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1.2 มอบรางวัลสมาชิกชือ้ หุ้นระหว่างปีมาก
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2556
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ
3.1 รับทราบรายงานการตรวจสอบกิจการประจําปี 2557
3.2 รับทราบสมาชิกเข้าและออกสหกรณ์ประจําปี 2557
3.3 รับทราบผลการดําเนินงานประจําปี 2557
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณา
4.1 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําปี 2557
4.2 พิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี 2557
4.3 พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2558
4.4 พิจารณากําหนดวงเงินกู้ยืมซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืมได้ประจําปี 2558
4.5 กําหนดค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักในปี 2558
4.6 พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจําปี 2558
4.7 พิจารณาคัดเลือกผู้ตรวจสอบกิจการประจําปี 2558
4.8 การเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 45 ประจําปี 2558
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ ที่มีผู้เสนอ

หน้า
ก
1
2
3
50
53
54
61
77
78
85
85
86
86
87
89

สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจตระเวนชายแดนที่ 24 จํากัด
เลขที่ 187 หมู่ 4 ถนนนิตโย ตําบลหนองบัว
อําเภอ เมือง จังหวัดอุดธานี รหัสไปรษณีย์ 41000
ที่ สอ.

/ 2557
ตุลาคม 2557

เรื่อง

ขอเชิญร่วมประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2557

เรียน ท่านผูผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจตระเวนชายแดนที่ 24 จํากัด
ด้วยจะมีการประชุ
ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2557 ในวันพุธที่ 5 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม
ดุรงควิบูลย์ กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 24 อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ตามระเบียบวาระการประชุมต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1
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ระเบียบวาระที่ 3

ระเบียบวาระที่ 4

ระเบียบวาระที่ 5

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.2 มอบรางวัลสมาชิกชื้อหุ้นระหว่างปีมาก
รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2556
เรื่องเพื่อทราบ
3.1 รับทราบรายงานผู้ตรวจสอบกิจการประจําปี 2557
3.2 รับทราบสมาชิกเข้าและออกสหกรณ์ประจําปี 2557
3.3 รับทราบผลการดําเนินงานประจําปี 2557
เรื่องพิจารณา
4.1 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําปี 2557
4.2 พิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี 2557
4.3 พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2558
4.4 พิจารณากําหนดวงเงินกู้ยืมซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืมได้ประจําปี 2558
4.5 กําหนดค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักในปี 2558
4.6 พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจําปี 2558
4.7 พิจารณาคัดเลือกผู้ตรวจสอบกิจการประจําปี 2558
4.8 การเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 45 ประจําปี 2558
เรื่องอื่นๆ ที่มีผู้เสนอ

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้แทนสมาชิ
สมาชิกโปรดเข้
โปรด าร่วมการประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวด้
ว วย
ขอแสดงความนับถือ
พันตํารวจโท
( ชัยรัตน์ อู่พิทักษ์ )
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจตระเวนชายแดนที่ 24 จํากัด

ก

สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจตระเวนชายแดนที่ 24 จํากัด
รายชื่อคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 44 ประจําปี 2557
ลําดับ
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ชื่อ - สกุล
พ.ต.ท.ชัยรัตน์
พ.ต.ท.ปฐมพงศ์
พ.ต.ท.ฐิติพงศ์
พ.ต.ท.หญิง พัชรา
พ.ต.ท.เสรี
พ.ต.ท.โอฬาร
ร.ต.ต.ประนิตย์
พ.ต.ท.ธานี
ร.ต.ต.พีรพงษ์
พ.ต.ท.สุชาติ
พ.ต.ท.จําเนียร
พ.ต.ท.หญิง พรเฉลิม
พ.ต.ท.ชิตยาวัฒน์

ตําแหน่ง
อู่พิทักษ์
นกอยู่
กําบังภัย
ฦาชา
เอื้อไตรรัตน์
คําผุย
จําปามูล
ภูตีกา
พลซา
บุปปาจันโท
จันทร์ค้ํา
เสนาสุ
ชุมแวงวาปี

ลําดับ
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการทําหน้าที่ผู้จัดการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

พ้นสภาพกรรมการตามข้อบังคับข้อ 76(9) ย้ายออกนอกสังกัด จํานวน 2 คน

1
2

พ.ต.ท.จารุบุตร
พ.ต.ท.อุตส่าห์

เรืองศรี
อุ่นแก้ว

ย้ายไป กก.ตชด.22 จ.อุบลราชธานี
ย้ายไป บก.ตชด.ภาค 2 จ.ขอนแก่น

1
ระเบียบวาระการประชุมใหญสามัญประจําป 2557
สหกรณออมทรัพยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 24 จํากัด
วันพุธที่ 5 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.00 นาฬิกา
ณ ห0องประชุมดุรงควิบลู ย กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 24
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..........
.

เริ่มประชุมเวลา .................................... น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ0งให0ท่ปี ระชุมทราบ
1.1. ประธานแจ0งให0ท่ปี ระชุมทราบ
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มติที่ประชุมใหญ .......................................................................................................................................................................

2
1.2 มอบรางวัลสมาชิกซื้อหุ0นระหวางปมาก
เพื่อสนับสนุนหลักการสหกรณๆ ขอแจกรางวัลสมาชิกที่ซื้อหุ)นระหวางป* 2557 ซึ่งสหกรณได)
ตรวจสอบสมาชิกทุกหนวยจากรายการซื้อหุ)นระหวางป*และการสงหักเงินหุ)นรายเดือน รวม 17 ราย ซึ่งได)ตั้ง
งบประมาณคาใช)จายในวันประชุมใหญ จํานวน 25,500 บาท สหกรณขอมอบรางวัลให)กับสมาชิกดังกลาว
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

รายชื่อ
ด.ต.ศิริพงษ
มั่งสุข
ด.ต.ป:ญญา
พรหมพลจร
พ.ต.ท.สมศักดิ์ เหมรา
พ.ต.ท.เรวัตร
โพธิ์ชัยทอง
พ.ต.ท.ปฐมพงศ นกอยู
ร.ต.ต.กิตติศักดิ์ เคนาอุประ
ร.ต.ต.ประจันทร ชํานาญกุล
ด.ต.ธีระพงษ
มีแพง
นาย ชยุต
บูรณะพิมพ
ร.ต.ท.หญิง สีนวล คําไสล
ด.ต.บุญศิลปE
คําไสล
ด.ต.สมชาย
ทองพันธ
พ.ต.ท.ชัยรัตน อูพิทักษ
ร.ต.ท.บุญลือ
คงน)อย
ด.ต.มานพ
เสงี่ยมศักดิ์
ด.ต.ทอพ
เคนพรม
นางเกศกนก
แสงสิงแก)ว

สังกัด
ธกวส. กก.ตชด.24
ร)อย ตชด.241
บํานาญ กก.4 กฝ.
บํานาญ กก.4 กฝ.
กก.ตชด.24
ร)อย ตชด.242
ร)อย ตชด.241
บํานาญ
สหกรณ
ผงป.กก.ตชด.24
กก.4 บก.กฝ.
บํานาญ
กก.ตชด.24
บํานาญ
ร)อย ตชด.245
ร)อย ตชด.241
สหกรณออมทรัพย ตชด.24

จึงนําเรียนที่ประชุมใหญเพื่อรับทราบ
มติที่ประชุมใหญ ……………………………………………………………………………………………………………………

3
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2556
พันตํารวจโท โอฬาร คําผุย เลขานุการเสนอรายงานการประชุมใหญสามัญประจําป* 2556
ตอที่ประชุมใหญเพื่อรับรอง

รายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2556
สหกรณออมทรัพยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 24 จํากัด
วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2556 เวลา 09.00 นาฬิกา
ณ ห)องเขมะสิงคิ กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 24
……………………………………………………………………………………………………………………………...........

ผู)แทนสมาชิกผู)มาประชุม
จํานวน 205 คน
ผู)แทนสมาชิกทั้งหมด
จํานวน 215 คน
ผู)เข)ารวมประชุม
1. นางจารุวรรณ มาลาศรี
หัวหน)าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณอุดรธานี
2. นายประเดิม วงศกชสุวรรณ นักวิชาการสหกรณชํานาญการพิเศษ
3. นายวีรุตม สัมมานุช
เจ)าพนักงานสงเสริมสหกรณอาวุโส
4. นางวรพินดา สาระศรี
ผู)สอบบัญชี
5. ผู)สังเกตการณ จํานวน 11 คน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ร.ต.ท.หญิง พรนภา อัญญโพธิ์
ด.ต.หญิง จิราพร อัครพงษ
จ.ส.ต.หญิง นันทนา ประดิษฐแทน
ร.ต.ท.โรมรัน อัญญโพธิ์
ด.ต.จักรกฤช เต็งกลาง
ด.ต.สุวิทย บัวศรี
นายวัง ปราบคนชั่ว
นายบุญถม วิไล
นางบุญญาภา แจ)งสวาง
ร.ต.ต.รุง ทองคํา
ร.ต.ต.เฉลียว กองผาพา

ผู)สังเกตการณ
ผู)สังเกตการณ
ผู)สังเกตการณ
ผู)สังเกตการณ
ผู)สังเกตการณ
ผู)สังเกตการณ
ผู)สังเกตการณ
ผู)สังเกตการณ
ผู)สังเกตการณ
ผู)สังเกตการณ
ผู)สังเกตการณ

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ0งให0ท่ปี ระชุมทราบ
1.1. ประธานแจ0งให0ที่ประชุมทราบ
เมื่อสมาชิกครบองคประชุมแล)ว พันตํารวจเอก สมบัติ บุญโสภา ทําหน)าที่เปLนประธานที่ประชุม
กลาวเปMดประชุมและแจ)งให)ทราบวาจะพัฒนาหนวยให)ดี รวมทั้งอาคารของหนวยที่เกาทรุดโทรม ได)ขออนุมัติรื้อและจะ
ปรับปรุงใหมและปรับภูมิทัศนที่สวยงามยิ่งขึ้นกวานี้ ในป*นี้ขอเชิญข)าราชการที่เปLนทานผู)อาวุโสทุกทานของคายเสนีย
รณยุทธ เข)ารวมงานและกิจกรรมในงานวันคล)ายวันสถาปนา 60 ป*คายเสนียรณยุทธ ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2556
แล)วแจ)งดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระตอไป

4
เลขานุการกลาวแนะนําคณะกรรมการดําเนินการ ผู)ตรวจสอบกิจการ หัวหน)าสํานักงานตรวจบัญชี
สหกรณอุดรธานี ผู)แทนจากสหกรณจังหวัดอุดรธานี และผู)ตรวจสอบบัญชีสหกรณ
จึงนําเรียนที่ประชุมใหญเพื่อรับทราบ

มติที่ประชุมใหญ ที่ประชุมรับทราบ
1.3 มอบรางวัลสมาชิกซื้อหุ0นระหวางปมาก
เพื่อสนับสนุนหลักการสหกรณๆ ขอแจกรางวัลสมาชิกที่ซื้อหุ)นระหวางป* 2556 ซึ่งสหกรณได)
ตรวจสอบสมาชิกทุกหนวยจากรายการซื้อหุ)นระหวางป*และการสงหักเงินหุ)นรายเดือน รวม 17 ราย ซึ่งได)ตั้ง
งบประมาณคาใช)จายในวันประชุมใหญ จํานวน 17,000 บาท สหกรณขอมอบรางวัลให)กับสมาชิกดังกลาว
ซื้อหุ0นระหวางปมาก
ลําดับ
รายชื่อ
สังกัด
1

ร.ต.ต.วิชัย สัตยซื่อ

ร)อย ตชด.242

2

พ.ต.ท.สมศักดิ์ เหมรา

บํานาญ กฝ.4

3

ด.ต.ธีระพงษ มีแพง

ร)อย ตชด.246

4

พ.ต.ท.เรวัตร โพธิ์ชัยทอง

บํานาญ กฝ.4

5

ร.ต.ต.กิตติศักดิ์ เคนาอุประ

ร)อย ตชด.242

6

ร.ต.ต.ประจันทร ชํานาญกุล

ร)อย ตชด.241

7

พ.ต.ท.โอฬาร คําผุย

ผงป.

8

พ.ต.ท.ปฐมพงศ นกอยู

กก.ตชด.24

9

ร.ต.ท.หญิง สีนวล คําไสล

ผงป.

10

ด.ต.บุญศิลปE คําไสล

กก.4 บก.กฝ.

11

พ.ต.ท.ชัยรัตน อูพิทักษ

กก.ตชด.24

12

ด.ต.มานพ เสงี่ยมศักดิ์

ร)อย ตชด.245

13

ด.ต.สมชาย ทองพันธ

บํานาญ

14

ด.ต.ทอพ เคนพรม

ร)อย ตชด.241

15

ร.ต.ท.บุญลือ คงน)อย

ร)อย ตชด.241

16

นาย ชยุต บูรณะพิมพ

สหกรณ

17

นาง จิดาภา พายุบุตร

สหกรณ

จึงนําเรียนที่ประชุมใหญเพื่อรับทราบ
มติที่ประชุมใหญ ที่ประชุมรับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2555
พันตํารวจตรี โอฬาร คําผุย เลขานุการเสนอรายงานการประชุมใหญสามัญประจําป* 2555
ตอที่ประชุมใหญเพื่อรับรอง
จึงนําเรียนที่ประชุมใหญเพื่อรับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําป* 2555
มติที่ประชุมใหญ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําป* 2555

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ
3.1 รับทราบนโยบาย ผบ.ตร.ขอรับบริจาคเงินสหกรณรวมสมทบกองทุนสวัสดิการตํารวจ
จากเหตุ ก ารณ ความไมสงบในพื้ น ที่ จว.ชายแดนภาคใต) นั บ ตั้ ง แตต) น ป* 2547 เปL น ต) น มาสงผลให)
เจ)าหน)าที่รัฐและประชาชนได)รับบาดเจ็บ ทุพพลภาพ และเสียชีวิตเปLนจํานวนมาก รัฐบาลและเจ)าหน)าที่ของรัฐทุก
ภาคสวนได)รวมมือปฏิบัติหน)าที่ด)วยความมุงมั่นและเสียสละเพื่อลดความรุนแรงซึ่งสถานการณไมอาจคาดเดาได)วา
จะยุติลงเมื่อใด นอกจากเหตุการณดังกลาวแล)วในแตละป*มีข)าราชการตํารวจได)รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการ
ปฏิ บั ติ ห น)า ที่ ด)า นการปP อ งกั นปราบปรามผู) ก ระทํ าผิ ด กฎหมาย ทั้ ง ด)า นความมั่ นคงอาชญากรรม ยาเสพติ ด
ตลอดจนอุบัติเหตุอันเกิดจากการปฏิบัติหน)าที่เปLนจํานวนมาก
ผบ.ตร. ได)เ ชิญสหกรณ ออมทรั พ ยในสังกั ด ตร. เข)ารับ นโยบายจาก ตร. เมื่อวั นที่ 26 ต.ค.2555
เพื่อให)ข)าราชการตํารวจได)รับการชวยเหลือสงเคราะหอยางเหมาะสม สร)างความสามัคคีชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกัน
และกันอันเกิดจากความรวมมือระหวางสหกรณออมทรัพยกับ ตร. จึงขอรับบริจาคทุนสาธารณประโยชนจาก
สหกรณในสังกัด ตร.เข)ากองทุนสวัสดิการของ ตร. โดยคิดจากสัดสวนของกําไรสุทธิ
สหกรณมีกําไรตั้งแต 10 ล)านบาทขึ้นไป บริจาคร)อยละ 0.75
สหกรณที่กําไรไมถึง 10 ล)านบาท
บริจาคร)อยละ 0.50
สําหรับ สอ.ตชด.24 มีกําไรสุทธิป* 2555 จํานวน 45,276,731.83 บาท จะต)องบริจาคเข)ากองทุน
สวัสดิการ ร)อยละ 0.75 เปLนจํานวนเงิน 339,575.49 บาท โดยคณะกรรมการได)ประชุมพิจารณาแล)วมีมติอนุมัติ
สนับสนุนเงินทุนสาธารณประโยชนเพื่อบริจาคเงินเข)าสมทบกองทุนสวัสดิการดังกลาวแล)วแตวันที่ 21 กุมภาพันธ
2556 และ ผบ.ตร.ได)เชิญประธานกรรมการ โดย พ.ต.ท.ชัยรัตน อูพิทักษ เปLนผู)แทนเข)ารวมพิธีและรับมอบใบ
ประกาศเกียรติคุณให)กับสหกรณแล)วแตวันที่ 26 กันยายน 2556
ตร. ได)มีหนั งสือ แจ)งการดํ าเนินการและยอดรั บ บริจาคสมทบเข)ากองทุ นสวั ส ดิก าร ตร. และการ
ชวยเหลือข)าราชการตํารวจที่ได)รับบาดเจ็บ ทุลพพลภาพและเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน)าที่ ดังนี้
1. ยอดบริจาค 31,897,163.22 บาท
2. จายชวยเหลือ ตร. ทั้งสิ้น 61,895,000 บาท แยกเปLน
2.1 เสียชีวิต
75 ราย
เปLนเงิน 24,150,000 บาท
2.2 บาดเจ็บ
549 ราย
เปLนเงิน 36,775,000 บาท
2.3 ตรวจเยี่ยม 194 ราย
เปLนเงิน
970,000 บาท
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จึงขอให)ส หกรณ กันเงินทุนสาธารณประโยชนเพื่อรวมบริจาคเปL นประจํ าตอเนื่องทุก ป* หากแตละ
สหกรณได)พิจารณาจัดสรรเงินทุนสาธารณประโยชนในรอบป*บัญชีเรียบร)อยแล)ว ตร.ขอความรวมมือสหกรณออม
ทรัพยฯ รวมบริจาคเงินตามหลักเกณฑและวิธีการตอไป
จึงนําเรียนที่ประชุมใหญเพื่อรับทราบ
มติที่ประชุมใหญ ที่ประชุมรับทราบ
3.2 รับทราบรายงานการตรวจสอบกิจการประจําป 2556
รายงานการตรวจสอบกิจการ
สหกรณออมทรัพยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 24 จํากัด
สําหรับป*ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2556
……………………………………..
เรียน ที่ประชุมใหญสหกรณออมทรัพยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 24 จํากัด
ตามที่ที่ประชุมใหญสามัญประจําป* พ.ศ. 2555 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2555 ได)เลือกตั้ง ข)าพเจ)า
ร.ต.ท.หญิงสุพิศ โคตรศรีวงษ และ ด.ต.ทองทิตย ศรีวิเศษ เปLนผู)ตรวจสอบกิจการของสหกรณออมทรัพยตํารวจ
ตระเวนชายแดนที่ 24 จํากัด สําหรับป*ทางบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556 และได)ทําการตรวจสอบ และรายงาน
ผลการตรวจสอบตอคณะกรรมการดําเนินการเปLนประจําทุกเดือนที่เข)าตรวจสอบ นั้น ข)าพเจ)าจึงขอเสนอผลการ
ตรวจสอบประจําป* โดยสรุปดังนี้
1. วัตถุประสงคของการตรวจสอบ
1.1 เพื่อตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการ
1.2 เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝTายจัดการ
1.3 เพื่อตรวจสอบการดําเนินการอื่น ๆ ของสหกรณ
2. ขอบเขตของการตรวจสอบ/ วิธีการตรวจสอบ
2.1 ตรวจสอบความถูกต)องของการบันทึกบัญชีตามเอกสารหลักฐาน
2.2 ตรวจสอบการควบคุมการเงินตามระเบียบและข)อกําหนดของสหกรณ
2.3 ตรวจสอบการดําเนินงานตามวัตถุประสงค ข)อบังคับ ระเบียบและมติของที่ประชุม
2.4 ตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดําเนินการตามแผนงานและงบประมาณที่กําหนดไว)
3. ผลการตรวจสอบและข0อเสนอแนะ
3.1 ผลการดําเนินงาน
สหกรณมีสมาชิกเมื่อต)นป* 1,603 คน ระหวางป* มีสมาชิกเพิ่มขึ้น 156 คน ออกจากสหกรณ 131 คน
สมาชิกคงเหลือสิ้นป* 1,628 คน ในวันสิ้นป*บัญชี พ.ศ. 2556 สหกรณมีทุนดําเนินงานทั้งสิ้น 531,548,550.00 บาท
และมีรายได)ทั้งสิ้น 83,316,240.35 บาท คาใช)จาย 33,174,954.56 บาท
มีกําไรสุทธิ 50,141,258.79 บาท
เพิ่มขึ้นจากป* กอน 4,864,553.96 บาท
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3.2 ด0านบริหารทั่วไป
3.2.1 การบริหารงานเปLนไปตามนโยบาย ระเบียบ ข)อบังคับ และมติที่ประชุมคณะกรรมการ
3.2.2 การใช)จายเงินภายในวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว)
3.2.3 มีการควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานของฝTายจัดการ ให)เปLนไปตามระเบียบและมติที่
ประชุมคณะกรรมการ
3.3 ด0านบัญชี
การจัดทําบัญชีทั้งบัญชีขั้นต)น บัญชีแยกประเภท และทะเบียนคุมตาง ๆ ที่เกี่ยวข)องเรียบร)อยเปLน
ป:จจุบัน เอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีถูกต)องครบถ)วน สมบูรณ สหกรณได)จัดทําบัญชีด)วยระบบ
โปรแกรมสําเร็จรูปคูขนานกับระบบมือ
3.4 ด0านการเงิน
3.4.1. เงินสดและเงินฝากธนาคาร คงเหลือ ณ วันสิ้นป*ดังนี้
3.4.1.1 เงินสดจํานวน 37,636.64 บาท ถูกต)องตรงตามบัญชี ไมเกินวงเงินเก็บรักษาตาม
ระเบียบ และอยูในความรับผิดชอบของ พ.ต.ท.หญิงพัชรา ฦาชา ตําแหนง กรรมการ/ผู)จัดการ
3.4.1.2 เงินฝากธนาคาร
1. ประเภทกระแสรายวัน จํานวน 1 บัญชี
211,549.85 บาท
2. ประเภทออมทรัพย จํานวน 3 บัญชี 15,059,368.57 บาท
3.4.2 การใช)จายเงินตาง ๆ เปLนไปตามงบประมาณรายจาย และไมเกินวงเงินที่ที่ประชุมใหญ
กําหนดไว) และมีการอนุมัติจากผู)อํานาจทุกครั้ง
3.5 ด0านเงินรับฝาก
สหกรณรับฝากเงินจากสมาชิก 2 ประเภท อัตราดอกเบี้ย 4.50 บาทตอป* ณ วันสิ้นป* บัญชีมี
ยอดคงเหลือทั้งสิ้น 92,733,643.75 บาทดังนี้
(1) เงินฝากออมทรัพย
1,822 บัญชี จํานวนเงิน 23,631,242.03 บาท
(2) เงินฝากออมทรัพยพิเศษ
59 บัญชี จํานวนเงิน 69,102,401.72 บาท
การฝากถอนเงิน และการคิดดอกเบี้ยเงินฝากถูกต)องตามระเบียบที่กําหนดไว)
3.6 สินเชื่อ
สหกรณมีเงินให)กู)แกสมาชิก 6 ประเภท โดยคิดดอกเบี้ยร)อยละ 7.50 ตอป* ในอัตราเทากันทุก
ประเภท ณ วันสิ้นป* บัญชีมียอดคงเหลือดังนี้
(1) เงินกู)เพื่อเหตุฉุกเฉิน
จํานวน 786 สัญญา
(2) เงินกู)สามัญ
จํานวน 1,077 สัญญา
(3) เงินกู)สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต จํานวน 245 สัญญา
(4) เงินกู)สามัญพิเศษ
จํานวน 37 สัญญา
(5) เงินกู)เพื่อเหตุฉุกเฉินพิเศษ
จํานวน 20 สัญญา
(6) เงินกู)เพื่อการศึกษา
จํานวน
1 สัญญา
ตรวจสอบสัญญาเงินกู)ทั้ง 5 ประเภท เปLนไปตามระเบียบเงินให)กู) ที่กําหนด การอนุมัติจายผาน
การพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการ ถูกต)อง
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3.7 ด0านการลงทุน
สหกรณฯ ได)นําเงินไปลงทุนกับสหกรณและสถาบันการเงินอื่นดังนี้
1. หุ)นชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด จํานวน 705,500 บาท
2. หุ)นชุมนุมสหกรณออมทรัพยตํารวจแหงชาติ จํากัด จํานวน 288,000 บาท
3. หุ)นบริษัทสหประกันชีวิต จํากัด
จํานวน 200,000 บาท
3.8 ด0านหนี้สิน
สหกรณได)กู) ยืมเงิ นจากสถาบั นการเงิ นอื่น เพื่อนํ ามาบริหารงานในสหกรณและบริก ารสมาชิ ก
จํานวน 511,575,127.11 บาท ซึ่งไมเกินวงเงินกู)ที่ได)รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญจํานวน 577,000,000 บาท
3.9 ด0านทุน
ทุนของสหกรณออมทรัพย ณ วันสิ้นป* บัญชีมีจํานวนทั้งสิ้น 649,675,436.77 บาท ซึ่งเปLนทุน
เรือนหุ)นทั้งสิน 531,548,550 บาท คิดเปLนร)อยละ 81.82 % ของทุนสหกรณฯทั้งหมด
3.10 ข0อสังเกตที่ได0จากการตรวจสอบ
1. การจายเงินคาเบี้ยประชุมให)กับเจ)าหน)าที่สหกรณ ซึ่งไมเปLนไปตามระเบียบฯ แตได)มีการแก)ไขแล)ว
2. การประกาศวันหยุดของสหกรณฯ นอกเหนือจากระเบียบที่กําหนด ได)มีข)อเสนอแนะโดยให)
เปLนไปตามความเหมาะสมและจําเปLน
3. การใช)รถยนตของสหกรณฯ นอกเหนือจากภารกิจ ได)เสนอแนะให)ขออนุมัติจากผู)มีอํานาจทุกครั้ง
เนื่องจากสหกรณต)องรับภาระคาใช)จายที่เกิดขึ้น และได)รับการแก)ไขแล)ว
4 .เรื่องอื่นๆ
ในรอบป*บั ญชี พ.ศ.2556 ผู) ตรวจสอบกิ จการได) ทําหน)า ที่ก ารตรวจสอบการดํ าเนินงานกิ จการของ
สหกรณ ตชด.24 ได) ดํา เนิ นการตรวจสอบครอบคลุ มทุ ก ด) า น และได) นํา เสนอผลการตรวจสอบประจํ า เดือนตอ
คณะกรรมการทุกเดือน
จากการตรวจสอบยังไมพบสิ่งผิดปกติที่จะนําไปสูความเสียหายแกสหกรณ และขอขอบคุณสมาชิก
ทุกทานที่ให)ความไว)วางใจ

จึงนําเรียนที่ประชุมเพื่อรับทราบ
ร.ต.ท.หญิงสุพิศ โคตรศรีวงษ / ด.ต.ทองทิตย ศรีวิเศษ
ผู)ตรวจสอบกิจการ

จึงนําเรียนที่ประชุมใหญเพื่อรับทราบ
มติที่ประชุมใหญ ที่ประชุมรับทราบ
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3.3 รับทราบสมาชิกเข0าและออกสหกรณประจําป 2556
ในระหวางป* 2556 สหกรณออมทรัพยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 24 จํากัด ได)รับสมาชิกเข)าใหมและมี
สมาชิกออกจากสหกรณฯ เปรียบเทียบดังนี้
รายการ

30 กันยายน 2556 30 กันยายน 2555

เพิ่มขึ้น (ลดลง)

(คน)

(คน)

(คน)

ร)อยละ

1,628

1,603

25

1.56

1,600

1,623

สมาชิกเข)าใหม

50

73

(23)

(31.51)

สมาชิกย)ายตางสังกัด

43

12

31

258.33

สมาชิกถึงแกกรรม

10

24

(14)

(58.33)

สมาชิกลาออกระหวางป*

77

60

17

28.33

สมาชิกคงเหลือ ณ สิ้นป

1,520

1,600

(80)

(5.00)

- เพศชาย

1,471

1,549

(78)

(5.04)

- เพศหญิง

49

51

(2)

(3.92)

1,386

1,423

(37)

(2.60)

3

-

3

106

3

103

สมาชิกย)ายตางสังกัด

-

-

-

-

สมาชิกถึงแกกรรม

-

-

-

-

สมาชิกลาออกระหวางป*

1

-

1

-

สมาชิกคงเหลือ ณ สิน้ ป*

108

3

105

3,500.00

- เพศชาย

20

-

20

-

- เพศหญิง

88

3

85

2,833.33

-สมาชิกเปLนหนี้ตอสหกรณ

-

-

-

-

1. สมาชิกสหกรณ ณ วันสิน้ ป
1.1 สมาชิกสามัญ
สมาชิกต)นป*

-สมาชิกเปLนหนี้ตอสหกรณ
1.2 สมาชิกสมทบ
สมาชิกต)นป*
สมาชิกเข)าใหม

จึงนําเรียนที่ประชุมใหญเพื่อรับทราบ
มติที่ประชุมใหญ ที่ประชุมรับทราบ

3,433.33
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3.4 เรื่องรับทราบผลการดําเนินงาน ประจําป 2556
1. รายงานกิจการทั่วไป
สหกรณออมทรัพยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 24 จํากัด ได)จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ
พ.ศ.2511 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2514 ได)เริ่มประกอบธุรกิจเปLนต)นมาเปLนป*ที่ 43 การดําเนินงานของสหกรณได)
เจริญก)าวหน)า ดังรายงานแสดงทั่วไปตอไปนี้
2. ฐานะการเงินเปรียบเทียบปที่แล0ว
30 กันยายน 2556 30 กันยายน 2555
รายการ
(บาท)
(บาท)
2.1 ทุนเรือนหุ)นที่ชําระแล)ว

เพิ่มขึ้น (ลดลง)
(บาท)

ร)อยละ

531,548,550.00

465,512,990.00

66,035,560.00

14.19

2.2 เงินสํารองและทุนสะสม

65,407,191.61

60,672,240.78

4,734,950.83

7.80

2.3 ทุนอื่นๆ

2,578,409.37

1,678,890.86

899,518.51

53.58

2.4 เงินกู)ยืมจากแหลงอื่น

511,575,127.11

324,206,781.19 187,368,345.92

57.79

2.5 เงินรับฝากจากสมาชิก

92,733,643.75

105,731,695.06 (12,998,051.31)

(12.29)

2.6 เงินค)างจาย
2.7 เงินให)กู)แกสมาชิก
2.8 เงินลงทุนอืน่
2.9 กําไรสุทธิประจําป*
2.10 ทุนดําเนินการทั้งหมด

112,343.81
1,235,516,470.94

195,895.91

(83,552.10)

(42.65)

973,912,627.99 261,603,842.95

26.86

1,193,500.00

852,000.00

341,500.00

40.08

50,141,285.79

45,276,731.83

4,864,553.96

10.74

1,256,682,227.63 1,006,315,676.26 250,366,551.37

24.88

3. คําชี้แจงประกอบฐานะเปรียบเทียบ
30 กันยายน 2556 30 กันยายน 2555
รายการ
(บาท)
(บาท)

เพิ่มขึ้น (ลดลง)
(บาท)

ร)อยละ

3.1 ทุนเรือนหุ)น ณ วันสิน้ ป*

531,548,550.00

465,512,990.00

66,035,560.00

14.19

รับเงินคาหุ)นระหวางป*

99,603,430.00

63,573,220.00

36,030,210.00

56.68

จายคืนคาหุน) ระหวางป*

33,567,870.00

22,835,090.00

10,732,780.00

47.00

3.2 เงินสํารองและทุนสะสม

65,407,191.61

60,672,240.78

4,734,950.83

7.80

รับจัดสรรระหวางป*

4,734,950.83

4,292,220.56

442,730.27

10.31

-

-

-

-

2,578,409.37

1,678,890.86

899,518.51

53.58

เพิ่มขึ้นระหวางป*

4,219,550.00

4,667,580.00

(448,030.00)

(9.60)

ลดลงระหวางป*

3,320,031.49

3,503,477.00

(183,445.51)

(5.24)

ลดลงระหวางป*
3.3 ทุนอื่นๆ
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รายการ

30 กันยายน 2556 30 กันยายน 2555
(บาท)

(บาท)

เพิ่มขึ้น (ลดลง)
(บาท)

ร)อยละ

3.4 เงินกู)ยืมจากแหลงอื่น

511,575,127.11

324,206,781.19 187,368,345.92

57.79

กู)ยืมระหวางป*

611,130,070.49

472,021,781.19 139,108,289.30

29.47

ชําระคืนระหวางป*

423,761,724.57

506,861,465.73 (83,099,741.16)

(16.39)

3.5 เงินรับฝากจากสมาชิก

92,733,643.75

105,731,695.06 (12,998,051.31)

(12.29)

เพิ่มขึ้นระหวางป*

135,504,375.29

84,735,552.97

50,768,822.32

59.91

ลดลงระหวางป*

148,502,426.60

69,521,019.99

78,981,406.61

113.61

112,343.81

195,895.91

(83,552.10)

(42.65)

เพิ่มขึ้นระหวางป*

274,006.81

352,475.91

(78,469.10)

(22.26)

ลดลงระหวางป*

357,558.91

254,967.80

102,591.11

40.24

1,235,516,470.94

973,912,627.99 261,603,842.95

26.86

เพิ่มขึ้นระหวางป*

1,358,367,652.36

881,358,700.73 477,008,951.63

54.12

ลดลงระหวางป*

1,096,763,809.41

860,227,883.84 236,535,925.57

27.50

3.6 เงินค)างจาย

3.7 เงินให)กู)แกสมาชิก

3.8 เงินลงทุนอืน่
เพิ่มขึ้นระหวางป*

1,193,500.00

852,000.00

341,500.00

40.08

341,500.00

-

341,500.00

-

-

-

-

-

ลดลงระหวางป*
4. รายได0และคาใช0จาย
รายการ

30 กันยายน 2556 30 กันยายน 2555
(บาท)

(บาท)

เพิ่มขึ้น (ลดลง)
(บาท)

ร)อยละ

83,316,240.35

73,742,794.79

9,573,445.56

12.98

82,897,969.94

73,453,035.31

9,444,934.63

12.86

ดอกเบี้ยรับเงินยืมทดลอง

0.00

39,006.11

(39,006.11)

(100.00)

ดอกเบี้ยรับเงินฝากสหกรณอื่น

1.01

-

1.01

-

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร

73,889.69

75,691.82

(1,802.13)

(2.38)

คาธรรมเนียมแรกเข)า

11,680.00

1,600.00

10,080.00

630.00

ผลตอบแทนการลงทุนถือหุ)น

101,815.28

102,918.45

(1,103.17)

(1.07)

รายได)เบ็ดเตล็ด

230,884.43

70,543.10

160,341.33

227.30

33,174,954.56

28,466,062.96

4,708,891.60

16.54

25,725,299.16

21,829,633.19

3,895,665.97

17.85

1,609,650.00

1,463,100.00

146,550.00

10.02

4.1 รายได)กอนหักคาใช)จาย
ดอกเบี้ยรับจากให)เงินกูแ) กสมาชิก

4.2 คาใช)จายทั้งสิ้น
ดอกเบี้ยจาย
เงินเดือน
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รายการ

30 กันยายน 2556 30 กันยายน 2555

เพิ่มขึ้น (ลดลง)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

370,620.00

252,160.00

118,460.00

46.98

สวัสดิการเจ)าหน)าที่สหกรณ

80,524.00

78,366.00

2,158.00

2.75

เงินจายสมทบกองทุนประกันสังคม

37,980.00

45,844.72

(7,864.72)

(17.16)

เงินจายสมทบกองทุนเงินทดแทน

518.00

404.32

113.68

28.12

คาลวงเวลา

37,500.00

25,550.00

11,950.00

46.77

คาเสื่อมราคา

195,710.05

340,152.59

(144,442.54)

(42.46)

6,050.00

22,886.79

(16,836.79)

(73.57)

150,000.00

150,000.00

-

-

2,000.00

2,000.00

-

-

คาพัฒนาโปรแกรมงานสหกรณ

24,000.00

28,840.00

(4,840.00)

(16.78)

คาเครื่องเขียนแบบพิมพ

89,218.54

97,208.42

(7,989.88)

(8.22)

คาใช)จายในวันประชุมใหญ

731,308.50

676,514.00

54,794.50

8.10

คาตอบแทน

472,916.00

366,412.00

106,504.00

29.07

คารับรอง

171,015.25

169,423.25

1,592.00

0.94

คาเบี้ยเลี้ยงพาหนะ

189,526.00

121,802.00

67,724.00

55.60

คาเบี้ยประชุม

216,200.00

108,400.00

107,800.00

99.45

คาใช)จายเบ็ดเตล็ด

35,172.33

16,789.54

18,482.79

110.09

ของใช)สาํ นักงาน

43,761.50

45,482.00

(1,720.50)

(3.78)

คาไฟฟPา

96,382.62

78,226.22

18,156.40

23.21

คาโทรศัพท

27,730.21

44,037.28

(16,307.07)

(37.03)

คาธรรมเนียมผูส) อบบัญชี

70,000.00

70,000.00

-

-

248.00

5,418.00

(5,170.00)

(95.42)

คาธรรมเนียมธนาคาร

96,901.06

72,094.70

24,806.36

34.41

คาเบี้ยประกันภัย

37,078.14

23,798.85

13,279.29

55.80

คาใช)จายเกี่ยวกับรถยนต

117,725.70

124,802.06

(7,076.36)

(5.67)

100.00

-

100.00

-

หนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้เงินให)กู)

-

(244,300.88)

244,300.88

(100.00)

หนี้สงสัยจะสูญ-ดอกเบี้ยค)างรับ

-

(7,801.59)

7,801.59

(100.00)

หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้รอเรียกคืน

-

(12,598.00)

12,598.00

(100.00)

0.00

43,200.00

(43,200.00)

(100.00)

บําเหน็จพนักงาน

คาซอมแซมบํารุงรักษาสินทรัพย
คาตัดจายสิทธิการใช)ประโยชนในอาคาร

คาตัดจายซอฟทแวร

คาถายเอกสาร

คาใช)จายดําเนินคดี

คาใช)จายจัดทําโครงการ

ร)อยละ
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รายการ

30 กันยายน 2556 30 กันยายน 2555

คาวัสดุประชาสัมพันธ

(บาท)

เพิ่มขึ้น (ลดลง)

(บาท)

(บาท)

ร)อยละ

5,350.00

-

5,350.00

100.00

วัสดุอุปกรณคอมพิวเตอร

69,529.00

94,350.00

(24,821.00)

(26.31)

คาเชาเครื่องถายเอกสาร

26,400.00

28,800.00

(2,400.00)

(8.33)

คาเบี้ยประกันชีวิต

93,540.50

55,067.50

38,473.00

69.87

345,000.00
2,000,000.00

250,000.00
2,000,000.00

95,000.00
-

38.00
-

สวัสดิการสมาชิกเกษียณอายุ
เงินอุดหนุนสวัสดิการ
สงเคราะหสมาชิก

5. การใช0จายเงินงบประมาณในป 2556
รายการ
- เงินเดือน

งบประมาณที่ได0รับ

จายจริง

ต่ํากวา (สูงกวา)
(บาท)

1,605,960.00

1,609,650.00

(3,690.00)

- คาตอบแทน

518,160.00

472,916.00

45,244.00

- คาธรรมเนียมสอบบัญชี

70,000.00

70,000.00

-

- คาลวงเวลา

50,000.00

37,500.00

12,500.00

- คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการ

120,000.00

216,200.00

(96,200.00)

- คาใช)จายทั่วไป(คาเบีย้ เลี้ยงพาหนะ)

250,000.00

189,526.00

60,474.00

50,000.00

6,050.00

43,950.00

200,000.00

89,218.54

110,781.46

- คาของใช)สาํ นักงาน

70,000.00

43,761.50

26,238.50

- สวัสดิการเจ)าหน)าที่

52,000.00

80,524.00

(28,524.00)

- เครื่องคอมพิวเตอร

50,000.00

41,380.00

8,620.00

- คาใช)จายเบ็ดเตล็ด

20,000.00

35,172.33

(15,172.33)

- คาใช)จายในวันประชุมใหญ

779,000.00

731,308.50

47,691.50

- คาพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร

100,000.00

24,000.00

76,000.00

- คาโทรศัพท

60,000.00

27,730.21

32,269.79

- คาไฟฟPา

80,000.00

96,382.62

(16,382.62)

- คารับรอง

180,000.00

171,015.25

8,984.75

29,000,000.00

25,725,299.16

3,274,700.84

474,000.00

370,620.00

103,380.00

- คาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน
- คาเครื่องเขียนแบบพิมพ

- ดอกเบี้ยจาย
- บําเหน็จเจ)าหน)าที่
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รายการ
- คาเสื่อมราคา

งบประมาณที่ได0รับ

ต่ํากวา (สูงกวา)
(บาท)

จายจริง

500,000.00

195,710.05

304,289.95

- คาใช)จายในการดําเนินคดี

30,000.00

100.00

29,900.00

- คาธรรมเนียมธนาคาร

150,000.00

96,901.06

53,098.94

18,000.00

248.00

17,752.00

- คาเบี้ยประกันชีวิตกลุม

100,000.00

93,540.50

6,459.50

- คาใช)จายเกี่ยวกับรถยนต

200,000.00

117,725.70

82,274.30

- เงินจายสมทบกองทุนประกันสังคม

78,000.00

37,980.00

40,020.00

- เงินจายสมทบกองทุนเงินทดแทน

1,000.00

518.00

482.00

200,000.00

110,064.39

89,935.61

40,000.00

37,078.14

2,921.86

150,000.00

150,000.00

-

2,000.00

2,000.00

-

- วัสดุอุปกรณคอมพิวเตอร

150,000.00

69,529.00

80,471.00

- วัสดุประชาสัมพันธ

30,000.00

5,350.00

24,650.00

- คาเชาเครื่องถายเอกสารพร)อมหมึก

48,000.00

26,400.00

21,600.00

345,000.00

345,000.00

-

2,000,000.00

2,000,000.00

-

45,000.00

-

45,000.00

- รถยนต

850,000.00

877,500.00

(27,500.00)

- ปรับปรุงอาคารสหกรณ

700,000.00

-

700,000.00

39,366,120.00

34,203,698.95

- คาถายเอกสาร

- เครื่องใช)สํานักงาน
- คาเบี้ยประกันภัยรถยนต
- คาตัดจายสิทธิการใช)ประโยชนในอาคาร
- คาตัดจายซอฟทแวร

- สวัสดิการสมาชิกเกษียณอายุ
- เงินอุดหนุนสวัสดิการสงเคราะหสมาชิก
- คาใช)จายจัดทําโครงการ

รวม
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สหกรณออมทรัพยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 24 จํากัด
รายละเอียดการใช0เงินทุนสาธารณประโยชน ประจําป 2556
ยอดคงเหลือยกมาจากป* 2555

จํานวน

เพิ่ม จากการจัดสรรกําไรสุทธิประจําป*

จํานวน

รวมเปGนเงิน

191,340.86 บาท
2,000,000.00 บาท
2,191,340.86 บาท

ตามระเบียบสหกรณออมทรัพยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 24 จํากัด วาด)วยการใช)ทุนสาธารณประโยชน
พ.ศ.2545 ข)อ 5 ทุนสาธารณประโยชนเพื่อจายกรณีดังตอไปนี้
เพื่อสาธารณประโยชน
1

2

3

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ เครื่องใช0 เพื่อการอันสาธารณประโยชน
ปรับปรุงศูนยอาเซียน

345,106.00
50,000.00

สนับสนุนโครงการทํารั้ว ร.242

50,000.00

สนับสนุนอุปกรณปรับปรุงห)องประชุมคําเอื้อน(สารสนเทศ ตชด.24)
สนับสนุนเครื่องคอมและปริ๊นเตอรและเครื่อง DVD ประชาสัมพันธ ตชด.24

14,840.00
27,276.00

เสาอากาศสงสัญญาณวิทยุพร)อมอุปกรณ ฉก.ตชด.24

25,000.00

เครื่องตัดหญ)าสะพาย เจ)าพนักงานดูแลสถานที่

12,000.00

คอมพิวเตอรและปริ้นเตอร งาน ธกวส.
เครื่องถายเอกสารและปริ้นเตอรสี งานแผนและงบประมาณ

21,000.00
22,990.00

สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร งานกบ.กก.ตชด.24

21,000.00

สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร งานการเงิน กก.ตชด.24

21,000.00

จอคอมพิวเตอรและเครื่องปริ้นเตอร ร)อย ตชด.244
เครื่องคอมพิวเตอร ร)อย ตชด.245

10,000.00
10,000.00

เครื่องคอมพิวเตอร ร)อย ตชด.247

10,000.00

สนับสนุนแขนกั้นรถอัตโนมัติ กฝ.4

40,000.00

รถตัดหญ)าและจอคอมพิวเตอร กก.4 บก.กฝ.

10,000.00

การกุศลเพื่อบํารุงศาสนา
เจ)าภาพสวดอภิธรรมศพ

49,000.00

กฐิน ผ)าปTา งานพิธีศาสนา กิจกรรมงานกุศลอื่นๆ รวม 16 งาน

16,500.00

การสังคมสงเคราะห
สนับสนุนเงินเพื่อใช)ในกิจกรรมแขงขันกีฬา วิทยาลัยเทคโนโลยีสันตพล
สนับสนุนร)านพฤกษากาชาดสมาคมแมบ)านตํารวจ
เงินการกุศล ร.ร.ประจักษศิลปาคาร

65,500.00

41,000.00
500.00
12,000.00
1,000.00
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เพื่อสาธารณประโยชน
รวมแขงขันกอลฟการกุศล บก.ตชด.ภาค2
รวมแขงขันเปตองของ กก.ตชด.33
บริจาคกอสร)างอาคารเรียนโรงเรียน ตชด.
4

เพื่อสนับสนุนกิจกรรมโดยสวนรวมของ กก.ตชด.24
และ กก.4 บก.กฝ.บช.ตชด.
สนับสนุนงานวันคาย
ปPายโลหะห)องอาเชี่ยน กก.ตชด.24
รับเสด็จเดโชชัย 5
สนับสนุนงานวันเด็ก กก.ตชด.24
คารับรองงานเกษียณ
สนับสนุนงานวันเด็กแหงชาติ ร.244
สนับสนุนงานวันเด็ก ร.245
สนับสนุนงานวันเด็ก ร.246
ปรับปรุงห)องน้ํา ร)อย ตชด.246
สนับสนุนงานวันเด็กแหงชาติ ร.247
โครงการแขงขันเปตอง บํานาญ
สนับสนุนกาแฟและขนม ชมรมเสนียรณยุทธสัมพันธ(บํานาญ)
กองทุนสวัสดิการสํานักงานตํารวจแหงชาติ

5

เพื่อให)เกิดประโยชนกับสมาชิกและครอบครัวสมาชิก อันได)แกทุนการศึกษาบุตรสมาชิก

6

สงเคราะหสมาชิกและครอบครัว กรณีประสบภัยพิบัติทุกขเข็ญ

2,000.00
500.00
25,000.00

759,575.49
200,000.00
50,000.00
50,000.00
30,000.00
25,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
5,000.00
339,575.49
497,500.00
16,000.00

ได)รับความเดือดร)อน หรืออันเนื่องมาจากทุพภิกขภัย

130,000.00
205,000.00

7

สงเคราะหให)ครอบครัวที่สมาชิกเสียชีวิต รายละไมเกิน 10,000 บาท

8

จายตามระเบียบสหกรณฯ วาด)วยสวัสดิการสมาชิกเกษียณอายุ พ.ศ.2552

9

จายสวัสดิการสงเคราะหคูสมรสสมาชิกเสียชีวิต ตามมติที่ประชุม

15,000.00

10

คณะกรรมการชุดที่ 42 ครั้งที่ 1/2555 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2554
จายสวัสดิการเยี่ยมปTวยสมาชิกตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
ชุดที่ 42 ครั้งที่ 1/2555 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2554

57,000.00

รวมการใช0ทุนสาธารณประโยชนทั้งสิ้น
เงินทุนสาธารณประโยชนคงเหลือในป 2556

จึงนําเรียนที่ประชุมใหญมาเพื่อทราบ
มติที่ประชุมใหญ ที่ประชุมรับทราบ

2,219,231.49
59,659.37

17
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณา
4.1 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําป 2556
ตามมติที่ประชุมใหญสามัญ ประจําป* 2555 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2555 ได)มีมติเลือก นางวรพินดา
สาระศรี เปLนผู)สอบบัญชีสหกรณ สิ้นสุด ณ 30 กันยายน 2556
บัดนี้ ผู)สอบบัญชีได)ตรวจสอบงบการเงินของสหกรณสําหรับป*บัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556
เสร็จเรียบร)อยแล)วจึงขอเสนองบการเงิน

18
หนังสือรับรองของสหกรณ
สหกรณออมทรัพยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 24 จํากัด
วันที่ 11 ตุลาคม 2556
เรียน ผู)สอบบัญชีสหกรณออมทรัพยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 24 จํากัด
หนังสือรับรองฉบับนี้ใ ห)ไว)เพื่อประโยชนของทานในการตรวจสอบงบการเงินของสหกรณออมทรัพยตํารวจตระเวน
ชายแดนที่ 24 จํากัด สําหรับป*สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556 เพื่อแสดงความเห็นวางบการเงินดังกลาวแสดงฐานะการเงิน ณ
วันที่ 30 กันยายน 2556 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด สําหรับป*สิ้นสุดวันเดียวกันของ สหกรณออมทรัพยตํารวจตระเวน
ชายแดนที่ 24 จํากัด โดยถูกต)องตามที่ควรในสาระสําคัญตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณกําหนดหรือไม
ข)าพเจ)าเปLนผู)รับผิดชอบในความถูกต)องและครบถ)วนของข)อมูลในงบการเงินที่ทานตรวจสอบ ซึ่งงบการเงินดังกลาวได)
จัดทําขึ้นตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด
ข)าพเจ)าขอรับรองรายละเอียดเกี่ยวกับงบการเงินที่ทานตรวจสอบตามที่ข)าพเจ)าทราบและคิดวาควรจะเปLนดังตอไปนี้
1. งบการเงินไมมีการแสดงข)อมูลที่ขัดตอข)อเท็จจริงอันเปLนสาระสําคัญ ซึ่งรวมถึงการละเว)นการแสดงรายการและข)อมูลตางๆ
2. ข)าพเจ)าได)จัดเอกสารหลักฐานและข)อมูลดังตอไปนี้ให)ทานตรวจสอบครบถ)วนแล)วคือ
2.1 บันทึกทางการบัญชี เอกสารหลักฐานประกอบรายการบัญชี และข)อมูลอื่นที่เกี่ยวข)องทั้งหมด
2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการและรายงานการประชุมใหญ
3. ไมมีรายการผิดปกติที่เกี่ยวข)องกับการกระทําของคณะกรรมการดําเนินการหรือเจ)าหน)าที่ของสหกรณ ผู)ซึ่งมีหน)าที่
สําคัญเกี่ยวกับระบบบัญชี และระบบการควบคุมภายใน หรือรายการผิดปกติที่มีผลกระทบอยางเปLนสาระสําคัญตองบการเงิน
4. สหกรณได)ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาทั้งหมด ซึ่งหากไมปฏิบัติตามอาจมีผลกระทบอยางมีสาระสําคัญตองบ
การเงิน นอกจากนี้ สหกรณได)ปฏิบัติตามระเบียบและข)อกําหนดของหนวยงานราชการ หรือหนวยงานที่กํากับดูแล ซึ่งหากไมปฏิบัติ
ตามอาจมีผลกระทบอยางมีสาระสําคัญตองบการเงิน
5. สหกรณไมได)รับหนังสือแจ)งจากหนวยราชการอันมีผลตองบการเงิน เพราะมิได)ปฏิบัติตามกฎหมายหรือข)อบังคับ ซึ่ง
รวมถึงการถูกเรียกชดเชย หรือถูกประเมินภาษีอากร หรือมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน)า ซึ่งควรจะได)นํามาพิจารณาเปMดเผยใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินหรือใช)เปLนเกณฑในการตั้งสํารองคาเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
6. รายการหรือข)อมูลดังตอไปนี้มีการบันทึกหรือเปMดเผยไว)อยางเพียงพอและเหมาะสมในงบการเงิน
6.1 รายการธุรกิจที่มีกับสาขาของสหกรณหรือบุคคลอื่น
6.2 ข)อตกลงกับสถาบันการเงินเกี่ยวกับภาระผูกพันเงินฝาก หรือข)อจํากัดการใช)เงินกู)
7. สหกรณมีกรรมสิทธิ์ใ นสินทรัพยทั้งหมดอยางถูกต)องตามกฎหมาย และไมมีภาระผูกพันหรือข)อผูกมัดใด ๆ ใน
สินทรัพยของสหกรณ เว)นแตที่ได)เปMดเผยไว)ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
8. สหกรณได)บันทึกหรือเปMดเผยรายการหนี้สินทั้งหมดของสหกรณ ทั้งที่เกิดขึ้นแล)วและอาจเกิดขึ้นในภายหน)าไว)อยาง
เหมาะสม รวมทั้งได)มีการเปMดเผยไว)ใ นหมายเหตุประกอบงบการเงินเกี่ยวกับหลักประกันทั้งหมดที่สหกรณให)แกบุคคลที่สาม
นอกจากนี้ สหกรณไมมีคดีฟPองร)องอื่นและไมมีคดีที่คาดวาจะเกิดขึ้น
9. นอกจากเรื่องที่อธิบายไว)ในหมายเหตุประกอบงบการเงินแล)ว ไมมีเหตุการณใดเกิดขึ้นหรือไมปรากฏข)อเท็จจริงใดที่มี
ผลกระทบตองบการเงินอยางมีสาระสําคัญ ซึ่งต)องนํามาปรับปรุงงบการเงินหรือเปMดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินอีก
ขอแสดงความนับถือ
พันตํารวจเอก สมบัติ บุญโสภา
(สมบัติ บุญโสภา)
รองประธานฯทําหน)าที่แทนประธานกรรมการ
พันตํารวจโทหญิง พัชรา ฦาชา
(พัชรา ฦาชา)
ผู)จัดการสหกรณ
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สหกรณออมทรัพยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 24 จํากัด
งบดุล
ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 และ 2555
ป 2556
สินทรัพย
หมายเหตุ
บาท
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและเงินฝากธนาคาร

2

เงินฝากชุมนุมสหกรณออมทรัพยตํารวจแหงชาติ จํากัด

ป 2555
บาท

15,308,555.06

27,352,144.09

15,308,555.06

27,352,144.09

1,001.01

0.00

เงินให)กยู) ืมระยะสัน้ - สุทธิ

4

104,304,021.62

130,104,285.38

ลูกหนี้ระยะสัน้ - สุทธิ

5

83,956.62

110,695.77

1,494,561.49

1,304,151.95

61,354.54

444,273.12

121,253,450.34

159,315,550.31

ดอกเบี้ยเงินให)กู)ค)างรับ
สินทรัพยหมุนเวียนอืน่

6

รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินลงทุนระยะยาว
เงินให)กยู) ืมระยะยาว - สุทธิ

3
4

1,193,500.00
1,131,212,449.32

852,000.00
843,808,342.61

ลูกหนี้ระยะยาว - สุทธิ
อุปกรณและเครื่องใช)สํานักงาน - สุทธิ

5
7

237,439.80
1,049,190.40

245,629.51
205,956.06

สินทรัพยไมมีตัวตน
เงินประกันไฟฟPา
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน

8

1,730,082.20
6,115.57

1,882,082.20
6,115.57

1,135,428,777.29

847,000,125.95

1,256,682,227.63

1,006,315,676.26

รวมสินทรัพย

20
หมายเหตุ

ป 2556
บาท

9

101,677,827.14

92,021,781.19

สวนของหนี้สินไมหมุนเวียนทีถ่ งึ กําหนดชําระภายในหนึง่ ป* 12

50,604,000.00

36,780,000.00

เงินรับฝาก

10

92,733,643.75

105,731,695.06

หนี้สนิ หมุนเวียนอื่น

11

181,440.00

1,090,386.54

245,196,910.89

235,623,862.79

หนี้สินและทุนของสหกรณ

ป 2555
บาท

หนี้สินหมุนเวียน
เงินกู)ยืมระยะสั้น

รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
เงินกู)ยืมระยะยาว

12

359,293,299.97

195,405,000.00

หนี้สนิ ไมหมุนเวียนอื่น

13

2,516,580.00

2,145,960.00

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน

361,809,879.97

197,550,960.00

รวมหนี้สิน

607,006,790.86

433,174,822.79

531,548,550.00

465,512,990.00

65,240,191.61

60,510,240.78

2,745,409.37

1,840,890.86

กําไร(ขาดทุน)สุทธิประจําป*

50,141,285.79

45,276,731.83

รวมทุนของสหกรณ

649,675,436.77

573,140,853.47

1,256,682,227.63

1,006,315,676.26

ทุนของสหกรณ
ทุนเรือนหุ)น (มูลคาหุน) ละ 10 บาท)
หุ)นที่ชําระเต็มมูลคาแล)ว
ทุนสํารอง
ทุนสะสมตามข)อบังคับ ระเบียบและอื่น ๆ

14

รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปGนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ลงชื่อ) พันตํารวจเอก สมบัติ บุญโสภา
(สมบัติ บุญโสภา)
รองประธานฯ ทําหน)าที่แทนประธานกรรมการ
(ลงชื่อ) พันตํารวจตรี โอฬาร คําผุย
(โอฬาร คําผุย)
เลขานุการ
วันที่ 3 ตุลาคม 2556
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สหกรณออมทรัพยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 24 จํากัด
งบกําไรขาดทุน
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556 และ 2555
ป2556

ป2555

บาท

%

บาท

%

82,971,860.64

99.88

73,528,727.13

99.81

0.00

0.00

39,006.11

0.05

101,815.28

0.12

102,918.45

0.14

รวมรายได)ดอกเบีย้ และผลตอบแทนจากการลงทุน 83,073,675.92

100.00

73,670,651.69

100.00

รายได0ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุน
เงินให)กยู) ืมและเงินฝาก
เงินยืมทดรอง
เงินลงทุน
คาใช0จายดอกเบีย้
เงินรับฝาก

4,482,186.47

5.40

4,744,170.89

6.44

เงินกู)ยืมระยะสั้น

3,779,718.36

4.55

6,123,972.79

8.31

เงินกู)ยืมระยะยาว

17,454,394.33

21.01

10,952,489.51

14.87

25,716,299.16

30.96

21,820,633.19

29.62

หนีส้ ูญและหนีส้ งสัยจะสูญ - ลูกหนี้เงินกู)

0.00

0.00

(244,300.88)

(0.33)

หนีส้ ูญและหนีส้ งสัยจะสูญ - ลูกหนี้รอเรียกคืน

0.00

0.00

(12,598.00)

(0.02)

หนีส้ ูญและหนีส้ งสัยจะสูญ - ดอกเบี้ย

0.00

0.00

(7,801.59)

(0.01)

รวมหนี้สงสัยจะสูญ

0.00

0.00

(264,700.47)

(0.36)

57,357,376.76

69.04

52,114,718.97

70.74

11,680.00

0.01

1,600.00

0.00

230,884.43

0.28

70,543.10

0.10

242,564.43

0.29

72,143.10

0.10

1,609,650.00

1.93

1,463,100.00

1.99

370,620.00

0.45

252,160.00

0.34

80,524.00

0.10

78,366.00

0.11

518.00

0.00

404.32

0.00

82,000.00

0.10

60,000.00

0.08

รวมคาใช)จายดอกเบี้ยและการลงทุน
หัก หนี้สูญและหนีส้ งสัยจะสูญ

รายได)ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุนสุทธิ
บวก รายได)ทมี่ ิใชดอกเบีย้
คาธรรมเนียมแรกเข)า
รายได)อื่น
รวมรายได)ที่มิใชดอกเบี้ย
หัก คาใช)จายในการดําเนินงาน
คาใช0จายเกีย่ วกับเจ0าหน0าที่
เงินเดือน
บําเหน็จเจ)าหน)าที่
คาสวัสดิการเจ)าหน)าที่
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
คาตอบแทนผู)จัดการ
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ป2556
บาท

ป2555
%

บาท

%

37,980.00
37,500.00
9,000.00
73,344.00
146,240.00

0.05
0.05
0.01
0.09
0.18

45,844.72
25,550.00
9,000.00
44,576.00
76,010.00

0.06
0.03
0.01
0.06
0.10

195,710.05
6,050.00
96,382.62
0.00
150,000.00
19,000.00
37,078.14
117,725.70
2,000.00
24,000.00

0.24
0.01
0.12
0.18
0.02
0.04
0.14
0.00
0.03

340,152.59
22,886.79
78,226.22
0.00
150,000.00
21,200.00
23,798.85
124,802.06
2,000.00
28,840.00

0.46
.03
0.11
0.20
0.03
0.03
0.17
0.00
0.04

คาเบี้ยประกันชีวิต

93,540.50

0.11

55,067.50

0.07

คาเบี้ยเลี้ยงพาหนะ

23,188.00

0.03

23,650.00

0.03

คาตอบแทน

31,300.00

0.04

12,000.00

0.02

2,000,000.00

2.41

2,000,000.00

2.72

345,000.00

0.42

250,000.00

0.34

คาเบี้ยประชุมกรรมการ

216,200.00

0.26

108,400.00

0.15

คารับรอง

171,015.25

0.21

169,423.25

0.23

คาเครื่องเขียนแบบพิมพ

89,218.54

0.11

97,208.42

0.13

731,308.50

0.88

676,514.00

0.92

คาตอบแทนที่ปรึกษาสหกรณ

11,000.00

0.01

20,000.00

0.03

คาธรรมเนียมสอบบัญชี

70,000.00

0.08

70,000.00

0.10

คาตรวจสอบกิจการ

69,000.00

0.08

57,000.00

0.08

คาตอบแทนเจ)าหน)าที่การเงิน

41,176.00

0.05

45,652.00

0.42

คาเบี้ยเลี้ยงพาหนะ

92,994.00

0.11

53,576.00

0.49

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
คาลวงเวลา
ดอกเบี้ยจายเงินฝากประกันการทํางาน
คาเบี้ยเลี้ยงพาหนะ
คาตอบแทน(คาครองชีพเจ)าหน)าที่)
คาใช0จายเกีย่ วกับอาคารสถานที่และอุปกรณ
คาเสื่อมราคา
คาซอมแซมบํารุงรักษาสินทรัพย
คาไฟฟPา
คาตกแตงอาคารสํานักงานตัดจาย
คาตัดจายสิทธิการใช)ประโยชนในอาคาร
คาตอบแทนพลขับ
คาเบี้ยประกันรถยนต
คาใช)จายเกี่ยวกับรถยนต
คาตัดจายซอฟทแวร
คาพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร
คาใช0จายเกีย่ วกับสมาชิก

เงินอุดหนุนสวัสดิการสงเคราะหสมาชิก
สวัสดิการสมาชิกเกษียณอายุ
คาใช0จายดําเนินงานอื่น

คาใช)จายในวันประชุมใหญ

23
ป2556

ป2555

บาท

%

บาท

%

คาโทรศัพท

27,730.21

0.03

44,037.28

0.06

คาธรรมเนียมธนาคาร

96,901.06

0.12

72,094.70

0.10

คาวัสดุประชาสัมพันธ

5,350.00

0.01

0.00

0.00

คาตอบแทนแมบ)าน

73,200.00

0.08

74,550.00

0.10

คาของใช)สาํ นักงาน

43,761.50

0.05

45,482.00

0.06

248.00

0.00

5,418.00

0.01

วัสดุอุปกรณคอมพิวเตอร

69,529.00

0.08

94,350.00

0.13

คาใช)จายเบ็ดเตล็ด

35,272.33

0.04

16,789.54

0.02

คาใช)จายจัดทําโครงการ

0.00

0.00

43,200.00

0.06

คาเชาเครื่องถายเอกสาร

26,400.00

0.03

28,800.00

0.04

7,458,655.40

8.98

6,910,130.24

9.38

50,141,285.79

60.35

45,276,731.83

61.46

คาถายเอกสาร

รวมคาใช)จายในการดําเนินงาน
กําไรสุทธิ

24
สหกรณออมทรัพยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 24 จํากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับป*สนิ้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2556 และ 2555
1. สรุปนโยบายการบัญชีทสี่ ําคัญ
- สหกรณบันทึกบัญชีโดยใช)เกณฑคงค)าง
- สหกรณรับรู)รายได)ดอกเบี้ยตามเกณฑสัดสวนของเวลา สวนจํานวนรายได)จะเทากับอัตราดอกเบี้ยคูณด)วย
จํานวนเงินต)นที่ค)างชําระตามระยะเวลาที่กู)ยืม
- เงินลงทุนระยะยาวที่เปLนเงินลงทุนในหลักทรัพยทีไ่ มอยูในความต)องการของตลาดแสดงด)วยราคาทุน
- สหกรณบันทึกดอกเบี้ยเงินให)กู)ค)างรับวันสิ้นป*บัญชีเปLนรายได)ตามเกณฑคงค)าง จํานวน 1,494,561.49 บาท
ซึ่งถ)าหากสหกรณไมได)บันทึกดอกเบี้ยเงินให)กู)จํานวนดังกลาวแล)ว สหกรณจะมีกําไร 48,646,724.30 บาท
- สหกรณตีราคาวัสดุคงเหลือ / ของใช)สนิ้ เปลืองตามราคาทุน
- คาเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ คํานวณโดยวิธีเส)นตรงในอัตราทีน่ ายทะเบียนสหกรณกําหนด
- สิทธิการใช)ประโยชนในอาคารตัดจายตามอายุการใช)ประโยชน
- คาซอมบํารุง คาซอมแซม รวมทั้งการซื้อมาเปลี่ยนแทนสําหรับสินทรัพยรายการยอย ๆ
- ถือเปLนคาใช)จายหักจากรายได)
- เงินสดในงบกระแสเงินสด หมายถึง เงินสดในมือและเงินฝากธนาคารทุกประเภท
2. เงินสดและเงินฝากธนาคาร ประกอบด)วย
เงินสด
เงินฝากธนาคาร
กระแสรายวัน

ป2556
บาท

ป2555
บาท

37,636.64

31,547.38

211,549.85

(0.10)

15,059,368.57

27,320,596.81

15,308,555.06

27,352,144.09

ป2556
บาท

ป2555
บาท

- หุ)นชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด

705,500.00

364,000.00

- หุ)นชุมนุมสหกรณออมทรัพยตํารวจแหงชาติ จํากัด

288,000.00

288,000.00

200,000.00
1,193,500.00

200,000.00
852,000.00

ออมทรัพย
รวม
3. เงินลงทุน ประกอบด)วย
เงินลงทุนระยะยาว
เงินลงทุนที่ไมอยูในความต)องการของตลาด

- หุ)นบริษัทสหประกันชีวิต จํากัด
รวมเงินลงทุนระยะยาว
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4. เงินให0กู0ยืม - สุทธิ ประกอบด)วย
ป 2556
บาท

ป 2555
บาท

ระยะสั้น

ระยะยาว

ระยะสั้น

ระยะยาว

เงินให0กู0ยืม - ปกติ
เงินกู)ฉุกเฉิน

26,294,607.85

29,676.06

27,142,041.27

0.00

79,971.87

0.00

65,395.11

0.00

59,562,350.11

888,027,497.04

29,569,286.16

275,302,965.07

1,430,362.83

8,544,191.11

25,210,910.69

139,498,805.81

16,917,996.52

234,611,085.11

48,116,652.15

429,006,571.73

18,732.44

0.00

0.00

0.00

104,304,021.62

1,131,212,449.32

130,104,285.38

843,808,342.61

เงินกู)ฉุกเฉินพิเศษ
เงินกู)สามัญ
เงินกู)สามัญพิเศษ
เงินกู)สามัญพัฒนาคุณภาพชีวิต
เงินกู)เพื่อการศึกษา
รวมเงินให0กู0ยืม - ปกติ

5. ลูกหนี้ - สุทธิ ประกอบด)วย
ป 2556
บาท

ป 2555
บาท

ระยะสั้น
ลูกหนี้รอเรียกคืน
รวมลูกหนี้

ระยะยาว

ระยะสั้น

ระยะยาว

83,956.62

237,439.80

110,695.77

245,629.51

83,956.62

237,439.80

110,695.77

245,629.51

6. สินทรัพยหมุนเวียนอื่น ประกอบด)วย
ป2556
บาท

ป2555
บาท

เครื่องเขียนแบบพิมพ

37,506.34

75,387.48

คาเบี้ยประกันภัยจายลวงหน)า

23,848.20

13,893.14

เงินรอเรียกคืน

0.00

30.00

เงินทดรองจายคาเบี้ยประกันชีวิต

0.00

2,962.50

เงินทดรองจาย

0.00

345,000.00

สวัสดิการเยี่ยมปTวยรอตัดจาย

0.00

7,000.00

61,354.54

444,273.12

รวม
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7. ยานพาหนะ อุปกรณและเครื่องใช0สํานักงาน - สุทธิ ประกอบด)วย
ป2556

ป2555

บาท

บาท

ยานพาหนะ

780,028.40

1.00

เครื่องใช)สํานักงาน

269,162.00

205,955.06

1,049,190.40

205,956.06

ป2556

ป2555

บาท

บาท

รวม
8. สินทรัพยไมมีตัวตน ประกอบด)วย

สิทธิประโยชนในการใช)ที่ดิน อาคาร
สิทธิประโยชนในการใช)ซอฟแวร
รวม

1,728,082.20

1,878,082.20

2,000.00

4,000.00

1,730,082.20

1,882,082.20

9. เงินกู0ยืมระยะสั้น ประกอบด0วย
ป2556

ป2555

บาท

บาท

ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด
ธกส. (สัญญา 10 ล)านบาท)

0.00
10,000,000.00

52,021,781.19
10,000,000.00

ธกส. (สัญญา 85 ล)านบาท)

84,172,525.88

30,000,000.00

ธกส. (สัญญา 50 ล)านบาท)

7,505,301.26

0.00

รวม

101,677,827.14

92,021,781.19

ณ วันสิ้นปสหกรณมีเงินกู0ยืมคงเหลือตามรายละเอียดดังนี้
1. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร วงเงินกูไ) มเกิน 10,000,000.00 บาท อัตราดอกเบี้ย
ร)อยละ 4.50 ตอป* โดยมีคณะกรรมการเปLนผู)คํ้าประกัน สัญญาสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558
2. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร วงเงินกูไ) มเกิน 85,000,000.00 บาท อัตราดอกเบี้ย
ร)อยละ 4.50 ตอป* โดยมีคณะกรรมการเปLนผู)คํ้าประกัน สัญญาสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559
3. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร วงเงินกูไ) มเกิน 50,000,000.00 บาท อัตราดอกเบี้ย
ร)อยละ 5.00 ตอป* โดยมีคณะกรรมการเปLนผู)คํ้าประกัน สัญญาสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560
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10. เงินรับฝาก ประกอบด)วย
ป2556
บาท

ป2555
บาท

เงินฝากออมทรัพยพิเศษ

69,102,401.72

81,552,756.58

เงินฝากออมทรัพย

23,631,242.03

24,178,938.48

92,733,643.75

105,731,695.06

รวม

11. หนี้สินหมุนเวียนอื่น ประกอบด)วย
ป2556
บาท
ดอกเบี้ยเงินฝากประกันการทํางานค)างจาย
ดอกเบี้ยจายเงินกู)ยืมค)างจาย
คาธรรมเนียมสอบบัญชีค)างจาย
เงินพักฌาปนกิจ
เงินรอจายคืน
เงินรอตรวจสอบ
เงินหักประกันสังคมค)างจาย
ดอกเบี้ยเงินรับฝากค)างจาย
เงินพักรอชําระหนี้
ภาษีเงินได)หัก ณ ที่จายค)างจาย
รวม

0.00
60,357.17
35,000.00
8,170.00
26,894.35
34,031.84
3,600.00
12,336.64
0.00
1,050.00

ป2555
บาท
0.00
127,999.97
25,000.00
0.00
31,116.28
57,859.35
0.00
41,695.94
805,515.00
1,200.00

181,440.00

1,090,386.54

12. เงินกู0ยืมระยะยาว ประกอบด)วย
ป 2556
บาท
ถึงกําหนดชําระ
ภายใน 1 ป
เกิน 1 ป

ป 2555
บาท
ถึงกําหนดชําระ
ภายใน 1 ป
เกิน 1 ป

ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด

12,060,000.00

101,493,299.97

0.00

0.00

สอ.กรมวิทยาศาสตรการแพทย จํากัด
สอ.จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด
รวม

10,080,000.00

20,600,000.00

10,080,000.00

30,680,000.00

28,464,000.00

237,200,000.00

26,700,000.00 164,725,000.00

50,604,000.00

359,293,299.97

36,780,000.00 195,405,000.00
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เงินกู)ยืมระยะยาวทั้งสิ้น จํานวน 409,897,299.97 บาท ได)แสดงในงบการเงินเปLนสวนของหนี้สินไมหมุนเวียนที่ถึงกําหนด
ชําระภายในหนึ่งป* หมวดหนี้สินหมุนเวียน จํานวน 50,604,000.00 บาท และเปLนเงินกู)ยืมระยะยาว หมวดหนี้สินไมหมุนเวียน
จํานวน 359,293,299.97 บาท
รายละเอียดเงินกู0ยืมระยะยาว มีดังนี้
1.ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด จํานวนเงิน 120,000,000.00 บาท อัตราดอกเบี้ยร)อยละ 4.95 ตอป*
กําหนดระยะเวลาสงชําระคืน 120 งวดๆ ละ 1,005,000.00 บาท วันเริ่มชําระหนี้ 29 มีนาคม 2556 กําหนดชําระหนี้เสร็จสิ้น
ภายใน 28 กุมภาพันธ 2566 โดยมีคณะกรรมการเปLนผู)ค้ําประกัน คงเหลือสิ้นป* 113,553,299.97 บาท และมีดอกเบี้ยค)างจาย
จํานวน 16,333.06 บาท
2.สหกรณออมทรัพยกรมวิทยาศาสตรการแพทย จํากัด จํานวนเงิน 50,000,000.00 บาท อัตราดอกเบี้ยร)อยละ 4.75 ตอป*
กําหนดระยะเวลาสงชําระคืน 60 งวดๆ ละ 840,000.00 บาท งวดสุดท)าย 440,000.00 บาท วันเริ่มชําระหนี้ 30 พฤศจิกายน 2554
กําหนดชําระหนี้เสร็จสิ้นภายใน 31 ตุลาคม 2559 โดยมีคณะกรรมการเปLนผู)ค้ําประกัน คงเหลือสิ้นป* 30,680,000.00 บาท และมี
ดอกเบี้ยค)างจาย จํานวน 3,992.60 บาท
3.สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิท ยาลัย จํากัด จํานวนเงิน 284,750,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร)อยละ 5.50 ตอป*
กําหนดระยะเวลาสงชําระคืนไว) 120 งวดๆ ละ 2,372,000.00 บาท วันเริ่มชําระหนี้ 28 กุมภาพันธ 2556 กําหนดชําระเสร็จสิ้น
ภายใน 31 มกราคม 2566 โดยมีคณะกรรมการเปLนผู)ค้ําประกัน คงเหลือวันสิ้นป* จํานวน 265,664,000.00 บาท และมีดอกเบี้ย
ค)างจาย จํานวน 40,031.56 บาท

13. หนี้สินไมหมุนเวียนอืน่ ประกอบด)วย

สํารองบําเหน็จเจ)าหน)าที่
เงินประกันการทํางาน
รวม

ป2556
บาท
2,316,580.00

ป2555
บาท
1,945,960.00

200,000.00

200,000.00

2,516,580.00

2,145,960.00

14. ทุนสะสมตามข0อบังคับระเบียบและอื่นๆ ประกอบด)วย
ป2556
บาท
เงินกองทุนสงเคราะหสมาชิก

ป2555
บาท

2,400,000.00

1,400,000.00

ทุนสาธารณประโยชน

59,659.37

191,340.86

ทุนสาธารณะเพื่อศึกษาอบรม

118,750.00

87,550.00

ทุนรักษาระดับอัตราเงินป:นผล
รวม

167,000.00
2,745,409.37

162,000.00
1,840,890.86

15. การดํารงสินทรัพยสภาพคลองของสหกรณ
สหกรณฯ ดํารงสินทรัพยสภาพคลอง เปLนไปตามกฎกระทรวง พ.ศ.2550 วาด)วยการดํารงสินทรัพย สภาพ
คลองของสหกรณ ไมน)อยกวาร)อยละ 1 ของเงินรับฝากทั้งหมด
จึงนําเรียนที่ประชุมใหญเพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําป* 2556
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สหกรณออมทรัพยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 24 จํากัด
งบกระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556 และ 2555
2556
บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสุทธิ
รายการปรับปรุงเพื่อกระทบยอดกําไรเปGนเงินสดสุทธิ
จากกิจกรรมดําเนินงาน

2555
บาท

50,141,285.79

45,276,731.83

195,710.05
0.00
0.00
0.00

340,152.59
(244,300.88)
(12,598.00)
(7,801.59)

คาตัดจายสิทธิการใช)ประโยชนในซอฟแวร
คาตัดจายสิทธิการใช)ประโยชนในอาคาร
สํารองบําเหน็จเจ)าหน)าที่ เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ดอกเบี้ยเงินให)กู)ค)างรับ (เพิ่มขึ้น) ลดลง

2,000.00
150,000.00
370,620.00
(190,409.54)

2,000.00
150,000.00
252,160.00
(434,821.31)

คาเบี้ยประกันภัยจายลวงหน)า (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ดอกเบี้ยจายเงินกู)ยืมค)างจาย เพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินประกันสังคมค)างจาย เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ดอกเบี้ยฝากประกันการทํางานค)างจาย เพิ่มขึ้น ลดลง)
คาธรรมเนียมผู)สอบบัญชีค)างจาย(เพิ่มขึ้น)ลดลง

(9,955.06)
(67,642.80)
3,600.00
0.00
10,000.00

748.87
85,256.70
(8,240.00)
(9,000.00)
0.00

50,605,208.44

45,390,288.21

(261,603,842.95)

(21,130,816.89)

34,928.86
0.00
37,881.14
7,000.00

(62,889.65)
603,135.90
(38,369.78)
(7,000.00)

30.00
345,000.00
0.00
2,962.50

6,270.00
(345,000.00)
250,000.00
(2,567.50)

คาเสื่อมราคาสินทรัพย
หนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้เงินกู) เพิ่มขึ้น (ลดลง)
หนี้สงสัยจะสูญลูกหนีร้ อเรียกคืนเพิ่มขึ้น(ลดลง)
หนี้สงสัยจะสูญดอกเบี้ยเงินให)กู)ค)างรับเพิ่มขึ้น(ลดลง)

กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย
และหนี้สินดําเนินงาน
สินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มขึน้ ) ลดลง
ลูกหนี้เงินกู) (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้รอเรียกคืน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้เงินยืมทดรอง เพิ่มขึ้น (ลดลง)
เครื่องเขียนแบบพิมพ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
สวัสดิการเยี่ยมปTวยรอตัดจาย (เพิ่มขึ้น) ลดลง
เงินรอเรียกคืน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
เงินทดรองจาย (เพิ่มขึ้น) ลดลง
เงินทดรองจายทุนสาธารณประโยชน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินทดรองจายคาเบี้ยประกันชีวิต(เพิ่มขึ้น)ลดลง
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หนี้สินดําเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินรอจายคืน ( เพิ่มขึ้น)ลดลง
เงินรอตรวจสอบ เพิ่มขึ้น (ลดลง)
คาเบี้ยประกันชีวติ รอจาย เพิ่มขึ้น (ลดลง)

(4,221.93)
(23,827.51)
0.00

(17,141.68)
(13,364.64)
63.00

(29,359.30)
(805,515.00)
(150.00)
8,170.00

29,641.51
630,995.00
(150.00)
(.00)

(262,030,944.19)

(20,097,194.73)

เงินลงทุนระยะยาว (เพิ่มขึ้น) ลดลง

(341,500.00)

0.00

ยานพาหนะ (เพิ่มขึ้น)ลดลง
เครื่องใช)สํานักงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง

(887,500.00)
(151,444.39)

0.00
(86,730.00)

เงินสดสุทธิ (ใช0ไป) จากกิจกรรมลงทุน

(1,380,444.39)

(86,730.00)

เงินกู)ยืม เพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินรับฝาก เพิ่มขึ้น (ลดลง)

187,368,345.92
(12,998,051.31)

(34,839,684.54)
15,214,532.98

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร เพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินกองทุนสงเคราะหสมาชิก
เงินสดจายป:นผล
เงินสดจายเฉลี่ยคืน

(0.10)
1,000,000.00
(26,053,922.00)
(10,527,859.00)

0.00
900,000.00
(23,749,684.00)
(10,166,829.25)

เงินสดจายโบนัสกรรมการและเจ)าหน)าที่
ทุนเรือนหุ)น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ทุนสาธารณประโยชน (ลดลง)
ทุนสารธารณเพื่อการศึกษาอบรม

(1,850,000.00)
66,035,560.00
(2,131,681.49)
(68,800.00)

(1,794,040.00)
40,738,130.00
(2,390,897.00)
0.00

(10,000.00)

(10,000.00)

เงินสดสุทธิได0มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน

200,763,592.02

(16,098,471.81)

เงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เงินสด ณ วันต0นป

(12,042,588.12)
27,352,144.19

9,107,891.67
18,244,252.52

15,309,556.07

27,352,144.19

ดอกเบี้ยเงินรับฝากค)างจาย เพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินพักรอชําระหนี้เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ภาษีเงินได)หัก ณ ที่จายค)างจายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินฌาปนกิจเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เงินสดสุทธิได0มา (ใช0ไป) จากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินบํารุงสันนิบาต

เงินสด ณ วันสิ้นป

จึงนําเรียนที่ประชุมใหญเพื่อพิจารณาอนุมัติ
มติที่ประชุมใหญ ที่ประชุมพิจารณาแล)วมีมติอนุมัติ ด)วยคะแนนเสียงเปLนเอกฉันท
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4.2 ขอสัตยาบันคาใช0จายที่สูงกวาประมาณการรายจาย
ตามมติที่ประชุมใหญสามัญประจําป* 2555 เมื่อ 9 พฤศจิกายน 2555 ได)อนุมัติงบประมาณรายจาย
ประจําป* 2556 นั้น มีรายจายบางรายการที่จายเกินงบประมาณตามรายละเอียด ดังนี้
รายการ
หมวดเงินเดือนและคาตอบแทน
- เงินเดือน
หมวดคาใช0สอย
- คาเบี้ยประชุม
- เงินสวัสดิการเจ)าหน)าที่
- คาใช)จายเบ็ดเตล็ด
- คาไฟฟPา

ขอตั้งไว)

จายจริง

1,605,960.00 1,609,650.00
120,000.00
52,000.00
20,000.00
80,000.00

สวนตาง

หมายเหตุ

3,690.00 ปรับเพิ่มคุณวุฒิ ป.ตรี = 15,000

216,200.00 96,200.00 ปรับเบี้ยประชุม 300 เปLน 500
80,524.00 28,524.00 คารักษาพยาบาล
35,172.33 15,172.33 คาไปรษณียแสตมปE สงเอกสาร
สงSMS ให)สมาชิก, ฯลฯ
96,382.62 16,382.62

หมวดคาครุภัณฑและสิ่งปลูกสร0าง

- รถยนต

850,000.00

877,500.00

27,500.00 ติดตั้งหลังคา ทําเบาะหลัง

จึงนําเรียนที่ประชุมใหญเพื่อพิจารณาอนุมัติ
มติที่ประชุมใหญ ที่ประชุมพิจารณาแล)วมีมติอนุมัติด)วยคะแนนเสียงเปLนเอกฉันท
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4.3 พิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2556
สหกรณออมทรัพยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 24 จํากัด มีกําไรสุทธิ ในประจําป* 2556 เปLนเงินจํานวน
50,141,285.79 บาท ขอเสนอการจัดสรรกําไรสุทธิ
ข0อบังคับสหกรณ ฉบับ พ.ศ.2555
ข)อ 28 การจัดสรรกําไรสุทธิประจําป*เมื่อสิ้นป*ทางงบบัญชี และได)ปMดบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีที่
รับรองโดยทั่วแล)ว ปรากฏวาสหกรณ มีกําไรสุทธิให)จัดสรรเปLนเงินสํารองไมน)อยกวาร)อยละสิบของกําไรสุทธิ และ
เปLนคาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ร)อยละห)าของกําไรสุทธิ แตไมเกิน 10,000 บาท แตต)องไมเกิน
อัตราที่กําหนดไว)ในกฎกระทรวง กําไรสุทธิประจําป*ท่ีเหลือจากการจัดสรรตามความในวรรคกอนนั้น ที่ประชุม
ใหญอาจจัดสรรได) ดังตอไปนี้

รายการจัดสรร

ขอเสนอจายปNนผล ป 2556
ป 2556
ป:นผล 6
เฉลี่ยคืน 14.75
บาท
ร)อยละ

1. ทุนสํารองไมน)อยกวาร)อยละ 10 ของกําไรสุทธิ
2. คาบํารุงสันนิบาต
3. เงินป:นผล
4. เงินเฉลี่ยคืน
5. เงินโบนัสกรรมการและเจ)าหน)าที่ไมเกินร)อยละ 10
ของกําไรสุทธิ
6. ทุนรักษาระดับอัตราเงินป:นผลไมเกินร)อยละ 2
แหงทุนเรือนหุ)นของสหกรณ
7. ทุนสาธารณเพื่อศึกษาอบรม
8. ทุนสาธารณประโยชนไมเกินร)อยละ 10 ของกําไรสุทธิ
กําไร

ป 2555
ป:นผล 6
เฉลี่ยคืน 14.75
บาท

ร)อยละ

6,221,661.79

12.41

4,688,937.83

10.36

10,000.00

0.02

10,000.00

0.02

29,245,598.00
11,989,026.00

58.32
23.91

26,053,922.00
10,568,872.00

57.54
23.34

2,000,000.00

3.99

1,850,000.00

4.09

5,000.00

0.01

5,000.00

0.01

100,000.00
570,000.00
50,141,285.79

0.20
1.14
100.00

100,000.00
2,000,000.00
45,276,731.83

0.22
4.42
100.00

จึงนําเรียนที่ประชุมใหญเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิประจําป* 2556
มติที่ประชุมใหญ ที่ประชุมพิจารณาแล)วมีมติอนุมัติตามเสนอด)วยคะแนนเสียงเปLนเอกฉันท
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4.4 พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจายประจําป 2557
สหกรณออมทรัพยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 24 จํากัด
รายละเอียดการใช)เงินงบประมาณรายจาย ประจําป* 2556
และประมาณการรายจาย ประจําป* 2557
ป* 2556

รายการ

ป* 2557

ขอตั้งไว)

จายจริง

39,366,120.00
2,244,120.00

34,203,698.95
2,190,066.00

54,365,240.00
2,444,740.00

1,605,960.00

1,609,650.00

1,865,460.00

1.2 คาตอบแทน

518,160.00

472,916.00

459,280.00

1.3 คาธรรมเนียมผู)สอบบัญชี

70,000.00

70,000.00

70,000.00

1.4 คาลวงเวลา

50,000.00

37,500.00

50,000.00

32,427,000.00

28,338,289.02

45,554,400.00

29,000,000.00

25,725,299.16

41,500,000.00

2.2 คาเบี้ยเลี้ยงพาหนะ

250,000.00

189,526.00

250,000.00

2.3 คารับรอง

180,000.00

171,015.25

200,000.00

2.4 คาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน

50,000.00

6,050.00

50,000.00

2.5 คาใช)จายดําเนินคดี

30,000.00

100.00

30,000.00

2.6 คาพัฒนาโปรแกรมงานสหกรณ

100,000.00

24,000.00

250,000.00

2.7 คากระแสไฟฟPา

80,000.00

96,382.62

120,000.00

2.8 คาโทรศัพท

60,000.00

27,730.21

40,000.00

2.9 คาเบี้ยประชุม

120,000.00

216,000.00

220,000.00

2.10 เงินสวัสดิการเจ)าหน)าที่

52,000.00

80,524.00

166,000.00

2.11 เงินสํารองบําเหน็จเจ)าหน)าที่

474,000.00

370,620.00

560,000.00

2.12 คาเสื่อมราคาทรัพยสิน

500,000.00

195,710.05

400,000.00

20,000.00

35,172.33

40,000.00

2.14 คาใช)จายวันประชุมใหญ

779,000.00

731,308.50

785,400.00

2.15 คาธรรมเนียมธนาคาร

150,000.00

96,901.06

150,000.00

รวมทั้งสิ้น
1. หมวดเงินเดือนและคาตอบแทน
1.1 เงินเดือน

2. หมวดคาใช0สอย
2.1 ดอกเบี้ยจาย

2.13 คาใช)จายเบ็ดเตล็ด

ขอตั้งไว)

หมายเหตุ
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รายการ
2.16 คาถายเอกสาร
2.17 เงินประกันสังคม
2.18 เงินกองทุนทดแทน
2.19 คาใช)จายเกี่ยวกับรถยนต
2.20 คาเบี้ยประกันภัย
2.21 คาตัดจายสิทธิการใช)ประโยชนในอาคาร
2.22 คาตัดจําหนายโปรแกรมงานสหกรณ
2.23 คาใช)จายจัดทําโครงการ
2.24 คาเชาเครื่องถายเอกสารพร)อมหมึก
2.25 คาใช)จายตัดจาย
3. หมวดคาวัสดุ
3.1
3.2
3.3
3.4

คาเครื่องเขียนแบบพิมพ
คาของใช)สํานักงาน
คาวัสดุคอมพิวเตอร
คาวัสดุประชาสัมพันธ

4. หมวดคาใช0จายจัดสวัสดิการสมาชิก
4.1 เงินอุดหนุนกองทุนสวัสดิการสงเคราะหสมาชิก
4.2 คาเบี้ยประกันชีวิตกลุม สมาชิกที่ปฏิบัติ
ภารกิจในสามจังหวัดชายแดนภาคใต)
4.3 สวัสดิการสมาชิกเกษียณอายุราชการ
4.4 คาใช)จายจัดสวัสดิการสมาชิก
4.5 คาใช)จายสนับสนุนหนวย
5. หมวดคาครุภัณฑและสิ่งปลูกสร0าง
5.1
5.2
5.3
5.4

เครื่องคอมพิวเตอร
เครื่องใช)สํานักงาน
รถยนต
ปรับปรุงอาคารสหกรณ

ป* 2556

ป* 2557

ขอตั้งไว)
18,000.00
78,000.00
1,000.00
200,000.00
40,000.00
150,000.00
2,000.00
45,000.00
48,000.00
-

จายจริง
248.00
37,980.00
518.00
117,725.70
37,078.14
150,000.00
2,000.00
26,400.00
-

ขอตั้งไว)
18,000.00
96,000.00
1,000.00
200,000.00
50,000.00
150,000.00
45,000.00
45,000.00
48,000.00
140,000.00

450,000.00

207,859.04

450,000.00

200,000.00
70,000.00
150,000.00
30,000.00

89,218.54
43,761.50
69,529.00
5,350.00

200,000.00
70,000.00
150,000.00
30,000.00

2,445,000.00

2,438,540.50

4,756,100.00

2,000,000.00
100,000.00

2,000,000.00
93,540.50

2,000,000.00
100,000.00

345,000.00
-

345,000.00
-

1,395,000.00
1,261,100.00

1,800,000.00

1,028,944.39

1,160,000.00

50,000.00
200,000.00
850,000.00
700,000.00

41,380.00
110,064.39
877,500.00

210,000.00
250,000.00
700,000.00

-

หมายเหตุ
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สหกรณออมทรัพยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 24 จํากัด
ประมาณการรายจายประจําป* 2557
หมวดรายจาย
1. หมวดเงินเดือน
1.1 เงินเดือน
1.2 คาตอบแทน

จํานวนเงิน

หมายเหตุ

2,444,740.00
1,865,460.00 เพื่อจายเปLนเงินเดือนเจ)าหน)าที่สหกรณฯ จํานวน 7 คน
459,280.00 เพื่อจายคาตอบแทนดังนี้
1. แมบ)าน (6,000 บาท x 12 เดือน) เปLนเงิน 72,000 บาท
2. ข)าราชการตํารวจชวยปฏิบัติงานในสหกรณ
(3,000 บาท x 12 เดือน) เปLนเงิน 36,000 บาท
3. พลขับ (3,000 บาท x 12 เดือน) เปLนเงิน 36,000 บาท
4. คาตอบแทนชางไฟฟPา ตัดหญ)า งานทั่วไป 10,000 บาท
5. คาครองชีพเจ)าหน)าที่สหกรณ ( 2,440 บาท x 12 เดือน )
เปLนเงิน 29,280 บาท
6. รองผู)จัดการ ( 4,000 บาท x 12 เดือน ) เปLนเงิน 48,000 บาท
7. ผู)จัดการ( 7,000 บาท x 12 เดือน ) เปLนเงิน 84,000 บาท
8. เจ)าหน)าที่การเงินทําการหักเงินจากสมาชิก(20 บาท x 1,650 คน)
เปLนเงิน 33,,000 บาท
9. เจ)าหน)าที่จัดลําดับการสงคําขอกู)ตอสหกรณ
ร.241-243 (1,000 บาท x 3 หนวย) เปLนเงิน 3,000 บาท
ร.244-247 (3,000 บาท x 4 หนวย) เปLนเงิน 12,000 บาท
10. เจ)าหน)าที่ทําการขอรับเงินชําระหนี้จากทายาทของ กก.4 บก.กฝ.
บช.ตชด. และ กก.ตชด.24 (ธก.วส.) (2,000 บาท x 2 หนวย)
เปLนเงิน 4,000 บาท
11. ที่ปรึกษาคณะกรรมการ จํานวน 20,000 บาท
12. ผู)ตรวจสอบกิจการ (3,000 บาท x 2 คน x 12 เดือน)
เปLนเงิน จํานวน 72,000 บาท

1.3 คาธรรมเนียมผู)สอบบัญชี

70,000.00 ตั้งไว)เพื่อใช)เปLนคาธรรมเนียมสอบบัญชี

1.4 คาลวงเวลา

50,000.00 เพื่อจายเปLนคาปฏิบัติงานนอกเวลาทําการปกติ

2. หมวดคาใช0สอย
2.1 ดอกเบี้ยจาย

45,554,400.00
41,500,000.00 เพื่อจายดอกเบี้ยจายเงินกู)ยืม, เงินรับฝาก

2.2 เบี้ยเลี้ยงพาหนะ

250,000.00 เพื่อจายเปLนคาใช)จายในการเดินทางไปปฏิบัติงานของสหกรณ

2.3 คารับรอง

200,000.00 เพื่อรับรองการจัดประชุม, รับรองสมาชิกและผู)ที่สหกรณประสานงาน

2.4 คาซอมแซมบํารุงทรัพยสิน

50,000.00 เพื่อจายเปLนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินสหกรณ
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หมวดรายจาย
2.5 คาใช)จายดําเนินคดี

จํานวนเงิน

หมายเหตุ

2.6 คาพัฒนาโปรแกรมงานสหกรณ

30,000.00 เพื่อจายเปLนคาใช)จายกรณีมีการฟPองร)อง
250,000.00 เพื่อจายเปLนคาพัฒนาโปรแกรมงานสหกรณ เชื่อมโยงระบบ ATM ธนาคารพาณิชย

2.7 คากระแสไฟฟPา

120,000.00 เพื่อจายเปLนคากระแสไฟฟPา

2.8 คาโทรศัพท

40,000.00 เพื่อจายเปLนคาโทรศัพทและคาอินเตอรเน็ต

2.9 คาเบี้ยประชุม

220,000.00 เพื่อจายในการประชุมของสหกรณ

2.10 สวัสดิการเจ)าหน)าที่

166,000.00 1. เพื่อจายเปLนคารักษาพยาบาลและคาเลาเรียนบุตร 110,000 บาท
2. เพื่อคาชุดฟอรมและชุดกีฬาเจ)าหน)าที่สหกรณ ป* 2557 – 2558
เจ)าหน)าที่ 7 คนๆ ละ 8,000 บาท เปLนเงิน 56,000 บาท

2.11 สํารองบําเหน็จเจ)าหน)าที่

560,000.00 เพื่อสะสมไว)จายกรณีเจ)าหน)าที่ลาออกจากสหกรณ

2.12 คาเสื่อมราคาทรัพยสิน

400,000.00 เพื่อตัดจายจากครุภัณฑสํานักงานและสิ่งปลูกสร)าง

2.13 คาใช)จายเบ็ดเตล็ด
2.14 คาใช)จายในวันประชุมใหญ

40,000.00 เพื่อจายเปLนคาอากรแสตมปE , สงจดหมาย, หนังสือพิมพ ฯ ล ฯ
785,400.00 เพื่อจายเปLนคาตาง ๆ ดังนี้
1. จัดพิมพเอกสารรายงานการประชุมใหญจํานวน 50,000 บาท
2. คณะกรรมการเลือกตั้งจํานวน 5,000 บาท
3. อาหารเครื่องดื่มจํานวน 64,000 บาท
4. เบี้ยประชุม 300 คน คนละ 500 บาท เปLนเงิน 150,000 บาท
5. จัดสถานที่และเครื่องเสียงจํานวน 5,500 บาท
6. รางวัล ผู)ถือหุ)นมากจํานวน 17,000 บาท
7. คาของที่ระลึกวันประชุมใหญโดยนําฝากเข)าบัญชีเงินรับฝากของ
สมาชิก ตอสหกรณ (300 บาท x 1,628 คน) เปLนเงิน 488,400 บาท
8. คาใช)จายอื่น ๆ จํานวน 5,500 บาท

2.15 คาธรรมเนียมธนาคาร

150,000.00 เพื่อจายคาธรรมเนียมในการโอนเงินของสหกรณ

2.16 คาถายเอกสาร
2.17 เงินประกันสังคม

18,000.00 เพื่อจายคาถายเอกสารสวนเกินจากข)อตกลงตามสัญญา
96,000.00 เพื่อจายสมทบร)อยละ 5 ของเงินเดือนพนักงาน เข)ากองทุนประกันสังคม

2.18 กองทุนเงินทดแทน
2.19 คาใช)จายเกี่ยวกับรถยนต

1,000.00 เพื่อจายสมทบร)อยละ 0.04 ของคาจ)างเข)ากองทุนทดแทน
200,000.00 เพื่อจายคาภาษี, คาวัสดุ, คาซอมแซมบํารุงรักษารถยนต คาใช)จาย
เบ็ดเตล็ดอื่นเกี่ยวกับรถยนต

2.20 คาเบี้ยประกันภัย

50,000.00 เพื่อจัดทําประกันภัยชั้น 1 และ พ.ร.บ. รถยนต 2 คัน

2.21 ตัดจายสิทธิการใช)

150,000.00 เพื่อตัดจายจากสิทธิการใช)ประโยชนในอาคารสํานักงาน

ประโยชนในอาคาร
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จํานวนเงิน

หมายเหตุ

2.22 คาตัดจายโปรแกรมงานสหกรณ

45,000.00 เพื่อตัดจายคาโปรแกรมระบบงานสหกรณตามหลักบัญชี

2.23 คาใช)จายจัดทําโครงการ

45,000.00 เพื่อจายในการทําโครงการตางๆ ของสหกรณ

2.24 คาเชาเครื่องถายเอกสาร

48,000.00 ตั้งไว)เพื่อใช)ถายเอกสารงานสหกรณ เดือนละ 4,000 บาท 12 เดือน

2.25 คาใช)จายตัดจาย
3. หมวดคาวัสดุ

140,000.00 ตั้งไว)เพื่อจายเปLนคาใช)จายตัดจายที่ปรับปรุงอาคาร
450,000.00

3.1 คาเครื่องเขียนแบบพิมพ

200,000.00 ตั้งไว)เพื่อจายเปLนคาเครื่องเขียนแบบพิมพในสํานักงานสหกรณ ดังนี้
1. กระดาษคารบอน กระดาษถายเอกสาร สมุดบัญชี สมุดบันทึก และ
แฟPมเก็บเอกสาร
2. จัดพิมพข)อบังคับ ระเบียบสหกรณ แบบฟอรมตางๆ

3.2 ของใช)สํานักงาน
3.3 คาวัสดุคอมพิวเตอร
3.4 คาวัสดุประชาสัมพันธ

70,000.00 เพื่อจายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณของใช)สํานักงาน,
150,000.00 ตั้งไว)เพื่อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร

4. หมวดคาใช0จายสวัสดิการสมาชิก

30,000.00 ตั้งไว)เพื่อจายทําเอกสาร สือ่ โฆษณา ประชาสัมพันธงานสหกรณฯ
4,756,100.00

4.1 เงินกองทุนสวัสดิการ

2,000,000.00 เพื่อสงเคราะหสมาชิกถึงแกกรรมตามระเบียบสหกรณ

สงเคราะหสมาชิก
4.2 คาเบี้ยประกันชีวิตกลุม
4.3 คาใช)จายจัดสวัสดิการสมาชิก

4.4 คาใช)จายสนับสนุนหนวย

100,000.00 เพื่อทําประกันชีวิตกลุมให)กับสมาชิก ที่ปฏิบัติหน)าที่ในพื้นที่เสีย่ งภัย
1,395,000.00 ตั้งไว)เพื่อจายตามระเบียบของสหกรณดังนี้
1. กุศลศพและจัดการศพ

370,000 บาท

2. ทุนการศึกษาบุตร

500,000 บาท

3. สมาชิกเกษียณอายุ

425,000 บาท

4. เยี่ยมปTวยสมาชิก

100,000 บาท

1,261,100.00 1. สนับสนุนงานวันคายและกีฬาวันคาย

400,000 บาท

2. สนับสนุนงานวันเด็ก

70,000 บาท

3. จัดซื้ออุปกรณ เครื่องใช)หนวย
415,000 บาท
4. สนับสนุนเงินสมทบเข)ากองทุนสวัสดิการตํารวจเพื่อชวยเหลือตํารวจ
ที่ได)รับบาดเจ็บหรือเสียชีวติ จากการปฏิบัติหน)าที่ จํานวนร)อยละ 0.75
ของกําไรสุทธิ ( 50,141,285.79X0.75/100)เปLนเงิน 376,100 บาท
รวมงบคาใช0จาย

53,205,240.00 - งบประมาณรายจายคิดเปLน ร)อยละ 57.10 ของงบประมาณรายรับ

38
5 .หมวดครุภัณฑ

1,160,000.00

และสิ่งปลูกสร0าง

5.1 เครื่องคอมพิวเตอร

210,000.00 เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมและอุปกรณคอมพิวเตอร
- คอมพิวเตอรแมขาย 1 ชุด 30,000 บาท
- คอมพิวเตอรลูกขาย 5 ตัวๆ ละ 17,000 บาท จํานวน 85,000 บาท
- เครื่องสํารองไฟ 6 ตัวๆ ละ 2,500 บาท จํานวน 15,000 บาท
- เครื่องสแกนลายนิ้วมือเจ)าหน)าที่บันทึกเวลาปฏิบัติงาน 1 เครื่อง
และ สมาชิกเรียกดูข)อมูล 1 เครื่อง จํานวน 10,000 บาท
- เครื่องพิมพแครสั้นพิมพใบเสร็จ 1 เครื่อง 10,000 บาท
- อุปกรณคอมพิวเตอรอื่น ๆ 10,000 บาท
- กล)องวงจรปMด 50,000 บาท

5.2 เครื่องใช)สํานักงาน

250,000.00 ตั้งไว)เพื่อจัดซื้อ
- เครื่องปรับอากาศ 3 เครื่องๆ ละ 30,000 บาท เปLนเงิน 90,000 บาท
- ตู)เก็บเอกสารจํานวน 25 ตู) เปLนเงิน 97,500 บาท
- ชั้นวางกาแฟ 1 ชุด 2,500 บาท ชุดรับแขก 30,000 บาท
- ผ)ามาน มูลี่ 20,000 บาท
- โทรทัศน 1 เครื่อง 10,000 บาท

5.3 ปรับปรุงอาคารสหกรณ
รวมทั้งสิ้น

700,000.00 เพื่อเปLนห)องรับรองสมาชิกและจัดเก็บเอกสารของสหกรณ
54,365,240.00

หมายเหตุ ประมาณรายจายหมวดเงินเดือนและคาตอบแทน หมวดคาใช)สอย หมวดคาวัสดุ สามารถถัวเฉลี่ยกันได)
เว)นแตหมวดคาใช)จายสวัสดิการสมาชิก และหมวดครุภัณฑและสิง่ กอสร)าง ให)ถั่วเฉลีย่ จายภายในหมวดเดียวกันเทานัน้

รายละเอียดประมาณการรายรับประจําป 2557
หมวดรายรับ
1. ดอกเบี้ยรับ
2. คาธรรมเนียมแรกเข)า
3. ผลตอบแทนจากการลงทุน
ในการถือหุ)น
4. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
รวมรายรับ

จํานวนเงิน

หมายเหตุ

93,000,000.00 - ดอกเบี้ยเงินให)กู)รับจากสมาชิก
10,000.00 - คาธรรมเนียมแรกเข)าเปLนสมาชิก 100 รายๆ ละ 100 บาท
100,000.00 - ผลตอบแทนการลงทุนถือหุ)นชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด
- ผลตอบแทนการลงทุนจากชุมนุมสหกรณออมทรัพยตํารวจแหงชาติ จํากัด
- ผลตอบแทนการลงทุนจาก บริษัทสหประกันชีวิต จํากัด

75,000.00 - ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารหรือสหกรณอื่น
93,185,000.00

จึงนําเรียนที่ประชุมใหญเพื่อพิจารณาอนุมัติประมาณการรายรับ – รายจายประจําป* 2557
มติที่ประชุมใหญ ที่ประชุมพิจารณาแล)วมีมติอนุมัติตามเสนอด)วยคะแนนเสียงเปLนเอกฉันท
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4.5 พิจารณากําหนดวงเงินกู0ยืมซึ่งสหกรณอาจกู0ยืมได0ประจําป 2557
ตามข)อบังคับสหกรณออมทรัพยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 24 จํากัด ข)อ 18 กําหนดให)ที่ประชุมใหญสามัญ
ประจําป* กําหนดวงเงินกู)ยืมหรือการค้ําประกัน สําหรับป*หนึ่งๆ ไว)ตามที่จําเปLนและสมควรแกการดําเนินงาน วงเงินซึ่ง
กําหนดดังกลาวจะต)องได)รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ ถ)าที่ประชุมใหญยังมิได)กําหนด หรือนายทะเบียนยัง
มิได)ให)ความเห็นชอบ วงเงินกู)ยืมสําหรับป*ใด ก็ให)ใช)วงเงินกู)ยืมสําหรับป*กอนไปพลาง
ในป*การบัญชี 2556 คณะกรรมการดําเนินการได)เห็นชอบให)กําหนดวงเงินกู)ยืม วงเงินไมเกิน 577,000,000 บาท
( ห)าร)อยเจ็ดสิบเจ็ดล)านบาทถ)วน )
สําหรับในป* 2557 สหกรณมีทุนเรือนหุ)น และทุนสํารองรวมกันจํานวน
596,788,741.91 บาท คิดวงเงินกู)ยืมได)ตามหลักเกณฑประกาศนายทะเบียนสหกรณฯ 1.1 เทา เปLนวงเงินกู)ยืมรวมทั้งสิ้น
656 ล)านบาท เพิ่มขึ้นจากเดิมป*ที่แล)ว 79 ล)านบาท ซึ่งมีไมเพียงพอตอการบริการสมาชิก สหกรณได)จัดทําโครงการขอ
ขยายวงเงินในการกู)ยืมมากกวาเกณฑที่กําหนด โดยสํารวจจํานวนสมาชิกและวงเงินกู)ที่สมาชิกต)องการกู)ยืมตอสหกรณ
สหกรณขอเสนอวงเงินกู)ยืม จํานวนเปLน 800 ล)านบาท เพื่อความคลองตัวในการบริหารจัดการ

จึงนําเรียนที่ประชุมใหญเพื่อพิจารณาอนุมัติกําหนดวงเงินกู)ยืมหรือการค้ําประกันป* 2557 จํานวน 800 ล)านบาท
มติที่ประชุมใหญ มีมติอนุมัติตามเสนอด)วยคะแนนเสียงเปLนเอกฉันท ขอวงเงินกูย) ืม จํานวน 800 ล)านบาท
4.6 กําหนดคาใช0จายในการเดินทางไปปฏิบัติงานสหกรณและคาเบี้ยประชุมในป 2557
ตามข)อบังคับ ข)อ 71(9) ให)อํานาจที่ประชุมใหญกําหนด คาใช)จายในการเดินทางไปปฏิบัติงานสหกรณ และ
คาเบี้ยประชุมของคณะกรรมการดําเนินการ กรรมการอื่นๆ ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ขอเสนอดังนี้
ลําดับ
รายการ
การจาย ป 2557
1
คาเบี้ยเลี้ยงเดินทางให)เบิกได)ในลักษณะเหมาจายตามอัตรา
วันละ 350 บาท
2
คาเชาทีพ่ ักในลักษณะเหมาจายไมเกิน
วันละ 800 บาท
3
การเดินทางไปปฏิบัตงิ านให)เบิกคาพาหนะในลักษณะจายจริงดังนี้
3.1. คารถโดยสารประจําทางหรือ รถไฟ
ตามอัตราที่หนวยงานราชการกําหนด
3.2. การปฏิบตั ิงานในจังหวัดเดียวกับที่ตงั้ สหกรณให)เบิก
วันละ 200 บาท
คาพาหนะเหมาจายในอัตรา
4
กรณีใช)รถยนตสวนตัว ให)เบิกคาพาหนะเหมาจายได)ตามระยะทาง กิโลเมตรละ 5 บาท
ทางในอัตรากิโลเมตรละ 5 บาท และได)รับอนุมัติจากประธาน
กรรมการหรือผู)ทําหน)าที่แทนประธาน กอนการเดินทาง
5
การเดินทางโดยเครื่องบิน ต)องได)รับอนุมตั ิจากประธานกรรมการ เทาที่จายจริง
หรือผู)ทําหน)าที่ประธาน กอนการเดินทางและให)เบิกจายในชั้น
ประหยัด โดยมีใบเสร็จคาโดยสารประกอบการเบิกจาย
6
คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการ,ที่ปรึกษา,เจ)าหน)าที่เทคนิคกก.ฯ และ ครั้งละ 500 บาท เว)นแตคาเบี้ยประชุมใหญ
สามัญประจําป*ให)จายครั้งละ 1,000 บาท
ผู)ที่สหกรณเชิญเข)ารวมประชุมเทานั้น

จึงนําเรียนที่ประชุมใหญเพื่อพิจารณาอนุมัติ
มติที่ประชุมใหญ ที่ประชุมพิจารณาแล)วมีมติอนุมัติตามเสนอและปรับคาเบี้ยประชุมใหญสามัญประจําป*ให)จาย
ครั้งละ 1,000 บาท ด)วยคะแนนเสียงเปLนเอกฉันท
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4.7 พิจารณาแก0ไขเพิ่มเติมข0อบังคับ
ตามมติคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 43 ครั้งที่ 11/2556 เมื่อ 6 กันยายน 2556 มีมติเห็นชอบ
อนุมัติการแก)ไขข)อบังคับ ดังนี้
1. ข)อ 32. คุณสมบัติของสมาชิก โดยการ เพิ่มเติมข)อความในข)อบังคับ
2. ข)อ 102. ผู)ตรวจสอบกิจการ โดยการตัดข)อยอยในข)อบังคับออก
ตาราง แก)ไขข)อบังคับสหกรณออมทรัพยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 24 จํากัด
ข0อความเดิม
ข0อ 32. คุณสมบัติของสมาชิก สมาชิกต)องมี
คุณสมบัติดังนี้
(1) เปL น ผู) เ ห็ น ชอบในวั ต ถุ ป ระสงค ของ
สหกรณ
(2 )เปLนบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ
ก. เปL น ข)า ราชการ หรื อ ลู ก จ)า งประจํ า
สังกัด กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 24
และกองกํ า กั บ การ 4 กองบั ง คั บ การฝi ก พิ เ ศษ
กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน หรือเปLน
เจ)าหน)าที่ของสหกรณนี้
ข. เปL น ข) า ราชการบํ า นาญ สั ง กั ด กอง
กํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 24 และสังกัด
กอง กํ า กั บ ก าร 4 ก อง บั ง คั บก ารฝi กพิ เศ ษ
กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน
(2) เปLนผู)มีความประพฤติและนิสัยดีงาม
(3) มิ ไ ด) เ ปL น สมาชิ กในสหกรณ ออมทรั พ ย
อื่นที่มีวัตถุประสงคในการให)กู)ยืมเงิน

ข0อ 102. ผู0 ต รวจสอบกิ จ การ ให) ที่
ประชุ มใหญเลือกตั้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอก
หรือนิติบุคคล ผู)มีคุณวุฒิ ความรู)ความสามารถ
ในด) านธุ รกิ จ การเงิ น การบัญ ชี การเศรษฐกิ จ
หรื อ การสหกรณ เปL น ผู) ต รวจสอบกิ จ การของ
สหกรณ เปL น การประจํ า ป* ในกรณี เ ปL น บุ ค คล
ธรรมดาให)มีจํานวนสองคน กรณีเปLนนิติบุคคลให)
มีจํานวน 1 นิติบุคคล
ที่ประชุมใหญจะเลือกตั้งกรรมการดําเนินการ
หรือผู)ซึ่งดํารงตําแหนงหน)าที่ประจําในสหกรณนี้

ข0อความใหม
ข0อ 32. คุณสมบัติของสมาชิก สมาชิกต)อง
มีคุณสมบัติดังนี้
(1) เปL น ผู) เ ห็ น ชอบในวั ต ถุ ป ระสงค ของ
สหกรณ
(2) เปLนบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ
ก. เปL น ข) า ราชการ หรื อ ลู ก จ) า งประจํ า
สังกัด กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 24
และกองกํ า กั บ การ 4 กองบั ง คั บ การฝi ก พิ เ ศษ
กองบัญชาการตํา รวจตระเวนชายแดน หรื อเปL น
เจ)าหน)าที่ของสหกรณนี้
ข. เปL น ข) า ราชการบํ า นาญ สั ง กั ด กอง
กํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 24 และสังกัด
กอ ง กํ า กั บ ก า ร 4 ก อง บั ง คั บ ก า ร ฝi ก พิ เ ศ ษ
กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน มีอายุไม
เกิ น 62 ป และเคยเปG น สมาชิ ก สหกรณออม
ทรัพยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 24 จํากัด
(2) เปLนผู)มีความประพฤติและนิสัยดีงาม
(3) มิได)เปLนสมาชิกในสหกรณออมทรัพยอื่น
ที่มีวัตถุประสงคในการให)กู)ยืมเงิน
ข0อ 102. ผู0 ต รวจสอบกิ จ การ ให) ที่
ประชุม ใหญเลื อกตั้ งสมาชิก หรือ บุ คคลภายนอก
หรือนิติบุคคล ผู)มีคุณวุฒิ ความรู)ความสามารถ
ในด) า นธุ ร กิ จ การเงิ น การบั ญ ชี การเศรษฐกิ จ
หรื อ การสหกรณ เปL น ผู) ต รวจสอบกิ จ การของ
สหกรณ เปL น การประจํ า ป* ในกรณี เ ปL น บุ ค คล
ธรรมดาให)มีจํานวนสองคน กรณีเปLนนิติบุคคลให)
มีจํานวน 1 นิติบุคคล
ที่ประชุมใหญจะเลือกตั้งกรรมการดําเนินการ
หรือผู)ซึ่งดํารงตําแหนงหน)าที่ประจําในสหกรณนี้

เหตุผล
เพื่ อ เหมาะสม
กั บ การดํ า เนิ น
ธุร กิจ และความ
ต0 อ ง ก า ร ข อ ง
สมาชิก

เพื่ อ สอดคล) อ ง
กั บ คํ า แนะนํ า นาย
ทะเบียนสหกรณ
เรื่องการตรวจสอบ
กิจการสหกรณ
พ.ศ.2556
ประกาศ ณ วันที่
3 ก.ค. 2556
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หรือสหกรณอื่นเปLนผู)ตรวจสอบกิจการไมได)
ผู0ตรวจสอบกิจ การต0อ งมีคุ ณสมบั ติ
ดังตอไปนี้
(1) เปLนสมาชิกของสหกรณออมทรัพย
ตํ า รวจตระเวนชาย แด นที่ 2 4 จํ า กั ด หรื อ
บุคคลภายนอก หรือนิติบุคคลที่ได)รับเลือกตั้งจาก
ที่ ป ระชุ ม ใหญของสหกรณ หากเปL น สมาชิ ก ของ
สหกรณต)องไมผิดนัดชําระหนี้ใน 1 ป*บัญชีที่ผานมา
(2) ผานการอบรมจากกรมตรวจบัญชี
สหกรณ หรื อ หนวยงานอื่ น ที่ ไ ด) รั บ การรั บ รอง
หลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ หรือเคย
เปLนผู)ตรวจการสหกรณ ผู)สอบบัญชีภาครัฐ และ
ได)รับการขึ้นทะเบียนเปLนผู)ตรวจสอบกิจการ
หากผู)ตรวจสอบกิจการที่ได)รับเลือกตั้ง
มิได)รับการอบรมและขึ้น ทะเบียนให) ถือวา เปLน ผู)
ขาดคุ ณ สมบั ติ และให) ส หกรณ ดํ า เนิ น การให) มี
ผู)ต รวจสอบกิ จ การที่ มี คุณ สมบั ติครบถ) ว นเปL น ผู)
ตรวจสอบกิจการแทนโดยให)อยูในตําแหนงเทากับ
วาระที่เหลืออยูของผู)ที่ตนแทน
(3) ไมเปL น ผู) ส อบบั ญ ชี หรื อ ผู) ช วย
ผู)สอบบัญชี หรือ บุคคลที่อยูในสังกัดนิติบุคคลที่
รับงานสอบบัญชีของสหกรณนั้น
(4) ไมเปL น กรรมการสหกรณ ออม
ทรัพยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 24 จํากัด
(5) ไมเปL น ผู) จั ด การหรื อ เจ) า หน) า ที่
สหกรณออมทรัพยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 24
จํากัด หรือสหกรณอื่น
(6) พ) น จากตํ า แหนงคณะกรรมการ
ดํ า เนิ น การสหกรณ ออมทรั พ ย ตํ า รวจตระเวน
ชายแดนที่ 24 จํากัด มาแล)วไมน)อยกวา 1 ป*บัญชี
ของสหกรณ
ผู0ตรวจสอบกิจการต0องไมมีลักษณะ
ต0องห0าม ดังตอไปนี้
(1) เ ค ย ไ ด) รั บ โ ท ษ จํ า คุ ก โ ด ย คํ า
พิพากษาถึงที่สุดให)จําคุก เว)นแตเปLนโทษสําหรับ
ความผิดที่ได)กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุ
โทษ

หรือสหกรณอื่นเปLนผู)ตรวจสอบกิจการไมได)
ผู0 ต รวจสอบกิ จ การต0 อ งมี คุ ณ สมบั ติ
ดังตอไปนี้
(1) เปLนสมาชิกของสหกรณออมทรัพย
ตํ า รวจตระ เวนชาย แ ด นที่ 2 4 จํ า กั ด หรื อ
บุคคลภายนอก หรือนิติบุคคลที่ได)รับเลือกตั้งจาก
ที่ ป ระชุ ม ใหญของสหกรณ หากเปL น สมาชิ ก ของ
สหกรณต)องไมผิดนัดชําระหนี้ใน 1 ป*บัญชีที่ผานมา
(2) ไมเปL น ผู) ส อบบั ญ ชี หรื อ ผู) ช วย
ผู)สอบบัญชี หรือ บุคคลที่อยูในสังกัดนิติบุคคลที่
รับงานสอบบัญชีของสหกรณนั้น
(3) ไมเปL น กรรมการสหกรณ ออม
ทรัพยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 24 จํากัด
(4) ไมเปL น ผู) จั ด การหรื อ เจ) า หน) า ที่
สหกรณออมทรัพ ยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 24
จํากัด หรือสหกรณอื่น
ผู0ตรวจสอบกิจการต0องไมมีลักษณะ
ต0องห0าม ดังตอไปนี้
(1) เ ค ย ไ ด) รั บ โ ท ษ จํ า คุ ก โ ด ย คํ า
พิพากษาถึงที่สุดให)จําคุก เว)นแตเปLนโทษสําหรับ
ความผิดที่ได)กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุ
โทษ
(2) เคยถู ก ไลออก ปลดออก หรื อ ให)
ออกจากราชการ องคการ หรือหนวยงานของรัฐ
หรือเอกชน ฐานทุจริตตอหน)าที่
(3) เ ค ย ถู ก ใ ห) พ) น จ า ก ตํ า แ ห น ง
กรรมการหรื อ ผู) ต รวจสอบกิ จ การ หรื อ มี คํ า
วินิจฉัยเปLนที่สุดให)พ)นจากตําแหนงกรรมการหรือผู)
ตรวจสอบกิจการ
(4) เคยถู ก ที่ ป ระชุ ม ใหญมี ม ติ ใ ห) ถ อด
ถอนออกจากตําแหนงกรรมการหรือผู)ตรวจสอบ
กิจการเพราะเหตุทุจริตตอหน)าที่
(5) เคยถูกให)ออกจากการเปLนสมาชิก
สหกรณ
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(2) เคยถู ก ไลออก ปลดออก หรื อ ให)
ออกจากราชการ องคการ หรือหนวยงานของรัฐ
หรือเอกชน ฐานทุจริตตอหน)าที่
(3) เ ค ย ถู ก ใ ห) พ) น จ า ก ตํ า แ ห น ง
กรรมการหรื อ ผู) ต รวจสอบกิ จ การ หรื อ มี คํ า
วินิจฉัยเปLนที่สุดให)พ)นจากตําแหนงกรรมการหรือ
ผู)ตรวจสอบกิจการ
(4) เคยถู กที่ ป ระชุ ม ใหญมี ม ติใ ห) ถ อด
ถอนออกจากตําแหนงกรรมการหรือผู)ตรวจสอบ
กิจการเพราะเหตุทุจริตตอหน)าที่
(5) เคยถูกให)ออกจากการเปLนสมาชิก
สหกรณ
(ราง)

ขอบังคับสหกรณออมทรัพยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 24 จํากัด
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
ตามมติของที่ประชุมใหญ เมื่อวันที่.................. เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ใหแกไขขอบังคับของสหกรณ1
และนายทะเบียนสหกรณ1ไดจดทะเบียนแลว ซึ่งมีความดังนี้
ขอ 1. ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับสหกรณ1ออมทรัพย1ตํารวจตระเวนชายแดนที่ 24 จํากัด แกไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2556”
ขอ 2. ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันที่นายทะเบียนสหกรณ1รับจดทะเบียน
ขอ 3. ใหยกเลิกความตามที่กําหนดใน ขอ 32 แหงขอบังคับสหกรณ1ออมทรัพย1ตํารวจตระเวนชายแดนที่ 24
จํากัด เลขทะเบียนขอบังคับที่ 4100000625565 เสียทั้งหมด และใชความตอไปนี้แทน
“ขอ 32. คุณสมบัติของสมาชิก สมาชิกตองมีคุณสมบัติดังนี้
(1) เป<นผูเห็นชอบในวัตถุประสงค1ของสหกรณ1
(2) เป<นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ
ก. เป<นขาราชการ หรือลูกจางประจําสังกัดกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 24 และ
กองกํากับการ 4 กองบังคับการฝCกพิเศษกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน หรือเป<นเจาหนาที่ของสหกรณ1นี้
ข. เป<นขาราชการบํานาญ สังกัดกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 24 และสังกัดกอง
กํากับการ 4 กองบังคับการฝCกพิเศษกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน มีอายุไม'เกิน 62 ป* และเคยเป,นสมาชิกสหกรณ
ออมทรัพยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 24 จํากัด
(3) เป<นผูมีความประพฤติและนิสัยดีงาม
(4) มิไดเป<นสมาชิกในสหกรณ1ออมทรัพย1อื่นที่มีวัตถุประสงค1ในการใหกูยืมเงิน”
ขอ 4. ใหยกเลิกความตามที่กําหนดใน ขอ 102 แหงขอบังคับสหกรณ1ออมทรัพย1ตํารวจตระเวนชายแดนที่ 24
จํากัด เลขทะเบียนขอบังคับที่ 4100000625565 เสียทั้งหมด และใชความตอไปนี้แทน
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“ข0อ 102.ผู0ตรวจสอบกิจการ ให)ที่ประชุมใหญเลือกตั้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอก หรือนิติ
บุค คล ผู) มีคุ ณวุ ฒิ ความรู) ค วามสามารถในด) า นธุ ร กิ จ การเงิ น การบั ญชี การเศรษฐกิ จ หรือการสหกรณ เปL นผู)
ตรวจสอบกิจการของสหกรณเปLนการประจําป* ในกรณีเปLนบุคคลธรรมดาให)มีจํานวนสองคน กรณีเปLนนิติบุคคลให)มี
จํานวน 1 นิติบุคคล
ที่ประชุมใหญจะเลือกตั้งกรรมการดําเนินการ หรือผู)ซึ่งดํารงตําแหนงหน)าที่ประจําในสหกรณนี้
หรือสหกรณอื่นเปLนผู)ตรวจสอบกิจการไมได)
ผู0ตรวจสอบกิจการต0องมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
(1) เปLนสมาชิกของสหกรณออมทรัพยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 24 จํากัด หรือบุคคลภายนอก หรือนิติ
บุคคลที่ได)รับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญของสหกรณ หากเปLนสมาชิกของสหกรณต)องไมผิดนัดชําระหนี้ใน 1 ป*บัญชีที่
ผานมา
(2) ไมเปLนผู)สอบบัญชี หรือ ผู)ชวยผู)สอบบัญชี หรือ บุคคลที่อยูในสังกัดนิติบุคคลที่รับงานสอบบัญชีของ
สหกรณนั้น
(3) ไมเปLนกรรมการสหกรณออมทรัพยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 24 จํากัด
(4) ไมเปLนผู)จัดการหรือเจ)าหน)าที่สหกรณออมทรัพยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 24 จํากัด หรือสหกรณอื่น
ผู0ตรวจสอบกิจการต0องไมมีลักษณะต0องห0าม ดังตอไปนี้
(1) เคยได)รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให)จําคุก เว)นแตเปLนโทษสําหรับความผิดที่ได)กระทําโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(2) เคยถูกไลออก ปลดออก หรือให)ออกจากราชการ องคการ หรือหนวยงานของรัฐ หรือเอกชน ฐาน
ทุจริตตอหน)าที่
(3) เคยถูกให)พ)นจากตําแหนงกรรมการหรือผู)ตรวจสอบกิจการ หรือมีคําวินิจฉัยเปLนที่สุดให)พ)นจาก
ตําแหนงกรรมการหรือผู)ตรวจสอบกิจการ
(4) เคยถูกที่ประชุมใหญมีมติให)ถอดถอนออกจากตําแหนงกรรมการหรือผู)ตรวจสอบกิจการเพราะเหตุ
ทุจริตตอหน)าที่
(5) เคยถูกให)ออกจากการเปLนสมาชิกสหกรณ”
ลงชื่อ……......................................……ประธานกรรมการ
(……......................……………..)
ลงชื่อ…….......................................……เลขานุการ
(……......................……………..)
เหตุผล เพื่อเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจและความต)องการของสมาชิก
เพื่อสอดคล)องกับคําแนะนํานายทะเบียนสหกรณ เรื่องการตรวจสอบกิจการสหกรณพ.ศ.2556

จึงนําเรียนที่ประชุมใหญเพื่อพิจารณาอนุมัติ
มติที่ประชุมใหญ ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิด)วยคะแนนเสียงเปLนเอกฉันท
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4.8 พิจารณาคัดเลือกผู0สอบบัญชีประจําป 2557
ที่ประชุมใหญสามัญประจําป* 2556 พิจารณาคัดเลือกผู)สอบบัญชีสหกรณและกําหนดคาตอบแทน เพื่อ
เสนอนายทะเบียนแตงตั้งเปLนผู)สอบบัญชีสหกรณออมทรัพยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 24 จํากัด สําหรับป*สิ้นสุดทาง
บัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2557
มีผู)สอบบัญชีได)รับใบอนุญาตเปLนผู)สอบบัญชี ได)เสนอบริการให)ที่ประชุมพิจารณาจํานวน 2 ราย ดังนี้
ชื่อ – สกุล

นางวรพินดา สาระศรี
นายเอี่ยม จันทเทวนุมาส

บริษัท / สํานักงาน

การเข0าปฏิบัติงานตรวจสอบ

89/1 ม.1 ต.ธนู อ.อุทัย
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
527/70 ซ.จรัสสนิทวงศ
แขวงบางขุนศรี บางกอกน)อย
กทม. 10700

เข)าตรวจป*ละ 4 ครั้ง ผู)ปฏิบัตงิ าน
สอบบัญชี 4 คน
เข)าตรวจป*ละ 4 ครั้ง ผู)ปฏิบัตงิ าน
สอบบัญชี 3 คน

คาธรรมเนียม
(บาท)

70,000.00
80,000.00

จึงนําเรียนที่ประชุมใหญเพื่อพิจารณาคัดเลือกและอนุมัติจ)างเปLนผู)สอบบัญชีประจําป* 2557
มติที่ประชุมใหญ ที่ประชุมพิจารณาแล)วมีมติเปLนเอกฉันทเลือก นางวรพินดา สาระศรี เปLนผู)สอบบัญชีสหกรณประจําป* 2557

4.9 พิจารณาคัดเลือกผู0ตรวจสอบกิจการประจําป 2557
ในป* 2556 ที่ประชุมใหญสามัญประจําป*ได)เลือก ดาบตํารวจ ทองทิตย ศรีวิเศษ และ ร)อยตํารวจโท
หญิงสุพิศ โคตรศรีวงษ เปLนผู)ตรวจสอบกิจการ
ตามข)อบังคับของสหกรณสหกรณออมทรัพยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 24 จํากัด พ.ศ.2555 ข0อ 102.
ผู0ตรวจสอบกิจการ ให)ที่ประชุมใหญเลือกตั้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอก หรือนิติบุคคล ผู)มีคุณวุฒิ ความรู)ความสามารถ
ในด)านธุรกิจ การเงิน การบัญชี การเศรษฐกิจหรือการสหกรณ เปLนผู)ตรวจสอบกิจการของสหกรณเปLนการประจําป*
ในกรณีเปLนบุคคลธรรมดาให)มีจํานวนสองคน กรณีเปLนนิติบุคคลให)มีจํานวน 1 นิติบุคคล
ที่ประชุมใหญจะเลือกตั้งกรรมการดําเนินการ หรือผู)ซึ่งดํารงตําแหนงหน)าที่ประจําในสหกรณนี้หรือสหกรณ
อื่นเปLนผู)ตรวจสอบกิจการไมได)
ผู0ตรวจสอบกิจการต0องมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
(1) เปLนสมาชิกของสหกรณออมทรัพยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 24 จํากัด หรือบุคคลภายนอก หรือนิติ
บุคคลที่ได)รับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญของสหกรณ หากเปLนสมาชิกของสหกรณต)องไมผิดนัดชําระหนี้ใน 1 ป*บัญชีที่ผานมา
(2) ไมเปLนผู)สอบบัญชี หรือ ผู)ชวยผู)สอบบัญชี หรือ บุคคลที่อยูในสังกัดนิติบุคคลที่รับงานสอบบัญชีของสหกรณนั้น
(3) ไมเปLนกรรมการสหกรณออมทรัพยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 24 จํากัด
(4) ไมเปLนผู)จัดการหรือเจ)าหน)าที่สหกรณออมทรัพยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 24 จํากัด หรือสหกรณอื่น
คําแนะนํานายทะเบียนสหกรณเรื่องการตรวจสอบกิจการสหกรณ พ.ศ.2556 ประกาศ ณ วันที่ 3 กรกฎาคม
2556 ให)แนวทางการปฏิบัติเพื่อเปLนประโยชนตอการการดําเนินงานของสหกรณและรักษาผลประโยชนของสมาชิก ควร
พิจารณาเลือกผู)ตรวจสอบกิจการจากสมาชิกของสหกรณ ตาม พ.ร.บ.สหกรณ พ.ศ.2542 มาตรา 53 การเลือกตั้งผู)ตรวจ
สอบกิจการ คุณสมบัติ วาระการดํารงตําแหนง การพ)นตําแหนงให)เปLนไปตามข)อบังคับของสหกรณ การขึ้นทะเบียนผู)
ตรวจสอบกิจการ เพื่อให)มีข)อมูลเกี่ยวกับผู)ตรวจสอบกิจการ ผู)ที่ผานการอบรมหรือสัมมนาจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ
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หรือหนวยงานอื่น สามารถขอขึ้นทะเบียนและขอบันทึกข)อมูลเพิ่มเติมหากผานการอบรมเพิ่มเติมในภายหลังแล)ว ทั้งนี้
การขึ้นทะเบียนถือเปLนฐานข)อมูลด)านผู)ตรวจสอบกิจการ อยางไรก็ตามให)เปLนไปด)วยคามสมัครใจของผู)ตรวจสอบกิจการ
จึงนําเรียนที่ประชุมใหญเพื่อพิจารณาดําเนินการคัดเลือกผู)ตรวจสอบกิจการประจําป* 2557
มติที่ประชุมใหญ ที่ประชุมพิจารณาแล)วมีมติเลือก ร.ต.ท.หญิงสุพศิ โคตรศรีวงษ และ ด.ต.ทองทิตย ศรีวิเศษ เปLนผู)
ตรวจสอบกิจการประจําป* 2557

4.10 การเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการดําเนินการป 2557
ตามข)อบังคับสหกรณ ข)อ 72 คณะกรรมการดําเนินการ ให)สหกรณมีคณะกรรมการดําเนินการสหกรณประกอบด)วย
ประธานกรรมการหนึ่งคน และ กรรมการอื่นอีกไมเกินสิบสี่คน ซึ่งที่ประชุมใหญเลือกตั้งจากสมาชิก
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป* นับแตวันเลือกตั้ง แตต)องไมเกินสองวาระติดตอกัน
กรรมการอยูตอในวาระป 2557 จํานวน 7 คน
ลําดับที่
ชื่อ
สกุล
ตําแหนง
วาระที่/ปที่
หมายเหตุ
1
พ.ต.ท.หญิง พัชรา ฦาชา
กรรมการ/ผู)จัดการ
2/2
2
พ.ต.ท.โอฬาร
คําผุย
กรรมการ/เลขานุการ
1/2
3
พ.ต.ท.ธานี
ภูตีกา
กรรมการ
1/2
4
ร.ต.ต.พีรพงษ
พลซา
กรรมการ
1/2
5
พ.ต.ท.อุตสาห
อุนแก)ว
กรรมการ
2/2
6
ร.ต.ต.วัย
พลลม
กรรมการ
1/2
ขอลาออก
ลําดับ
1
ลําดับ
1
2
3
4
5
6

ออกตามวาระ จํานวน 1 คน เลือกเข0าใหมไมได0 (เว0น 1 ป)
ชื่อ
สกุล
ตําแหนง
พ.ต.อ.สมบัติ
บุญโสภา
รองประธานกรรมการ
ชื่อ
พ.ต.ท.ชัยรัตน
พ.ต.ท.ฐิติพงศ
พ.ต.ท.คําสอน
ร.ต.ต.ประนิตย
พ.ต.ท.สุชาติ
พ.ต.ท.จารุบุตร

ออกตามวาระ จํานวน 6 คน เลือกเข0าใหมได0 1 วาระ
สกุล
ตําแหนง
อูพิทักษ
กรรมการ
กําบังภัย
กรรมการ
คําจันวงษา
กรรมการ
จําปามูล
กรรมการ
บุปปาจันโท
กรรมการ
เรืองศรี
กรรมการ

หมายเหตุ
กก.ตชด.24
หมายเหตุ
กก.ตชด.24
บํานาญ
กก.4 บก.กฝ.
ร)อย ตชด.241
ร)อย ตชด.244
ร)อย ตชด.245

จึงนําเรียนที่ประชุมใหญเพื่อพิจารณาดําเนินการคัดเลือกประธานและคณะกรรมการดําเนินการในป* 2557
มติที่ประชุมใหญ ที่ประชุมพิจารณาแล)วมีมติ ดังนี้
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1. พิจารณาเลือกตั้งประธานกรรมการ ที่ประชุมมีมติเลือก พ.ต.ท.ชัยรัตน อูพิทักษ เปLนประธานกรรมการ
ด)วยคะแนนเปLนเอกฉันท เปLนวาระที่ 2 ป*ที่ 1
2. พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการ 9 คน เพือ่ ไปรวมกับกรรมการที่ยังไมหมดวาระ 5 คน ดังนี้
2.1 ที่ประชุมมีมติเลือกจากหนวย กก.4 บก.กฝ., กองร0อยสนาม กก.ตชด.24, และหนวยบํานาญ
ที่หมดวาระ โดยให)ผู)แทนสมาชิกหนวยเสนอชื่อแล)วให)ที่ประชุมใหญรับรองให)เปLนคณะกรรมการจํานวน 6 คน ดังนี้
2.1.1 พ.ต.ท.ปฐมพงศ นกอยู
เข)าใหม
เปLนวาระที่ 1 ป*ที่ 1
กก.ตชด.24
2.1.2 พ.ต.ท.เสรี เอื้อไตรรัตน
แทน พ.ต.ท.คําสอนฯ เปLนวาระที่ 2 ป*ที่ 1
กก.4 บก.กฝ.บช.ตชด.
2.1.3 พ.ต.ท.จําเนียร จันทรค้ํา แทน ร.ต.ต.วัย พลลม เปLนวาระที่ 1 ป*ที่ 2
กองร)อย ตชด.247
2.1.4 พ.ต.ท.สุชาติ บุปปาจันโท
เข)าใหม
เปLนวาระที่ 2 ป*ที่ 1
กองร)อย ตชด.246
2.1.5 พ.ต.ท.จารุบุตร เรืองศรี
แทน ร.ต.อ.คมสันตฯ เปLนวาระที่ 2 ป*ที่ 1
กองร)อย ตชด.245
2.1.6 พ.ต.ท.ฐิติพงศ กําบังภัย
เข)าใหม
เปLนวาระที่ 2 ป*ที่ 1
หนวยบํานาญ
2.2 พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการ สําหรับตําแหนงที่วาง 3 ตําแหนง ดังนี้
ให)ที่ประชุมเสนอชื่อ โดยให)เสนอเฉพาะหนวยทีย่ ังไมมีคณะกรรมการเพื่อให)ผู)เข)ารวมประชุมเลือกตั้งโดยการลงคะแนนใน
บัตรเลือกตั้ง ผลการนับคะแนนบัตรเลือกตั้งเปLนดังนี้
2.2.1 ร.ต.ต.ประนิตย จําปามูล
เบอร 1 ได0คะแนน 77 คะแนน
2.2.2 พ.ต.ท.หญิง พรเฉลิม เสนาสุ เบอร 2 ได0คะแนน 139 คะแนน
2.2.3 พ.ต.ท.ชาญชัย ผลเจริญ
เบอร 3 ได)คะแนน 58 คะแนน
2.2.4 พ.ต.ท.ชิตยาวัฒน ชุมแวงวาป เบอร 4 ได0คะแนน 93 คะแนน
2.2.5 ร.ต.ท.นิรุตน ป:กเคทาติ
เบอร 5 ได)คะแนน 53 คะแนน
ที่ประชุมมีมติรับรองคณะกรรมการที่ได0รับคะแนนเลือกตั้ง จํานวน 3 คน ดังนี้
ลําดับที่ 1 พ.ต.ท.หญิง พรเฉลิม เสนาสุ
เบอร 2 ได)คะแนน 139 คะแนน
ลําดับที่ 2 พ.ต.ท.ชิตยาวัฒน ชุมแวงวาป*
เบอร 4 ได)คะแนน 93 คะแนน
ลําดับที่ 3 ร.ต.ต.ประนิตย จําปามูล
เบอร 1 ได)คะแนน 77 คะแนน
รายชื่อคณะกรรมการชุดที่ 44 ปT 2557 มีดังนี้
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ชื่อ
พ.ต.ท.ชัยรัตน
พ.ต.ท.ปฐมพงศ
พ.ต.ท.เสรี
พ.ต.ท.ฐิติพงศ
พ.ต.ท.หญิง พัชรา
พ.ต.ต.โอฬาร
พ.ต.ท.อุตสาห
พ.ต.ท.หญิงพรเฉลิม
ร.ต.ต.ประนิตย
พ.ต.ท.ธานี
ร.ต.ต.พีรพงษ

สกุล
อูพิทักษ
นกอยู
เอื้อไตรรัตน
กําบังภัย
ฦาชา
คําผุย
อุนแก)ว
เสนาสุ
จําปามูล
ภูตีกา
พลซา

ตําแหนง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

วาระที่/ปที่
2/1
1/1
2/1
2/1
2/2
1/2
2/2
1/1
2/1
1/2
1/2
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ลําดับที่
12
13
14
15

ระเบียบวาระที่ 5

ชื่อ
พ.ต.ท.สุชาติ
พ.ต.ท.จารุบุตร
พ.ต.ท.จําเนียร
พ.ต.ท.ชิตยาวัฒน

สกุล
บุปปาจันโท
เรืองศรี
จันทรค้ํา
ชุมแวงวาป*

ตําแหนง
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

วาระที่/ปที่
2/1
2/1
1/2
1/1

เรื่องอื่น ๆ ที่มีผู0เสนอ

5.1 บํานาญขอกู0เพื่อเอาเงินไปใช0คืน กบข. เพื่อขอรับเงินเดือนบํานาญแบบเดิม
พ.ต.อ.ประจวบ ขุลีดี ผู)แทนสมาชิกบํานาญ เสนอที่ประชุมพิจารณาขยายวงเงินกู)ให)ข)าราชการบํานาญ
กรณีทําเรื่องขอลาออกจากการเปLนสมาชิก กบข. เพื่อขอกลับไปรับบํานาญแบบเดิม เนื่องจากจะได)เงินเดือนบํานาญ
เพิ่มขึ้น โดยขอกู)เงินจากสหกรณเพื่อนําเงินไปชําหนี้ ใช)คืน กบข.
มติที่ประชุมใหญ ที่ประชุมพิจารณาแล)ว มีมติรับเรื่องไว)และจะไปศึกษาดูแลให)ในเรื่องนี้
5.2 สมาชิกในที่ประชุมใหญเสนอหกเดือนขอกู0

สมาชิกเสนอที่ประชุมขอให)สมาชิกชําระหนี้ถึงหกเดือนแล)ว สามารถกู)ใหมได)
มติที่ประชุมใหญ ที่ประชุมพิจารณาแล)วมีมติเปLนเอกฉันทมอบหมายให)คณะกรรมการชุดที่ 44 ดําเนินการพิจารณา
5.3 สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณอุดรธานี ชี้แจงเกี่ยวกับการจายเงินปNนผล
นางจารุวรรณ มาลาศรี หัวหน)าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณอุดรธานี ชี้แจงที่ประชุม อยากให)สมาชิก
เชื่อมั่นวา คณะกรรมการบริหารงานให)สมาชิก สวนคืนตางๆ ที่ให)กับสมาชิกดีกวาสหกรณที่มีกําไรร)อยล)าน แปดสิบ
ล) า น เก) า สิ บ ล) า น ดู จ ากรายงานตั ว เลขที่ ป ระชุ ม ใหญที่ ผ านมา ในสวนของการบริ หารงานอยู บนหลั ก สหกรณ 1.
อุดมการณสหกรณ คือ สมาชิกที่เข)มแข็งต)องชวยเหลือสมาชิกที่ออนแอ 2.หลักการบริหารการเงินเชิงธุรกิจคือการที่
จะจายคืน การกําหนดดอกเบี้ย การกําหนดวงเงินกู) อยูบนสองหลักนี้ สมาชิกอยากได)ป:นผลเพิ่ม ตรวจบัญชีสหกรณ
ได)ดูแล)ว จากการวิเคราะหงบ เต็มที่แล)ว ทุกวันนี้สหกรณคิดดอกเบี้ยเงินกู) 7.50 บาท ในสหกรณประเภทเดียวกันถือ
วาถูก สหกรณมีต)นทุน 4 .50 - 5.50 บาท สหกรณกําหนดเปLนคาดําเนินงานแค 2.50 บาท ดูจากทุนสหกรณ 200
กวาล)าน โตขึ้นจากหนี้สิน เปLนหนี้สินจากธนาคาร จากเงินกู) และตั๋วสัญญา ซึ่งดอกเบี้ยแพงและมีแนวโน)มจะสูงกวา
5.50 บาท ดังนั้นการอนุมัติวงเงินกู)ยืม 800 ล)านบาทที่คณะกรรมการจะไปกู)ยืมเพิ่ม แนวโน)มดอกเบี้ยจะสูงขึ้นกวาเดิม
นายทะเบียนแนะนําวาสหกรณไมควรกําหนดเกิน 3 % สหกรณอยูที่ 2.50 ซึ่งต่ํากวานายทะเบียนแนะนํา เปLนประโยชน
ตอสมาชิก สมาชิกจายดอกเบี้ย 7.50 ได)ป:นผลคืน 14.75 หักลบเปLนวาเสียดอกเบี้ยเพียงแค 6.42 ดังนั้นบนพื้นฐานของ
สมาชิกที่เข)มแข็งชวยเหลือสมาชิกที่ออนแอ ป:นผลเพิ่มขึ้นได)ไหม นายทะเบียนมีคําแนะนําป:นผลไมควรสูงกวาดอกเบี้ย
เงินฝากมากนัก สหกรณระดมหุ)นจากสมาชิก ป*ที่แล)ว 60 กวาล)านที่สมาชิกถือหุ)นเพิ่ม สมาชิกถือหุ)น 500 กวาล)าน
ขึ้นป:นผลให)สมาชิก ยี่สิบสตางค สหกรณต)องใช)เงินถึงหนึ่งล)านกวานิดๆ ถ)าขึ้นเฉลี่ยคืนให)สมาชิกผู)กู)ซึ่งเปLนผู)ทําให)
สหกรณมีกําไร บาทเดียวใช)เงินแค 7 แสนกวาบาท ถ)าเปLนคณะกรรมการจะขึ้นป:นผล 20 สตางค หรือจะขึ้นเฉลี่ยคืน
บาทหนึ่งดี.. และแนวโน)มที่จะขึ้นป:นผลน)อย เพราะสหกรณมีหุ)นเพิ่มขึ้นทุกป*ๆ ละ 60 กวาล)าน จะต)องบริหารป:นผลบน
เงินที่เพิ่มขึ้นป*ละ 60 ล)าน ไมเปLนเรื่องงายที่จะขึ้นป:นผลสิบสตางค ยี่สิบสตางคเพราะต)องใช)เงินเยอะ แนวโน)มป*หน)าถ)า
สมาชิกไมอยากเสียดอกเบี้ยแพง เพราะแนวโน)มทางการเงินในตลาดเงิน อัตราดอกเบี้ยในตลาดสูงขึ้น ต)นทุนจะสูงขึ้น
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ถ)าอยากได)ป:นผลเทาเดิม ดอกเบี้ยเทาเดิม เงินเฉลี่ยคืนเทานี้ จะต)องระดมเงินฝาก ป*นี้เงินฝากหายไป 12 ล)าน ให)
สร)างความเชื่อมมั่นระหวางสมาชิกกันเอง ต)องเอาเงินมาฝากสหกรณ อัตราดอกเบี้ ย 4.50 สูงกวาดอกเบี้ยฝาก
ประจําทั่วไป ถ)าระดมเงินฝากได)เยอะๆ นําเงินเข)าทุนสํารองเยอะๆ ตามนโยบายทานประธานที่สะสมเงินทุนสํารอง
ซึ่งจะทําให)สหกรณสามารถกําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู)ได)เอง สวนนโยบายป:นผล ป*หน)าอาจได)ป:นผลได)เทานี้ หรือ
น)อยกวานี้ สมาชิกต)องทําใจด)วย ตามเส)นทางดอกเบี้ยของตลาดเงิน เพราะเราบริหารเงินจากการกู)ยืมเงินจากธนาคาร
มาให)สมาชิกกู) เปLนเรื่องของการบริหารทางการเงิน แตก็เปLนที่นาพอใจ ยินดีด)วยกับสมาชิกทุกทานที่สหกรณดูแล
กันและคณะกรรมการดูแลสมาชิกอยางเต็มที่ ดีกวาสหกรณที่มีกําไร 100 ล)าน
มติที่ประชุมใหญ ที่ประชุมรับทราบ และขอขอบคุณหัวหน)าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณอุดรธานี
5.4 สหกรณจังหวัดอุดรธานี ชี้แจงเกี่ยวกับการจายเงินปNนผล
นายประเดิม วงกชสุวรรณ นักวิชาการสหกรณชํานาญการพิเศษ ชี้แจงได)รับมอบหมายให)เปLนผู)แทน
สหกรณจังหวัดอุดรธานี ที่ย)ายกลับจังหวัดนครพนม ต)องรับความจริงวาสหกรณ ตชด.24 มีความโปรงใสมาก
พอสมควร ที่ผานมาไมพบข)อบกพรองของสหกรณ เปLนเพราะอยูที่ประธานคณะกรรมการ ผู)จัดการ เมื่อมีป:ญหาได)
โทรหาโดยตรง มีป:ญหาทางบัญชีก็โทรหาผู)สอบบัญชี มีป:ญหาเรื่องกฎหมายโทรหาสหกรณจังหวัด สหกรณ ตชด.
24 ดําเนินธุรกิจตามหลักสหกรณ ภายใต)กฎหมายสหกรณ ก็จะไมมีป:ญหา การดําเนินการธุรกิจสหกรณออมทรัพย
นอกจากการกู)แล)ว อยากให)ทุกคนมีเงินฝากออมทรัพย เหมือนสหกรณออมทรัพย นอกเหนือจากคาหุ)นเงินฝากแล)ว
เรื่องเงินกู) กอนเกษียณอยากจะให)หมดหนี้ได)รับเงินเดือนเต็ม การใช)ชีวิตบั้นปลายจะได)ไมมีป:ญหา ฝากเรื่องการใช)
ระบบสหกรณในการพัฒนาสมาชิก พัฒนาองคกร ตชด.ใช)งบของสหกรณพัฒนาองคกรไปเยอะมาก ถ)าไมมีสหกรณ
หลวงจะต)องใช)งบประมาณเปLนจํานวนมาก นอกจากมีการพัฒนาองคกรแล)ว ยังมีการพัฒนาสมาชิกด)วยซึ่งเปLนไปตาม
หลักสหกรณอยางแท)จริง การดําเนินธุรกิจสหกรณนอกจาก อยูดี กินดี มีสันติ ฝากเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงของใน
หลวงมีภูมิคุ)มกัน อยากให)สมาชิกทุกคนมีเงินฝาก
มติที่ประชุมใหญ ที่ประชุมรับทราบและขอขอบคุณ คุณประเดิม วงกชสุวรรณ นักวิชาการสหกรณชํานาญการพิเศษ
5.5 เจ0าพนักงานสงเสริมสหกรณอาวุโส ชี้แจงเกี่ยวกับการขยายวงเงินกู0ยืม
นายวีรุตม สัมมานุช เจ)าพนักงานสงเสริมสหกรณอาวุโส ชี้แจงเกี่ยวกับการกําหนดวงเงินกู)ยืมค้ําประกัน
ประจําป* เนื่องจากสหกรณมีมติ วงเงินกู) ยืมประจําป*ไว) 800 ล)า นบาท สวนของทุนเรือนหุ)นรวมกับทุนสํา รองของ
สหกรณออมทรัพย ตามงบดุลสหกรณมี 500 กวาล)าน บวกทุนสํารอง 60 กวาล)าน รวมแล)วสหกรณมี 590 กวาล)าน
ตามหลักเกณฑการคิดคํานวณ วงเงินกู) เกิน 600 ล)าน อยูที่ 1.0 ในสวนของสหกรณนี้ใช)กําหนดหลักเกณฑนี้ไมได)
ต)องใช)วิธีการที่สอง คือวิธีการเข)าโครงการ เพื่อให)สมาชิกทั้งหมดต)องลงลายมือชื่อเข)าโครงการไมน)อยกวา 80 % หรือ
100 % ตรงนี้มีเวลาจํากัดต)องเสนอตอนายทะเบียนสหกรณภายใน 30 วัน นับแตวันประชุมใหญเสร็จสิ้น หากไมทัน
ต)องกลับไปใช)วงเงินเดิม ตามที่สหกรณให)เอกสารหนวยไป ขอให)ดําเนินการโดยเรงรีบ การขยายวงเงินกู) 800 ล)าน
ต)องใช)วิธีเข)าโครงการ
มติที่ประชุมใหญ ที่ประชุมรับทราบและขอขอบคุณ คุณวีรุตม สัมมานุช เจ)าพนักงานสงเสริมสหกรณอาวุโส
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5.6 เสนอให0สหกรณสงเอกสารประชุมกอนวันประชุม
พ.ต.ท.ถาวร โภคาพานิชย ผู)แทนสมาชิกบํานาญเสนอขอให)สหกรณสงเอกสารเลมประชุม กอนวัน
ประชุม อยางน)อย 3 วัน อยางมาก 7 วัน เพื่อจะได)อานทําความเข)าใจรายละเอียด
พ.ต.ท.หญิง พัชรา ฦาชา ผู)จัดการชี้แจงให)ทราบวาเอกสารในการประชุมเสร็จกอนหน)านี้นานแล)ว และ
ทางสหกรณได)แจ)งกรรมการหนวยในคราวประชุมประจําเดือนให)รับเอกสารเพื่อแจกจายสมาชิก สําหรับข)าราชการ
ตํ า รวจแตละหนวยได) รั บ ไปแล) ว ในหนวยบํ า นาญได)ใ ห) ก รรมการหนวยเปL นผู) พิ จ ารณาคั ด เลือกผู) แ ทนเข) า ประชุ ม
ดําเนินการประสานผู)แทนและมอบเอกสารให)รับผิดชอบเอง
มติที่ประชุมใหญ ที่ประชุมรับทราบ ในป*หน)าจะดําเนินการให)เร็วกวานี้ให)คณะกรรมการหนวยดําเนินการโดยเร็ว
5.7 ประธานคนใหมกลาวขอบคุณ
พ.ต.ท.ชัยรัตน อูพิทักษ ประธานกรรมการ กลาวขอบคุณผู)เข)ารวมประชุมและผู)แทนสมาชิก และ
ขอรับเรื่องที่สมาชิกเสนอไปพิจารณาดําเนินการให)ตอไป
มติที่ประชุมใหญ ที่ประชุมรับทราบ
เลิกประชุมเวลา 12.10 นาฬิกา
(ลงชื่อ) พ.ต.อ. สมบัติ
( สมบัติ
(ลงชื่อ) พ.ต.ต.โอฬาร
( โอฬาร

บุญโสภา ประธานในที่ประชุม
บุญโสภา )
คําผุย เลขานุการ/ผู)จดบันทึก
คําผุย )

จึงนําเรียนที่ประชุมใหญเพื่อรับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําป* 2556
มติที่ประชุมใหญ ............................................................................................................................................
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เพื่อทราบ
3.1 รับทราบรายงานผู0ตรวจสอบกิจการประจําป 2557
รายงานการตรวจสอบกิจการ
สหกรณออมทรัพยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 24 จํากัด
สําหรับป*ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2557
……………………………………..
เรียน ที่ประชุมใหญสหกรณออมทรัพยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 24 จํากัด
ตามที่ที่ประชุมใหญสามัญประจําป* พ.ศ. 2557 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 ได)เลือกตั้งข)าพเจ)า
ร.ต.ท.หญิงสุพิศ โคตรศรีวงษ และ ด.ต.ทองทิตย ศรีวิเศษ เปLนผู)ตรวจสอบกิจการของสหกรณออมทรัพยตํารวจ
ตระเวนชายแดนที่ 24 จํากัด สําหรับป*ทางบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557 ได)ทําการตรวจสอบและรายงานผล
การตรวจสอบตอคณะกรรมการดํา เนินการเปLนประจํ าทุกเดือนตลอดป*บัญชีแล) วนั้น ข)า พเจ) าจึง ขอเสนอผลการ
ตรวจสอบประจําป* 2557 โดยสรุปดังนี้
1. วัตถุประสงคของการตรวจสอบ
1.1 เพื่อตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการ
1.2 เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝTายจัดการ
1.3 เพื่อตรวจสอบการดําเนินการอื่น ๆ ของสหกรณ
2. ขอบเขตของการตรวจสอบ/ วิธีการตรวจสอบ
2.1 ตรวจสอบความถูกต)องของการบันทึกบัญชีตามเอกสารหลักฐาน
2.2 ตรวจสอบการควบคุมการเงินตามระเบียบและข)อกําหนดของสหกรณ
2.3 ตรวจสอบและดําเนินงานตามวัตถุประสงค ข)อบังคับ ระเบียบและมติของที่ประชุม
2.4 ตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดําเนินการตามแผนงานและงบประมาณที่กําหนดไว)
3. ผลการตรวจสอบและข0อเสนอแนะ
3.1 ผลการดําเนินงาน
สหกรณมีสมาชิกเมื่อต)นป* 1,628 คน ระหวางป* มีสมาชิกเพิ่มขึ้น 78 คน ลาออกจากสหกรณ 67 คน
สมาชิกคงเหลือสิ้นป* 1,639 คน ในวันสิ้นป*บัญชี พ.ศ. 2557 สหกรณมีทุนดําเนินงานทั้งสิ้น 1,335,687,739.87 บาท
และมีรายได)ทั้งสิ้น 97,546,556.94 บาท คาใช)จาย 43,490,224.09 บาท มีกําไรสุทธิ 54,056,332.85 บาท เพิ่มขึ้น
จากป*กอน 3,915,047.06 บาท คิดเปLนร)อยละ 7.81
3.2 ด0านบริหารทั่วไป
3.2.1 การบริหารงานของคณะกรรมการเปLนไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข)อบังคับ และมติที่
ประชุมคณะกรรมการ
3.2.2 การใช)จายเงินของสหกรณเปLนไปตามระเบียบ และอยูภายในวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว)
3.2.3 มีการควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานของฝTายจัดการ ให)เปLนไปตามระเบียบและมติที่
ประชุมคณะกรรมการ
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3.3 ด0านบัญชี
การจัดทําบัญชีทั้งบัญชีขั้นต)น บัญชีแยกประเภท และทะเบียนคุมตาง ๆ ที่เกี่ยวข)องเรียบร)อยเปLน
ป:จจุบัน เอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีถูกต)องครบถ)วน มีการจัดทํางบทดลองทุกเดือน โดยจัดทําบัญชี
ด)วยระบบโปรแกรมสําเร็จรูปคูขนานกับระบบมือ
3.4 ด0านการเงิน
3.4.1. เงินสดและเงินฝากธนาคาร คงเหลือ ณ วันสิ้นป*ดังนี้
3.4.1.1 เงินสดจํานวน 38,347.40 บาท ถูกต)องตรงตามบัญชี ไมเกินวงเงินเก็บรักษาตาม
ระเบียบ และอยูในความรับผิดชอบของ พ.ต.ท.หญิงพัชรา ฦาชา ตําแหนงกรรมการ/ผู)จัดการ
3.4.1.2 เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวันและบัญชีออมทรัพย ณ วันสิ้นป* จํานวน
11,984,228.03 บาท
3.4.2 การใช)จายเงินตางๆ เปLนไปตามงบประมาณรายจายและไมเกินวงเงินที่ที่ประชุมใหญ
อนุมัติไว) และมีการอนุมัติจากผู)อํานาจทุกครั้ง
3.5 ด0านเงินรับฝาก
สหกรณรับฝากเงินจากสมาชิก 3 ประเภท อัตราดอกเบี้ย 4.50 บาทตอป* ณ วันสิ้นป* บัญชีมียอด
คงเหลือทั้งสิ้น 101,978,794.45 บาทดังนี้
(1) เงินฝากออมทรัพย
1,816 บัญชี จํานวนเงิน 25,907,381.72 บาท
(2) เงินฝากออมทรัพยพิเศษ
64 บัญชี จํานวนเงิน 75,735,991.98 บาท
(3) เงินฝากออมทรัพยประกันการทํางาน 7 บัญชี จํานวนเงิน 335,420.75 บาท
การฝากถอนเงิน และการคิดดอกเบี้ยเงินฝากถูกต)องเปLนตามระเบียบที่กําหนดไว)
3.6 ด0านสินเชื่อ
สหกรณมีเงินให)กู)แกสมาชิก 6 ประเภท โดยคิดดอกเบี้ยร)อยละ 7.75 ตอป* ในอัตรา
เทากันทุกประเภท ณ วันสิ้นป* บัญชีมียอดคงเหลือดังนี้
(1) เงินกู)เพื่อเหตุฉุกเฉิน
จํานวน 862 สัญญา
(2) เงินกู)สามัญ
จํานวน 1,234 สัญญา
(3) เงินกู)สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
จํานวน 103 สัญญา
(4) เงินกู)สามัญพิเศษ
จํานวน
16 สัญญา
(5) เงินกู)เพื่อเหตุฉุกเฉินพิเศษ
จํานวน
11 สัญญา
(6) เงินกู)เพื่อการศึกษา
จํานวน
1 สัญญา
ตรวจสอบสัญญาเงินกู)ทั้ง 6 ประเภท เปLนไปตามระเบียบเงินให)กู)ที่กําหนด การอนุมัติจายผานการพิจารณาอนุมัติจาก
คณะกรรมการถูกต)อง
3.7 ด0านการลงทุน
สหกรณได)นําเงินไปลงทุนกับสหกรณและสถาบันการเงินอื่นดังนี้
1. หุ)นชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด
2. หุ)นชุมนุมสหกรณออมทรัพยตํารวจแหงชาติ จํากัด
3. หุ)นบริษัทสหประกันชีวิต จํากัด
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3.8 ด0านหนี้สิน
สหกรณได)กู)ยืมเงินจากสถาบันการเงินอื่น เพื่อนํามาบริหารงานในสหกรณและบริการสมาชิก
จํานวน 579,244,228.37 บาท ซึ่งไมเกินวงเงินกู)ที่ได)รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญจํานวน 800,000,000 บาท
3.9 ด0านทุน
ทุนของสหกรณออมทรัพย ณ วันสิ้นป* บัญชีมีจํานวนทั้งสิ้น 675,877,259.12 บาท เปLนทุนเรือนหุ)น
ทั้งสิน 549,420,860.00 บาท คิดเปLนร)อยละ 81.29 ของทุนสหกรณฯทั้งหมด
4. ข0อสังเกตที่ได0จากการตรวจสอบ
4.1 ในรอบป*บัญชี 2557 ขอชมเชยการปฏิบัติงานของเจ)าหน)าที่ฝTายจัดการซึ่งได)ปฏิบัติงานในการ
ให)บริการสมาชิกเปLนอยางดี พร)อมทั้งได)พัฒนาการทํางานโดยนําเทคโนโลยีเข)ามาชวยในการทํางาน การให)บริการ
ด)านข)อมูลขาวสารผานทางอินเตอรเน็ต ทําให)สมาชิกได)รับขาวสารโดยตอเนื่อง
4.2 เชิญชวนสมาชิกนําเงินมาฝากไว)กับสหกรณฯ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับสถาบันการเงินอื่นแล)ว
สหกรณฯ ได)ให)อัตราดอกเบี้ยที่สูงกวาทุกสถาบัน
5. เรื่องอื่นๆ
ผู)ตรวจสอบกิจการได)ทําหน)าที่การตรวจสอบการดําเนินงานกิจการของสหกรณออมทรัพย ตชด.24 จํากัด
ซึ่งตรวจสอบครอบคลุมทุกด)าน กรณีตรวจพบข)อบกพรองเล็กน)อยได)เสนอให)ฝTายจัดการดําเนินการแก)ไขให)ถูกต)อง
เปLนไปตามระเบียบ และได)นําเสนอผลการตรวจสอบประจําเดือนตอคณะกรรมการเพื่อรับทราบทุกเดือน จากการ
ตรวจสอบยังไมพบสิ่งผิดปกติที่จะนําไปสูความเสียหายแกสหกรณ และขอขอบคุณสมาชิกทุกทานที่ให)ความไว)วางใจ
จึงนําเรียนที่ประชุมเพื่อรับทราบ
ร.ต.ท.หญิงสุพิศ โคตรศรีวงษ / ด.ต.ทองทิตย ศรีวิเศษ
ผู)ตรวจสอบกิจการ
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3.2 รับทราบสมาชิกเข0าและออกสหกรณประจําป 2557
ในระหวางป* 2557 สหกรณออมทรัพยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 24 จํากัด ได)รับสมาชิกเข)าใหม
และมีสมาชิกออกจากสหกรณฯ เปรียบเทียบดังนี้
30 กันยายน 2557

30 กันยายน 2556

(คน)

(คน)

(คน)

ร้อยละ

1,639

1,628

11

0.68

1,520

1,600

สมาชิกเข้าใหม่

75

50

25

50.00

สมาชิกย้ายต่างสังกัด
สมาชิกถึงแก่กรรม

28
20

43
10

(15)
10

(34.88)
100.00

สมาชิกลาออกระหว่างปี

17

77

(60)

(77.92)

สมาชิกคงเหลือ ณ สิ นปี

1,530

1,520

10

0.66

- เพศชาย

1,479

1,471

8

0.54

- เพศหญิง
-สมาชิกเป็ นหนีต่อสหกรณ์

51
1,396

49
1,386

2
10

4.08
0.72

108

3

105

สมาชิกเข้าใหม่

3

106

(103)

สมาชิกย้ายต่างสังกัด
สมาชิกถึงแก่กรรม

0
0

0
0

0
0

0
0

สมาชิกลาออกระหว่างปี

2

1

1

0

สมาชิกคงเหลือ ณ สิ นปี

109

108

1

0.93

- เพศชาย
- เพศหญิง

19
90

20
88

(1)
2

0
2.27

-สมาชิกเป็ นหนีต่อสหกรณ์

0

0

0

0

รายการ
1. สมาชิกสหกรณ์ ณ วันสิ นปี

เพิมขึน (ลดลง)

1.1 สมาชิกสามัญ
สมาชิกต้นปี

1.2 สมาชิกสมทบ
สมาชิกต้นปี

(97.17)

จึงนําเรียนที่ประชุมใหญเพื่อรับทราบ
มติที่ประชุม ...............................................................................................................................................
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3.3 รับทราบผลการดําเนินงานประจําป 2557
1. รายงานกิจการทั่วไป
สหกรณออมทรัพ ยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 24 จํากัด ได)จดทะเบียนตามพระราชบัญญั ติ
สหกรณ พ.ศ.2511 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2514 ได)เริ่มประกอบธุรกิจเปLนต)นมาเปLนป*ท่ี 44 การดําเนินงานของ
สหกรณได)เจริญก)าวหน)า ดังรายงานแสดงทั่วไปตอไปนี้
2. ฐานะการเงินเปรียบเทียบกับปที่แล0ว
รายการ
2.1 ทุนเรื อนหุ น้ ทีชําระแล้ว
2.2 เงินสํารองและทุนสะสม
2.3 ทุนอืนๆ
2.4 เงินกูย้ มื จากแหล่งอืน
2.5 เงินรับฝากจากสมาชิก
2.6 เงินค้างจ่าย
2.7 เงินให้กูแ้ ก่สมาชิก
2.8 เงินลงทุนอืน
2.9 กําไรสุ ทธิประจําปี
2.10 ทุนดําเนินการทังหมด

30 กันยายน 2557

30 กันยายน 2556

(บาท)

(บาท)

เพิมขึน (ลดลง)
(บาท)

ร้อยละ

549,420,860.00
71,672,279.40

531,548,550.00
65,407,191.61

17,872,310.00
6,265,087.79

3.36
9.58

727,786.87

2,578,409.37

(1,850,622.50)

(71.77)

552,136,602.41

511,575,127.11

40,561,475.30

7.93

101,978,794.45
111,381.01

92,733,643.75
112,343.81

9,245,150.70
(962.80)

9.97
(0.86)

1,316,764,969.81

1,235,516,470.94

81,248,498.87

6.58

1,213,500.00

1,193,500.00

20,000.00

1.68

54,056,332.85
1,335,687,739.87

50,141,285.79
1,256,682,227.63

3,915,047.06
79,005,512.24

7.81
6.29

3. คําชี้แจงประกอบฐานะเปรียบเทียบ
รายการ

30 กันยายน 2557

30 กันยายน 2556

(บาท)

(บาท)

เพิมขึน (ลดลง)
(บาท)

ร้อยละ

3.1 ทุนเรื อนหุ้น ณ วันสิ นปี

549,420,860.00

531,548,550.00

17,872,310.00

3.36

รับเงินค่าหุ น้ ระหว่างปี

49,270,490.00

99,603,430.00

(50,332,940.00)

(50.53)

จ่ายคืนค่าหุ ้นระหว่างปี

31,398,180.00

33,567,870.00

(2,169,690.00)

(6.46)

3.2 เงินสํ ารองและทุนสะสม

71,672,279.40

65,407,191.61

6,265,087.79

9.58

รับจัดสรรระหว่างปี
ลดลงระหว่างปี

6,265,087.79
0.00

4,734,950.83
0.00

1,530,136.96
0.00

32.32
0.00

727,786.87

2,578,409.37

(1,850,622.50)

(71.77)

เพิมขึนระหว่างปี

682,000.00

4,219,550.00

(3,537,550.00)

(83.84)

ลดลงระหว่างปี

2,532,622.50

3,320,031.49

(787,408.99)

(23.72)

3.3 ทุนอื,นๆ
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รายการ

30 กันยายน 2557

30 กันยายน 2556

(บาท)

(บาท)

เพิมขึน (ลดลง)
(บาท)

ร้อยละ

3.4 เงินกู้ยืมจากแหล่ งอื,น

552,136,602.41

511,575,127.11

40,561,475.30

7.93

กูย้ มื ระหว่างปี

579,244,228.37

611,130,070.49

(31,885,842.12)

(5.22)

ชําระคืนระหว่างปี

538,682,753.07

423,761,724.57

114,921,028.50

27.12

3.5 เงินรับฝากจากสมาชิก

101,978,794.45

92,733,643.75

9,245,150.70

9.97

เพิมขึนระหว่างปี

137,423,734.31

135,504,375.29

1,919,359.02

1.42

ลดลงระหว่างปี

128,178,583.61

148,502,426.60

(20,323,842.99)

(13.69)

111,381.01

112,343.81

(962.80)

(0.86)

342,524.44
343,487.24

274,006.81
357,558.91

68,517.63
(14,071.67)

25.01
(3.94)

1,316,764,969.81

1,235,516,470.94

81,248,498.87

6.58

เพิมขึนระหว่างปี

1,210,245,924.48

1,358,367,652.36

(148,121,727.88)

(10.90)

ลดลงระหว่างปี

1,128,997,425.61

1,096,763,809.41

32,233,616.20

2.94

1,213,500.00

1,193,500.00

20,000.00

1.68

20,000.00
0.00

341,500.00
0.00

(321,500.00)
0.00

(94.14)
0.00

30 กันยายน 2557

30 กันยายน 2556

(บาท)

(บาท)

97,546,556.94

83,316,240.35

14,230,316.59

17.08

97,168,775.19
457.63

82,897,969.94
1.01

14,270,805.25
456.62

17.21
45,209.90

38,157.17

73,889.69

(35,732.52)

(48.36)

6,580.00

11,680.00

(5,100.00)

(43.66)

56,953.26
213,616.69

101,815.28
0.00

(44,862.02)
213,616.69

(44.06)
0.00

62,017.00

230,884.43

(168,867.43)

(73.14)

4.2 ค่ าใช้ จ่ายทังสิ น

43,490,224.09

33,174,954.56

10,315,269.53

31.09

ดอกเบียจ่าย

33,420,954.69

25,725,299.16

7,695,655.53

29.91

1,849,200.00

1,609,650.00

239,550.00

14.88

3.6 เงินค้ างจ่ าย
เพิมขึนระหว่างปี
ลดลงระหว่างปี
3.7 เงินให้ ก้ แู ก่ สมาชิก

3.8 เงินลงทุนอื,น
เพิมขึนระหว่างปี
ลดลงระหว่างปี
4. รายได0และคาใช0จาย
รายการ
4.1 รายได้ ก่อนหักค่ าใช้ จ่าย
ดอกเบียรับจากให้เงินกูแ้ ก่สมาชิก
ดอกเบียรับเงินฝากสหกรณ์อืน
ดอกเบียเงินฝากธนาคาร
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
ผลตอบแทนการลงทุนถือหุ น้
รายได้เงินเฉลียคืนจาก ชสอ.
รายได้เบ็ดเตล็ด

เงินเดือน

เพิมขึน (ลดลง)
(บาท)

ร้อยละ
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รายการ
บําเหน็จเจ้าหน้าที
สวัสดิการเจ้าหน้าทีสหกรณ์

30 กันยายน 2557

30 กันยายน 2556

(บาท)

(บาท)

เพิมขึน (ลดลง)
(บาท)

ร้อยละ

386,190.00
137,564.75

370,620.00
80,524.00

15,570.00
57,040.75

4.20
70.84

เงินจ่ายสมทบกองทุนประกันสังคม

60,648.00

37,980.00

22,668.00

59.68

เงินจ่ายสมทบกองทุนเงินทดแทน

694.00

518.00

176.00

33.98

34,618.00
313,267.92

37,500.00
195,710.05

(2,882.00)
117,557.87

(7.69)
60.07

ค่าซ่ อมแซมบํารุ งรักษาสิ นทรัพย์

2,755.20

6,050.00

(3,294.80)

(54.46)

ค่าตัดจ่ายสิทธิการใช้ประโยชน์ในอาคาร

150,000.00

150,000.00

0.00

0.00

ค่าตัดจ่ายซอฟท์แวร์
ค่าพัฒนาโปรแกรมงานสหกรณ์

2,000.00
25,500.00

2,000.00
24,000.00

0.00
1,500.00

0.00
6.25

ค่าเครื องเขียนแบบพิมพ์
ค่าใช้จ่ายในวันประชุมใหญ่

64,187.11

89,218.54

(25,031.43)

(28.06)

683,056.50

731,308.50

(48,252.00)

(6.60)

ค่าตอบแทน
ค่ารับรอง

431,608.00
205,212.50

472,916.00
171,015.25

(41,308.00)
34,197.25

(8.73)
20.00

ค่าเบียเลียงพาหนะ

140,774.00

189,526.00

(48,752.00)

(25.72)

ค่าเบียประชุม
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

165,000.00

216,200.00

(51,200.00)

(23.68)

ของใช้สาํ นักงาน

19,956.03
55,182.50

35,272.33
43,761.50

(15,316.30)
11,421.00

(43.42)
26.10

ค่าไฟฟ้า

82,905.51

96,382.62

(13,477.11)

(13.98)

ค่าโทรศัพท์

33,682.15

27,730.21

5,951.94

21.46

ค่าธรรมเนียมผูส้ อบบัญชี
ค่าถ่ายเอกสาร

70,000.00
5,142.00

70,000.00
248.00

0.00
4,894.00

0.00
1,973.39

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

69,701.60

96,901.06

(27,199.46)

(28.07)

ค่าเบียประกันภัย
ค่าใช้จ่ายเกียวกับรถยนต์

44,948.32

37,078.14

7,870.18

21.23

122,354.14
0.00

117,725.70
5,350.00

4,628.44
(5,350.00)

3.93
(100.00)

วัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

95,572.20

69,529.00

26,043.20

37.46

ค่าเช่าเครื องถ่ายเอกสาร

31,200.00

26,400.00

4,800.00

18.18

ค่าเบียประกันชีวิต
สวัสดิการสมาชิกเกษียณอายุ

58,122.50
0.00

93,540.50
345,000.00

(35,418.00)
(345,000.00)

(37.86)
(100.00)

ค่าล่วงเวลา
ค่าเสื อมราคา

ค่าวัสดุประชาสัมพันธ์
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30 กันยายน 2557
(บาท)
6.00
43,260.00

30 กันยายน 2556
(บาท)
0.00
0.00

1,220,500.00

0.00

1,220,500.00

0.00

1,459,370.00

0.00

1,459,370.00

0.00

ค่าใช้จ่ายติดตังมิเตอร์ ไฟฟ้า
5,090.47
เงินอุดหนุนสวัสดิการสงเคราะห์
2,000,000.00
สมาชิก
4. การใช0จายเงินงบประมาณในป 2557

0.00
2,000,000.00

5,090.47
0.00

0.00
0.00

รายการ
สิ นทรัพย์บริ จาค
ค่าปรับปรุ งอาคารสํานักงานตัดจ่าย
ค่าใช้จ่ายจัดสวัสดิการสมาชิก
ค่าใช้จ่ายสนับสนุนหน่วย

รายการ
เงินเดือน
ค่าตอบแทน
ค่าธรรมเนียมผูส้ อบบัญชี
ค่าล่วงเวลา
ดอกเบียจ่าย
ค่าเบียเลียงพาหนะ
ค่ารับรอง
ค่าซ่อมแซมบํารุ งรักษาสิ นทรัพย์
ค่าใช้จ่ายดําเนินคดี
ค่าพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ค่ากระแสไฟฟ้า
ค่าโทรศัพท์
ค่าเบียประชุมคณะกรรมการ
เงินสวัสดิการเจ้าหน้าที
เงินสํารองบําเหน็จเจ้าหน้าที
ค่าเสื อมราคาทรัพย์สิน
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด
ค่าใช้จ่ายวันประชุมใหญ่
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
ค่าถ่ายเอกสาร
เงินประกันสังคม

งบประมาณทีไ, ด้ รับ
1,865,460.00
459,280.00
70,000.00
50,000.00
41,500,000.00
250,000.00
200,000.00
50,000.00
30,000.00
250,000.00
120,000.00
40,000.00
220,000.00
166,000.00
560,000.00
400,000.00
40,000.00
785,400.00
150,000.00
18,000.00
96,000.00

เพิมขึน (ลดลง)
(บาท)
ร้อยละ
6.00
0.00
43,260.00
0.00

จ่ ายจริง
1,849,200.00
431,608.00
70,000.00
34,618.00
33,420,954.69
140,774.00
205,212.50
2,755.20
0.00
25,500.00
82,905.51
33,682.15
165,000.00
137,564.75
386,190.00
313,267.92
19,956.03
683,056.50
69,701.60
5,142.00
60,648.00

ตํ,ากว่ า (สู งกว่ า)
16,260.00
27,672.00
0.00
15,382.00
8,079,045.31
109,226.00
(5,212.50)
47,244.80
30,000.00
224,500.00
37,094.49
6,317.85
55,000.00
28,435.25
173,810.00
86,732.08
20,043.97
102,343.50
80,298.40
12,858.00
35,352.00
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รายการ
เงินกองทุนทดแทน
ค่าใช้จ่ายเกียวกับรถยนต์
ค่าเบียประกันภัย
ค่าตัดจ่ายสิ ทธิ การใช้ประโยชน์ในอาคาร
ค่าตัดจ่ายโปรแกรมงานสหกรณ์
ค่าใช้จ่ายจัดทําโครงการ
ค่าเช่าเครื องถ่ายเอกสารพร้อมหมึก
ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
ค่าเครื องเขียนแบบพิมพ์
ค่าของใช้สาํ นักงาน
วัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุประชาสัมพันธ์
เงินอุดหนุ นกองทุนสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิก
ค่าเบียประกันชีวติ กลุ่ม
ค่าใช้จ่ายติดตังมิเตอร์ ไฟฟ้า
สิ นทรัพย์บริ จาค
ค่าใช้จ่ายจัดสวัสดิการสมาชิก
ค่าใช้จ่ายสนับสนุนหน่วย
เครื องคอมพิวเตอร์
เครื องใช้สาํ นักงาน
ปรับปรุ งอาคารสหกรณ์
รวม

งบประมาณทีไ, ด้ รับ
1,000.00
200,000.00
50,000.00
150,000.00
45,000.00
45,000.00
48,000.00
140,000.00
200,000.00
70,000.00
150,000.00
30,000.00
2,000,000.00
100,000.00
0.00
0.00
1,395,000.00
1,261,100.00
210,000.00
250,000.00
700,000.00
54,365,240.00

จ่ ายจริง
694.00
122,354.14
44,948.32
150,000.00
2,000
0.00
31,200.00
43,260.00
64,187.11
55,182.50
95,572.20
0.00
2,000,000.00
58,122.50
5,090.47
6.00
1,220,500.00
1,459,370.00
209,155.00
246,985.00
649,000.00
44,595,364.09

ตํ,ากว่ า (สู งกว่ า)
306.00
77,645.86
5,051.68
0.00
43,000.00
45,000.00
16,800.00
96,740.00
135,812.89
14,817.50
54,427.80
30,000.00
0.00
41,877.50
(5,090.47)
(6.00)
174,500.00
(198,270.00)
845.00
3,015.00
51,000.00
9,769,875.91
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สหกรณออมทรัพยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 24 จํากัด
รายละเอียดการใช)ทุนสาธารณประโยชน ประจําป* 2557
ยอดคงเหลือยกมาจากป 2556
จํานวน
59,659.37 บาท
เพิ่ม จากการจัดสรรกําไรสุทธิประจําป*
จํานวน
570,000.00 บาท
รวมเปGนเงิน

629,659.37 บาท

ตามระเบียบสหกรณฯ วาด)วยการใช)เงินทุนสาธารณประโยชน พ.ศ. 2545 ข)อ 5. และระเบียบ วาด)วยการใช)ทุน
สาธารณประโยชน พ.ศ. 2556 ข)อ 6. เงินทุนใช)จายเพื่อสาธารณประโยชนของสหกรณตามวัตถุประสงคดังตอไปนี้

การกุศลเพื่อบํารุงการศาสนา

28,000.00

กฐินกรมตรวจบัญชีสหกรณ
เจ)าภาพงานศพ นางปฐมฤกษ ปริไพบูลย(มารดา จนท.สหกรณชํานาญการอุดรธานี)
เจ)าภาพกฐินสามัคคีวัดปTาโนนทัน
เจ)าภาพสวดอภิธรรมศพ ด.ต.สุพจน จําปาทอง
กฐิน สอ.ตชด.42
กฐินวัดปTาทองบางพุฒาราม จ.อุดรธานี
บรรพชาสามเณรภาคฤดูร)อน วัดดอกจานรัตนาราม จ.สุรินทร
ผ)าปTาสามัคคี วัดปTาบ)านดอนหัน-โนนขมิ้น
รวมทําบุญวัดโพธิสมภรณ
พวงหรีดมารดาประธานสอ.ตชด.24
ทอดผ)าปTามหากุศลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
กฐินสามัคคี สอ.โรงพยาบาลราชวิถี
โครงการทอดผ)าปTาซื้อครุภัณฑ-การแพทย ร.พ.ประจวบฯ
รวมทอดกฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร)างศาลาการเปรียญไทยไม)สัก
รวมทอดผ)าปTามหากุศลกับ สอ.มหิดล

2,000.00
1,000.00
500.00
3,500.00
500.00
1,000.00
2,000.00
500.00
2,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
500.00
1,000.00

รวมทําบุญทอดกฐินสามัคคีกับ ชสอ.

2,000.00

ผ)าปTาสามัคคี โรงพยาบาลห)วยพลู จ.นครปฐม

500.00

ผ)าปTาสามัคคี สอ.ม.ขอนแกน

500.00

กฐินพระราชทาน กรมสงเสริมสหกรณ ถวายวัดปTาประดู จ.ระยอง
ผ)าปTา สหกรณเครดิตยูเนีย่ นรัษฎาภูเก็ต จ.ภูเก็ต

1,000.00
500.00

กฐิน สันนิบาตสหกรณ

2,000.00

กฐิน ม.เกษตรศาสตร

1,000.00

กฐินกรมตรวจบัญชีสหกรณ

1,000.00

กฐิน สอ.สาธารณสุขหนองคาย

500.00

กฐิน สอ.สาธารณสุขอุดรธานี

500.00
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การสังคมสงเคราะห

18,050.00

คาบัตรการแสดงการกุศล เด็กบ)านอุดรธานี

1,000.00

สนับสนุนศึกษาดูงาน ร.ร.ตชด.

2,000.00

รวมใจต)านภัยหนาวกับสหกรณจังหวัดแมฮองสอน

1,000.00

โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันแกนักเรียน ร.ร.บ)านคลองสง(ปุยm 3กระสอบ)

1,050.00

สมทบจัดงานวันสหกรณ จังหวัดอุดรธานี

2,000.00

ชวยเหลือสหกรณที่ประสบภัยแผนดินไหว จ.เชียงราย

1,000.00

สมทบทุนสร)างโรงเรียน ตชด.

10,000.00
7,084.50

เพื่อสนับสนุนกิจกรรมโดยสวนรวมของ กก.ตชด.24 และ
กก.4 บก.กฝ.บช.ตชด.
พวงมาลาวันคาย
คาอาหาร นมและขนมวันมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
สงเคราะหให0กับครอบครัวที่สมาชิกเสียชีวิต รายละไมเกิน
10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ)วน)
จายสวัสดิการสงเคราะหคูสมรสสมาชิกเสียชีวิต

1,000.00
6,084.50
10,000.00
5,000.00

ตามระเบียบ วาด)วยการใช)เงินทุนเพื่อสาธารณประโยชน พ.ศ.2545
จายสวัสดิการเยี่ยมปUวยสมาชิก ตามระเบียบ วาด)วยการใช)เงินทุนเพื่อสาธารณฯ
พ.ศ.2545

6,000.00

รวมการใช0เงินทุนสาธารณประโยชนทั้งสิน้

74,134.50

เงินทุนสาธารณประโยชนคงเหลือ

555,524.87

จึงนําเรียนที่ประชุมใหญเพื่อรับทราบ
มติที่ประชุมใหญ ...........................................................................................................................................
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณา
4.1 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําป 2557
ตามมติที่ประชุมใหญสามัญ ประจําป* 2556 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2556 ได)มีมติเลือก นางวรพินดา สาระศรี
เปLนผู)สอบบัญชีสหกรณ สิ้นสุด ณ 30 กันยายน 2557 บัดนี้ ผู)สอบบัญชีได)ตรวจสอบงบการเงินของสหกรณสําหรับป*
บัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557 เสร็จเรียบร)อยแล)ว จึงขอเสนองบการเงินดังนี้

เงินและการเปิ ดเผยข้ อมูลในงบการเงิน
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หนังสื อรับรองของสหกรณ์
สหกรณ์ออมทรัพย์ตาํ รวจตระเวนชายแดนที 24 จํากัด
วันที 8 ตุลาคม 2557
เรี ยน ผูส้ อบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ตาํ รวจตระเวนชายแดนที 24 จํากัด
หนังสื อรับรองฉบับนี ให้ไว้เพือประโยชน์ของท่านในการตรวจสอบงบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ตาํ รวจ
ตระเวนชายแดนที 24 จํากัด สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 30 กันยายน 2557 เพือแสดงความเห็นว่างบการเงินดังกล่าวแสดงฐานะ
การเงิน ณ วันที 30 กันยายน 2557 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด สําหรับปี สิ นสุ ดวันเดียวกันของสหกรณ์ออมทรัพย์
ตํารวจตระเวนชายแดนที 24 จํากัด โดยถูกต้องตามทีควรในสาระสําคัญตามระเบียบทีนายทะเบียนสหกรณ์กาํ หนดหรื อไม่
ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินทีท่านตรวจสอบ ซึ งงบการเงิน
ดังกล่าวได้จดั ทําขึนตามระเบียบทีนายทะเบียนสหกรณ์กาํ หนด
ข้าพเจ้าขอรับรองรายละเอียดเกียวกับงบการเงินทีท่านตรวจสอบ ตามทีข้าพเจ้าทราบและคิดว่าควรจะเป็ น
ดังต่อไปนี
1. งบการเงินไม่มีการแสดงข้อมูลทีขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญ ซึ งรวมถึงการละเว้นการแสดงรายการ
และข้อมูลต่าง ๆ
2. ข้าพเจ้าได้จดั เอกสารหลักฐานและข้อมูลดังต่อไปนีให้ท่านตรวจสอบครบถ้วนแล้วคือ
2.1 บันทึกทางการบัญชี เอกสารหลักฐานประกอบรายการบัญชี และข้อมูลอืนทีเกียวข้องทังหมด
2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการและรายงานการประชุมใหญ่
3. ไม่มีรายการผิดปกติทีเกียวข้องกับการกระทําของคณะกรรมการดําเนินการ
หรื อเจ้าหน้าทีของสหกรณ์
ผูซ้ ึ งมีหน้าทีสําคัญเกียวกับระบบบัญชีและระบบการควบคุมภายใน หรื อรายการผิดปกติทีมีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่อ
งบการเงิน
4. สหกรณ์ได้ปฏิบตั ิตามเงือนไขของสัญญาทังหมด ซึ งหากไม่ปฏิบตั ิตามอาจมีผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญต่อ
งบการเงิน นอกจากนี สหกรณ์ได้ปฏิบตั ิตามระเบียบและข้อกําหนดของหน่วยงานราชการ หรื อหน่วยงานทีกํากับดูแล ซึ งหาก
ไม่ปฏิบตั ิตามอาจมีผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญต่องบการเงิน
5. สหกรณ์ไม่ได้รับหนังสื อแจ้งจากหน่วยราชการอันมีผลต่องบการเงิน เพราะมิได้ปฏิบตั ิตามกฎหมายหรื อ
ข้อบังคับ ซึ งรวมถึงการถูกเรี ยกชดเชย หรื อถูกประเมินภาษีอากร หรื อมีหนีสิ นทีอาจเกิดขึนในภายหน้า ซึ งควรจะได้นาํ มา
พิจารณาเปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินหรื อใช้เป็ นเกณฑ์ในการตังสํารองค่าเสี ยหายทีอาจเกิดขึน
6. รายการหรื อข้อมูลดังต่อไปนีมีการบันทึกหรื อเปิ ดเผยไว้อย่างเพียงพอและเหมาะสมในงบการเงิน
6.1 รายการธุรกิจทีมีกบั สาขาของสหกรณ์หรื อบุคคลอืน
6.2 ข้อตกลงกับสถาบันการเงินเกียวกับภาระผูกพันเงินฝาก หรื อข้อจํากัดการใช้เงินกู้
7. สหกรณ์มีกรรมสิ ทธิM ในสิ นทรัพย์ทงหมดอย่
ั
างถูกต้องตามกฎหมาย และไม่มีภาระผูกพันหรื อข้อผูกมัดใด ๆ
ในสิ นทรัพย์ของสหกรณ์ เว้นแต่ทีได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
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8. สหกรณ์ได้บนั ทึกหรื อเปิ ดเผยรายการหนีสิ นทังหมดของสหกรณ์ ทังทีเกิดขึนแล้วและอาจเกิดขึนในภายหน้า
ไว้อย่างเหมาะสม รวมทังได้มีการเปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินเกียวกับหลักประกันทังหมดทีสหกรณ์ให้แก่บุคคล
ทีสาม นอกจากนีสหกรณ์ไม่มีคดีฟ้องร้องอืนและไม่มีคดีทีคาดว่าจะเกิดขึน
9. นอกจากเรื องทีอธิ บายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว ไม่มีเหตุการณ์ใดเกิดขึนหรื อไม่ปรากฏ
ข้อเท็จจริ งใดทีมีผลกระทบต่องบการเงินอย่างมีสาระสําคัญ ซึ งต้องนํามาปรับปรุ งงบการเงินหรื อเปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินอีก
ขอแสดงความนับถือ
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สหกรณ์ ออมทรัพย์ ตาํ รวจตระเวนชายแดนที, 24 จํากัด
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที, 30 กันยายน 2557

หมายเหตุ

ปี 2557
บาท

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
เงินฝากชุมนุ มสหกรณ์ออมทรัพย์ตาํ รวจแห่ งชาติ จํากัด
เงินให้กูย้ มื ระยะสัน
ลูกหนีระยะสัน
ดอกเบียเงินให้กูค้ า้ งรับ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอืน

รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินลงทุนระยะยาว
เงินให้กูย้ มื ระยะยาว
ลูกหนีระยะยาว
อุปกรณ์และเครื องใช้สาํ นักงาน - สุ ทธิ
สิ ทธิประโยชน์ในการใช้ทีดินและอาคาร
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

3
5
6
7

12,022,575.43
19,026.64
109,925,080.22
153,494.36
1,492,715.14
75,989.01

123,688,880.80
4
5
6
8
9

1,213,500.00
1,206,839,889.59
563,475.23
1,192,056.48
1,578,082.20
611,855.57
1,211,998,859.07
1,335,687,739.87
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หมายเหตุ

หนีสิ นและทุนของสหกรณ์
หนีสิ นหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูย้ มื ระยะสัน
ส่ วนของหนีสิ นไม่หมุนเวียนทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี
เงินรับฝาก
หนีสิ นหมุนเวียนอืน
รวมหนีสิ นหมุนเวียน
หนีสิ นไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาว
หนีสิ นไม่หมุนเวียนอืน
รวมหนีสิ นไม่หมุนเวียน
รวมหนีสิ น
ทุนของสหกรณ์
ทุนเรื อนหุ น้ (มูลค่าหุ น้ ละ 10 บาท)
ทุนสํารอง
ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอืน ๆ
กําไรสุ ทธิประจําปี
รวมทุนของสหกรณ์
รวมหนีสิ นและทุนของสหกรณ์

ปี 2557
บาท

10
13
11
12

120,151,374.04
59,154,000.00
101,978,794.45
292,313.89
281,576,482.38

13
14

372,831,228.37
5,402,770.00
378,233,998.37
659,810,480.75
549,420,860.00
71,500,279.40
899,786.87
54,056,332.85
675,877,259.12
1,335,687,739.87

15

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี

(ลงชือ)
(ชัยรัตน์ อู่พิทกั ษ์)
ประธานกรรมการ
(ลงชือ) พันตํารวจโท
(โอฬาร คําผุย)
เลขานุการ
วันที 3 ตุลาคม 2557
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สหกรณ์ ออมทรัพย์ ตาํ รวจตระเวนชายแดนที, 24 จํากัด
งบกําไรขาดทุน
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที, 30 กันยายน 2557

ปี 2557
รายได้ ดอกเบีย" และผลตอบแทนจากการลงทุน
ดอกเบียรับเงินให้กู ้
ดอกเบียรับเงินฝาก
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
รวมรายได้ดอกเบียและผลตอบแทนจากการลงทุน
ค่ าใช้ จ่ายดอกเบียและเงินลงทุน
ดอกเบียจ่ายเงินรับฝาก
ดอกเบียจ่ายเงินกูย้ มื ระยะสัน
ดอกเบียจ่ายเงินกูย้ มื ระยะยาว
รวมค่าใช้จ่ายดอกเบียและการลงทุน
รายได้ดอกเบียและผลตอบแทนจากการลงทุนสุ ทธิ
บวก รายได้อืน
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
รายได้เงินเฉลียคืน จาก ชสอ.
รายได้อืน
รวมรายได้อืน
หัก ค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นงาน
ค่ าใช้ จ่ายเกีย, วกับเจ้ าหน้ าที,
เงินเดือน
ค่าเบียเลียงพาหนะ
บําเหน็จเจ้าหน้าที
ค่าสวัสดิการเจ้าหน้าที
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
ค่าตอบแทนผูจ้ ดั การ
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
ค่าล่วงเวลา
ค่าตอบแทน(ค่าครองชีพเจ้าหน้าที)

บาท

%

97,168,775.19

99.90

38,614.80

0.04

56,953.26

0.06

97,264,343.25

100.00

4,828,421.64

4.96

5,543,666.40

5.70

23,048,866.65

23.70

33,420,954.69

34.36

63,843,388.56

65.64

6,580.00

0.01

213,616.69

0.21

62,017.00

0.07

282,213.69

0.29

1,849,200.00

1.90

48,890.00

0.05

386,190.00
137,564.75

0.40
0.14

694.00

0.00

84,000.00

0.09

60,648.00
34,618.00

0.06
0.04

75,420.00

0.08
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ปี 2557
ค่ าใช้ จ่ายเกีย, วกับอาคารสถานทีแ, ละอุปกรณ์
ค่าเสื อมราคา
วัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ค่าตัดจ่ายสิ ทธิการใช้ประโยชน์ในอาคาร
ค่าปรับปรุ งอาคารสํานักงานตัดจ่าย
ค่าเบียประกันรถยนต์
ค่าใช้จ่ายเกียวกับรถยนต์
ค่าตัดจ่ายซอฟท์แวร์
สิ นทรัพย์บริ จาค
ค่าซ่ อมแซมบํารุ งรักษาสิ นทรัพย์
ค่าใช้จ่ายติดตังมิเตอร์ ไฟฟ้า
ค่าพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ค่ าใช้ จ่ายเกีย, วกับสมาชิ ก
ค่าเบี!ยประกันชีวิต
ค่าตอบแทน
เงินอุดหนุนสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิก
ค่าใช้จ่ายจัดสวัสดิการสมาชิก
ค่าใช้จ่ายสนับสนุนหน่วย
ค่าเบี!ยเลี!ยงพาหนะ
ค่ าใช้ จ่ายดําเนินงานอื,น
ค่าเบียประชุมกรรมการ
ค่ารับรอง
ค่าเครื องเขียนแบบพิมพ์
ค่าใช้จ่ายในวันประชุมใหญ่
ค่าตอบแทนทีปรึ กษาสหกรณ์
ค่าธรรมเนียมตรวจสอบบัญชี
ค่าตอบแทนตรวจสอบกิจการ
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าทีการเงิน
ค่าเบียเลียงพาหนะ
ค่าไฟฟ้า

บาท

%

313,267.92

0.32

95,572.20
150,000.00

0.10
0.15

43,260.00

0.04

44,948.32

0.05

122,354.14
2,000.00

0.13
0.00

6.00

0.00

2,755.20

0.00

5,090.47
25,500.00

0.01
0.03

58,122.50

0.06

40,400.00
2,000,000.00

0.04
2.06

1,220,500.00

1.25

1,459,370.00

1.50

24,176.00

0.02

165,000.00

0.17

205,212.50

0.21

64,187.11
683,056.50

0.07
0.70

20,000.00

0.02

70,000.00

0.07

72,000.00
46,788.00

0.07
0.05

67,708.00

0.07

82,905.51

0.09
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ปี 2557
ค่าโทรศัพท์
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
ค่าตอบแทนแม่บา้ น
ค่าของใช้สาํ นักงาน
ค่าถ่ายเอกสาร
ค่าตอบแทนพลขับ
ค่าเช่าเครื องถ่ายเอกสาร
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด
รวมค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน

กําไรสุ ทธิ

บาท
33,682.15
69,701.60
71,300.00
55,182.50
5,142.00
21,700.00
31,200.00
19,956.03
10,069,269.40

%
0.03
0.07
0.07
0.06
0.01
0.02
0.03
0.02
10.35

54,056,332.85

55.58
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สหกรณ์ ออมทรัพย์ ตํารวจตระเวนชายแดนที, 24 จํากัด
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที, 30 กันยายน 2557

ปี 2557
บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไร(ขาดทุน)สุ ทธิ
รายการปรับปรุ งเพื,อกระทบยอดกําไรเป็ นเงินสดสุ ทธิจากกิจกรรม
ดําเนินงาน
ค่าเสื อมราคาสิ นทรัพย์
ค่าปรับปรุ งอาคารสํานักงานรอตัดจ่าย
สิ ทธิประโยชน์ในการใช้อาคาร
สิ ทธิการใช้ประโยชน์ในซอฟแวร์
สํารองบําเหน็จเจ้าหน้าที เพิมขึน
กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงานก่ อนการเปลีย, นแปลงในสิ นทรัพย์
และหนีส" ิ นดําเนินงานสิ นทรั พย์ ดําเนินงาน
เงินสดจ่ายลูกหนี!เงินกูฉ้ ุ กเฉิ นพิเศษ
เงินสดรับลูกหนี!เงินกูฉ้ ุ กเฉิ นพิเศษ
เงินสดจ่ายลูกหนี!เงินกูฉ้ ุ กเฉิ น
เงินสดรับลูกหนี!เงินกูฉ้ ุ กเฉิ น
เงินสดจ่ายลูกหนี!เงินกูส้ ามัญ
เงินสดรับลูกหนี!เงินกูส้ ามัญ
เงินสดรับลูกหนีเงินกูส้ ามัญพิเศษ
เงินสดจ่ายลูกหนีเงินกูส้ ามัญพัฒนาคุณภาพชีวิต
เงินสดรับลูกหนีเงินกูส้ ามัญพัฒนาคุณภาพชีวิต
เงินสดจ่ายลูกหนีเงินกูเ้ พือการศึกษา
เงินสดรับลูกหนีเงินกูเ้ พือการศึกษา
เงินสดจ่ายลูกหนีรอเรี ยกคืน
เงินสดรับลูกหนีรอเรี ยกคืน
เงินสดจ่ายซื อเครื องเขียนแบบพิมพ์
เงินสดรับจากดอกเบียเงินให้กูค้ า้ งรับ
เงินสดจ่ายสิ นทรัพย์บริ จาค
ค่าเบียประกันภัยจ่ายล่วงหน้า
หนีส" ิ นดําเนินงาน เพิม, ขึน" (ลดลง)
เงินสดจ่ายดอกเบี!ยเงินกูย้ มื ค้างจ่าย

54,056,332.85

313,267.92
43,260.00
150,000.00
2,000.00
386,190.00
54,951,050.77
(586,077.00)
613,792.86
(208,608,094.05)
205,851,452.44
(961,074,153.43)
725,993,213.15
6,965,323.35
(39,797,000.00)
189,401,860.34
(180,600.00)
171,783.47
(2,305,358.03)
1,909,784.86
(17,370.79)
1,846.35
6.00
2,736.32
3,453.45

71

เงินสดจ่ายดอกเบี!ยเงินรับฝากค้างจ่าย
เงินสดจ่ายเงินหักประกันสังคมค้างจ่าย
เงินพักฌาปนกิจเพิมขึ!น
เงินรอจ่ายคืนเพิมขึ!น
เงินรอตรวจสอบเพิมขึ!น
ภาษีเงินได้หกั ณ ทีจ่ายค้างจ่ายลดลง
รับเงินกองทุนสงเคราะห์สมาชิกเพิม
เงินฌาปนกิจสงเคราะห์ (สสอต.)เพิมขึ!น
เงินฌาปนกิจสงเคราะห์ (สส.ชสอ.)เพิมขึ!น
เงินสดสุ ทธิได้ มา (ใช้ ไป) จากกิจกรรมดําเนินงานกระแสเงินสดจาก
กิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายค่าปรับปรุ งแต่งอาคารสํานักงาน
เงินสดจ่ายซื! อเครื องใช้สาํ นักงาน
เงินสดจ่ายซื! อหุ น้ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ งประเทศไทย
เงินสดสุ ทธิ (ใช้ ไป) จากกิจกรรมลงทุนกระแสเงินสดจากกิจกรรม
จัดหาเงิน
เงินสดรับเงินกูย้ มื
เงินสดจ่ายชําระหนี!เงินกูย้ มื
เงินสดรับจากเงินรับฝาก
เงินสดจ่ายคืนเงินรับฝาก
เงินสดจ่ายเงินฝากประกันการทํางาน
เงินสดจ่ายค่าบํารุ งสันนิบาตสหกรณ์ฯ
เงินสดจ่ายเงินปั นผล
เงินสดจ่ายเฉลียคืน
เงินสดจ่ายเงินโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที
เงินสดรับทุนเรื อนหุ น้
เงินสดจ่ายคืนทุนเรื อนหุ ้น
เงินสดจ่ายทุนสะสมตามระเบียบและข้อบังคับ
เงินสดสุ ทธิได้ มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดสุ ทธิเพิม, ขึน" (ลดลง)
เงินสด ณ วันต้ นปี
เงินสด ณ วันสิ"นปี

ปี 2557
บาท
233.75
(3,600.00)
2,535.85
79,636.84
314.00
(1,050.00)
300,000.00
13,190.00
16,160.00
(81,245,980.27)
(649,000.00)
(456,140.00)
(20,000.00)
(1,125,140.00)
579,244,228.37
(538,682,753.07)
137,423,734.31
(128,178,583.61)
(200,000.00)
(10,000.00)
(29,245,598.00)
(11,950,600.00)
(2,000,000.00)
49,270,490.00
(31,398,180.00)
(120,622.50)
(24,152,115.50)
(3,267,954.00)
15,309,556.07
12,041,602.07
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สหกรณ์ ออมทรัพย์ ตํารวจตระเวนชายแดนที, 24 จํากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที, 30 กันยายน 2557
1. สรุ ปนโยบายการบัญชีที,สําคัญ
- สหกรณ์บนั ทึกบัญชีโดยใช้เกณฑ์คงค้าง
- สหกรณ์รับรู ้รายได้ดอกเบียตามเกณฑ์สัดส่ วนของเวลา ส่ วนจํานวนรายได้จะเท่ากับอัตราดอกเบียคูณด้วยจํานวน
เงินต้นทีค้างชําระตามระยะเวลาทีกูย้ มื
- เงินลงทุนระยะยาวทีเป็ นเงินลงทุนในหลักทรัพย์ทีไม่อยูใ่ นความต้องการของตลาดแสดงด้วยราคาทุน
- สหกรณ์ ตงค่
ั าเผือหนี สงสัยจะสู ญ ตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดไว้ในระเบี ยบนายทะเบี ยนสหกรณ์ ว่าด้วยการจัดชัน
ลูกหนีเงินกูแ้ ละการเผือหนีสงสัยจะสู ญ พ.ศ.2544
- สหกรณ์ตีราคาวัสดุคงเหลือ / ของใช้สินเปลืองตามราคาทุน
- ค่าเสื อมราคาอาคารและอุปกรณ์ คํานวณโดยวิธีเส้นตรงในอัตราทีนายทะเบียนสหกรณ์กาํ หนด หรื อโดยวิธีอตั รา
ลดลงตามผลรวมจํานวนปี (Sum - of - the Years - Digits Method) ซึ งระยะเวลาทีตัดจําหน่ ายเป็ นไปตามทีนายทะเบียน
สหกรณ์กาํ หนด
- สิ ทธิการใช้ประโยชน์ในอาคารตัดจ่ายตามอายุการใช้ประโยชน์ สิ ทธิ ในการใช้ซอฟแวร์ ตดั จ่ายตามระยะเวลาของ
อายุการใช้งาน หรื อตามการเปลียนแปลงการใช้ซอฟแวร์ ใหม่
- ค่าใช้จ่ายปรับปรุ งอาคารสํานักงาน ตัดจ่ายตามอายุสิทธิการใช้ประโยชน์ในอาคารคงเหลือระยะเวลา 15 ปี
- ค่าซ่ อมบํารุ ง ค่าซ่ อมแซมรวมทังการซื อมาเปลียนแทนสําหรั บสิ นทรัพย์รายการย่อยๆ ถือเป็ นค่าใช้จ่ายหักจาก
รายได้
- เงินสดในงบกระแสเงินสด หมายถึง เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารและเงินฝากสหกรณ์อืนทุกประเภท
2. สหกรณ์ จัดทํางบการเงินรู ปแบบใหม่ ตามที,กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กาํ หนด ตามหนังสื อที กษ 0404/1160 ลงวันที
24 กุมภาพันธ์ 2557 เป็ นปี แรก จึงไม่ได้จดั ทํางบการเงินเปรี ยบเทียบ
3. เงินสดและเงินฝากธนาคาร ประกอบด้วย
ปี 2557
บาท
เงินสด

38,347.40

เงินฝากธนาคาร
กระแสรายวัน

82,161.16

ออมทรัพย์

11,902,066.87

รวม

12,022,575.43
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4. เงินลงทุน ประกอบด้วย
ปี 2557
บาท
เงินลงทุนระยะยาว
เงินลงทุนทีไม่อยูใ่ นความต้องการของตลาด
- หุ น้ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ งประเทศไทย จํากัด

725,500.00

- หุ น้ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตาํ รวจแห่ งชาติ จํากัด

288,000.00

- หุ น้ บริ ษทั สหประกันชีวิต จํากัด

200,000.00

รวมเงินลงทุนระยะยาว

1,213,500.00

5. เงินให้ ก้ ยู ืม ประกอบด้วย
ปี 2557
บาท
ระยะสั น
เงินให้กูย้ มื - ปกติ
เงินกูฉ้ ุ กเฉิ นพิเศษ
เงินกูฉ้ ุ กเฉิ น

ระยะยาว

52,256.01

0.00

29,080,925.52

0.00

เงินกูเ้ พือการศึกษา
เงินกูส้ ามัญ
เงินกูส้ ามัญพิเศษ

27,548.97

0.00

72,440,563.78
635,933.79

1,110,230,223.65
2,373,296.80

เงินกูส้ ามัญพัฒนาคุณภาพชีวิต

7,687,852.15

รวมเงินให้กูย้ มื - ปกติ

109,925,080.22

94,236,369.14
1,206,839,889.59

6. ลูกหนี ประกอบด้วย
ปี 2557
บาท
ระยะสั น
ลูกหนีรอเรี ยกคืน
รวมลูกหนี

ระยะยาว

153,494.36

563,475.23

153,494.36

563,475.23
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7. สิ นทรัพย์ หมุนเวียนอื,น ประกอบด้วย
ปี 2557
บาท
เครื องเขียนแบบพิมพ์

54,877.13

ค่าเบียประกันภัยจ่ายล่วงหน้า

21,111.88

รวม

75,989.01

8. ยานพาหนะ อุปกรณ์ และเครื, องใช้ สํานักงาน - สุ ทธิ ประกอบด้วย
ปี 2557
บาท
ยานพาหนะ

602,528.40

เครื องใช้สาํ นักงาน

589,528.08

รวม

1,192,056.48

9. สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนอื,น ประกอบด้วย
ปี 2557
บาท
เงินประกันไฟฟ้า
ค่าตกแต่งปรับปรุ งอาคารสํานักงานรอตัดจ่าย

รวม

6,115.57
605,740.00
611,855.57

10. เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั น ประกอบด้วย
ปี 2557
บาท
ธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(สัญญา10ล้าน)

7,752,054.80

ธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(สัญญา85ล้าน)

83,349,627.54

ธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(สัญญา50ล้าน)

29,049,691.70

รวม

120,151,374.04

ณ วันสิ นปี สหกรณ์ มีเงินกู้ยืมคงเหลือตามรายละเอียดดังนี
1. ธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(สัญญา 10 ล้าน) จํานวน 7,752,054.80 บาท
อัตราดอกเบียร้อยละ 5.00 ต่อปี โดยมีคณะกรรมการเป็ นผูค้ าประกั
ํ
น
2. ธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(สัญญา 85 ล้าน) จํานวน 83,349,627.54 บาท
อัตราดอกเบีย ร้อยละ 5.00 ต่อปี โดยมีคณะกรรมการเป็ นผูค้ าประกั
ํ
น
3. ธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(สัญญา 50 ล้าน) จํานวน 29,049,691.70 บาท
อัตราดอกเบียร้อยละ 5.00 ต่อปี โดยมีคณะกรรมการเป็ นผูค้ าประกั
ํ
น
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11. เงินรับฝาก ประกอบด้วย
ปี 2557
บาท
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

75,735,991.98

เงินฝากออมทรัพย์

25,907,381.72

เงินฝากออมทรัพย์ประกันการทํางาน
รวม

335,420.75
101,978,794.45

12. หนีสิ นหมุนเวียนอื,น ประกอบด้วย
ปี 2557
บาท
เงินรอจ่ายคืน

106,531.19

เงินรอตรวจสอบ

34,345.84

เงินฌาปนกิจสงเคราะห์(สสอต.)

13,190.00

เงินฌาปนกิจสงเคราะห์(สส.ชสอ.)
เงินพักฌาปนกิจ
ดอกเบียเงินกูย้ มื ค้างจ่าย

16,160.00
10,705.85

ดอกเบียเงินรับฝากค้างจ่าย

12,570.39

ค่าธรรมเนียมสอบบัญชีคา้ งจ่าย

35,000.00

รวม

63,810.62

292,313.89

13. เงินกู้ยืมระยะยาว ประกอบด้วย
ปี 2557
บาท
ถึงกําหนดชําระ
ภายใน 1 ปี

เกิน 1 ปี

9,360,000.00

27,980,000.00

สอ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จํากัด

36,000,000.00

246,000,000.00

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ งประเทศไทย

13,794,000.00

98,851,228.37

59,154,000.00

372,831,228.37

สอ. กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ จํากัด

รวม
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เงิ นกูย้ ืมระยะยาวทังสิ นจํานวน 431,985,228.37 บาท ได้แสดงในงบการเงินเป็ นส่ วนของหนี สิ นหมุนเวียนทีถึง
กําหนดชําระภายในหนึงปี หมวดหนีสิ นหมุนเวียนจํานวน 59,154,000.00 บาท และเป็ นเงินกูย้ มื ระยะยาวหมวดหนีสิ น
ไม่หมุนเวียน จํานวน 372,831,228.37 บาท
รายละเอียดเงินกู้ยืมระยะยาว มีดังนี
1. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ จํากัด จํานวนเงิน 46,700,000.00 บาท อัตราดอกเบีย ร้อยละ 5.00 ต่อปี
กําหนดระยะเวลาส่ งชําระคืน 60 งวดๆ ละ 780,000.00 บาท วันเริ มชําระหนี 31 ต.ค. 2556 กําหนดชําระหนีเสร็ จสิ น
ภายใน 28 ก.ย. 2561 โดยมีคณะกรรมการเป็ นผูค้ าประกั
ํ
นคงเหลือสิ นปี 37,340,000.00 บาท
2. สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จํากัด จํานวนเงิน 300,000,000.00 บาท อัตราดอกเบียร้อยละ 5.50 ต่อปี
กําหนดระยะเวลาส่ งชําระคืนไว้ 100 งวดๆ ละ 3,000,000.00 บาท วันเริ มชําระหนี 30 เม.ย. 2557 กําหนดชําระเสร็ จสิ น
ภายใน 29 ก.ค. 2565 โดยมีคณะกรรมการเป็ นผูค้ าประกั
ํ
น คงเหลือวันสิ นปี จํานวน 282,000,000 บาท
3. ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ งประเทศไทย จํากัด จํานวนเงิน 114,944,228.37 บาท อัตราดอกเบียร้อยละ 5.25 ต่อปี
กําหนดระยะเวลาส่ งชําระคืนไว้ 100 งวดๆ ละ 1,149,500.00 บาท วันเริ มชําระหนี 29 ส.ค. 2557 กําหนดชําระเสร็ จสิ น
ภายใน 30 ธ.ค. 2565 โดยมีคณะกรรมการเป็ นผูค้ าประกั
ํ
น คงเหลือวันสิ นปี จํานวน 112,645,228.37 บาท

14. หนีสิ นไม่ หมุนเวียนอื,น ประกอบด้วย

สํารองบําเหน็จเจ้าหน้าที
เงินกองทุนสงเคราะห์สมาชิ ก
รวม

ปี 2557
บาท
2,702,770.00
2,700,000.00
5,402,770.00

15. ทุนสะสมตามข้ อบังคับ ระเบียบ และอื,น ๆ ประกอบด้วย
ปี 2557
บาท
ทุนสาธารณประโยชน์
ทุนรักษาระดับอัตราเงินปั นผล

555,524.87
172,000.00

ทุนสาธารณะเพือการศึกษาอบรม

172,262.00

รวม

899,786.87

16. การดํารงสิ นทรัพย์ สภาพคล่ องของสหกรณ์
สหกรณ์ ฯ ดํารงสิ นทรัพย์สภาพคล่อง เป็ นไปตามกฎกระทรวง พ.ศ.2550 ว่าด้วยการดํารงสิ นทรัพย์
สภาพคล่องของสหกรณ์ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 1 ของเงินรับฝากทังหมด

จึงนําเรียนที่ประชุมใหญเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําป* 2557
มติที่ประชุม ...................................................................................................................................................
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4.2 พิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2557
สหกรณออมทรัพยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 24 จํากัด มีผลกําไรสุทธิประจําป* 2557 เปLนเงินจํานวน
54,056,332.85 บาท ขอเสนอการจัดสรรกําไรสุทธิ ตามข)อบังคับสหกรณ ฉบับ พ.ศ.2555 ข)อ 28 การจัดสรร
กําไรสุทธิประจําป*เมื่อสิ้นป*ทางงบบัญชี และได)ปMดบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วแล)ว ปรากฏวา
สหกรณ มีกําไรสุ ท ธิให)จัด สรรเปL นเงินสํ ารองไมน)อ ยกวาร)อ ยละสิบ ของกําไรสุท ธิ และเปL นคาบํ ารุ งสั นนิบ าต
สหกรณแหงประเทศไทย ร)อยละห)าของกําไรสุทธิ แตไมเกิน 10,000 บาท แตต)องไมเกินอัตราที่กําหนดไว)ใน
กฎกระทรวง กําไรสุทธิประจําป*ท่เี หลือจากการจัดสรรตามความในวรรคกอนนั้น ที่ประชุมใหญอาจจัดสรรได)
ขอเสนอแนะการจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2557
ป 2557
รายการจัดสรร

1. ทุนสํารองไมน)อยกวาร)อยละ 10 ของกําไรสุทธิ
2. คาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย
3. เงินป:นผล
4. เงินเฉลี่ยคืน
5. เงินโบนัสกรรมการและเจ)าหน)าที่ไมเกินร)อยละ 10
ของกําไรสุทธิ
6. ทุนรักษาระดับอัตราเงินป:นผลไมเกินร)อยละ 2
แหงทุนเรือนหุ)นของสหกรณ
7. ทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ
8. ทุนสาธารณประโยชนไมเกินร)อยละ 10 ของกําไรสุทธิ
กําไร

ป:นผล 6.02
เฉลี่ยคืน 15.00
บาท

ป 2556

ร)อยละ

ป:นผล 6.00
เฉลี่ยคืน 14.75
บาท

ร)อยละ

5,670,554.00

10.49

6,221,661.79

12.41

10,000.00

0.02

10,000.00

0.02

31,523,533.82
14,312,245.03

58.32
26.48

29,245,598.00
11,989,026.00

58.32
23.91

2,135,000.00

3.95

2,000,000.00

3.99

5,000.00

0.01

5,000.00

0.01

100,000.00
300,000.00
54,056,332.85

0.18
0.55
100.00

100,000.00
570,000.00
50,141,285.79

0.20
1.14
100.00

จึงนําเรียนที่ประชุมใหญเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําป* 2557
มติที่ประชุมใหญ .......................................................................................................................................
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4.3 พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจายประจําป 2558
สหกรณ์ ออมทรัพย์ ตํารวจตระเวนชายแดนที, 24 จํากัด
รายละเอียดการใช้เงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปี 2557

รายการ
รวมทังสิ น

และประมาณการรายจ่าย ประจําปี 2558
ปี 2557
ขอตังไว้
จ่ ายจริง
54,365,240.00 44,595,364.09

ปี 2558
ขอตังไว้
55,903,520.00

1. หมวดเงินเดือนและค่ าตอบแทน

2,444,740.00

2,385,426.00

2,610,760.00

1.1 เงินเดือน
1.2 ค่าตอบแทน
1.3 ค่าธรรมเนียมผูส้ อบบัญชี

1,865,460.00
459,280.00
70,000.00

1,849,200.00
431,608.00
70,000.00

2,015,640.00
460,120.00
85,000.00

50,000.00
45,554,400.00

34,618.00
36,151,863.78

50,000.00
45,486,060.00

41,500,000.00

33,420,954.69

41,500,000.00

2.2 ค่าเบียเลียงพาหนะ

250,000.00

140,774.00

250,000.00

2.3 ค่ารับรอง

200,000.00

205,212.50

200,000.00

2.4 ค่าซ่อมแซมบํารุ งรักษาทรัพย์สิน

50,000.00

2,755.20

50,000.00

2.5 ค่าใช้จ่ายดําเนินคดี

30,000.00

-

30,000.00

2.6 ค่าพัฒนาโปรแกรมงานสหกรณ์

250,000.00

25,500.00

48,000.00

2.7 ค่ากระแสไฟฟ้า

120,000.00

82,905.51

120,000.00

40,000.00

33,682.15

50,000.00

2.9 ค่าเบียประชุมคณะกรรมการ

220,000.00

165,000.00

220,000.00

2.10 เงินสวัสดิการเจ้าหน้าที

166,000.00

137,564.75

110,000.00

2.11 เงินสํารองบําเหน็จเจ้าหน้าที

560,000.00

386,190.00

450,000.00

2.12 ค่าเสื อมราคาทรัพย์สิน

400,000.00

313,267.92

710,000.00

40,000.00

19,956.03

40,000.00

2.14 ค่าใช้จ่ายวันประชุมใหญ่

785,400.00

683,056.50

897,800.00

2.15 ค่าธรรมเนียมธนาคาร

150,000.00

69,701.60

150,000.00

2.16 ค่าถ่ายเอกสาร

18,000.00

5,142.00

18,000.00

2.17 เงินประกันสังคม

96,000.00

60,648.00

65,000.00

1.4 ค่าล่วงเวลา

2. หมวดค่ าใช้ สอย
2.1 ดอกเบียจ่าย

2.8 ค่าโทรศัพท์

2.13 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

หมายเหตุ
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รายการ
2.18 เงินกองทุนทดแทน

ปี 2557
ขอตังไว้

ปี 2558
จ่ ายจริง

ขอตังไว้

หมายเหตุ

1,000.00

694.00

1,000.00

200,000.00

122,354.14

200,000.00

50,000.00

44,948.32

102,000.00

2.21 ค่าตัดจ่ายสิ ทธิการใช้ประโยชน์ในอาคาร

150,000.00

150,000.00

150,000.00

2.22 ค่าตัดจําหน่ายโปรแกรมงานสหกรณ์

45,000.00

2,000.00

-

2.23 ค่าใช้จ่ายจัดทําโครงการ

45,000.00

-

45,000.00

2.24 ค่าเช่าเครื องถ่ายเอกสารพร้อมหมึก

48,000.00

31,200.00

36,000.00

140,000.00

43,260.00

43,260.00

2.26 ค่าใช้ติดตังมิเตอร์ไฟฟ้า

-

5,090.47

-

2.27 สิ นทรัพย์บริ จาค

-

6.00

450,000.00

214,941.81

450,000.00

200,000.00

64,187.11

200,000.00

3.2 ค่าของใช้สาํ นักงาน

70,000.00

55,182.50

70,000.00

3.3 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์

150,000.00

95,572.20

150,000.00

30,000.00

-

30,000.00

4,756,100.00

4,737,992.50

5,606,500.00

4.1 เงินอุดหนุนกองทุนสวัสดิการสงเคราะห์
สมาชิก
4.2 ค่าเบียประกันชีวิตกลุ่ม สมาชิกทีปฏิบตั ิ
ภารกิจในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

2,000,000.00

2,000,000.00

2,000,000.00

100,000.00

58,122.50

100,000.00

4.3 ค่าใช้จ่ายจัดสวัสดิการสมาชิก

1,395,000.00

1,220,500.00

1,405,000.00

4.4 ค่าใช้จ่ายสนับสนุนหน่วย

1,261,100.00

1,459,370.00

2,101,500.00

1,160,000.00

1,105,140.00

1,750,200.00

5.1 เครื องคอมพิวเตอร์

210,000.00

209,155.00

28,000.00

5.2 เครื องใช้สาํ นักงาน

250,000.00

246,985.00

182,200.00

5.3 รถยนต์

700,000.00

649,000.00

1,540,000.00
-

2.19 ค่าใช้จ่ายเกียวกับรถยนต์
2.20 ค่าเบียประกันภัย

2.25 ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย

3. หมวดค่ าวัสดุ
3.1 ค่าเครื องเขียนแบบพิมพ์

3.4 ค่าวัสดุประชาสัมพันธ์
4. หมวดค่ าใช้ จ่ายจัดสวัสดิการสมาชิก

5. หมวดค่ าครุ ภัณฑ์ และสิ, งปลูกสร้ าง

5.4 ปรับปรุ งซ่ อมแซมอาคาร
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สหกรณ์ ออมทรัพย์ ตํารวจตระเวนชายแดนที, 24 จํากัด
หมวดรายจ่ าย
1. หมวดเงินเดือน
1.1 เงินเดือน
1.2 ค่ าตอบแทน

ประมาณการรายจ่ ายประจําปี 2558
จํานวนเงิน

หมายเหตุ

2,015,640.00 เพือจ่ายเป็ นเงินเดือนเจ้าหน้าทีสหกรณ์ ฯ จํานวน 7 คน
460,120.00 เป็ นค่าตอบแทนดังนี
1. แม่บา้ น 12 เดือนๆ ละ 7,000 บาท เป็ นเงิน 84,000 บาท
2. ข้าราชการตํารวจช่วยปฏิบตั ิงานในสหกรณ์ 12 เดือนๆ ละ 3,000 บาท
เป็ นเงิน 36,000 บาท

3. พลขับ 12 เดือน ๆ ละ 3,000 บาท เป็ นเงิน 36,000 บาท
4. ค่าตอบแทนช่างไฟฟ้า ตัดหญ้า งานทัวไป 10,000 บาท
5. ค่าครองชีพเจ้าหน้าทีสหกรณ์ 1 คน จํานวน 12 เดือนเป็ นเงิน 18,120 บาท
6. ค่าตอบแทนรองผูจ้ ดั การเดือนละ 4,000 บาท 12 เดือน
เป็ นเงิน 48,000 บาท
7. ค่าตอบแทนผูจ้ ดั การเดือนละ 7,000 บาท 12 เดือน
เป็ นเงิน 84,000 บาท
8. ค่าตอบแทนเจ้าหน้าทีการเงินทีรับผิดชอบการหักเงินรายละ 20 บาท
สมาชิก 1,650 ราย เป็ นเงิน 33,000 บาท
9. เจ้าหน้าทีจัดลําดับการส่ งคําขอกูต้ ่อสหกรณ์
ร.241-243 (1,000 บาท x 3 หน่วย) เป็ นเงิน 3,000 บาท
ร.244-247 (3,000 บาท x 4 หน่วย) เป็ นเงิน 12,000 บาท
10. เจ้าหน้าทีทําการขอรับเงินชําระหนี จากทายาท กก.4 บก.กฝ.
และ กก.ตชด.24 (ธกวส.) (2,000 x 2 หน่วย) เป็ นเงิน 4,000 บาท
11. ทีปรึ กษาคณะกรรมการ จํานวน 20,000 บาท
12. ผูต้ รวจสอบกิจการ (3,000 บาท x 2 คน x 12 เดือน ) เป็ นเงิน
จํานวน 72,000 บาท

1.3 ค่ าธรรมเนียมผู้สอบบัญชี

85,000.00 ตังไว้เพือใช้เป็ นค่าธรรมเนียมสอบบัญชี

1.4 ค่ าล่ วงเวลา

50,000.00 เพือจ่ายเป็ นค่าปฏิบตั ิงานนอกเวลาทําการปกติ

รวมหมวดเงินเดือนและค่ าตอบแทน

2,610,760.00
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หมวดรายจ่ าย
2. หมวดค่ าใช้ สอย
2.1 ดอกเบียจ่ าย
2.2 เบียเลียงพาหนะ
2.3 ค่ ารับรอง
2.4 ค่ าซ่ อมแซมบํารุ งทรัพย์ สิน
2.5 ค่ าใช้ จ่ายดําเนินคดี
2.6 ค่ าพัฒนาโปรแกรมงาน
สหกรณ์
2.7 ค่ ากระแสไฟฟ้ า
2.8 ค่ าโทรศัพท์

จํานวนเงิน

หมายเหตุ

41,500,000.00 เพือจ่ายดอกเบียเงินกูย้ ืม, ดอกเบียเงินรับฝาก, ดอกเบียเงินฝากประกัน
การทํางาน
250,000.00 เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบตั ิงานของสหกรณ์
200,000.00 เพือรับรอง การจัดประชุม, รับรองสมาชิกตลอดจนบุคคลอืนทีสหกรณ์
ต้องประสาน
50,000.00 ตังไว้เพือจ่ายเป็ นค่าซ่อมแซมบํารุ งรักษาสิ นทรัพย์สหกรณ์
30,000.00 เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายเกียวกับกรณี มีการฟ้องร้อง
48,000.00 เพือจ่ายเป็ นค่าพัฒนาหรื อดูแลโปรแกรมงานสหกรณ์ ปี ละ 24,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเชือมระบบระหว่างธนาคารธนชาตกับสหกรณ์เดือนละ
2,000 บาท เป็ นเงิน 24,000 บาท
120,000.00 เพือจ่ายเป็ นค่ากระแสไฟฟ้า
50,000.00 เพือจ่ายเป็ นค่าโทรศัพท์และค่าอินเตอร์เน็ต

2.9 ค่ าเบียประชุ มคณะกรรมการ

220,000.00 เพือจ่ายในการประชุมของสหกรณ์

2.10 สวัสดิการเจ้ าหน้ าที,

110,000.00 เพือจ่ายเป็ นค่ารักษาพยาบาลพนักงานและค่าเล่าเรี ยนบุตร

2.11 สํ ารองบําเหน็จเจ้ าหน้ าที,

450,000.00 เพือสะสมไว้จ่ายกรณี เจ้าหน้าทีลาออกจากสหกรณ์

2.12 ค่ าเสื, อมราคาทรัพย์ สิน

710,000.00 เพือตัดจ่ายจากครุ ภณั ฑ์สาํ นักงาน และสิ งปลูกสร้าง

2.13 ค่ าใช้ จ่ายเบ็ดเตล็ด

40,000.00 เพือจ่ายเป็ นค่าอากรแสตมป์ , ส่ งจดหมาย , หนังสื อพิมพ์ , ดิน ,
ปุ๋ ย ดูแลสวนหย่อม ฯลฯ
897,800.00 เพือจ่ายเป็ นค่าต่าง ๆ ดังนี
- ค่าจัดพิมพ์เอกสารรายงานการประชุมใหญ่จาํ นวน 50,000 บาท
- ค่าคณะกรรมการเลือกตังจํานวน 5,000 บาท
- ค่าอาหารเครื องดืมจํานวน 64,000 บาท
- ค่าเบียประชุมคณะกรรมการและผูเ้ ข้าร่ วมการประชุม 250 คน
คนละ 1,000 บาท เป็ นเงิน 250,000 บาท
- ค่าจัดสถานทีและเครื องเสี ยงจํานวน 5,500 บาท

2.14 ค่ าใช้ จ่ายในวันประชุ มใหญ่

- รางวัล ผูถ้ ือหุ น้ มาก จํานวน 25,500 บาท
- ค่าจัดทําของทีระลึกวันประชุมใหญ่ 492,300 บาท ฝากเงินให้
สมาชิก 1,641x300
- ค่าใช้จ่ายอืนๆ จํานวน 5,500 บาท
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2.15 ค่ าธรรมเนียมธนาคาร
2.16
2.17
2.18
2.19

ค่ าถ่ ายเอกสาร
เงินประกันสั งคม
กองทุนเงินทดแทน
ค่ าใช้ จ่ายเกีย, วกับรถยนต์

2.20 ค่ าเบียประกันภัย
2.21 ตัดจ่ ายสิ ทธิการใช้ ประโยชน์
ในอาคาร
2.23 ค่ าใช้ จ่ายจัดทําโครงการ
2.24 ค่ าเช่ าเครื, องถ่ ายเอกสาร
2.25 ค่ าใช้ จ่ายตัดจ่ าย
รวมหมวดค่ าใช้ สอย
3. หมวดค่ าวัสดุ

จํานวนเงิน
หมายเหตุ
150,000.00 เพือจ่ายค่าธรรมเนียมในการโอนเงินของสหกรณ์
เพือจ่ายค่าถ่ายเอกสารส่ วนเกินจากข้อตกลงตามสัญญา
เพือจ่ายสมทบร้อยละ5 ของเงินเดือนพนักงาน เข้ากองทุนประกันสังคม
เพือจ่ายสมทบร้อยละ 0.04 ของค่าจ้างเข้ากองทุนทดแทน
เพือจ่ายค่าภาษี, ค่าวัสดุยานยนต์, ค่าซ่อมแซมบํารุ งรักษารถยนต์
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอืนของรถยนต์
102,000.00 เพือจัดทําประกันภัย ชัน 1 และ พ.ร.บ. รถยนต์ตู ้ , รถยนต์วีโก้ 4 ประตู

18,000.00
65,000.00
1,000.00
200,000.00

150,000.00 เพือตัดจ่ายจากสิ ทธิ การใช้ประโยชน์ในอาคารสํานักงาน
45,000.00 เพือจ่ายในการทําโครงการต่าง ๆ ของสหกรณ์
36,000.00 ตังไว้เพือใช้ถ่ายเอกสารงานสหกรณ์เดือนละ 3,000 บาท 12 เดือน
43,260.00 ตังไว้เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายตัดจ่ายทีปรับปรุ งอาคาร
45,486,060.00

3.1 ค่ าเครื, องเขียนแบบพิมพ์

200,000.00 ตังไว้เพือจ่ายเป็ นค่าเครื องเขียนแบบพิมพ์ในสํานักงานสหกรณ์ ดังนี
1. กระดาษโรเนียว กระดาษไข กระดาษคาร์บอน กระดาษถ่ายเอกสาร
หมึกโรเนี ยว สมุดบัญชี สมุดบันทึกการประชุมและทะเบียนแฟ้มอืนๆ ฯลฯ
2. จัดพิมพ์แบบฟอร์ มต่างๆ ได้แก่ คําขอกู้ หนังสื อกูท้ ุกประเภท ใบรับ
ฝากเงิน - ถอนเงิน แผ่นสลิปเจ้าหนีและลูกหนี ในการลงบัญชี ฯลฯ
3. จัดพิมพ์ขอ้ บังคับและระเบียบสหกรณ์

3.2 ของใช้ สํานักงาน

70,000.00 เพือจ่ายในการจัดซื อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เช่น อุปกรณ์สาํ นักงาน, อุปกรณ์
ทําความสะอาด, อุปกรณ์ไฟฟ้า ฯลฯ
150,000.00 ตังไว้เพือจัดซื ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์
1. เม้าท์ , แผ่นดีสก์ ,แฮนดีไดร์ , แผ่นซี ดี
2. ผงหมึก ผ้าหมึก ริ บบอน รี ฟิวส์ ฯลฯ
3. อืน ๆ ทีเกียวข้องกับการใช้คอมพิวเตอร์

3.3 วัสดุคอมพิวเตอร์

3.4 วัสดุประชาสั มพันธ์
รวมหมวดค่ าวัสดุ

30,000.00 ตังไว้เพือจ่ายทําแผ่นพับข่าวสาร โฆษณา ประชาสัมพันธ์งานสหกรณ์ฯ
450,000.00
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4. หมวดค่ าใช้ จ่ายสวัสดิการสมาชิก
4.1 เงินกองทุนสวัสดิการสงเคราะห์

จํานวนเงิน

หมายเหตุ

2,000,000.00 เพือสงเคราะห์สมาชิกถึงแก่กรรมตามระเบียบสหกรณ์

สมาชิก

4.2 ค่ าเบียประกันชี วติ กลุ่ม
4.3 ค่ าใช้ จ่ายจัดสวัสดิการสมาชิก

4.4 ค่ าใช้ จ่ายสนับสนุนหน่ วย

100,000.00 เพือทําประกันชีวิตกลุ่มให้กบั สมาชิก ทีปฏิบตั ิหน้าทีในพืนทีเสี ยงภัย
1,405,000.00 ตังไว้เพือจ่ายดังนี
1. กุศลศพและจัดการศพ
370,000 บาท
2. ทุนการศึกษาบุตร
500,000 บาท
3.สมาชิกเกษียณอายุ

435,000 บาท

4. เยียมป่ วยสมาชิก

100,000 บาท

2,101,500.00 1. สนับสนุนงานวันค่ายและกีฬาวันค่าย 400,000 บาท
2. สนับสนุนงานวันเด็ก
3. จัดซื ออุปกรณ์ เครื องใช้ หน่วย

70,000 บาท
415,000 บาท

4. บริ จาคสมทบกองทุน สก.ตร.เพือช่วยเหลือตํารวจเสี ยชีวติ ทุพพลภาพ
บาดเจ็บจากการปฏิบตั ิหน้าที อัตราร้อยละ .75 ของกําไรสุ ทธิ
เป็ นเงิน 405,500 บาท
5. สมทบมูลนิธิหลวงตาฯ 300,000 บาท
6. สมทบมูลนิธิอนุสรณ์สถานฯ 11,000 บาท
7. ปรับปรุ งซ่อมแซมห้องนําเพือบริ การสมาชิกและอาคารสหกรณ์
500,000 บาท

รวมหมวดจัดสวัสดิการสมาชิ ก
รวมงบค่ าใช้ จ่าย
5 .ครุ ภัณฑ์ และสิ, งปลูกสร้ าง
5.1 เครื, องคอมพิวเตอร์
5.2 เครื, องใช้ สํานักงาน

5,606,500.00
54,153,320.00 งบประมาณรายจ่ายหมวดใดไม่เพียงพอให้ถือหลักถัวจ่ายได้
28,000.00 เครื องคอมพิวเตอร์ 1 ชุด เป็ นเงิน 28,000 บาท
182,200.00 1. เพือจัดซื อ เครื องปรับอากาศ 3 เครื องๆ ละ 33,400 บาท
เป็ นเงินจํานวน 100,200 บาท
2. กล้องดิจิตอล E - Mount 1 เครื อง จํานวน 14,000 บาท
3. ชันไม้วางเครื องพิมพ์ 3 ชัน 1 ชุด จํานวน 7,000 บาท
4. เก้าอีสํานักงาน 7 ตัวๆ ละ 4,000 บาท จํานวน 28,000 บาท
5. เก้าอีรับรองสมาชิกด้านหน้าเคาน์เตอร์ 6 ตัว ๆ ละ 3,000 บาท
จํานวน 18,000 บาท
6. หม้อต้มนําสแตนเลส 2 หม้อ เป็ นเงิน 15,000 บาท
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จํานวนเงิน
หมายเหตุ
1,540,000.00 เพือจัดชือรถยนต์ตู ้ 1 คัน
5.3 รถยนต์
รวมหมวดครุ ภัณฑ์
1,750,200.00
และสิ, งปลูกสร้ าง
รวมทังสิ น
55,903,520.00 - งบประมาณรายจ่ายคิดเป็ น ร้อยละ 51.91 ของงบประมาณรายรับ
หมายเหตุ ประมาณรายจ่ าย หมวดเงินเดือนและค่ าตอบแทน หมวดค่ าใช้ สอย และหมวดค่ าวัสดุ สามารถถัวเฉลียกันได้
ยกเว้ นหมวดค่ าใช้ จ่ายสวัสดิการสมาชิ ก และหมวดค่ าครุ ภัณฑ์ และสิ งก่ อสร้ าง ให้ ถวเฉลี
ั ยจ่ ายภายในหมวดเดียวกันเท่ านัน

หมวดรายรับ
1. ดอกเบียรับ
2. ค่าธรรมเนี ยมแรกเข้า
3. ผลตอบแทนจากการลงทุนใน
การถือหุ น้

ประมาณการรายรับประจําปี 2558
จํานวนเงิน

หมายเหตุ

104,000,000.00 - ดอกเบียเงินกูท้ ีได้รับจากสมาชิกทีกูย้ ืมเงินจากสหกรณ์
10,000.00 - ค่าธรรมเนี ยมแรกเข้าทีข้าราชการตํารวจและลูกจ้างทีสมัครเข้าเป็ น
สมาชิกสหกรณ์ประมาณ 100 รายๆ ละ 100 บาท
270,000.00 - ผลตอบแทนการลงทุนถือหุ ้น ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย จํากัด
- ผลตอบแทนการลงทุนจาก ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตาํ รวจแห่ งชาติ
- ผลตอบแทนการลงทุนจาก บริ ษทั สหประกันชีวิต จํากัด

4. ดอกเบียเงินฝากธนาคาร

40,000.00 - ดอกเบียเงินฝากธนาคาร ทีสหกรณ์ใช้ในการบริ การในการฝาก – ถอน
ตลอดปี

รวมรายรับ

104,320,000.00

จึงนําเรียนที่ประชุมใหญเพื่อพิจารณาอนุมัติประมาณการรายรับ – รายจายประจําป* 2558
มติที่ประชุมใหญ ..........................................................................................................................................
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4.4 พิจารณากําหนดวงเงินกู0ยืมซึ่งสหกรณอาจกู0ยืมได0ประจําป 2558
ตามข)อบังคับสหกรณ ข)อ 18. วงเงินกู)ยืมหรือการค้ําประกัน ที่ประชุมใหญอาจกําหนดวงเงินกู)ยืมหรือการค้ํา
ประกันสําหรับป*หนึ่ง ๆ ไว)ตามที่จําเปLนและสมควรแกการดําเนินงาน วงเงินซึ่งกําหนดดังวานี้ต)องได)รับความเห็นชอบ
จากนายทะเบียนสหกรณ ถ)าที่ประชุมใหญยังมิได)กําหนด หรือนายทะเบียนสหกรณยังมิได)ให)ความเห็นชอบวงเงินกู)ยืม
หรือการค้ําประกันสําหรับป*ใด ก็ให)ใช)วงเงินกู)ยืมหรือการค้ําประกันสําหรับป*กอนไปพลาง
ในป* ก ารบั ญ ชี 2557 นายทะเบี ย นสหกรณได) อนุ มั ติว งเงิ น กู) ยืม สํ า หรั บ สหกรณ ไว) ภ ายในวงเงิ น กู) ยื ม
800,000,000.00 บาท(แปดร)อยล)านบาทถ)วน)
สําหรับในป* 2558 สหกรณยังคงดําเนินกิจการเปLนไปด)วยความคลองตัวและสามารถให)บริหารสมาชิกได)
อยางมีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรกําหนดใช)วงเงินกู)ยืมเดิมของป* 2557 ตอไป
จึงนําเรียนที่ประชุมใหญเพื่อพิจารณากําหนดวงเงินกู)ยืมหรือการค้ําประกันป* 2558
มติที่ประชุมใหญ ..........................................................................................................................................

4.5 กําหนดคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พักในป 2558
ตามข)อบังคับ ข)อ 71 (9) ให)อํานาจที่ประชุมใหญกําหนด คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาเบี้ย
ประชุมของคณะกรรมการดําเนินการ กรรมการอื่นๆ ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สหกรณ ขอเสนอดังนี้
ลําดับ
รายการ
1 ค่าเบียเลียงเดินทางให้เบิกได้ในลักษณะเหมาจ่ายตามอัตรา
2 ค่าเช่าทีพักในลักษณะเหมาจ่ายหรื อเท่าทีจ่ายจริ ง
3 การเดินทางไปปฏิบตั ิงานให้เบิกค่าพาหนะในลักษณะจ่ายจริ ง ดังนี
3.1. ค่ารถโดยสารประจําทางหรื อรถไฟ
3.2. การปฏิบตั ิงานในจังหวัดเดียวกับทีตังสหกรณ์ให้เบิก
ค่าพาหนะเหมาจ่ายในอัตรา
4 กรณี ใช้รถยนต์ส่วนตัว ให้เบิกค่าพาหนะเหมาจ่ายได้ตามระยะทางใน
อัตรากิโลเมตรละ 5 บาท และได้รับอนุมตั ิจากประธานกรรมการหรื อ
ผูท้ าํ หน้าทีแทนประธาน ก่อนการเดินทาง

5

6

การเดินทางโดยเครื องบินต้องได้รับอนุมตั ิจากประธานกรรมการหรื อ
ผูท้ าํ หน้าทีประธาน ก่อนการเดินทางและให้เบิกจ่ายในชันประหยัด
โดยมีใบเสร็ จค่าโดยสารประกอบการเบิกจ่าย
ค่าเบียประชุมคณะกรรมการ,ทีปรึ กษา,เจ้าหน้าทีเทคนิ ค กก.ฯ และผูท้ ี
สหกรณ์เชิญเข้าร่ วมประชุมเท่านัน

การจ่ าย ปี 2558
วันละ 350 บาท
เหมาจ่ายคืนละ 1,000 บาทหรื อเท่าจ่ายจริ ง

ตามอัตราทีหน่วยงานราชการกําหนด
วันละ 200 บาท
กม.ละ 5 บาท

เท่าทีจ่ายจริ ง

ครังละ 500 บาท เว้นแต่ค่าเบียประชุมใหญ่
สามัญประจําปี ให้จ่ายครังละ 1,000 บาท

จึงนําเรียนที่ประชุมใหญเพื่อพิจารณาอนุมัติ
มติที่ประชุมใหญ ..........................................................................................................................................
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4.6 พิจารณาคัดเลือกผู0สอบบัญชีประจําป 2558
ตามข)อบังคับสหกรณ ข)อ 23. การเสนองบดุลตอที่ประชุมใหญ ให)คณะกรรมการดําเนินการเสนองบดุลซึ่ง
ผู)สอบบัญชีได)ตรวจสอบและรับรองแล)วเพื่ออนุมัติในที่ประชุมใหญ ภายในหนึ่งร)อยห)าสิบวันนับแตวันสิ้นป*ทางบัญชี
ในป* 2557 สหกรณออมทรัพ ยตํา รวจตระเวนชายแดนที่ 24 จํากั ด โดยที่ ประชุมใหญสามัญประจํ าป*ไ ด)
คัดเลือกผู)สอบบัญชี นางวรพินดา สาระศรี ผู) ชํานาญงานตรวจสอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 20449 เปLนผู)สอบบัญชี
ซึ่งเปLนผู)มีความรู) ความสามารถ และเปLนผู)ชํานาญการได)ตรวจสอบบัญชีเปLนที่เรียบร)อยดี
สําหรับในป* 2558 นี้ คณะกรรมการดําเนินการ เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 13/2557 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2557
ได)พิจารณาจากผู)เสนอบริการสอบบัญชี จํานวน 2 ราย ดังนี้
ชื่อ – สกุล
นางวรพินดา สาระศรี

บริษัท / สํานักงาน

89/1 ม.1 ต.ธนู อ.อุทยั
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
นายเอี่ยม จันทเทวนุมาส 527/70 ซ.จรัสสนิทวงศ
แขวงบางขุนศรี บางกอกน)อย กทม.
10700

การเข)าปฏิบัติงานตรวจสอบ
เข)าตรวจป*ละ 4 ครั้ง
ผู)ปฏิบัติงานสอบบัญชี 4 คน
เข)าตรวจป*ละ 4 ครั้ง
ผู)ปฏิบัติงานสอบบัญชี 4 คน

คาธรรมเนียม
(บาท)
70,000.00
85,000.00

จึงนําเรียนที่ประชุมใหญเพื่อพิจารณาคัดเลือกและอนุมัติจ)างเปLนผู)สอบบัญชีประจําป* 2558
มติที่ประชุมใหญ ..........................................................................................................................................

4.7 พิจารณาคัดเลือกผู0ตรวจสอบกิจการประจําป 2558
ตามข)อบังคับของสหกรณออมทรัพยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 24 จํากัด พ.ศ.2555 ข0อ 102.ผู)ตรวจสอบ
กิจการ ให)ที่ประชุมใหญเลือกตั้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอก หรือนิติบุคคล ผู)มีคุณวุฒิ ความรู)ความสามารถในด)านธุรกิจ
การเงิน การบัญชี การเศรษฐกิจหรือการสหกรณ เปLนผู)ตรวจสอบกิจการของสหกรณเปLนการประจําป* ในกรณีเปLน
บุคคลธรรมดาให)มีจํานวนสองคน กรณีเปLนนิติบุคคลให)มีจํานวน 1 นิติบุคคล
ที่ประชุมใหญจะเลือกตั้งกรรมการดําเนินการ หรือผู)ซึ่งดํารงตําแหนงหน)าที่ประจําในสหกรณนี้หรือสหกรณ
อื่นเปLนผู)ตรวจสอบกิจการไมได)
ผู0ตรวจสอบกิจการต0องมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
(1) เปLนสมาชิกของสหกรณออมทรัพยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 24 จํากัด หรือบุคคลภายนอก หรือนิติบุคคล
ที่ได)รับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญของสหกรณ หากเปLนสมาชิกของสหกรณต)องไมผิดนัดชําระหนี้ใน 1 ป*บัญชีที่ผานมา
(2) ไมเปLนผู)สอบบัญชี หรือ ผู)ชวยผู)สอบบัญชี หรือ บุคคลที่อยูในสังกัดนิติบุคคลที่รับงานสอบบัญชีของ
สหกรณนั้น
(3) ไมเปLนกรรมการสหกรณออมทรัพยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 24 จํากัด
(4) ไมเปLนผู)จัดการหรือเจ)าหน)าที่สหกรณออมทรัพยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 24 จํากัด หรือสหกรณอื่น

จึงนําเรียนที่ประชุมใหญเพื่อพิจารณาดําเนินการคัดเลือกผู)ตรวจสอบกิจการประจําป* 2558
มติที่ประชุมใหญ ..........................................................................................................................................
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4.8 การเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 45 ประจําป 2558
ด)วยมีกรรมการดําเนินการบางทานถึงคราวออกตามวาระอยูในตําแหนงครบวาระ 2 ป* ย)ายออกนอก
สังกัด กก.ตชด.24 หรือ กก.4 บก.กฝ.และขอลาออกโดยแสดงความจํานงเปLนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการ
หรือลาออกตอที่ประชุมใหญ เปLนการพ)นจากตําแหนงตามข)อบังคับสหกรณ
ตามข)อบังคับสหกรณ ข)อ 72. คณะกรรมการดําเนินการ ให)สหกรณมีคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ
ประกอบด)วย ประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการอื่นอีกไมเกินสิบสี่คน ซึ่งที่ประชุมใหญเลือกตั้งจากสมาชิก
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป* นับแตวันเลือกตั้งแตต)องไมเกินสอง
วาระติดตอกัน
กรรมการอยู่ต่อในวาระปี 2558 จํานวน 8 คน
ลําดับที,
ชื, อ
สกุล
ตําแหน่ ง
วาระที/, ปี ที,
หมายเหตุ
1
พ.ต.ท.ชัยรัตน์
อู่พิทกั ษ์
ประธานกรรมการ
2/1
2
พ.ต.ท.ปฐมพงศ์
นกอยู่
รองประธานกรรมการ
1/1
3
พ.ต.ท.ฐิติพงศ์
กําบังภัย
รองประธานกรรมการ
2/1
4
ร.ต.ต.ประนิตย์
จําปามูล
กรรมการ
2/1
5
พ.ต.ท.สุ ชาติ
บุปปาจันโท
กรรมการ
2/1
6
พ.ต.ท.หญิงพรเฉลิม เสนาสุ
กรรมการ
1/1
7
พ.ต.ท.ชิตยาวัฒน์
ชุมแวงวาปี
กรรมการ
1/1

ลําดับ
1

พ้ นตามข้ อบังคับข้ อ 76(1) ถึงคราวออกตามวาระ( ครบ 2 วาระ(2/2) ) เว้ น 1 ปี จํานวน 1 คน
ชื, อ
สกุล
ตําแหน่ ง
หมายเหตุ
พ.ต.ท.หญิงพัชรา ฦาชา
กรรมการ
(2/2)
พ้ นตามข้ อบังคับข้ อ 76(2) ลาออก จํานวน 1 คน
สกุล
ตําแหน่ ง
เอือไตรรัตน์
กรรมการ(กก.4 บก.กฝ.)

ลําดับ
1

ชื, อ
พ.ต.ท.เสรี

หมายเหตุ
(2/1)

ลําดับ
1
2

พ้ นตามข้ อบังคับข้ อ 76(9) ย้ ายออกนอกสั งกัด จํานวน 2 คน
ชื, อ
สกุล
ตําแหน่ ง
หมายเหตุ
พ.ต.ท.อุตสาห์
อุ่นแก้ว
กรรมการ( ร้อย 246 )
ครบ 2 วาระปี ที 2 (ตชด.ภาค 2)
พ.ต.ท.จารุ บุตร
เรื องศรี
กรรมการ( ร้อย 245 )
อยูว่ าระที 2 ปี ที 1 (กก.ตชด.22)
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พ้ นตามข้ อบังคับข้ อ 76(1) ถึงคราวออกตามวาระ( ครบ 1 วาระ 2 ปี (1/2) ) เลือกเข้ าใหม่ ได้ อกี 1 วาระ จํานวน 4 คน
ลําดับ
1
2
3
4

ชื, อ
พ.ต.ท.โอฬาร
พ.ต.ท.ธานี
ร.ต.ต.พีรพงษ์
พ.ต.ท.จําเนียร

สกุล
คําผุย
ภูตีกา
พลซา
จันทร์ คาํ

ตําแหน่ ง
กรรมการ/เลขานุการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

หมายเหตุ
ผงป.
กบ.
ร้อย ตชด.242
ร้อย ตชด.247

จึงนําเรียนที่ประชุมใหญเพื่อพิจารณาดําเนินการคัดเลือกคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 45 ประจําป* 2558
มติที่ประชุมใหญ ..........................................................................................................................................
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