เด็กชายพงศ์ภีระ    ตรีพงพันธ์ 
37. เด็กหญิงพราวชมพู   ผิวค า 
38. เด็กหญิงบัวบูชา      กาวิน 

39. เด็กหญิงปุณิกา    วงศ์วิรัติ 
 

2. ทุนเรียนดี ระดับประถมศึกษาปีที่ 2  
 (จ านวน 49 ทุนๆ ละ 2,500 บาท) 

1. เด็กหญิงนุดี     ปลอดโปร่ง 
2. เด็กชายปริณญ์ทัศน์   ภูริชฐานวัฒน์ 
3. เด็กชายดรันภพ    แก้วกัญจะ 
4. เด็กชายศุภโชค    อินไหม 
5. เด็กหญิงกมลชนก    ศรีสุวอ 
6. เด็กชายธนพล    ทองจันทร์ 
7. เด็กชายกฤศรา    จิลภัสชาณัณ 
8. เด็กหญิงสุธรธณัชช์    วัชรกาฬ 
9. เด็กชายพีรณัฐ    เกศากิจ 
10. เด็กชายก้องภพ    ศรีเรืองฤทธิ์ 
11. เด็กชายภัทรพล    สายบุตร 
12. เด็กชายซาบิ๊ก    โส๊ะสันสะ 
13. เด็กหญิงปวริศา    สุทัศน์ 
14. เด็กชายชุติวัติ    อ าภาสุวรรณ 
15. เด็กหญิงวัชรภิญญา   อุดรรัตนา 
16. เด็กหญิงธยานิศา    เกตุวงษ์ 
17. เด็กหญิงกรวรรณ    เพ็งจันทร์ 
18. เด็กชายปุณณวิช    ชมโฉม 
19. เด็กหญิงนิศารัตน์    สุวรรณศักดิ์ 
20. เด็กชายธรากร    กอแก้ว 
21. เด็กชายนันทภัค    ยอดสวัสดิ์ 
22. เด็กหญิงกัลยรัตน์    ชัยสมทิพย์ 
23. เด็กชายพัชรพงษ์    ภัชรอาจ 
24. เด็กชายวชิรวิทย์    ทีปะปาล 
25. เด็กชายวิชญะ    ปลายชัยภูมิ 
26. เด็กชายณัฐนันท์    ไชยสวัสดิ์ 
27. เด็กหญิงวรญา    ยิ้มสิงห์ 
28. เด็กชายรณพีพัฒน์    มุ่งผลกลาง 
29. เด็กชายธีทัต    นิตย์แสวง 
30. เด็กหญิงชนาภัค    ชูเกื้อ 
31. เด็กชายกฤติเดช    เดชพิชัย 
32. เด็กชายกฤตภาส    ดั่นเจริญ 
33. เด็กหญิงพิจักขณา    นิยม 
34. เด็กชายธนันต์ทัศน์    พรหมเมือง 
35. เด็กหญิงณัฏฐกานต์   มะโน 
36. เด็กหญิงกวินภิชา    รอดทอง 
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37. เด็กชายปันฑกฤต    เอกวัฒ 
38. เด็กชายสิปปกร    สุระพัศดี 
39. เด็กหญิงอธิชา    นุ้ยภักด ี
40. เด็กชายกรพจน์    เจริญพันธ์ 
41. เด็กหญิงปุญญพัฒน์   ปอปรีดา 
42. เด็กชายพาทิศ    ธรรมสุนา 
43. เด็กชายชัยวิชญ์    เทียนทอง 
44. เด็กหญิงนริณญดา    โชติจุฑาพร 
45. เด็กหญิงพิชญาภา    สุวรรณศีลศักดิ์ 
46. เด็กชายปภาส    ปิ่นรุ่งโรจน์ 
47. เด็กหญิงกนกรดา    อาปะมาเถ 
48. เด็กหญิงพิชญาวี    บุญเรือง 
49. เด็กหญิงชาคริยา    พัดวิจิตร 

 
3. ทุนเรียนดี ระดับประถมศึกษาปีที่ 3  

(จ านวน 36 ทุนๆ ละ 2,500 บาท) 
1. เด็กชายกร     ตระกูลสิน 
2. เด็กชายณัฐพล    ภารการ 
3. เด็กหญิงณัฐกานต์    รอสูงเนิน 
4. เด็กชายรัตนกรินทร์   ปฐมก าธร 
5. เด็กหญิงปุริมปรัชญ์   บุญชู 
6. เด็กชายพิชชากร    พิลา 
7. เด็กชายณัฐวรรธน์    ขวัญกิจสุธีกุล 
8. เด็กชายพิชญุตม์    ค าลือชัย 
9. เด็กชายจิรายุ    อินตานอน 
10. เด็กชายอภิวิชญ์    วิภาสธีรวงศ ์
11. เด็กชายกณวรรธน์    เทเวลา 
12. เด็กหญิงเณศรา    ภูช าน ิ
13. เด็กหญิงพรกนก    ขันเปี้ย 
14. เด็กชายชวกร    จรัสเมธาวิทย์ 
15. เด็กชายปองคุณ    เกตุชัย 
16. เด็กหญิงกัลยวรรธน์   จิตประเสริฐ 
17. เด็กชายภณ     เหมือนทอง 
18. เด็กชายธัชชัย    ทัศญาณ 
19. เด็กชายพีรณัฏฐ์    กุญชรินทร์ 
20. เด็กหญิงสรสิชา    ขันติวงศ์ 
21. เด็กหญิงจีรญาภาส์    บุญมาตร 
22. เด็กชายณัทธ์ดนัย    อินทร์เภา 
23. เด็กชายปัณณพัฒน์   จันทร์พงษ์ 
24. เด็กชายฌาณธรรม    ดวงตา 

25. เด็กหญิงพิชญาภัส    สมจิตร 
26. เด็กหญิงจิตติพัฒน์    คงแก้ว 
27. เด็กหญิงปรียาภรณ์    ว่องไว 
28. เด็กหญิงภัทรสุดา    อรรคพิน 
29. เด็กชายภูริทัตต์    พิมพ์พา 
30. เด็กหญิงพิมพ์ดาว    บุษปะเกศ 
31. เด็กหญิงสุวิชญา    แก้วทอง 
32. เด็กชายปิยะดนัย    เทศอ้น 
33. เด็กชายภูวกฤต    พันธุ์ภักดี 
34. เด็กชายสุพศิน     สังข์แก้ว 
35. เด็กชายณัฏฐชัย    ปักเสติ 
36. เด็กหญิงฆนภัชมน    รังคสิริ 
 
4. ทุนเรียนดี ระดับประถมศึกษาปีที่ 4  
 (จ ำนวน 30 ทุนๆ ละ 2,500 บำท) 
1. เด็กชายภีมพัฒน์    พิทักษ์พล 
2. เด็กหญิงกฤชภร    พิมสวรรค์ 
3. เด็กหญิงทิพย์อันนา    กุญชร 
4. เด็กชายรวินทรนาถ   โปร่งเส็ง 
5. เด็กชายภีมพล    อินทรักษ์ 
6. เด็กหญิงกัญจน์ภัส    ตะนุสะ 
7. เด็กหญิงภัทรวดี    ไชยโชติ 
8. เด็กชายพรรษ    ห่านทองดี 
9. เด็กชายพุฒิเมธ    แสงสุข 
10. เด็กหญิงปรัชญาภรณ์   บุญมาตร์ 
11. เด็กชายวีรวิชญ์    แสงสิทธิศักดิ์ 
12. เด็กหญิงวิชญาพร    เมืองจันทร์ 
13. เด็กหญิงณปัทม์    พระอัมพร 
14. เด็กหญิงสลิลทิพย์    ยั่งยืน 
15. เด็กชายณนรวัฒน์    ลักษณะ 
16. เด็กหญิงชญานี    ประชุม 
17. เด็กชายธรรมสรณ์    อารีรักษ์ 
18. เด็กหญิงภัทรภร    ดวงสุวรรณ 
19. เด็กชายฉัตรพิศุทธิ์    ถาวรทรัพย์ 
20. เด็กชายภาคิณ    ศิลลา 
21. เด็กหญิงนภัสรัญช์    ฆารโสภณ 
22. เด็กชายภูตะวัน    ลุนก าพ้ี 
23. เด็กชายธีระพงศ์    นคินทร์พงษ์ 
24. เด็กชายพสิษฐ์    บุญนามประเสริฐ 
25. เด็กหญิงแพตรี    เจริญรูป 
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26. เด็กชายธัชพันธ์    จิตตาศิรินุวัตร 
27. เด็กหญิงณัฐกฤตา    ศรีศีลศิริกุล 
28. เด็กชายรัฐศาสตร์    พันโภคา 
29. เด็กหญิงศิรัสวยา    ปัญญานะ 
30. เด็กชายศุภกานต์    เกิดผล 

 
5. ทุนเรียนดี ระดับประถมศึกษาปีที่ 5  

(จ ำนวน 30 ทุนๆ ละ 2,500 บำท) 
1. เด็กหญิงสุธีมนต์    พวงเงิน 
2. เด็กชายภัทรพล    บุญค า 
3. เด็กหญิงณกมล    ด้วงส ารวย 
4. เด็กหญิงวรินทรา    วุฒิคุณ 
5. เด็กหญิงนลินทิพย์    บุตรหนองหว้า 
6. เด็กหญิงจินต์ชุตา    หลวงเทา 
7. เด็กหญิงภัศราภรณ์   คีรีรักษ์ 
8. เด็กหญิงเมธปิยา    หาญณรงค์ 
9. เด็กหญิงกมลชนก    รุมพล 
10. เด็กหญิงนภัสวรรณ   กาญจน์จารุหิรัญ 
11. เด็กชายณัฐดนัย    ชื่นอิสรา 
12. เด็กชายฟาเดล    เบ็ญอามาน 
13. เด็กหญิงเพชรฎาภรณ์   พัฒน์นันทหิรัญ 
14. เด็กหญิงกวินตรา    พลเยี่ยม 
15. เด็กหญิงอภิชญา    ม่วงศรี 
16. เด็กชายชยณัฐ    ชูเสียงแจ้ว 
17. เด็กหญิงปัณรวีพัชร   กลิ่นพราหมณ์ 
18. เด็กหญิงอภิชญา    สัตบุตร 
19. เด็กชายณเดชน์    บุญตามทัน 
20. เด็กหญิงพิชญาฎา    สุขประจันทร์ 
21. เด็กหญิงธัญนรัตน์    ดวงประภา 
22. เด็กชายภัทรศักดิ์    พยัคฆ์กุล 
23. เด็กหญิงชนัญชิดา    นวลนุกูล 
24. เด็กชายพิสิฐพงศ์    มากชุมโค 
25. เด็กหญิงลภัสรดา    พุ่มพฤกษ์ 
26. เด็กหญิงพลอยไพลิน   อาจต้น 
27. เด็กชายธัญญ์กวิน    ธนเวชไพบูลย์ 
28. เด็กหญิงชนนิกานต์   อินทนานนท์ 
29. เด็กชายชญานนท์    จันนาฝาย 
30. เด็กชายพยากร    บัวหยาด 

 
 

6.  ทุนเรียนดี ระดับประถมศึกษาปีที่ 6  
 (จ ำนวน 30 ทุนๆ ละ 2,500 บำท) 
1. เด็กหญิงพลอยเอราณ์   เออร์โตลท์ 
2. เด็กหญิงปัณฑ์ชนิต    ไชยเหมวงศ์ 
3. เด็กหญิงกรวรรณ    รังศรีแก้ว 
4. เด็กหญิงธิชญาภา    อ่อนกล่ าผล 
5. เด็กหญิงเขมจิรา   อ้นโต 
6. เด็กหญิงพัชรพร    พรชัย 
7. เด็กชายจีรภัทร    ไชยประเทศ 
8. เด็กชายศรัณยพงศ์    ปันทะรส 
9. เด็กหญิงพุทธิมา    วงศ์คูณ 
10. เด็กชายสุกฤต    ชินวงศ์ 
11. เด็กชายการัณยภาส   ร่มเย็น 
12. เด็กหญิงกชพรรณ    ศรีปัตเนตร 
13. เด็กชายอาชวิน    ธนปรีชากวิน 
14. เด็กชายฐานวัฒน์    โชติการัตน์ 
15. เด็กหญิงสุกฤตา    แสงจันทร์ 
16. เด็กชายวสุ     พุ่มสะกา 
17. เด็กหญิงศุทธินี    ศรีนอม 
18. เด็กหญิงธัญญรัตน์    เรืองวงศ์โรจน์ 
19. เด็กหญิงณัชชา    เครือเนียม 
20. เด็กหญิงสุตาภัทร    เกิดนุ่น 
21. เด็กชายจิรกิตติ์    สุขทวี 
22. เด็กหญิงกัญวรา    พรชูเกียรติ 
23. เด็กหญิงชณิสรา    จุลศักดิ์ 
24. เด็กชายพงษ์พิชญ์    ชัยนนทวัชร ์
25. เด็กหญิงสุทธิดา    อาจปาสา 
26. เด็กชายรณกฤต    เล็กนาวา 
27. เด็กชายธนโชติ    ใจหลัก 
28. เด็กหญิงณัฐกาญจณ์   พะโยม 
29. เด็กชายสหรัฐ    กาฬจันโท 
30. เด็กหญิงชมพูนุท    กุลเกียรติกมล 
 
7. ทุนเรียนดี ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
 (จ ำนวน 30 ทุนๆ ละ 3,500 บำท) 
1. เด็กหญิงกิตติมา    สินเนียม 
2. เด็กหญิงศุภิสรา    ธงศรี 
3. เด็กชายนรภัทร    ลิ้มจรูญ 
4. เด็กหญิงธัญชนก    สายมะณี 
5. เด็กชายฉันทวัฒน์    เพชรปานกัน 
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6. เด็กหญิงธารธาดา    ชัยสิทธิ ์
7. เด็กชายประภวิษณ์   อินทร์หยุย 
8. เด็กหญิงตรีทิพยนิภา   หุมมา 
9. เด็กชายธาวิน    สมยา 
10. เด็กชายธกฤต    พ่วงโสม 
11. เด็กชายพศิน    เผือกมงคล 
12. เด็กหญิงธนันพร    ตาลผาด 
13. เด็กหญิงคฑาดาว    กุลเกตุ 
14. เด็กหญิงวสา    จันทรมณี 
15. เด็กหญิงปวริศา    ช านาญยา 
16. เด็กหญิงวรรณวิสา    สมภพ 
17. เด็กหญิงทิพย์ลดา     ถาพิลา 
18. เด็กหญิงกันติชา    ชาญณรงค์ 
19. เด็กชายภาสวุฒิ    วิเชียรบุศย์ 
20. เด็กหญิงกุลณัฐฐา    เรืองจ้อย 
21. เด็กชายคณุตม์    ศรีก าพล 
22. เด็กชายภัททิยะ    วราพันธุ์ 
23. เด็กชายภักดี    สิมรัมย์ 
24. เด็กหญิงกรฌ์ณภัทรส์   ธัญธนาโภคิน 
25. เด็กหญิงธวัลรัตน์    ลุนาบุตร 
26. เด็กหญิงวิรัลพัชร    รักษาชล 
27. เด็กชายนนทพัทธ์    ทองธานี 
28. เด็กหญิงจันทกานต์   แสนเพ็ชร์ 
29. เด็กชายชัชชวิน    สุบินดี 
30. เด็กหญิงปุญญาภรณ์   หิรัญรัตน์ 
 
8. ทุนเรียนดี ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
 (จ ำนวน 30 ทุนๆ ละ 3,500 บำท) 
1. เด็กหญิงปุญยวีร์    วงศ์ธนนิธิโชต ิ
2. เด็กชายอัศวพงศ์    จันทร์เจนจบ 
3. เด็กหญิงณัฐรินทร์    อุ่ยเจริญ 
4. เด็กชายษรศาสต์    วงษ์วิญญาณ์ 
5. เด็กหญิงปารีณา    วิมุกตายน 
6. เด็กหญิงลภัสร์ปภา   อินภู่ 
7. เด็กหญิงภูชณิฎา    จงกลสิริ 
8. เด็กหญิงฉัตรพร    เพชรปานกัน 
9. เด็กหญิงศิตา    วารุณประภา 
10. เด็กหญิงพิชญาภรณ์   หนูหมอก 
11. เด็กชายณฐพนธ์    จันโท 

12. เด็กหญิงปาณิสรา    พูดเพราะ 
13. เด็กชายธีร์จุฑา   ศรีชมภู 
14. เด็กหญิงศุภิสรา    วรรณนิยม 
15. เด็กหญิงพัชราภา    เกิดความสุข 
16. เด็กหญิงบัณฑิตา    เมืองมูล 
17. เด็กหญิงทิพนาถ    สุนทร 
18. เด็กหญิงชนากานต์    พรหมทอง 
19. เด็กหญิงภัสสร    ทรงอภิรัชต์ 
20. เด็กหญิงพรนัชชา    น้อยใจ 
21. เด็กชายภัทรกร    เฉลิมแสน 
22. เด็กหญิงณัชชานันท์   ปัญญาใจ 
23. เด็กหญิงอธิศา    แซ่โค้ว 
24. เด็กชายกฤติน    ตระการรังสี 
25. เด็กชายเตชวัช    รวีภควัต 
26. เด็กหญิงชุติกาญจน์   สุทธิประภา 
27. เด็กชายอินทร    อินทร์สุข 
28. เด็กหญิงนภชา    หงษารัมย์ 
29. เด็กหญิงณัฐฐา    ปานเทพอินทร์ 
30. เด็กหญิงวิรากานต์    ถาวงษ์กลาง 

 
9. ทุนเรียนดี ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 (จ ำนวน 30 ทุนๆ ละ 3,500 บำท) 
1. นางสาวกัญจนพร    อุปพันธ์ 
2. นางสาวจุฑามาศ    เคยพุดซา 
3. เด็กหญิงกนกพิชญ์    พงษ์หาญพาณิชย์ 
4. นางสาวพัฒน์นรี    พัลพัฒน์ 
5. นางสาวกิรติกาญจน์   ปทุมรัตนกุล 
6. นางสาวพงภัคศพร    ใจเที่ยง 
7. นายชยุตพงศ์    จิตรจักร 
8. นางสาวศศิธารา    กิ่งวงศา 
9. นางสาวลัลนา    ยศบุตร 
10. เด็กหญิงชุติกาญจน์   สาภูงา 
11. นางสาวธิตยา    โตสิตระกูล 
12. เด็กหญิงฟาติมา    อาจปรุ 
13. เด็กหญิงนภัทร    หัตถกี 
14. เด็กหญิงธนัชญา    โอภานุรักษ์ 
15. เด็กชายณกร    งบพิมาย 
16. เด็กชายสรวิชญ์    เตชะไพโรจน์ 
17. เด็กหญิงธมลวรรณ    มีฉวี 
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18. นางสาวธวัลรัตน์    สูงตรง 
19. เด็กชายธรรมปพน    พันธ์สวัสดิ์ 
20. เด็กหญิงบัวชมพู    ชูแสง 
21. เด็กหญิงพิมพ์ญาดา   ขุนหมาด 
22. เด็กหญิงปิยภัทร    รักษาทอง 
23. นางสาวนันท์นภัส    กุลจิตติพักตร์ 
24. เด็กหญิงวรรธนพร    ไชยณรงค์ 
25. เด็กชายชนาธิป    อยู่เย็น 
26. นางสาวฐิติพร    เปี่ยมจิตร์ 
27. เด็กชายชัยวัฒน์    รัตนวรรณ 
28. นางสาวเด็กหญิงพิธาดา   ไชยบุดดี 
29. นายอดิเทพ     จันทร 
30. นางสาวศิริลักษณ์    โกฏิรักษ์ 

 
10. ทุนเรียนดี ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

(จ านวน 30 ทุนๆ ละ 3,500 บาท) 
1. นางสาวภูษณิศา    ทองศรี 
2. นางสาวลฎาภา    ลับไพรี 
3. นางสาวพรรณวรท    ผิวขาว 
4. นางสาวนาตยา    กาสาเอก 
5. นายธรรม     ทัดเทียม 
6. นางสาวปพิชญา    ประยงค์เพชร 
7. นางสาวณัฐณิชา    ทรงแก้ว 
8. นางสาวภทรพร    ค ามูล 
9. นางสาวพัฒน์นรี    กลัดอ่ า 
10. นางสาวปรรษชนกรณ์   ด ารงค์อิทธิสกุล 
11. นางสาวณัฏฐนันท์    กัณฑวงศ์ 
12. นางสาวชัญญาพัฒน์   ทัศนวิภาส 
13. นายเพชรพระยา    ค าสะอาด 
14. นายฐิติวัชร์     ธนโชตเกษมสิทธิ์ 
15. นางสาวเมธปิยา    ออมทรัพย์ 
16. นางสาวณิชกานต์    ริมพนัสสัก 
17. นายศุภณัฐ     ศิริโสม 
18. นางสาวจุฑามาศ    กิตติวรรธนะ 
19. นายพชรเดช    อัคคละ 
20. นางสาวแก้วกัลยา    อร่ามวาณิชย์ 
21. นางสาวณัชนันท์    ศิริไธสง 
22. นางสาวกรพัชร์    จุ้ยส าราญ 
23. นางสาวสุธีอร    ผันอากาศ 

24. นางสาวปาณิศรา    นานานนท์ 
25. นางสาวรุ่งพร    เนียมขุนทด 
26. นายอัครชัย     พันสาง 
27. นางสาวณัฐชยามาศ   ธาตุไพบูลย์ 
28. นายชนน์ชนกนันท์    จันสถาพร 
29. นางสาวชัญญานุต    คุ้มศาสตรา 
30. นางสาวศิรัสวยา    คงพิพัฒน์เกษม 

 
11. ทุนเรียนดี ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 5  
 (จ านวน 30 ทุนๆ ละ 3,500 บาท) 
1. นายอรรถชัย    สายสมบัติ 
2. นางสาวกุลิสรา    อินทร์แพง 
3. นางสาวรวินท์นิภา    พลสว่าง 
4. นางสาววริสรา    แสงจันทร์ 
5. นายอชิรวิชญ์    ฤาชัย 
6. นายเอกรัฐ     วีระบริรักษ์ 
7. นายปณัยกร    มะโรหะบุตร์ 
8. นายคุณเดช     จุนวิจิตร 
9. นายเมธาสิทธิ์    นิธิศักดิ์พรกุล 
10. นายอาชวาคม    หาญพนม 
11. นางสาวตะวันฉาย    สนิทจันทร์ 
12. นางสาวอันนา    แก้วสุขแท้ 
13. นายธีธัช     ธารีเวทย์ 
14. นายวรพล     ศรีวิเศษ 
15. นายพิชญุตม์    มะโนน้อม 
16. นายปุณพล     บุญมา 
17. นายศุภชัย     ตระกูลประดิษฐ์ 
18. นางสาวเอมภิกา    ทองสิงห์ 
19. นางสาวธีรารัตน์    พันธุ์กมลศิลป์ 
20. นางสาวรินรดี    แดงสกุล 
21. นายรัชพล     รัตนมณี 
22. นายอุณาโลม    จัดการ 
23. นายกิตติวินท์    โมฬี 
24. นางสาวนิชาภัทร    ชั่งคง 
25. นางสาวอาจารี    ขอนทอง 
26. นางสาวสิริกร    วรรณบวร 
27. นางสาวปัญจภรณ์    แผ่พุ่มทรัพย์ 
28. นายปิติภูมิ     อาชาปราโมทย์ 
29. นางสาวปลายฟ้า    เพียรอดวงษ์ 
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30. นางสาวณัฐชา    นิสัญตา 
 

12. ทุนเรียนดี ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
(จ านวน 30 ทุนๆ ละ 3,500 บาท) 

1. นายจักรพันธ์    กาญจนพัฒน์ 
2. นายธรณ์ธันย์    สุโกสิ 
3. นางสาวผไทมาศ    สะพานใหญ่ 
4. นางสาวพรรณวดี    พลเมือง 
5. นายอิสริยยศ    สวัสดิบุตร 
6. นางสาวสรวงภัสสร   ดวงมาลย์ 
7. นางสาวธารทิพย์    เครือธิ 
8. นายรวีโรจน์    จิรดิลก 
9. นางสาวพิริยาภรณ์    พรมสุวรรณ์ 
10. นางสาวญาณิศา    เจริญสุข 
11. นางสาววนฤมล    บุรีรัตน์ 
12. นางสาวพรรณธิภา    ธิป้อ 
13. นายวิศรุต     วรรณา 
14. นางสาวมุนินทร์    ขันธ์บุญ 
15. นางสาววรวลัญช์    สายขุน 
16. นางสาวขนิษฐา    สุวรรณโค 
17. นางสาวณัฐกมล    ศรีเสมอ 
18. นางสาวนิชา    บูรณ์เจริญ 
19. นายวรินทร     แสงค า 
20. นายนิติภูมิ     กุลทิพย์ 
21. นายพิสิฐ     จันทร์ค า 
22. นางสาวชญาดา    จันทร์อ่อน 
23. นายเจษฎา     หุ่นดี 
24. นางสาวชนัญญา    นิยมรักษ์ 
25. นางสาวสิริกร    ขันติชนะบวร 
26. นางสาวณัฐกมล    งามข า 
27. นางสาวชุติรัตน์    เชยจิตร์ 
28. นางสาวภัทรพร    มเหศักดิ์ 
29. นายเศรษฐสิทธิ์    ศิริปุณย์ 
30. นางสาวธารธนธรณ์   โพธิ์พันธ์ 

 
13. ทุนเรียนดี อุดมศึกษา 
 (จ านวน 100 ทุนๆ ละ 4,500 บาท ) 
1. นางสาวชุติมา    อุดมมาลี 
2. นายวัฒนะ     สุพล 

3. นายรชต     พรหมราช 
4. นางสาวปภาดา    พงษ์สมบูรณ์ 
5. นางสาวศิริรัญญา    แก้วมงคล 
6. นางสาวนงนภัส    คุณเดช 
7. นางสาวชญาดา    ยมฤทธิ์ 
8. นายจอมพล     เลาหภักดี 
9. นายชานน     เดชกล้า 
10. นางสาวพัชรดา    ธวัชชัย 
11. นางสาวก าไลมาศ    อินทรครรชิต 
12. นางสาวชุติมณฑน์    พงษ์ศิริ 
13. นางสาวสิรภัทร    กิติกุล 
14. นางสาวพิชาภา    จั่นนิธิกุล 
15. นางสาวอนัญะตา    ชัยชุมพล 
16. นางสาวจอมพักตร์    นิ่มปฏิพัทธ์พงศ์ 
17. นางสาวเบญจมาภรณ์   อักษรเสือ 
18. นางสาวสิรีรัศมิ์    ธรรมสาส์น 
19. นางสาวกัญฐณีญมาศ   จันทร์ภักดี 
20. นายชาติสิริ     กุลมาตย์ 
21. นางสาวปฤณฏา    กบรัตน์ตติวงษา 
22. นางสาวจุฬาลักษณ์   ทุมาภา 
23. นางสาวพิมพ์ชนก     ชมศรี 
24. นายภูดินันท์    ศรีหานาม 
25. นางสาวภูษชญา    อุ่นเรือน 
26. นางสาวลลิกานต์    เจิมจ ารูญ 
27. นางสาวณัชชา    พวงจันทร์ 
28. นางสาวณรชนก    เรียนชอบ 
29. นางสาวนภัสสร    ลมเมฆ 
30. นางสาวลลิสา    โศภาพิชญากุล 
31. นางสาวรุจีรัตน์    จอมเกาะ 
32. นางสาวพรหมพร    ศรีสวัสดิ์ 
33. นายเนติธร     ขันธสิทธิ์ 
34. นางสาวดวงกมล    ชนประชา 
35. นางสาวภัทรานิษฐ์    พุทธิจุณ 
36. นายยศภัทร์     ฤาชัยสา 
37. นางสาวสุกัญญา    แสงเสวก 
38. นางสาวคณัญญา    เหล่าจันดา 
39. นางสาวชุติมณฑน์    พวงเงิน 
40. นางสาววิฑิตา    โอชวิช 
41. นางสาวจิราวรรณ    จาตูม 
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42. นางสาวพศินา    ขวัญอ่อน 
43. นางสาวอารี     ธนะภูมิชัย 
44. นายภาสวิชญ์    โล่ห์ค า 
45. นายธนพล     แก้วศรีนวม 
46. นางสาวลักษณาพร   ปลายชัยภูมิ 
47. นางสาววรรษิดา    ผิวทอง 
48. นายวินัชภัทร    เปี่ยมเจียก 
49. นางสาวปัณณธร    ค าไทรแก้ว 
50. นางสาววิศรุตา    แก้วบริวงษ์ 
51. นายสวัสดิ์ชัย    ปานน้อย 
52. นางสาวกฤติญา    อุบลวัฒน์ 
53. นางสาวพรไพลิน    วังคีรี 
54. นางสาวอณุภา    เมาะราษี 
55. นางสาวพลอยไพลิน   สุดใจ 
56. นายคณวัฒน์    กลิ่นสุคนธ์ 
57. นางสาวกลัยารัตน์    สมคะเณย์ 
58. นายปุญญพัฒน์    จันทร์ละมูล 
59. นางสาวพิมพ์ชนก    โพธิสุวรรณ 
60. นายกฤษฎา     ศรีธาตุ 
61. นางสาวธีรตา    มั่นคง 
62. นางสาวสุภัสสร    แจ่มใส 
63. นายศิกวัส     รัตนบุรี 
64. นางสาวนิชาภา    จันทร์พวง 
65. นางสาวขวัญฤทัย    บุญทวี 
66. นางสาวณัฐณิชา    ชอบกล้า 
67. นางสาวกนกกร    ทิพวัตร 
68. นางสาวศศิวิภา    เสนะวีณิน 
69. นางสาวกนกรักษ์    บ ารุงราษฎร์ 
70. นายสธน     พรหมเสก 
71. นายสัจจพล     สมร่าง 
72. นางสาวคติยา    ขวัญศรี 
73. นางสาวปิยะพร    แสงสุข 
74. นายพิสิฐพงศ์    ศิริวงศ์ถวัลย์ 
75. นายภูนเรศ     บุรีรักษ์ 
76. นางสาวกานต์สินี    อ่วมทับ 
77. นางสาวช่อทิพ    ปี่ทอง 
78. นางสาวจุฬาลักษณ์   กิ่งจันทร์ 
79. นางสาวพิมลพรรณ   มาไว 
80. นางสาวศุภรดา    ไชยบัวแก้ว 

81. นายธัญทวี     ศรีโตกลิ่น 
82. นางสาวภัณฑิรา    มั่นสัมฤทธิ์ 
83. นายณภัทร์     สินศุข 
84. นายวรกานต์    สนสร้อย 
85. นางสาวณัฐวดี    กลั่นก าเนิด 
86. นายชญานิน    พิมพา 
87. นายปัณณวิชญ์    บุญทวี 
88. นางสาวปุญญิศา    พัฒนสุวรรณ 
89. นางสาวนฤภร    สุขสถิตย์ 
90. นางสาวสุภชา    น้อยท า 
91. นางสาวภัคจิรา    พูลทวีป 
92. นางสาวปาดวาด    จินตเสถียร 
93. นายต้นธรรม์    ศรีสุโพธิ์ 
94. นางสาวรัฐนันท์    จันทรา 
95. นางสาวพรพรหม    กล้าวิกย์กรรม 
96. นางสาวรามาวดี    ศรีรักษา 
97. นางสาวจารุวรรณา   เรืองโรจน์ 
98. นางสาวธีรนาฎ    เดชปรีชากุล 
99. นางสาวกรชนก    ศรีวิมล 
100. นางสาวอรไพลิน    ยามาแล 

 
14. ทุนส่งเสริม  ระดับประถมศึกษาปีท่ี 1 
 (จ านวน 24 ทุนๆ ละ 2,000 บาท) 
1. เด็กหญิงมัลยเรศ    สอาดเอ่ียม 
2. เด็กหญิงอนัญญา    สกุลรัตนภักดี 
3. เด็กหญิงณหทัย    กลิ่นหอม 
4. เด็กชายกษิดิน    โพธิ์ชนะพันธุ์ 
5. เด็กชายกิตติวินท์    ร่มรื่น 
6. เด็กหญิงณัฐฐิญา    ศิริเพ่ิมพูลชัย 
7. เด็กชายจอมพล    ประกาสิทธิ์ 
8. เด็กหญิงนันท์นภัส    สุภาพ 
9. เด็กชายทยากร    จารุฑีฆัมพร 
10. เด็กชายชวิศ    รุ่งรัศมีวิริยะ 
11. เด็กหญิงธัญชนก    แก้วมะหิต 
12. เด็กชายนนท์รวิค    อุ่นใจ 
13. เด็กหญิงณมน    อินทร์ใหม่ 
14. เด็กหญิงปัณณภัสร์    จิระราศีพงศ์ 
15. เด็กชายวิวินท์    เกิดเสวียด 
16. เด็กชายภาวิธ    อามาตมุลตรี 
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17. เด็กหญิงกมลวรรธน์   จันทะลุน 
18. เด็กชายธนกร    พงษ์จีน 
19. เด็กชายวัชรพล    เรืองเพชร 
20. เด็กชายกฤษฎิคุณ    เผือกรอด 
21. เด็กชายชัชชาติ    จวงสอน 
22. เด็กชายเดชกร    วรโชต ิ
23. เด็กหญิงนิษฐากร    มะโดด 
24. เด็กหญิงชัญญานุช    เรือนจันทร์ 
 
15. ทุนส่งเสริม ระดับประถมศึกษาปีท่ี 2 
 (จ านวน 19 ทุนๆ ละ 2,000 บาท) 
1. เด็กชายกิตินัทธ์    เสมาเพชร 
2. เด็กชายพลาธิป    วงษ์แหวน 
3. เด็กหญิงรฐมณ    สันทัด 
4. เด็กชายปกป้อง    แก้วประเสริฐ 
5. เด็กชายวิชญะ    ดงเรืองศรี 
6. เด็กชายอัครวินท์    จันทร์เสถียร 
7. เด็กหญิงวิชิรตา    เนติวิจิตร 
8. เด็กหญิงจันทรรัตน์   พ่ึงโพธิ์ทอง 
9. เด็กหญิงชญาณี    มุขสาร 
10. เด็กหญิงบุญญฤทธิ์    เพชรอุทัย 
11. เด็กหญิงพรรณวรท   ธาราเกล้า 
12. เด็กหญิงกฤติมา    ไชยสีดา 
13. เด็กหญิงณัทธมนต์    มาทัพ 
14. เด็กหญิงศรัชชญา    สีค ามี 
15. เด็กชายณชกร    เกิดล าเจียก 
16. เด็กชายปิยะณัฐ    หนูเอียด 
17. เด็กหญิงบวรลักษณ์   รู้รักษา 
18. เด็กชายพุฒิภัทร    จงรักษ์ 
19. เด็กชายจิรายุ    กรุณาดวงจิตร 
 
16. ทุนส่งเสริม ระดับประถมศึกษาปีท่ี 3  
 (จ านวน 40 ทุนๆ ละ 2,000 บาท) 
1. เด็กชายธนาธิป    นาคแสง 
2. เด็กหญิงธัญชนก    เจษฎาจินดานุช 
3. เด็กชายตฤณจร    อ่อนจินลี 
4. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์   สุวัชรโชคชัย 
5. เด็กชายปาณชัย    หาญมนตรี 
6. เด็กหญิงศตพร    เจริญธรรม 

7. เด็กชายก้องเกียรติ    กิ่งสามี 
8. เด็กหญิงวรัญญา    โลภภูเขียว 
9. เด็กชายตีรณสิญจน์   ทรัพย์สุเมธ 
10. เด็กหญิงศิรินภา    เดชอรัญ 
11. เด็กชายอาชชวินท์    เภรีภาส 
12. เด็กชายทัดเทพ    ทองมี 
13. เด็กชายพัทธนันท์    ปานแก้ว 
14. เด็กหญิงพศกานต์    พรหมเกตุ 
15. เด็กชายปณิธาน    โพธิสอน 
16. เด็กหญิงธัญพิชชา    เพชรทอง 
17. เด็กชายอัศม์เดช    ประมูล 
18. เด็กหญิงอิงฟ้า    โมศิริ 
19. เด็กหญิงตัสนีม    ดานิง 
20. เด็กหญิงศิวะพร    สวาสดิ์นา 
21. เด็กหญิงภัทรมล    สีเหลือง 
22. เด็กหญิงพิชญา    ท าลานดี 
23. เด็กหญิงภิญญดา    เมืองมูลชัย 
24. เด็กชายณภัทร    วิทยาขจรศาสตร์ 
25. เด็กหญิงจันทรรัตน์   ถนอมชีพ 
26. เด็กชายรัฐณรงค์    สาคร 
27. เด็กหญิงวรัญรัตน์    นิยมสุข 
28. เด็กชายธนกร    ปัญญา 
29. เด็กหญิงก่ิงฟ้า    อิสสระโชติ 
30. เด็กชายฐิติภัทร    พันธุ์ใย 
31. เด็กหญิงณัฐพร    ปุยภิรมย์ 
32. เด็กชายภัทรกร    พยอมหวล 
33. เด็กชายอาทิวรา    ศรีสงค์ 
34. เด็กหญิงนรัณย์ภัทร์   หอมนวพล 
35. เด็กชายก้องกิดากร   ไชยชาญร า 
36. เด็กหญิงกิติญาดา    จูมัจฉะ 
37. เด็กหญิงณิชกมล    จันทาจังหรีด 
38. เด็กชายสิรภพ    แสงพรหม 
39. เด็กชายปณิธาน    จันทร์มา 
40. เด็กหญิงปาณระพี    บัวหนุ 
 
17. ทุนส่งเสริม  ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
 (จ านวน 41 ทุนๆ ละ 2,000 บาท) 
1. เด็กหญิงบุญรักษา    พิลาน้อย 
2. เด็กหญิงโพธิวรรณ    ทิศกระโทก 
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3. เด็กหญิงณัฐภัสสร    ทับทอง 
4. เด็กหญิงนันทิยา    ค าภักดี 
5. เด็กชายณวุฒิ     ดิสกะประกาย 
6. เด็กหญิงพิชญพัชร์    ฟังประเสริฐกุล 
7. เด็กชายวชิรวิชญ์    เจริญศิลป์ 
8. เด็กชายเตชินท์    ประจักษ์โก 
9. เด็กหญิงพิมพ์ปรียา    ศรีส้มป่อย 
10. เด็กชายชนพัฒน์    สุ่มมาตย์ 
11. เด็กชายอิสสระ    อดุลประเสริฐสุข 
12. เด็กชายชาญณรงค์    น้อยค าพวง 
13. เด็กชายศรัณยภัทร    ศรีชัย 
14. เด็กหญิงณฐมน    เสริฐกระโทก 
15. เด็กหญิงพิรญาณ์    เชื้อพรวน 
16. เด็กชายปุญฉัตร    พันสิ้ว 
17. เด็กหญิงลภัสรดา    จั่นเขียว 
18. เด็กหญิงไอยวริญทร์    เหล่ามีผล 
19. เด็กหญิงกัญญพัชร    ทองค า 
20. เด็กหญิงตระการตา    ข ามา 
21. เด็กชายภานุวัชร์    ชัชวาลย ์
22. เด็กหญิงศิริณญาภรณ์   ธัญญาหาร 
23. เด็กชายปฐพี     สีนวลแก้ว 
24. เด็กหญิงณัฐกฤตา    ศรีเมือง 
25. เด็กหญิงกัญญาณัฏฐ์    วงศ์กัลยา 
26. เด็กหญิงสุพิชฌาย์    กลิ่นจันทร์ 
27. เด็กหญิงพิธฐญาพร    กงพาน 
28. เด็กชายกฤตเมธ    เทียมญาติ 
29. เด็กชายกฤษณะกันต์    เหมศักดา 
30. เด็กหญิงญาณิศา    ค าก่ิง 
31. เด็กหญิงพิมลวรรณ    สริมา 
32. เด็กชายทิวากร    ค าโท 
33. เด็กชายปัณณธร    ภูพานทอง 
34. เด็กชายนพวิชญ์    วิลัย 
35. เด็กชายวิริทธิ์พล    อัครนพหงส์ 
36. เด็กชายบดินทร์    ปะกะสงคราม 
37. เด็กหญิงพนิตย์พัชร์    สืบเสระ 
38. เด็กหญิงวรัชญา    พงษ์สุระ 
39. เด็กชายกิตติศักดิ์    กระพันธ์เขียว 
40. เด็กชายก้องกิตดากร    นิลคง 
41. เด็กหญิงลภัสรดา    ไชยมงคล 

18. ทุนส่งเสริม  ระดับประถมศึกษาปีท่ี 5 
 (จ านวน 51 ทุนๆ ละ 2,000 บาท) 

1. เด็กชายเชฏฐพงค์    จันทร์ส าโรง 
2. เด็กหญิงสิตางศุ์    บุญนามประเสริฐ 
3. เด็กหญิงเบญจพร    สิทธิปรุ 
4. เด็กชายธนพัต    ทานิสุทธิ์ 
5. เด็กหญิงจิรัชญา    บุญส่ง 
6. เด็กชายณรงค์พนธ์    เคนบุปผา 
7. เด็กชายกวี     ฉลองโพธิ์ 
8. เด็กชายรชต    ทองโสภณ 
9. เด็กหญิงเมษญา    ทับทิมจีน 
10. เด็กหญิงวนิดา    แย้มสมุทร 
11. เด็กหญิงภิญญาพัชร์   ประสงค์สันติกุล 
12. เด็กหญิงพิมพิศา    ทองพลับ 
13. เด็กชายธนกฤต    ขุ่ยเสนาะ 
14. เด็กหญิงธีราพร    ทุมกิจจะ 
15. เด็กชายเตชินสร์    หาญพล 
16. เด็กชายปัณณศักดิ์    ใจแสน 
17. เด็กชายกวิน    จันทร์ทรัพย์กา 
18. เด็กชายธัญพิสิษฐ์    ภูแซมแสง 
19. เด็กหญิงวัฒนันต์    เวชนุเคราะห์ 
20. เด็กหญิงธัญญ์รวี    สีก่ า 
21. เด็กชายขรพรรษ    บัวสุข 
22. เด็กชายภัทรภูมิ    โสสูงเนิน 
23. เด็กหญิงวรัญญา    สุขชู 
24. เด็กชายพิชยะ    แสนสอาด 
25. เด็กหญิงธัญญ์วรัตน์   คะรานรัมย์ 
26. เด็กชายพศิน    ศรีหิรัญ 
27. เด็กหญิงทัศรัฐ    กรณวงศ์ 
28. เด็กหญิงภิญญาพัชญ์   สาไชยันต์ 
29. เด็กหญิงฑิณัญญา    แน่นชารี 
30. เด็กหญิงณัฎฐณิชา    ชูเกียรติสกุล 
31. เด็กหญิงจิดาภา    โชคกิจการ 
32. เด็กชายภทรนนท์    แสนตัน 
33. เด็กชายชโวทัย    นวลลออง 
34. เด็กชายจิรภัทร    สนสุวรรณ 
35. เด็กหญิงสุกัญญา    ข้องนอก 
36. เด็กชายพีรพัฒน์    ล าสา 
37. เด็กชายศุภณัฎฐ์    ภักดีสาร 
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38. เด็กชายอภินันท์    สว่างโคกกรวด 
39. เด็กหญิงชนาภา    มีคุณ 
40. เด็กหญิงศิรญา    หรบรรณ 
41. เด็กหญิงอภิชญา    แสงเดือน 
42. เด็กหญิงปัณณพร    อุ่นติ๊บ 
43. เด็กหญิงสุชาดา    ศิริแข็ง 
44. เด็กชายธรรมรัตน์    โพพิทัก 
45. เด็กชายพรเทพ    เทพนอก 
46. เด็กหญิงปีย์วรา    ปรุงเรณู 
47. เด็กชายปวรุตม์    เอกวิริยะพงศ์ 
48. เด็กหญิงณิชากร    มีความดี 
49. เด็กชายภูริภัทร    เปล่งวิทยา 
50. เด็กหญิงชนิดาภา    แขวงภูเขียว 
51. เด็กหญิงนิชานาถ    พลสินธุ์ 
 
19. ทุนส่งเสริม ระดับประถมศึกษาปีท่ี 6 

 (จ านวน 42 ทุนๆ ละ 3,000 บาท) 
1. เด็กชายสุทธิพงศ์    เปรมปรีดิ์ 
2. เด็กหญิงณัฐธิดา    กลิ่นหอม 
3. เด็กชายวิริยะ    กรรณ์เผือก 
4. เด็กชายวีรพล    หิตะรักษ์ 
5. เด็กชายบุณยกร    ชินสงคราม 
6. เด็กชายรัฐศาสตร์    ปุราชะกา 
7. เด็กชายเขตแดน    นนท์ตา 
8. เด็กหญิงบุริมศิริ    เกษกิจ 
9. เด็กหญิงสุกฤชภา    สุภกิจณธี 
10. เด็กชายณัฐสิทธิ์    ท้วมจันทร์ 
11. เด็กหญิงพิชชากร    แฉล้มไธสง 
12. เด็กหญิงพิมพ์วิไล    จินดาเสถียร 
13. เด็กหญิงนลิศา    ภิญโญศรี 
14. เด็กหญิงศิรภัสสร    เกตุพิมล 
15. เด็กชายรภัทกร    กันสุมาโส 
16. เด็กหญิงพาทินธิดา   เกตุวราภรณ์ 
17. เด็กชายทินภัทร    ข านวม 
18. เด็กหญิงแพรมาลา    สิกขะ 
19. เด็กหญิงชมพูนุช    ศรีคลัง 
20. เด็กหญิงสิริยากร    หอมชะเอม 
21. เด็กหญิงเบญญารัตน์   จงกลาง 
22. เด็กหญิงปัณณวัชร์    จิระราศีพงศ์ 
23. เด็กชายก้องภพ    แสนค าวินิจ 

24. เด็กหญิงจิรัษฎา    ปิดฝ้าย 
25. เด็กหญิงชนิกานต์    ห้วยหงษ์ทอง 
26. เด็กชายรัชชานนท์    อุปฮาต 
27. เด็กหญิงชยุตรา    วัยโพธิ์ 
28. เด็กชายณัชคุณ    บุญมีพิพิธ 
29. เด็กชายศิวะพศฐ์    เผ่าเพ็ง 
30. เด็กชายณัชภพ    ปลั่งกลาง 
31. เด็กหญิงณภัทร์    คชหิรัญ 
32. เด็กหญิงปภาวรินทร์   ภูเครือ 
33. เด็กชายฐิติ     มาฆทาน 
34. เด็กหญิงสิรยากร    นาคทิพย์ 
35. เด็กชายธนัช    บูระพา 
36. เด็กชายศตวรรษ    สายจีน 
37. เด็กหญิงเปรมญาดา   อร่ามศักดิ์ 
38. เด็กชายอานนท์    ไชยพิเดช 
39. เด็กชายชยุตพล    ภูฆัง 
40. เด็กหญิงธมนวรรณ   พิณสาย 
41. เด็กหญิงกรกนก    กลยาณีย์ 
42. เด็กชายธเนศพล    แสงขาว 
 
20. ทุนส่งเสริม ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 (จ านวน 42 ทุนๆ ละ 3,000 บาท) 
1. เด็กชายผไทเทพ    รัตน์เจริญ 
2. เด็กชายกิตติธร    รอดสุวรรณ 
3. เด็กหญิงอภิชญา    ฤทธาเจริญกูล 
4. เด็กหญิงศิรินาฎ    นาถมทอง 
5. เด็กหญิงชนิดาภา    วิเชียรชม 
6. เด็กหญิงพลอยพรรณ   ติแก้ว 
7. เด็กหญิงฉัตรณิชา    ฉิมมณี 
8. เด็กหญิงฐิติกานต์    ไชยสาร 
9. เด็กหญิงพัชริดา    แดนระเบียบ 
10. เด็กชายธีร์ธาวิน    ธุระธรรม 
11. เด็กชายปัญจนาสย์    ศรีสะอาด 
12. เด็กชายรังสิวุฒิ    หมั่นผดุง 
13. เด็กหญิงกัณฐ์ณณัฐ   เทพประดิษฐ์ 
14. เด็กหญิงธรรมมาตา   นามมนตรี 
15. เด็กชายณฐกร    วัชรเรืองรัตน์ 
16. เด็กหญิงจันทกานต์   ขัตติ 
17. เด็กชายศิรสิทธิ์    สุวรรณศรี 
18. เด็กชายชยพล    รัตนพลที 
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19. เด็กชายตะวัน    จันทสิงห์ 
20. เด็กหญิงพรปวีย์    เผ่าดี 
21. เด็กหญิงกนกนุช    นพเก้า 
22. เด็กชายก้องภพ    พรหนอง 
23. เด็กหญิงอิสริยา    รักศิลป์ 
24. เด็กชายคุณภาพ    นิลสิงขรณ์ 
25. เด็กชายภูวิศ    เพ็จเซ่ง 
26. เด็กชายณัฐกิตติ์    ธรรมจา 
27. เด็กชายวรวัชร    พิกุลงาม 
28. เด็กชายรังสิมันตุ์    พิมพ์เสนา 
29. เด็กหญิงฐิติภา    ศรีมงคล 
30. เด็กชายดนุวัศ    หิดาวรรณ 
31. เด็กหญิงปุณญาดา    จูฑังคะ 
32. เด็กหญิงพุฒิพร    พฤฒิจิระวงศ์ 
33. เด็กชายศิลาปกรณ์    เกิดนก 
34. เด็กชายศุภกิตต์    สุภาพชน 
35. เด็กหญิงสิรินดา    ทองพูล 
36. เด็กหญิงไปรยา    บุญเรือง 
37. เด็กชายวชิรวิชญ์    สกิจฤทธิ์บุญมา 
38. เด็กชายวิศรุต    ปัดภัย 
39. เด็กชายโสฬส    สังฆะโร 
40. เด็กหญิงปภาวรินทร์   สานะพันธ์ 
41. เด็กหญิงปูริดา    พรแก้วศรี 
42. เด็กหญิงณัฐธยาน์    แต่แดงเพ็ชร์ 
43. เด็กชายธนัชชา    กาฬภักดี 
 
21. ทุนส่งเสริม  ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 2  
 (จ านวน 56 ทุนๆ ละ 3,000 บาท) 
1. เด็กชายปัณณพัฒน์   ภาณุทัต 
2. เด็กชายธีรศานต์    พรายพรรณ 
3. เด็กหญิงนราพร    ศรีกอง 
4. เด็กชายธนากร    บุญนาค 
5. เด็กหญิงจิรัชญา    ทบมาตร 
6. เด็กหญิงนริสรา    พิลาศาสตร์ 
7. เด็กชายพีรวุฒิ    สุขะ 
8. เด็กหญิงพัตรุ์ชญา    มาท้วม 
9. เด็กชายพลกฤต    จารัตน์ 
10. เด็กชายภูวดล    ศาสตร์กลาง 
11. เด็กชายจิรพัฒน์    ปากเสนาะ 

12. เด็กชายอิทธิพล    นนยะโส 
13. เด็กหญิงพัชรธิดา    อินทรท านา 
14. เด็กหญิงรมิดา    ศรีสงค์ 
15. เด็กชายธนกฤต    ตาชูชาติ 
16. เด็กหญิงณัฐธภา    ตั้งทัพพ์ปภา 
17. เด็กชายภูวนัตถ์    มณีเลิศ 
18. เด็กชายอภิวัชร์    สุขะเต 
19. เด็กหญิงวินท์นิศา    ธนเวชไพบูลย์ 
20. เด็กหญิงสุนันทา    แสงดี 
21. เด็กชายชวัชร์ชัย    แก้วตานิธิรัชต์ 
22. เด็กชายชัยพัทธ์    มะโน 
23. เด็กหญิงสุดารัตน์    สุพัฒสร 
24. เด็กชายธนกฤต    สุขส าราญ 
25. เด็กชายศาสตร์ศิลป์   ขวัญรอด 
26. เด็กชายปคุณ    สร้อยเพ็ชร 
27. เด็กชายพิรภพ    ขวัญค า 
28. เด็กชายนภัทร    น้อยเอ่ียม 
29. เด็กชายณัฐดนัย    เผดิม 
30. เด็กหญิงกวิสรา     ธรรมสกุล 
31. เด็กหญิงวิภาดา    น้ าแก้ว 
32. เด็กชายกวินภพ    เหมือนสุวรรณ์ 
33. เด็กหญิงปภาวรินทร์   อร่ามศรี 
34. เด็กหญิงณัฏฐณิชชา   เรืองศิลป์ 
35. เด็กหญิงศศิวิมล    แสงโทโพธิ์ 
36. เด็กชายปิยะติชา    เข้ทอง 
37. เด็กหญิงศุภิสรา    บุญเฉลียว 
38. เด็กหญิงขวัญแก้ว    นวลนุกูล 
39. เด็กชายอเนชา    อุดม 
40. เด็กหญิงศิริยุภา    กองสอน 
41. เด็กหญิงยศนันท์    ขันเงิน 
42. เด็กชายพิสิษฐ์    อิศรางกูร ณ อยุธยา 
43. เด็กหญิงวณิชชา    ชะเอม 
44. เด็กหญิงอนงค์วรรณ   น้ าใจเย็นฉ่ า 
45. เด็กชายธเนศพล    พันสอน 
46. เด็กหญิงพิชญาภา    ราศรี 
47. เด็กหญิงธนัญญา    โคนกระโทก 
48. เด็กหญิงภัคชาดา    มิตรวงค์ 
49. เด็กชายสุวพัชร    สุวภาพ 
50. เด็กชายอภิสิทธิ์    กลางบุญเรือง 
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51. เด็กหญิงสิริยุพน    ศรีเมือง 
52. เด็กชายปัณณวัฒน์    เถาธรรมพิทักษ์ 
53. เด็กชายนัฐธิภูมิ    พุดแดง 
54. เด็กชายอภิรักษ์    สุวรรณค า 
55. เด็กหญิงณัฐริกา    มณีโชติ 
56. เด็กชายพุทธา    สุชนก 
 
22. ทุนส่งเสริม ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 (จ านวน 66 ทุนๆ ละ 3,000 บาท) 
1. นางสาวปรมาพร    รอดราคี 
2. เด็กหญิงณัฎฐณิชา    สาลี 
3. เด็กชายธนเดช    สุวรรณวงศ์ 
4. นายกนกพล    มั่นศักดิ์ 
5. เด็กหญิงพิชชาภา    ธุระตา 
6. เด็กชายสิทธิกร    เมืองสุข 
7. นายเลิศภพ     ทรัพย์พร้อม 
8. นางสาวพิมญาดา    โพธิ์ศรี 
9. นางสาวอภิสรา    เดชศรี 
10. นางสาวณัฐวรา    ค ามณี 
11. เด็กหญิงวิรัลพัชร    มาชุมแสง 
12. เด็กชายพลาธิป    นนทวงค์ 
13. นางสาวปวันรัตน์    แก้วประเสริฐ 
14. เด็กหญิงสราวลี    ศรีชะฎา 
15. เด็กหญิงสุภาภรณ์    ไทยรัตน์ 
16. นายณปกร     น้อยนาง 
17. นายศิลป์วิจิตร    รุ่งเรือง 
18. เด็กชายพลกฤษณ์    โลตุลิต 
19. นายวงศ์วรัณ    ศรรัตน์ 
20. นายชยาภิวัฒน์    ไกรนาค 
21. นายประภากร    วิเชียร 
22. นางสาววริศรา    ชมภู 
23. นายณัฐพงศ์    ฤทธิ์สมบัติ 
24. นายอัศวิน     จรัสเมธาวิทย์ 
25. นายเจตน์จันทร์    สมตัว 
26. นางสาวพีรยาภา    ผดุงล้อ 
27. นายนนทภูมิ    บุตะเขียว 
28. เด็กหญิงวลัยฬส    ตั้งกรสุวิรัตน์ 
29. เด็กชายธนากร    วิทเวทย์ 
30. เด็กหญิงกนกพิชญ์    ตามสีรัมย์ 
31. นายอัมรินทร์    สุริยะไชย 

32. เด็กชายปรุฬห์    สุขสุศักดิ์ 
33. นางสาวปภัสสร    ค าสุข 
34. เด็กชายธนบูลย์    ไกรพิสิษฐ์ 
35. นายไชยวัฒน์    เขตภัทรพิภพ 
36. นางสาวบุญพิทักษ์    ไกรนรา 
37. นายสรวิชญ์     สินเจริญพิพัฒน์ 
38. เด็กหญิงสุนิสา    แก้วภักดี 
39. นายธีรพิพัชญ์    รัตนวงศ์บวร 
40. นายธรรมรักษ์    อูปค า 
41. เด็กชายอทิวรา    ศรีสวัสดิ์ 
42. นายกิตติภพ    อินท า 
43. นางสาวกรวรรณ    ศุภดิฐโภคิน 
44. นายกิติกร     ภูสีเขียว 
45. เด็กหญิงรุ่งไพลิน    อินทร์จันทร์ 
46. เด็กหญิงขวัญนภัส    ขุนกระโทก 
47. เด็กหญิงณัฐนรี    ทั่งทอง 
48. เด็กชายรัฐศาสตร์    เขียวจันทร์ 
49. นางสาวพิมดาว    ประยูรรัตน์ 
50. เด็กหญิงปิยะวดี    สมทา 
51. นางสาววรัญญา    แก้วตา 
52. นายศุทธิกร     บุตะเขียว 
53. เด็กชายก้องภพ    อภิชาชาญ 
54. เด็กหญิงณิชชาพันร์   กิจมงคลศักดิ์ 
55. เด็กหญิงณฐมน    ศรีเกิด 
56. นางสาวบุญญิสา    ผาริโน 
57. นายพีรวัส     นิลคล้ า 
58. นายพชรพล     เรืองแสง 
59. เด็กชายอรรถนนท์    อานนท์ 
60. เด็กหญิงชยาภรณ์    สังผอม 
61. นางสาวจริยา    เตชะน้อย 
62. นางสาวสุวรรณิษา    ทรงศิลา 
63. เด็กชายชวัลวิทย์    ราชเดิม 
64. นางสาวฌานิศา    คงม่ัน 
65. เด็กชายชาคริต    ทวีไชย 
66. นายพิริยะ     อิสริยสกุลวงศ์ 
 
23. ทุนส่งเสริม ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 
 (จ านวน 75 ทุนๆ ละ 3,000 บาท) 
1. นายศุภเสกข์    เตชะปัญญา 
2. นางสาวพลอยชมพู   นาคธร 
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3. นายกันตพล    โตนดไธสง 
4. นายอารกร     ชินภักดี 
5. นายตรีภพ     สวาย 
6. นางสาวจิรัชยา    โชคก าเนิด 
7. นางสาวศศิประภา    ทิพย์มนตรี 
8. นายธนาธิป     ทอดเสียง 
9. นางสาวสุภัสศรา    ศรีนิล 
10. นางสาวปุญญิสา    มณีช่วง 
11. นายวิญญูชน    แสนรัตน์ 
12. นายวีรภัทร     มหารส 
13. นางสาวธัญญเธียร    เจียรวิวัฒนวงศ์ 
14. นางสาวสิวาภรณ์    อัปกาญจน์ 
15. นายนวพล     จินดาวัลย์ 
16. นายธนายุทธ    ขันทะชา 
17. นายวชิรศักดิ์    เพชรปานกัน 
18. นายธนพจน์    เฉลิมพันธ์ 
19. นางสาวธนัญชนก    แก้วกลม 
20. นางสาวศุภาพิชญ์    แสงเอียด 
21. นายภูริช     ธรารักษ์ 
22. นายกันธีร์ภพ    บุญส่ง 
23. นางสาวมนัสนันท์    อัศวพรไพบูลย์ 
24. นางสาวปัณฑิตา    สุวรรณรังษี 
25. นางสาวทักษพร    ล้วนโค 
26. นางสาวทรัพย์ทวี    สีโทนน้อย 
27. นายกันตวรรธน์    อรุณฉาย 
28. นางสาวศศิประภา    จงเจตร 
29. นางสาวข้าวขวัญ    ไข่ทา 
30. นางสาวธันยพร    สายสี 
31. นางสาวธัญจิรา    ทัดก่ิง 
32. นางสาวรัตนประกาย   จุ้ยศิริ 
33. นางสาวธัญจิรา    ฝอยสระน้อย 
34. นายณภัทร     จุลกะเศียร 
35. นายนภสินธุ์     แพทย์เพียร 
36. นางสาวปิยะธิดา    วงศ์วาน 
37. นางสาวชนิญา    แสนค าภา 
38. นางสาวฉัตญาดา    สุแพง 
39. นางสาวสาริศา    วงค์ชมภู 
40. นายภัคพงศ์     โพทะมาตย์ 
41. นายชญกรธ์     บุญส่ง 

42. นางสาวอรนลิน    เจริญใหญ่ 
43. นายสุกฤษฏิ์    ดาลจาวัล 
44. นายเมธี     ปู่หลังก่ า 
45. นางสาวธันวา    กายชัยภูมิ 
46. นางสาวปุณณิศา    ศรีทะวงศ์ 
47. นายพลัฏฐ์ณัฐ    ศานติพงศ์ 
48. นายภูธนิศร์     วิมนต์ทรง 
49. นางสาวชญานิน    พุ่มห้วยรอบ 
50. นางสาวชนิสรา    หิตายะโส 
51. นางสาวสุดธิดา    นาคเสน 
52. นางสาวพัทธนันท์    มีศิลป์ 
53. นางสาวณัฏฐนันท์    รุ่นสูงเนิน 
54. นางสาวขนิกานต์    อ่อนโคกสูง 
55. นางสาวพิยะดา    พันธุ์กระโทก 
56. นางสาวฟ้าฉาย    ภรณ์พงศภัค 
57. นายณัฐสิทธิ์    ศรีผาวงศ์ 
58. นางสาวนิชาพัฒน์    ล าดับ 
59. นางสาวนุตประวีณ์    บรรณกิจ 
60. นางสาวจิดาภา    สุขขัง 
61. นางสาวสมัชญา    ประพาสมณเฑียร 
62. นายเจษฎากร    พรมมา 
63. นางสาวญาณิศา    คชเดช 
64. นางสาวปานไพลิน    ชามทอง 
65. นางสาวสิรภัทร    บุญช่วย 
66. นายชัยชนก     อ่อนพุทธา 
67. นางสาวฐิติรัตน์    อินทิรานนท์ 
68. นางสาวปัณฑิตา    อุปัญ 
69. นายคัดนานนท์    หุ่นทอง 
70. นายภูมิรพี     วายุระกุล 
71. นายก าแพง     เดชะศิริพงษ์ 
72. นายชนุดม     ประดับ 
73. นางสาวถาวรีย์    อาจหาญ 
74. นายสุวีร์อัศม์    อักษรกริช 
75. นายพิสิษฐ์     โกษา 
 
24. ทุนส่งเสริม  ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
 (จ านวน 68 ทุนๆ ละ 3,000 บาท) 
1. นางสาวนภาภัทร    ยิ้มละมัย 
2. นางสาววรรณกานต์   ศิริปัญจนะ 
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3. นางสาวปณิดา    ดีธงไชย 
4. นายธัชนนท์     กมลตรี 
5. นางสาวอารดา    ศรีภา 
6. นายพัชรวิทย์    สนจิตร์ 
7. นายกิตติวัฒน์    ค าชมภู 
8. นายณภัทร     แดงบาง 
9. นางสาวพิชามญชุ์    เภาโพนงาม 
10. นางสาวชญานิศวร์    โฆษิรุ่งวรวัฒน์ 
11. นายสุทธินันท์    สุทธิแก้ว 
12. นางสาวพิชามญชุ์    มณฑา 
13. นางสาววิภาดา    อริยเมธปรีชา 
14. นางสาวกัลยรัตน์    จันพวง 
15. นายวีระณัฐ     ศิลาขาว 
16. นายปรุฬห์ภัค    กุศโร 
17. นายสหรัฐ     พรหมดี 
18. นางสาวฉัตรชมพู    ประสพธัญญา 
19. นางสาววธัญญา    สมศรี 
20. นายนิติรัฐ     วงค์อินอยู่ 
21. นางสาวสิราวรรณ    ใจค า 
22. นางสาวจิดาภา    รักด า 
23. นายพิรชัช     เทียมทัน 
24. นายนันทธิวรรธน์    ธรรมวิเศษ 
25. นางสาวสิรีรัศมิ์    คุนาริยานุภากูล 
26. นายฉัตรมงคล    รุ่งเรือง 
27. นายภูมิพิทักษ์    ข าเกิด 
28. นายฐปนกุล     หาแก้ว 
29. นายกิติศักดิ์     หนูพุก 
30. นางสาวธัญญาณิฎช์   อุตะปะละ 
31. นางสาวสาวรี    อยู่แพ 
32. นายทรงฤทธิ์    เสือจ าศิล 
33. นายเด่นดนัย    ศรีราช 
34. นายศักดิธัช     เปาะทองค า 
35. นางสาวอัชชาพร    ค าด้วง 
36. นายพีรณัฐ     สารไธสง 
37. นายกิตติธัช     นุชเนื่อง 
38. นางสาวณัฐธิดา    จูมจี 
39. นางสาวศรัณยา    หอศิวาลัย 
40. นางสาวจุฑามาศ    สายเนตร 
41. นายอภิวัฒน์    แก้วเกิด 

42. นายชนกันต์    ใจตุ้ย 
43. นางสาวบงกช    คุ้มภัย 
44. นางสาวกัญญาณัฐ    พลูดี 
45. นางสาวณัฏฐณิชา    นารถโสภา 
46. นางสาวพิมพ์บุญ    กานนท์นิธิวงศ์ 
47. นางสาวนวพร    จินดาย้อย 
48. นางสาวพาณิภัค    เจิมจ านงค์ 
49. นายศุภวิชญ์    บุญช่วย 
50. นางสาวสุวภัทร    หาญปัญญา 
51. นางสาวปุณฑรี    หงส์ประภาวงศ์ 
52. นางสาวณัฐิราพร    ทิพยโสธร 
53. นางสาวปุณยนุช    ริดจันทร์ 
54. นายธีรพัฒน์    พุ่มพุทรา 
55. นางสาวปนัชนรีย์    ภู่วิเศษ 
56. นางสาวนทีพร    จันทร์ส่อง 
57. นางสาวธนัญญา    แสงแก้ว 
58. นางสาวพิมพ์พิชชา   มลเลื่อน 
59. นายนภัทร     กรีรัมย์ 
60. นางสาวเบญญาภา    ศรีสุโพธิ์ 
61. นางสาวหทัยการ    งามวงศ์ 
62. นายภานนท์    ชวนรัมย์ 
63. นางสาวปิยะธิดา    สาระการ 
64. นางสาวกฤติยานี    อภิรัตนวงศ์ 
65. นางสาวประภาสิริ    คลังดี 
66. นางสาวณัฐวิภา    วาสนา 
67. นายสรยุทธ     เที่ยงอารมณ์ 
68. นางสาวรมย์รัมภา    วีรธันยวัชร์ 
  
25. ทุนส่งเสริม  ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 6  
 (จ านวน  44 ทุนๆ ละ 3,000 บาท) 
1. นายนพณัฐ     คณาพันธ์ 
2. นายภูศิษฐ์     กิมาวหา 
3. นางสาวธีราพร    พลมณี 
4. นายปุริมปรัชญ์    พลค ามาก 
5. นายวชิรวิทย์    บุญเนตร 
6. นางสาวชนัญธิดา    โพธิ์พัฒน์ 
7. นายวรกมล     วรพันธุ์ 
8. นางสาวรุจิรา    เหล่าคนค้า 
9. นางสาวธันยพร    จิตพิมพ์ 
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10. นายวรพจน์     ภักดีอุธรณ์ 
11. นายกฤตพล     ปะทะโก 
12. นายอนันต์สิทธิ์    พลหล้า 
13. นายธีรฉัตร     เปรียบอภิชัย 
14. นางสาวญาณิกา    สมุทรวานิช 
15. นางสาวอันธิชา    สะเทิงรัมย์ 
16. นายปรเมธ     ธงภักดี 
17. นายสิรวิชญ์     ประเสริฐนอก 
18. นายกันติทัต    กิจโกศล 
19. นางสาวปภาวรินทร์   หล าโต 
20. นายนครินทร์    เห่งพุ่ม 
21. นายสุกฤษฎิ์    ไชยเสนา 
22. นายณัฐพงศ์    โพธิวัฒน์ 
23. นายตรัย     เมฆคะ 
24. นายวรากร     แสนบุญศรี 
25. นายบุญญพัฒน์    พลอยส าอางค์ศรี 
26. นางสาวอริสา    ออมสิน 
27. นางสาวธิติมา    พลตาล 
28. นายณัฐวัฒน์    แก้วมี 
29. นายธิติวุฒิ     ชูมาลี 
30. นายศรัณย์พงษ์    ต้นพงษ์เจริญ 
31. นางสาวมัลรินพ์    สุขจินดาทอง 
32. นายสิรธีร์     มหัทธนวิบูล 
33. นายศิวสิทธิ์     พันธ์ล้วน 
34. นางสาวลักษณพร    กาฬภักดี 
35. นางสาวปภินพิทย์    เศรษฐาพิชญุตม์ 
36. นายสุทธิบดี     สีดา 
37. นายพูนพิพัฒน์    บุญโต 
38. นางสาวเตชินี    ยศพลพิเนต 
39. นางสาวพิมพ์นารา    เกษแก้ว 
40. นางสาวสุวพิชชา    รัตนรักษ์ 
41. นางสาวอิงนภา    ภู่ทอง 
42. นายกฤษกร     เหล็กดี 
43. นายสุกฤษฎิ์    แก้วเจริญรุ่ง 
44. นางสาวปรียาภัทร์    บุญตา 

 
26. ทุนส่งเสริม  ระดับอุดมศึกษา  
 (จ านวน 250 ทุนๆ ละ 4,000 บาท) 
1. นายคุณาวุธ     วังณะยูนุช 

2. นางสาวแพรวา    พุฒตาล 
3. นางสาวภควดี    อมรสุนทรสิริ 
4. นายบรรณวิชญ์    สะมัน 
5. นางสาวภัทราพร    โอฬารภักดี 
6. นางสาวญาณิศา    คชเชนทร์ 
7. นางสาวอรวรา    สายศร 
8. นายณัฐศิพล    วงศ์ปถัมภ์ 
9. นายกันตพงศ์    กรีโส 
10. นางสาวนิภาธร    คาบงูเหลือม 
11. นางสาวทวีพร    พัฒนานุพงษ์ 
12. นายจิรพัฒน์    สุขผล 
13. นายวัชรพงศ์พีระ    บุญสิงห์ 
14. นางสาวพรพิชชา    มั่งมีผล 
15. นายเจษฎา     มีวาสนา 
16. นายตะวันรุ่ง    ปานช้าง 
17. นายศุภกิจ     ด าสอน 
18. นายธรฐิรวิชญ์    จันทร์ชะรา 
19. นายสุริยฉัตร    สายเพ็ชร์ 
20. นายธนรัฐ     พรรณาเหนือ 
21. นางสาวปิยฉัตร    โมฑะกุล 
22. นางสาวชุติมน    ขันทจร 
23. นายฑีนธรม์     รอดสิน 
24. นายศศลักษณ์    จันทร์ผ่องศรี 
25. นางสาวณัฐชนก    แก้วค า 
26. นายเอกชัย     เมฆวัน 
27. นายธ ารงศักดิ์    ธรรมพิทักดิ์ 
28. นายพงศ์รัตน์    สิงห์สูง 
29. นายอินทัช     สุวรรณธานี 
30. นางสาวรินรดา    ศุภธนศักดา 
31. นายธัชพงศ์     อยู่เสือ 
32. นางสาวจิราภัค    จันทะปัญญา 
33. นางสาวอภิชญา    วัจนามัย 
34. นางสาวเมธาพร    เสือป่า 
35. นางสาวณัฐธิดา    ยันทะรักษ์ 
36. นายธนัตถ์     หอมจันทร์ 
37. นางสาวสุพิชญธิดา    รัตนรักษ์ 
38. นางสาวชัญญา    หนูนุ่ม 
39. นางสาวจิรวดี    จันทร์ประโคน 
40. นางสาวเมธาพร    อภิสมัย 
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41. นายสรวีย์     รัตนอาภา 
42. นายวุฒิชัย     ชัยวรรณะ 
43. นางสาวเบญจมาศ    ตันวิรัตน์ 
44. นายเพชรนคร    พรามศาสตร์ 
45. นางสาวดุจดาว    ดีมีวงษ์ 
46. นางสาวพรไพลิน    อินทร์จันทร์ 
47. นายโภคัย     ลาภไพบูลย์พงศ์ 
48. นางสาววริษา    ใจซื่อ 
49. นายสหภูมินทร์    หงษ์โต 
50. นางสาวฐิตาสิรี    ชวะโนทัย 
51. นายนรวิชญ์     วิชาเชิด 
52. นายสกล     เปล่งสงวน 
53. นางสาวทิชากร    สุวรรณศิริ 
54. นางสาวกานต์รวี    จารุธนาวรัตน์ 
55. นางสาวญาณิศา    จิตต์หมั่น 
56. นายเปี่ยมสุข    น้อยพงษ์ 
57. นางสาวลัลดา    ก าหอม 
58. นางสาวปวิตรา    ทะประสพ 
59. นายธนฤทธิ์     เชน 
60. นางสาววรรณวรี    สินธ ุ
61. นายอัครวุฒิ     สุทธไชย 
62. นางสาวปสุตา    ค ามงคล 
63. นางสาวณัฏฐลิกา    แก่นนาค า 
64. นางสาวกชกร    ตันติวิศาล 
65. นางสาวชนิกานต์    พิมพ์จันทร์ 
66. นางสาวขวัญตา    เปรมบ าเรอ 
67. นายเนติพงศ์    ภูผานี 
68. นายชาญรัตน์    กิ่งชา 
69. นางสาวปุริมปรัชญ์    แก้วนพรัตน์ 
70. นายอัษฎายุธ    ปุปผมาศ 
71. นางสาวชนกนาถ    เจริญเรืองทรัพย์ 
72. นางสาวพิมชนก    งามเถ่ือน 
73. นางสาวมณีญา    จงกลแพทย์ 
74. นางสาวชนิกานต์    เจิมจ ารูญ 
75. นายสิรภพ     ค ามูล 
76. นางสาวณัฎฐ์กฤตา    ภูพิลา 
77. นายธนพล     ตัณฑดิลก 
78. นายภูวเมศฐ์    สอนศิริ 
79. นายวัชรยุทธ    เกียรติจรุงพันธ์ 

80. นายธิติ     เงินดิเรก 
81. นางสาวนัฐณิชา    วงษ์จวง 
82. นางสาวพิชญ์ภิญญา   ลารินทา 
83. นายนนทพัทธ์    กันณะ 
84. นางสาวจุฬาลักษณ์   ทักษิณ 
85. นายภูบดี     สิทธินันท์ 
86. นายนพสิทธิ์    ภัทรสันติภูมิ 
87. นายณัฐธีร์     วิรโชติกุลโรจน์ 
88. นางสาวอติกานต์    พิพัฒนสุคนธ์ 
89. นายพัทธนันท์    ธนาอัศวพันธ์ 
90. นางสาวสุพิชญา    ธนาอัศวพันธ์ 
91. นางสาวมนสิชา    ไกรเกตุ 
92. นางสาวพรชนิตว์    ในถิ่น 
93. นางสาววิภาดา    เนตรไธสง 
94. นางสาวสิรินยา    ปิ่นทอง 
95. นางสาวสุตาภัทร    อายุวัฒน์ 
96. นางสาวนภสร    สังขรัตน์ 
97. นายสุรวุธ     บุญยิ่ง 
98. นายชวภณ     ศรีใส 
99. นางสาวจุฬารัตน์    ศรีจันทร์ 
100. นายฉัตรเฉลิม    เฉลิมแสน 
101. นายพิสิษฐ์     บูรณะศักดิ์ไชยศรี 
102. นางสาวปรางค์ธิดา    จันทกุมมาร 
103. นายยศกร     โคตรภูธร 
104. นายธัชพล     บุตยะรัตน์ 
105. นายพีรวิชญ์    หนูประสิทธิ์ 
106. นางสาวณัฐริดา    เพียรแย้ม 
107. นายฐิติกร     ควรค าคง 
108. นางสาวพิมใจ    นุชเพนียด 
109. นายภูวนัตถ์     เฮมสะมัน 
110. นายธันยบูรณ์    อ่ าผ่อง 
111. นายภูมิไผท     เหมมาชูเกียรติกุล 
112. นางสาวแพรธิดา    จีนเมือง 
113. นางสาวณัฐธีรยา    ทองแจ่ม 
114. นางสาวธัญพิชชา    พิทักษ์โสภณ 
115. นางสาววิชาดา    เจริญทรัพย์ 
116. นายนฤเมฆ     ผุดผ่อง 
117. นายธนพล     ไชยกระโทก 
118. นายไกรวิทย์    สิทธิแสงชัย 
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119. นายธีรภัทร     หันชะนา 
120. นางสาวธนัชพร    เทียมสอน 
121. นางสาวกชพรรณ    สุวรรณเรืองศรี 
122. นางสาวสโรชา    อุดมนิมิตสิริกุล 
123. นายกฤตภัค     กบรัตน์ตติวงษา 
124. นางสาวชลิตา    ช่างสุวรรณ 
125. นางสาวบวรรัตน์    ต่อน้อย 
126. นางสาวญาดา    สถานสถิตย์ 
127. นายพิชฌ์     พุทธมาตย์ 
128. นางสาวพชรพรรณ    จีระพันธุ์ 
129. นางสาวชนากานต์    ยิ้มเจริญ 
130. นายศักยพล     ชูชื่อ 
131. นายภณภัทร    สมุทรผ่อง 
132. นางสาวจุฑาทิพย์    ญาติสมบูรณ์ 
133. นายพรรษวุฒิ    วิไลแก้ว 
134. นางสาวภาณุมาศ    ผัสดี 
135. นางสาวสุปรียา    ชูแก้ว 
136. นางสาวณิชกานต์    ศิริวรรณ 
137. นางสาวกุลสตรี    พิมพรมมา 
138. นางสาวสาธกา    สังข์เครือ 
139. นายสหพล     จันทรรัตน์ 
140. นางสาวนภัสวรรณ    ปล้องทอง 
141. นางสาวบัณฑิตา    คงโนนกอก 
142. นางสาวปานหทัย    วงษ์นอก 
143. นางสาวณัฐรินทร์    ลีสมชัยเจริญ 
144. นายธนาดล     อุดมพร 
145. นางสาวเวธกา    วิชชุวาณิชย์ 
146. นายณภัษ     แต้ไพบูลย์ 
147. นางสาวสุภามน    เลิศสุภาผล 
148. นางสาวดาวนภา    ภูยาฟ้า 
149. นางสาวกิริติยา    นันทะวงค์ 
150. นางสาวณัฐชยา    วรชิน 
151. นางสาวปฐมาวดี    รูปเอี่ยม 
152. นางสาวสุจิรา    เหล่าเรือง 
153. นายผ่านฟ้า     พวงวลัยสิน 
154. นางสาวพิมพ์ณิชา    จินดาศรี 
155. นายชินภัค     เภสัชชา 
156. นายปณิธาร     นิ่มนวล 
157. นายพิสิทธิ์     ประเสริฐสิทธิ์ 

158. นายเอกพล    ศรีพัก 
159. นายกฤตธนพล    ภักดีนพรัตน์ 
160. นางสาวบุญญารักษ์   หอยสังข์ 
161. นายนนท์ปวิธ    พรรณสวัสดิ์ 
162. นายภูมิสิทธิ์     ศุภสิทธิธานันทน์ 
163. นายภัทรดนัย    วรรณะ 
164. นางสาวจิรัฏฐินี    แพทย์สิทธิ์ 
165. นางสาวนลินนิภา     เพ็งด า 
166. นางสาวคันธมาทน์    แก่นจันทร์ 
167. นางสาวอภิชญา    สมศรี 
168. นายวรธน     พลพิทักษ์ 
169. นางสาววริศรา    หอมเงิน 
170. นางสาวลลิตา    ขุนช านาญ 
171. นางสาวจิณัฐตา    มงคลเคหา 
172. นางสาวนิระวรรณ    ไหลหาโคตร 
173. นางสาวโยษิตา    ทุมสงคราม 
174. นางสาวพรรณวศา    บุติมูลตรี 
175. นายต้นตระกูล    ศรีถาการ 
176. นายก้องเขตต์    คุณอุดม 
177. นางสาวปริญญาพร   มากพูล 
178. นายอานนท์ศักดิ์    ผิวอ้วน 
179. นางสาวพรรณวษา    เจริญสมบัติ 
180. นายพีรพัชร     กล้ากฤษ 
181. นางสาววริศรา    แก้วดวง 
182. นายชนาธิป     ด้วงประดิษฐ์ 
183. นางสาวธนิดา    บุญมี 
184. นางสาวพีรษา    แก้วอารีลักษณ์ 
185. นายพลวัฒน์    พวงมณี 
186. นายชินวัตร     จุ่นทองแท้ 
187. นางสาวศิรภัสสร    วงษ์จวง 
188. นางสาวจารุนี    จึงตระกูล 
189. นางสาวอังศุมาลี    จันทะมุด 
190. นายปวริศ     ปวรางกูร 
191. นายนุกูล     ไหลนานานุกูล 
192. นายพัชรพล     โอภาส 
193. นางสาวรวีภัทร    แสงประจักษ์ 
194. นายณัชพล     ลิละคร 
195. นางสาวกฤษฑินาฎ   ศรีสราญกุลวงศ์ 
196. นายภูวณัฐ     วิสุทธวาณิช 






