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รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2564 
สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดล าปาง จ ากัด 

เมื่อวันท่ี  20  ตุลาคม  2564 
ณ หน่วยประชุมใหญ่ 9 หน่วย โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (VDO Conference) 

………………………….. 
 

ผู้แทนสมาชิกมาประชุม      มีจ ำนวน  370  คน (ชำย 322 คน      หญิง     48 คน) 
ผู้แทนสมาชิกทั้งหมด      มีจ ำนวน  376  คน (ชำย 328 คน      หญิง     48 คน) 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม   
  1. นำงอรุณศรี       กัณหำบัว     ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 
        2. นำงเกษสุนีย์                สรรพกิจก ำจร นักวิชำกำรตรวจสอบบัญชีช ำนำญกำร 
        3. นำยกิตติพงศ์   กองแก้วโมธำ ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีสหกรณ์ 
  4. พันต ำรวจเอกยงยุทธ  ดำวรี  ที่ปรึกษำด้ำนกฎหมำย 
  5. พันต ำรวจเอกเด่น  ตันไชย  ที่ปรึกษำด้ำนกฎหมำย 
  6. พันต ำรวจโทธนำยุทธ  สิงห์เทศดี ที่ปรึกษำด้ำนกำรเงินและกำรบัญชี 
  7. พันต ำรวจโทหญิงเพ็ญแข นันทฤทธิ์ ที่ปรึกษำด้ำนกำรเงินและกำรบัญชี 
                     8. พนัต ำรวจโทหญิงแฉล้ม      จันทร์ฉ่อง ผู้ตรวจสอบกิจกำร 
  9. ดำบต ำรวจปฏิกรำษฎร์  คุณภ ู ที่ปรึกษำด้ำนกำรวิชำกำรสหกรณ์           
 

เร่ิมประชุม      เวลำ   13.00  น. 
 

พ.ต.อ.โสภณฯ  ตำมมำตรกำรเร่งด่วนในกำรป้องกันวิกฤตกำรณ์จำกโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 
(COVID – 19) ได้ก ำหนดมำตรกำรส ำหรับจังหวัดล ำปำงอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด ห้ำมเสี่ยงต่อกำรแพร่โรค ตำม
หนังสือด่วนที่สุด ที่ ลป 0017.2/ว21852 ลงวันที่ 1 กันยำยน 2564 ห้ำมจัดกิจกรรมซึ่งมีกำรรวมกลุ่มของบุคคลที่มี
จ ำนวนรวมกัน มำกกว่ำ 50 คน เว้นแต่ได้รับอนุญำตจำกคณะกรรมกำรควบคุมโรคติดต่อจังหวัดล ำปำง             
กำรประชุมใหญ่คร้ังนี้ ใช้กำรประชุมโดยผู้แทนสมำชิก จ ำนวนทั้งหมด 376 คน ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (VDO 
Conference) จ ำนวน 9 หน่วย  บัดนี้ผู้แทนสมำชิกได้มำลงทะเบียนแล้วจ ำนวน 370 คน เมื่อผู้แทนสมำชิกมำครบ
องค์ประชุมแล้ว  พลต ำรวจตรีนันทวิทย์  เทียมบุญธง  ต ำแหน่ง ประธำนกรรมกำร  เป็นประธำนในที่ประชุม 
กล่ำวเปิดประชุมใหญ่สำมัญประจ ำปี 2564 
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 ระเบียบวาระท่ี  1 เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
พล.ต.ต.นันทวิทย์ ขอเรียนชี้แจงสมำชิกเกี่ยวกับในกำรแจ้งเลื่อนเวลำกำรประชุมใหญ่สำมัญประจ ำปี 2564 
เนื่องจำกได้รับแจ้งจำกทำง ต ำรวจภูธรภำค 5 ก ำหนดให้มีกำรประชุมเตรียมควำมพร้อมในกำรรักษำควำม
ปลอดภัยและควำมสงบเรียบร้อยในกำรจัดกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและนำยกองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล ในวันพุธที่ 20 ตุลำคม 2564 เวลำ 10.00 น. โดยกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (VDO 
Conference) เป็นกำรเร่งด่วน จึงไม่สำมำรถประชุมพร้อมกันได้ ดังนั้นจึงเลื่อนกำรประชุมใหญ่สำมัญประจ ำปี 
2564 จำกเวลำ 10.00 น. เป็นเวลำ 13.00 น. หำกสมำชิกท่ำนใดมีข้อสงสัยสำมำรถสอบถำมได้ทุกเร่ืองทุกกรณี 
บัดนีผู้้แทนสมำชิกมำครบองค์ประชุมแล้ว จึงขอเปิดกำรประชุมใหญ่สำมัญประจ ำปี 2564 
ท่ีประชุม รับทรำบ 
 

ระเบียบวาระที ่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปีงบประมาณ  2563 ( เอกสารแนบ 2 ) 
พ.ต.อ.โสภณฯ  ได้น ำเรียนที่ประชุมเพื่อรับรองรำยงำนกำรประชุมใหญ่สำมัญประจ ำปี งบประมำณ 
2563 เมื่อวันที่ 20 ตุลำคม 2563 โดยสหกรณ์ออมทรัพย์ต ำรวจภูธรจังหวัดล ำปำง จ ำกัด ได้แจ้งให้สมำชิกรับทรำบ
ไปแล้วเมื่อวันที่ 14 ตุลำคม 2564 จนถึงขณะนี้ยังไม่มีสมำชิกท่ำนใดขอแก้ไขรำยงำนกำรประชุมใหญ่สำมัญ       
แต่อย่ำงใด หำกมีท่ำนใดจะขอแก้ไขให้แจ้งเลขำนุกำร หำกไม่มีขอให้สมำชิกรับรองรำยงำนกำรประชุมใหญ่
สำมัญคร้ังที่ผ่ำนมำ 
ท่ีประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรำยงำนกำรประชุมใหญ่สำมัญประจ ำปี 2563 
 

3.1  จ านวนสมาชิกและผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดล าปาง จ ากัด ประจ าปี 2564 
พ.ต.อ.โสภณฯ  ได้น ำเรียนที่ประชุมใหญ่สำมัญทรำบจ ำนวนสมำชิกและผู้แทนสมำชิกสหกรณ์ออม
ทรัพย์ต ำรวจภูธรจังหวัดล ำปำง จ ำกัด ประจ ำปี 2564 ดังต่อไปนี้ 

3.1.1.  จ านวนสมาชิกเข้าใหม่และลาออกจากสหกรณ์ 

ท่ีประชุม รับทรำบ 
 

สมาชิก 
สมาชิกต้น
ปี (คน) 

เข้าใหม่
ระหว่างปี
(คน) 

ขาดจากสมาชิกภาพ  (คน) 
คงเหลือ 
(คน) ถึงแก่กรรม ลาออก ให้ออก อื่น ๆ 

สมาชิกสามัญ        
-  ชำย  (คน) 1,928 25 25 13 - - 1,915 
-  หญิง (คน) 138 10 - 1 - - 147 

 2,066 35 25 14 - - 2,062 

สมาชิกสมทบ        
-  ชำย  (คน) 50 - - 1 - - 49 
-  หญิง (คน) 100 11 - 2 - - 109 

 150 11 - 3 - - 158 
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3.1.2. จ านวนผู้แทนสมาชิกแต่ละกลุ่ม ประจ าปี 2564 

ล าดับ กลุ่ม จ านวนสมาชิก จ านวนผู้แทน (1:5) 
1 ภ.จว.ล ำปำง 168 33 
2 สภ.เมืองปำน 23 5 
3 สภ.แม่เมำะ 38 8 
4 สภ.แม่ทะ 73 15 
5 สภ.แม่พริก 52 10 
6 สภ.งำว 36 7 
7 สภ.วังเหนือ 36 7 
8 สภ.ห้ำงฉัตร 53 11 
9 สภ.แจ้ห่ม 70 14 

10 สภ.เกำะคำ 58 12 
11 สภ.เถิน 73 14 
12 สภ.สบปรำบ 31 6 
13 สภ.เสริมงำม 31 6 
14 สภ.เมืองยำว 16 3 
15 สภ.เวียงมอก 22 4 
16 สภ.แจ้ซ้อน 11 2 
17 สภ.ร่องเคำะ 6 1 
18 สภ.เมืองล ำปำง 155 31 
19 สภ.ทุ่งฝำย 23 5 
20 สภ.บ้ำนเสด็จ 23 5 
21 สภ.บ้ำนเอ้ือม 34 7 
22 สภ.เขลำงค์นคร 38 8 
23 ข้ำรำชกำรบ ำนำญ 693 139 
24 ศพฐ.5 48 10 
25 ศฝร.ภ.5 33 6 
26 ต่ำงจังหวัด 179 7 

   376 
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รายชื่อผู้แทนประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2564 
ภ.จว.ล าปาง  จ านวน 33 ราย 

ล าดับ ยศ - ชื่อ  ล าดับ ยศ - ชือ่ 
1 พล.ต.ต.นันทวิทย ์ เทียมบุญธง   18 ส.ต.ต.หญิงพลอยไพลิน ตำเมืองมูล 
2 พ.ต.อ.วีระวุธ  ชัยชนะมงคล   19 พ.ต.ต.ภำค  พิจอมบุตร  
3 พ.ต.อ.อัครินทร ์ กำสำ   20 ร.ต.ท.พนม  ตุ้ยเต็มวงศ ์
4 พ.ต.อ.บุญเทียม  ฮำวบุญปั๋น.   21 ร.ต.อ.นิคม  กันทะวงศ ์ 
5 พ.ต.อ.เด่น  ตันไชย   22 ร.ต.อ.รักษำ  พงศ์พำสิน  
6 พ.ต.ท.หญิงเพ็ญแข  นันทฤทธิ ์  23 ร.ต.อ.สมบัติ  หำญเหรียญทอง  
7 พ.ต.ท.หญิงสำยพรรณ  ปัญญำ   24 ร.ต.ท.สมดุลย ์ อินทนำเกต ุ 
8 พ.ต.ท.หญิงจิรำภรณ์  โยเซฟ   25 ร.ต.ต.ประทปี  เสียงดัง  
9 พ.ต.ท.เลข  ติค ำ   26 ร.ต.ต.ธนวัฒน ์ รพีทัศนพงศ ์ 
10 พ.ต.ต.หญิงอรวรรณ  เสียงด ี  27 ด.ต.เทวำ  ปินตำเครือ  
11 ร.ต.อ.หญิงสุดำทร  เป็นมูลยิ่ง   28 ด.ต.ศรำวุฒิ  บุญทำหมัน้  
12 ร.ต.ต.หญิงจุฬำรัตน ์ สุภำอินทร์   29 ด.ต.หญิงจุฬำภรณ์  เสนกัลป ์ 
13 ร.ต.ต.หญิงแสงเดือน  พรมกำศ   30 ด.ต.วีรชิต  ศรีทอง  
14 ร.ต.ต.มงคล  ค ำป่ำแลว   31 ด.ต.นิธิศ  นิตยวัน  
15 ร.ต.ต.เชษฐ ์ แก้วค ำ   32 นำงดวงใจ  ธรรมลังกำ  
16 ด.ต.หญิงภัทธิชำ  ทิพย์วังเมฆ   33 นำงสำวดำณีย์ กำวิจำ 
17 ด.ต.เชษฐพงศ ์ ชมภูเทพำ   

 
สภ.เมืองปาน  จ านวน 5 ราย 

ล าดับ ยศ - ชื่อ  ล าดับ ยศ - ชื่อ 
1 พ.ต.ท.มนตรี  ภูริปัญญำวรกุล   4 ร.ต.ต.ด ำเนิน  เชิงด ี 
2 ร.ต.อ.สิทธิโชค  ท ำว่อง   5 ร.ต.ต.จิรวัฒน ์ ยำลังกำ 
3 ร.ต.อ.สมชำย  แววเสียง   

 
สภ.แม่เมาะ  จ านวน 8 ราย 

ล าดับ ยศ - ชื่อ  ล าดับ ยศ - ชื่อ 
1 พ.ต.อ.ภูชิชย์  ตรียัมปรำย   5 ร.ต.อ.ไพรฤทธิ์  จิตใหญ ่ 
2 พ.ต.ท.วรพจน์  แสงเมือง   6 ร.ต.ท.วัฒนำพร  เหลื่อมสีจันทร ์ 
3 ร.ต.อ.ทนงศักดิ ์ ไกลถ่ิน   7 ด.ต.สง่ำ  แสนกำวี  
4 ร.ต.อ.บรรทม  เบญจวรำรัตน ์  8 ด.ต.อภิสิทธิ ์ ศรีใจ  
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สภ.แม่ทะ  จ านวน 15 ราย 
ล าดับ ยศ - ชื่อ  ล าดับ ยศ - ชื่อ 

1 พ.ต.อ.สิทธิศักดิ์  สิงห์ทองลำ   9 ร.ต.อ.วัชรชน  เปียงชมภู  
2 พ.ต.ท.ปรัชญำรัตน ์ จ ำปำ   10 ร.ต.อ.สุพัฒชัย  ขันนำแล  
3 พ.ต.ท.สมชำย  ก้ำนชมภู   11 ร.ต.ท.หญิงรำตร ี เหลื่อมสีจันทร ์ 
4 พ.ต.ต.ประสงค ์ ล ำปน   12 ร.ต.ท.พีรพล  จินดำมณี  
5 ร.ต.อ.กิตติศักดิ์  กันธิยะ   13 ด.ต.ประพจน ์ สุกทน  
6 ร.ต.อ.สิงห์แก้ว  มูลฟ ู  14 ด.ต.หญิงรัชน ี ตรงต่อกิจ  
7 ร.ต.อ.สิน  ไชยวงศ์สำย   15 ด.ต.จักรกฤษณ ์ วิศิษฎ์พงศ ์ 
8 ร.ต.อ.ธงชัย  ขัดสม   

 
สภ.แม่พริก  จ านวน 10 ราย 

ล าดับ ยศ - ชื่อ  ล าดับ ยศ - ชื่อ 
1 พ.ต.อ.นพดล  ใบเรือ   6 ร.ต.ต.พิทักษ์  วัฒนวำณิชย์  
2 พ.ต.ท.อนุพงษ ์ อิ่มใจ   7 ร.ต.ต.จรูญ  ดวงค ำวัน  
3 ร.ต.อ.โสภณ  โกจ่อละ   8 ร.ต.อ.สุระชัย  กันทะเครือ  
4 ร.ต.ต.วีระยุทธ  รุ่งเรือง   9 ร.ต.ต.เฉลิมพล  ศรีทะนันชัย  
5 ร.ต.ต.มนตรี  บุญส่ง   10 ร.ต.ต.ณรงค์  วงค์ค ำ  

 
สภ.งาว  จ านวน 7 ราย 

ล าดับ ยศ - ชื่อ  ล าดับ ยศ - ชื่อ 
1 พ.ต.ท.มนตรี  แก้วสุริยะ   5 ด.ต.เคน  มุงคุณค ำซำว  
2 ร.ต.อ.ชัชวำลย์  ใจมำ   6 ด.ต.ไพบูลย์  ซำตะกุล  
3 ด.ต.คงศกร  ใจค ำ   7 ด.ต.หญิงลอองทิพย์  พลพำนิชย์  
4 ด.ต.ประทุม  ขันทติย ์  

 
สภ.วังเหนือ  จ านวน 7 ราย 

ล าดับ ยศ - ชื่อ  ล าดับ ยศ - ชื่อ 
1 พ.ต.อ.ธนกฤต  ภูมมินทร ์  5 ด.ต.ศุภชัย  ปัญญำไว  
2 ร.ต.อ.ปัญญำ  ตำค ำ   6 ด.ต.คงเจตน ์ บัวผัด  
3 ร.ต.ต.สมพร  ทำเกษม   7 ด.ต.ประจักษ ์ สิริบัญญัต ิ 
4 ด.ต.อัครพล  ปินใจ   
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สภ.ห้างฉัตร  จ านวน 11 ราย 
ล าดับ ยศ - ชื่อ  ล าดับ ยศ - ชื่อ 

1 ร.ต.อ.สมศักดิ์  กรรณิกำร์   7 ร.ต.ต.วีรยุทธ  ถนอมชำต ิ 
2 ร.ต.อ.หญิงยุพำ  เรือนค ำปำ   8 ด.ต.รำชิต  สักกะวัน  
3 ร.ต.อ.เสน่ห์  วงศ์ชัย   9 ด.ต.ณัฐชัย  วงศ์แก่นจนัทร ์ 
4 ร.ต.อ.วีระพงษ์  ทำสุภำ   10 ด.ต.ชวินทร์วุฒิ  จีรเธียรกุล  
5 ร.ต.ท.สุทัศน ์ พันธิรัตน ์  11 ด.ต.สอัด  เวียงใจ  
6 ร.ต.ต.เจษ  คนเที่ยง   

 

สภ.แจ้ห่ม  จ านวน 14 ราย 
ล าดับ ยศ - ชื่อ  ล าดับ ยศ - ชื่อ 

1 พ.ต.อ.สมพงษ์  บุญมำประเสริฐ   8 ร.ต.ท.ถนอม รูปสูง 
2 พ.ต.ท.นิวัต ิ วรรณมณี   9 ร.ต.ต.นุวัต ิ สูตรเลข  
3 พ.ต.ท.มงคล  ดีพัฒนกุล   10 ร.ต.ต.กมล  กำรขยัน  
4 พ.ต.ต.สุทธิศักดิ ์ มลิวรรณ   11 ร.ต.ต.ณรงค์  เครือยศ  
5 ร.ต.อ.สมำน  คนด ี  12 ร.ต.ต.ศิวฤทธิ ์ มีแก้ว  
6 ร.ต.อ.ประหยัด  ธรรมสิทธิ ์  13 ด.ต.อ ำนำจ  มียันต ์ 
7 ร.ต.ท.ณรงค ์ กองตัน   14 ด.ต.สุค ำ  มีมำนะ  

 

สภ.เกาะคา  จ านวน 12 ราย 

 

สภ.เถิน  จ านวน 14 ราย 
ล าดับ ยศ - ชื่อ  ล าดับ ยศ - ชื่อ 

1 พ.ต.อ.วิภำส  แสงศศิธร   8 ร.ต.อ.สมส่วน  ตรัสสุภำพ  
2 พ.ต.ท.จิตติบัณฑ ์ เทือกมนต ์  9 ร.ต.อ.ธณัช  สลีวงศ์  
3 พ.ต.ท.จ ำรูญ  ตระกูลดนย์   10 ร.ต.ท.หญิงอำรีรัตน ์ กิบุญมำ 
4 ร.ต.อ.กชพงษ์  ติ๊บปะละวงศ ์  11 ร.ต.ท.รัฐศักดิ ์ ทำประเสริฐ  
5 ร.ต.อ.ชุติเทพ  วงศ์ฉำยำ   12 ร.ต.ต.จิระศักดิ ์ ประทุมวรรณ์  
6 ร.ต.อ.ธงชัย  คันทะชมภู   13 ด.ต.หญิงจติรำ  ธิจริยำ  
7 ร.ต.อ.สวำท  เมืองแดง   14 ส.ต.ท.พิสูจน์  ตำลำน  

ล าดับ ยศ - ชื่อ  ล าดับ ยศ - ชื่อ 
1 พ.ต.ท.หญิงโสภำ  โนชัย   7 ด.ต.สมควร  สร้อยค ำ  
2 ร.ต.อ.อดิเรก  เนตรค ำยวง   8 ด.ต.มงคล  สุภำ  
3 ร.ต.อ.เกรียงไกร  เมฆรัตนชัย   9 ด.ต.ส ำเนียง  มัดตลัด  
4 ร.ต.อ.สมคิด  สุภำยะ   10 ด.ต.หญิงกรรณิกำร์  ใจเข้ำชุม  
5 ร.ต.อ.เครือพงศ์ชัย  ขัดบญุเรือง   11 ด.ต.ปิยะ  โพธ์ิทอง  
6 ร.ต.ท.คณำศักดิ ์ อินนันชัย   12 ด.ต.บุรินทร ์ นำกลำง  
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พล.ต.ต     พ.ต.อ. 

สภ.สบปราบ  จ านวน 6 ราย 
ล าดับ ยศ - ชื่อ  ล าดับ ยศ - ชื่อ 

1 พ.ต.ท.ชุมพร  ธุระกิจ   4 ร.ต.อ.ทวีสิทธิ ์ จันทำฟ้ำเหลื่อม  
2 ร.ต.อ.นิคม  คันธวงศ ์  5 ร.ต.ท.บรรพิชำ  อ้ำยสุภำ  
3 ร.ต.อ.มนัส  ใจวัน   6 ด.ต.ยุทธกำร  กันทะวงค ์ 

 
สภ.เสริมงาม  จ านวน 6 ราย 

ล าดับ ยศ - ชื่อ  ล าดับ ยศ - ชื่อ 
1 พ.ต.ท.นิคม  อินนวล   4 ด.ต.หญิงเสำวณี  ไชยเมืองชื่น  
2 ร.ต.อ.บุญลือ  มำธุระ   5 ส.ต.ต.ธนกฤต  ม่วงสุด  
3 ร.ต.ต.ศรีจันทร ์ บัวโรย   6 ส.ต.ต.ธีรวัฒน์ อุ่นม่อน 

 
สภ.เมืองยาว  จ านวน 3 ราย 

ล าดับ ยศ - ชื่อ  ล าดับ ยศ - ชือ่ 
1 ร.ต.อ.ศุภกิตติ  ขันค ำตัง้   3 ด.ต.ธีรพงษ์  ตรีรำช  
2 ด.ต.เกียรติพงษ ์ แควสยอง   

 
สภ.เวียงมอก  จ านวน 4 ราย 

ล าดับ ยศ - ชื่อ  ล าดับ ยศ - ชื่อ 
1 ร.ต.อ.สมจิตร  แลวงค์นิล   3 ด.ต.พิสิษฐ ์ วันน ำ  
2 ด.ต.ชำตร ี น้อยป้อง   4 ด.ต.สยำม  ใจชุ่ม  

 
     สภ.แจ้ซ้อน  จ านวน 2 ราย          สภ.ร่องเคาะ  จ านวน 1 ราย 

ล าดับ ยศ - ชื่อ  ล าดับ ยศ - ชื่อ 
1 ร.ต.อ.เฉลิม  ญำนะ   1 ร.ต.ต.ธนิต  ล่ ำสวย  
2 ร.ต.ต.บัณฑิต  แสงบุญเรือง   

 
สภ.เมืองล าปาง  จ านวน 31 ราย 

ล าดับ ยศ - ชื่อ  ล าดับ ยศ - ชื่อ 
1 พ.ต.อ.ศรำวุธ  วะเท   17 ร.ต.ต.นิพนธ์  สร้อยสน  
2 พ.ต.ท.ชัชชัย  บรรหำรนุกูลกิจ   18 ร.ต.ต.หญิงนันฑริกำ  วิรุฬห์รัตน ์ 
3 พ.ต.ท.เมธ ี ยั่งยืน   19 ด.ต.สัญญำ  สุยะใจ  
4 พ.ต.ต.ธำนี  ตันจันทร์กูล   20 ด.ต.หญิงบษุกร  ปันคะปวง  
5 พ.ต.ต.หญิงชโลชำ  วะเท   21 ด.ต.หญิงเพชรรุ่ง บุญพรม 
6 ร.ต.อ.ชัชพิมุข  สูตรเลข   22 ด.ต.ชำคริต  พิมสำร  
7 ร.ต.อ.อ ำนำจ  สำยเครือปัน   23 ด.ต.ธำนินทร ์ จะวะนะ  
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พล.ต.ต     พ.ต.อ. 

ล าดับ ยศ - ชื่อ  ล าดับ ยศ - ชื่อ 
8 ร.ต.อ.ทรัพย ์ ปองดอง   24 ด.ต.สุดำวุธ  มะหลีแก้ว  
9 ร.ต.ท.ทวีศักดิ ์ วงศ์พุฒ ิ  25 ด.ต.วสุภัทร  ยศทองงำม  
10 ร.ต.ท.สมบูรณ ์ พรมยะดวง   26 ด.ต.วชิระ  เขียวสนุก  
11 ร.ต.ท.พิศิษฐ ์ พึ่งค ำ   27 ด.ต.พลวัฒน์  วงค์จันทร ์ 
12 ร.ต.ต.หญิงรุจิรำ  อุจินำ   28 ด.ต.นบพร  ตุ้ยสืบ  
13 ร.ต.ต.บรรเจดิ  สุยะสืบ   29 ด.ต.หญิงจนัทนำ  ฝั้นกันทำ  
14 ร.ต.ต.หญิงอรพิณ  เครือตำ.   30 ส.ต.อ.ปรัชญำ ต๊ะส ุ
15 ร.ต.ต.หญิงอ ำพัน  ชัยพูน   31 ส.ต.อ.หญิงนิริสรำ  วะเท  
16 ร.ต.ต.หญิงนงเยำว์  ทิพย์วังเมฆ   

 
สภ.ทุ่งฝาย  จ านวน 5 ราย 

ล าดับ ยศ - ชื่อ  ล าดับ ยศ - ชื่อ 
1 พ.ต.อ.ไกรสิทธิ  พรหมปฏิมำ   4 ร.ต.อ.ยอด จันทะไทย 
2 พ.ต.ท.หญิงแฉล้ม  จันทร์ฉ่อง   5 ร.ต.ต.วิรัช  วงค์บุตร  
3 ร.ต.อ.กล้ำหำญ  ปำโกวงค ์  

 
สภ.บ้านเสด็จ  จ านวน 5 ราย 

ล าดับ ยศ - ชื่อ  ล าดับ ยศ - ชื่อ 
1 พ.ต.ท.สุพรรณ  ฝั้นสืบ   4 ร.ต.อ.พงศธร  ถนอม  
2 พ.ต.ท.บรรจง  เรืองสุข   5 ด.ต.ทรงศักดิ ์ หวังใจ  
3 พ.ต.ท.โสกิจ  วรวงศ์   

 
สภ.บ้านเอื้อม  จ านวน 7 ราย 

ล าดับ ยศ - ชื่อ  ล าดับ ยศ - ชื่อ 
1 พ.ต.อ.ประภำส  อุบลศร ี  5 ร.ต.ต.เทวินทร ์ ศรีเมือง  
2 ร.ต.อ.โอภำส  จุลพันธ ์  6 ร.ต.ต.ชัชวำลย์  ทำมูล  
3 ร.ต.อ.สุวิทย์  ก้อนทอง   7 ด.ต.อนุวัฒน ์ ไชยเครื่อง  
4 ร.ต.ต.หญิงนงครำญ  ศรีเมือง   

 
สภ.เขลางค์นคร  จ านวน 8 ราย 

ล าดับ ยศ - ชื่อ  ล าดับ ยศ - ชื่อ 
1 พ.ต.อ.โสภณ  ผลกันทำ   5 ด.ต.ประพันธ์  แก้วร่วมวงศ์  
2 ร.ต.อ.สิทธิชัย  มูลเมือง   6 ด.ต.หญิงอรทัย  ฝั้นหัวครั้ง  
3 ร.ต.อ.ธนำนพ  กระเสำร์   7 ด.ต.ธวัชชัย  ธำดำสิริบุญญำ  
4 ร.ต.ต.วินิตร  นำชัยโชติ   8 ด.ต.ทศพร  เผ่ำกันทะ  
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พล.ต.ต     พ.ต.อ. 

ข้าราชการบ านาญ  จ านวน 139 ราย 
ล าดับ ยศ - ชื่อ  ล าดับ ยศ - ชื่อ 

1 พล.ต.ต.สมพงษ์     สวนคร้ำมดี  71 ร.ต.ท.รยำ               ปำค ำวัง 
2 พ.ต.อ.ธนกฤต         เรือนแก้ว  72 ร.ต.ท.บุญศร ี          ยศแก้วอุด 
3 พ.ต.อ.พีระ             เต็มแย้ม  73 ร.ต.ท.บุญทัน          ทิพย์ศรีบตุร 
4 พ.ต.อ.ณรงค์            จันทรำช  74 ร.ต.ท.ประยูร             เครือปัญญำ 
5 พ.ต.อ.ยงยุทธ ดำวรี  75 ร.ต.ท.ประกิจพันธ์     ครูมำศ 
6 พ.ต.ท.จำรุบุตร      วิชำเรือง  76 ร.ต.ท.ทรงพลัง       วงศ์กังวำนไกล 
7 พ.ต.ท.อ ำนวย          ศรีโรย  77 ร.ต.ท.เสงี่ยม           ภัทรำนุกิจ 
8 พ.ต.ท.พิทักษ ์        สุวรรณสินธุ์  78 ร.ต.ท.สมบูรณ ์      เครือแก้ว 
9 พ.ต.ท.เรวัฒน ์          กันธำยอด  79 ร.ต.ท.จรูญ              ค ำเขื่อน 
10 พ.ต.ท.เกรียงไกร     ศรีธัญรัตน ์  80 ร.ต.ท.ปรีชำ             ทิศลำ 
11 พ.ต.ท.พรศักดิ ์       วงศ์ศักดิรนิทร ์  81 ร.ต.ท.ประสพ       ปูปินตำ 
12 พ.ต.ท.ชำญ              ทีเก่ง  82 ร.ต.ท.สอำด            รินค ำ 
13 พ.ต.ท.ก ำธร            ปินตำปลูก  83 ร.ต.ท.สนั่น            ภักตรำ 
14 พ.ต.ท.สิทธิศักดิ์      วิมุกตำนนท ์  84 ร.ต.ท.สมำน           มูลประกำร 
15 พ.ต.ท.ไสว              ค ำปิงบุตร  85 ร.ต.ท.เจริญกฤษณ ์   ฟองทำ 
16 พ.ต.ท.เทอดศักดิ ์    ดวงเขตต ์  86 ร.ต.ท.สมพล           อินกองงำม 
17 พ.ต.ท.เกรียงไกร     บัวลอย  87 ร.ต.ท.จิระพงษ ์       แสงรุ่ง 
18 พ.ต.ท.สังเวียน        ไชยเมืองชื่น  88 ร.ต.ต.อนุชำ           สุดใจ 
19 พ.ต.ท.ทว ี              ปันค ำ  89 ร.ต.ต.หญิงทิพย์วรรณ    ทวีเดช  
20 พ.ต.ท.สุรพล           กันยะโรจน ์  90 ร.ต.ต.มงคล            ศรีมณี 
21 พ.ต.ท.พินิจ              พรหมเมศร ์  91 ร.ต.ต.วัชรพงษ์       ดวงไทย 
22 พ.ต.ท.เกษม            แก่นรำช  92 ร.ต.ต.จ ำเริญ          ปรำบหงส์ 
23 พ.ต.ต.ประเสริฐ     มีมำนะ  93 ร.ต.ต.สถิตย ์         วงศ์หน่อ 
24 พ.ต.ต.พินิจ              สัทธรรมนุวงศ ์  94 ร.ต.ต.ดรุณ              ใหม่ทำ 
25 ร.ต.อ.สมคิด           ศิลปสนธยำนนท ์  95 ร.ต.ต.เกรียงไกร       ธิสิงห์ 
26 ร.ต.อ.สมศักดิ์        พรหมเมศร ์  96 ร.ต.ต.บุญธรรม      ธรรมใจบุญ 
27 ร.ต.อ.สำคร           สืบวันด ี  97 ร.ต.ต.พัฒนณัฐฎ์     มณฑำนพรัตน์ 
28 ร.ต.อ.มำนพ              จุมปำ  98 ร.ต.ต.อรุณศักดิ ์      วรรณโกษิตย์ 
29 ร.ต.อ.อพิสรณ์         อกผำย  99 ร.ต.ต.สุทธินันท ์    ถนัดหัตถกรรม 
30 ร.ต.อ.บุญช่วย          ปัญญำมำ  100 ร.ต.ต.ถวิล             สงเครำะห ์
31 ร.ต.อ.ดุสทิธิ ์            ชัยเกต ุ  101 ร.ต.ต.จรินทร ์        วิชัยสืบ 
32 ร.ต.อ.เภำ                วงคค์ ำ  102 ร.ต.ต.สมศักดิ์        เงินจันทร ์
33 ร.ต.อ.นิธิศ             อัศวินวงศ ์  103 ร.ต.ต.ประทวน       บุญทำ 
34 ร.ต.อ.สมบูรณ ์       ปินตำสำ  104 ร.ต.ต.วุฒิกร            ปัญญำมำ 
35 ร.ต.อ.ณรงค์ชัย        พระสิงห ์  105 ร.ต.ต.ทองไสย       ทุ่งรำช 
36 ร.ต.ต.บุญรัตน ์       สมค ำดี  106 ร.ต.ต.ชนพงษ ์          กำศวิบูลย์ 
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พล.ต.ต     พ.ต.อ. 

ล าดับ ยศ - ชื่อ  ล าดับ ยศ - ชื่อ 
37 ร.ต.อ. นิกร            ปัญญำวงศ ์  107 ร.ต.ต.ธีระศักดิ ์        ประชัย 
38 ร.ต.อ.เทิดศักดิ ์       ทำทอง  108 ร.ต.ต.ชัยรัตน์         จันทร์แก้ว 
39 ร.ต.อ.จรูญ               มณฑำทอง  109 ร.ต.ต.วีระ               เรือนปงิวัง 
40 ร.ต.อ.ธิรศัก            ใจก้อน  110 ร.ต.ต.สุพล             สิทธ ิ
41 ร.ต.อ.ปริญญำ        สิทธ ิ  111 ร.ต.ต.สุรเดช           ปำระม ี
42 ร.ต.อ.วิรัตน์             นำสินเพิ่ม  112 ร.ต.ต.สง่ำ              วงศ์สุวรรณ 
43 ร.ต.อ.อรุณจิต          สิทธิมำ  113 ร.ต.ต.ถนอม           สุมำ 
44 ร.ต.อ.ชัยวุฒิ           วุฒิกรณ์  114 ร.ต.ต.ยงค ์             ไชยรุ่งเรือง 
45 ร.ต.อ.สวัสดิ์           ไชยวังรำษฎร์  115 ร.ต.ต.ธรรมศักดิ์     เถำเมืองใจ 
46 ร.ต.อ.เกษตร            ดวงใย  116 ร.ต.ต.สรวิศ            ค ำภีระ 
47 ร.ต.อ.สง่ำ                ม่วงแก้ว  117 ร.ต.ต.เชิดพงษ ์              ชมภูเทพำ 
48 ร.ต.อ.ทะวิทย์          สันบุญเป็ง  118 ร.ต.ต.สมบูรณ ์       พันธ์แก้ว 
49 ร.ต.อ.อรุณ             ฤกษ์สุภำ  119 ร.ต.ต.สงวน            ไชยเมืองชื่น 
50 ร.ต.อ.สมควร         ดีเทียน  120 ร.ต.ต.สมบูรณ ์        กล้ำผจญ 
51 ร.ต.อ.บุญช่วย         เหมือนแก้ว  121 ร.ต.ต.ประหยัด        จ ำปำ 
52 ร.ต.อ.ชำญ              อัครสิริธีรกุล  122 ร.ต.ต.เดช               บุญมำ 
53 ร.ต.อ.สนั่น             พิสกุล  123 ร.ต.ต.สมคิด          สุภำจันทร ์
54 ร.ต.อ.สมพงค ์       พวงพุ่ม  124 ร.ต.ต.สมบูรณ ์       จิตบำน 
55 ร.ต.อ.บุญยิ่ง           รัตนศักดิ์สิทธิ ์  125 ร.ต.ต.บ ำรุง              วังลัยค ำ 
56 ร.ต.อ.สมบูรณ ์       ศรีวิไชย  126 ด.ต.วิเชียร               หน้ำผ่อง 
57 ร.ต.ท.สุรินทร ์        มุ่งเมิน  127 ด.ต.วิบูลย์               ปิงอินถำ 
58 ร.ต.ท.สอน            ชัชวำลย์  128 ด.ต.สมเกียรต ิ         ทองฟ ู
59 ร.ต.ท.ประเวท           นันตำ  129 ด.ต.หญิงจรวยพร   บุญทวี 
60 ร.ต.ท.สุรชัย              สิทธ ิ  130 ด.ต.อดิศักดิ ์            เดชสิริยำภรณ์ 
61 ร.ต.ท.จรินทร ์          แก้วแดง  131 ด.ต.เสริม              ใจสุข 
62 ร.ต.ท.สมพงษ์          จิตตวิง  132 ด.ต.ประยุทธ          เตชะตำม ี
63 ร.ต.ท.ศิลป ์            ทองรักษ ์  133 ด.ต.พรชัย                ปำฐะเดชะ 
64 ร.ต.ท.สง่ำ              ใหม่จนัทร ์  134 ด.ต.ผจญ                   จินดำหลวง 
65 ร.ต.ท.ปรีชำ            รู้เกณฑ ์  135 ด.ต.ยุทธนำ            ยศบุญเรือง 
66 ร.ต.ท.พัฒนำ           ค ำช่ืนวงศ ์  136 ด.ต.สุรินทร ์            นวลอนงค ์
67 ร.ต.ท.ส ำรวย           จันทร์สว่ำง  137 ด.ต.สหัส                 ค ำเครือ 
68 ร.ต.ท.สัมพันธ ์        ชมพูทวีป  138 ด.ต.ปรีชำ                ศิริบุญ 
69 ร.ต.ท.ธนิต             สมเพชร  139 นำงบุญเนื่อง           นิมมำน 
70 ร.ต.ท.ดรณ ์             อำวรณ์  
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ศพฐ.5  จ านวน 10 ราย 
ล าดบั ยศ - ชื่อ  ล าดับ ยศ - ชื่อ 

1 พ.ต.อ.สุทธิพันธุ์  บุรินทรำพันธ์ุ   6 ร.ต.อ.หญิงรุ่งเรือง  ศรีบุรษุ  
2 พ.ต.อ.หญิงขวัญดำว  เมษพันธ์ุ   7 ด.ต.หญิงพชรสุดำ  ทิศธรรม  
3 พ.ต.ท.หญิงสุพิน  โกศลบัณฑิตกูล   8 ร.ต.ต.หญิงพิมพ์ปวีณ์  เสริมสุข  
4 พ.ต.ท.หญิงศิริวรรณ  เทียมแสน   9 ด.ต.ณัฏฐพล  สุวรรณศร  
5 ร.ต.อ.หญิงภิมณิชชำ กันธิยำใจ  10 ด.ต.หญิงมนัสนนัท ์ กรรเชียง  

 
ศฝร.ภ.5  จ านวน 6 ราย 

ล าดับ ยศ - ชื่อ  ล าดับ ยศ - ชื่อ 
1 พล.ต.ต.อุดม พรหมสุรินทร ์  4 ร.ต.ต.วันไชย์ ค ำชุม 
2 พ.ต.ท.หญิงสุพัตรำ สิงห์ขร  5 ด.ต.วรเทพ                      มหำยศ                     
3 พ.ต.ท.หญิงปำริชำต ิ            เพลิดเพลิน  6 ด.ต.หญิงเครือวัลย ์ อกตัน  

 

ต่างจังหวัด  จ านวน 7 ราย 
ล าดับ ยศ - ชื่อ  ล าดับ ยศ - ชื่อ 

1 พ.ต.ท.วิศิษฎ ์ แดนโพธ์ิ   5 ด.ต.สุทัศน ์                   ปัญญำปลูก                 
2 ด.ต.พล  วงค์ค ำลือ   6 ด.ต.สุขสวัสดิ์                 สำยสุวรรณ                 
3 ด.ต.เอนก  เชื้อเมืองพำน   7 ด.ต.วุฒิพงษ ์ รำชตัน  
4 ด.ต.โชติวัฒน ์ สระทองช่วง   

ท่ีประชุม รับทรำบ 
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3.2 รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าป ี2564 ของสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดล าปาง จ ากัด 
นางดวงใจฯ ได้น ำเรียนที่ประชุมใหญ่สำมัญทรำบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ประจ ำปี 2564 ของสหกรณ์ออม
ทรัพย์ต ำรวจภูธรจังหวัดล ำปำง จ ำกัด โดยคณะกรรมกำรด ำเนินกำร ชุดที่ 43 ได้พิจำรณำด ำเนินกำร จึงน ำเรียนมำ
ให้ที่ประชุมใหญ่สำมัญทรำบ ดังต่อไปนี้ 

 

ประเภท ยกมาต้นปี เพิ่มขึ้น ลดลง คงเหลือสิ้นปี 
ทุนรักษำระดับอัตรำเงินปันผล 1,503,592.60 30,000.00 - 1,533,592.60 
ทุนสำธำรณประโยชน์ 11,091.70 1,000,000.00 892,799.00 118,292.70 
ทุนเพื่อจัดต้ังส ำนักงำนฯ 1,514,289.00 230,000.00 - 1,744,289.00 
ทุนส่งเสริมกำรศึกษำบุตรสมำชิก 102,674.60 1,049,523.80 1,022,000.00 130,198.40 
ทุนเพื่อให้กำรศึกษำอบรม  515,557.91 - 10,424.00 505,133.91 
ทุนเพื่อสงเครำะห์เกี่ยวกับกำรศพสมำชิก 716,300.00 50,000.00 251,500.00 514,800.00 
ทุนสวัสดิกำรเพื่อสมำชิก 844,570.00 104,200.00 693,000.00 255,770.00 

รวม 5,208,075.81 2,463,723.80 2,869,723.00 4,802,076.61 

 

ล าดับ รายการ ปี 2564 ปี 2563 เพิ่ม/ลด 
คิดเป็น
ร้อยละ 

1 สมำชิกสำมัญ 2,062 2,066 (4) (0.19) 
2 สมำชิกสมทบ 158 150 8 5.33 
3 สินทรัพย์รวม 3,200,995,859.94 3,191,035,000.47 9,960,859.47 0.31 
4 ทุนเรือนหุ้น 1,563,706,000.00 1,500,126,380.00 63,579,620.00 4.24 
5 เงินรับฝำก จำก สมำชิก 714,009,891.86 625,646,429.29 88,363,462.57 14.12 
6 เงินรับฝำก จำก สหกรณ์อ่ืน 57,216,351.86 53,479,240.32 3,737,111.54 6.99 
7 เงินรับฝำก จำก กองทุนพชพ. 2,368,425.71 3,021,700.68 (653,274.97) (21.62) 
8 เงินลงทุน 508,000.00 508,000.00 - - 
9 เงินให้สมำชิกกู้ 3,139,649,355.24 3,140,674,180.24 (1,024,825.00) (0.03) 

10 ดอกเบี้ยรับเงินให้สมำชิกกู้ 238,384,487.00 230,358,260.00 8,026,227.00 3.48 
11 ดอกเบี้ยลูกหนี้ระหว่ำงด ำเนินคดี 288,568.00 300,605.00 (12,037.00) (4.00) 
12 เงินกู้ยืมระยะสั้น (ตั๋วสัญญำใช้เงิน) 480,000,000.00 655,000,000.00 (175,000,000.00) (26.72) 
13 รำยได้ 238,833,624.80 230,792,251.26 8,041,373.54 3.48 
14 ค่ำใช้จ่ำย 53,108,460.21 57,642,877.75 (4,534,417.54) (7.87) 
15 ก ำไรสุทธิ 185,725,164.59 173,149,373.51 12,575,791.08 7.26 
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1. ด้านการบริหารงานทั่วไป 

1.1. ด้านทุนด าเนินงาน 

ทุนด ำเนินงำนของสหกรณ์เป็นองค์ประกอบส ำคัญอย่ำงยิ่งในกำรด ำเนินงำนของสหกรณ์ 
ออมทรัพย์ต ำรวจภูธรจังหวัดล ำปำง จ ำกัด มีที่มำของทุนด ำเนินงำน ดังนี้ 

1.1.1. สินทรัพย์รวม(บาท)  

 
1.1.2. ทุนเรือนหุ้น (บาท)  

ยกมาต้นปี เพิ่มหุ้นระหว่างปี ถอนหุ้นระหว่างปี คงเหลือสิ้นปี 
1,500,126,380.00 79,412,050.00 15,832,430.00 1,563,706,000.00 

 

1.2. ด้านการให้บริการเงินรับฝากจากสมาชิก  กองทุนพชพ.  และสหกรณ์อื่น 
1.2.1. เงินรับฝากจากสมาชิก(บาท) 

 
1.2.2. เงินรับฝากออมทรัพย์จากกองทุนพชพ.(บาท) (อัตรำดอกเบี้ย 3.00 ต่อปี) 
ยกมาต้นปี ฝากระหว่างปี ถอนระหว่างปี คงเหลือสิ้นปี 

3,021,700.68 43,520,325.78 44,173,600.75 2,368,425.71 
 

1.2.3. เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษจากสหกรณ์อื่น(บาท) (อัตรำดอกเบี้ย 2.80 ต่อปี) 
ยกมาต้นปี ฝากระหว่างปี ถอนระหว่างปี คงเหลือสิ้นปี 

53,479,240.32 3,737,111.54 - 57,216,351.86 
 
 
 
 

ยกมาต้นปี เพิ่มขึ้นระหว่างปี ลดลงระหว่างปี คงเหลือสิ้นปี 
3,191,035,000.47 2,458,977,903.75 2,449,017,044.28 3,200,995,859.94 

ประเภท 
อัตรา

ดอกเบี้ย/ปี 
ยกมาต้นปี ฝากระหว่างปี ถอนระหว่างปี คงเหลือสิ้นปี 

ออมทรัพย์ 3.00 3,439,535.28 48,365,011.42 48,643,562.53 3,160,984.17 
ออมทรัพย์พิเศษ 4.00 314,448,771.42 117,527,608.91 53,830,423.36 378,145,956.97 
ออมทรัพย์ สมทบ  2.25 2,302,110.70 54,066.13 - 2,356,176.83 
ออมทรัพย์พิเศษ สมทบ  3.25 305,456,011.89 29,331,614.98 4,440,852.98 330,346,773.89 
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1.3. ด้านการให้บริการเงินกู้แก่สมาชิก 

 
2. ผลการด าเนินงานของสหกรณ์ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา 
 

เปรียบเทียบท่ีมาของรายได้ในรอบ 5 ปีท่ีผ่านมาตามตาราง ดังนี้ 

                                    ปี 
ท่ีมาของรายได้ 

2560 2561 2562 2563 2564 

ดอกเบี้ยรับจำกเงินให้
สมำชิกกู ้

240,373,075.00 241,080,991.00 236,849,786.00 230,358,260.00 238,673,055.00 

รำยได้จำกกำรลงทุน 19,761.00 16,424.50 16,453.50 16,403.54 16,480.75 
รำยได้อื่นๆ 234,909.29 215,853.58 456,225.39 417,587.72 144,089.05 
รวมรายได้ 240,627,745.29 241,313,269.08 237,150,587.89 230,792,251.26 238,833,624.80 

 
 
 
 

ประเภท 
อัตรา

ดอกเบี้ย/
ปี 

ยกมาต้นปี เงินกู้เพิ่ม ช าระหนี ้ คงเหลือสิ้นปี 

1. เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 7.75 530,935.00 2,140,500.00 1,894,491.00 776,944.00 
2. เงินกู้สำมัญ 7.75 2,834,791,078.24 318,251,329.34 381,994,748.34 2,771,047,659.24 
3. เงินกู้พิเศษ      
     3.1 เงินกู้โครงกำรเพื่อ
กำรศึกษำ 

- 2,960,766.00 4,531,306.00 4,294,298.00 3,197,774.00 

     3.2 เงินกู้โครงกำร
สวัสดิกำรฯ 

7.75 2,966,156.00 1,210,150.00 1,813,035.00 2,363,271.00 

     3.3 เงินกู้โครงกำรเพื่อกำร
ลงทุนประกอบอำชีพเสริม 

7.75 182,247,426.00 128,072,800.00 129,563,985.00 180,756,241.00 

     3.4 เงินกู้โครงกำรเพื่อไถ่
ถอนหน้ีสิน 

7.75 731,996.00 1,150,000.00 85,189.00 1,796,807.00 

     3.5 เงินกู้โครงกำรช่วยเหลือ
ค่ำครองชีพของสมำชิก 

4.50 116,445,823.00 74,527,996.00 11,263,160.00 179,710,659.00 

4. ลูกหนี้ระหว่ำงด ำเนินคดี - 2,896,349.20 - 6,059.34 2,890,289.86 
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เปรียบเทียบรายได้ ค่าใช้จ่าย และก าไรสุทธิในรอบ 5 ปีท่ีผ่านมาตามตาราง ดังนี้ 

                                    ปี 
รายการ 

2560 2561 2562 2563 2564 

รำยได้ 240,627,745.29 241,313,269.08 237,150,587.89 230,792,251.26 238,833,624.80 
ค่ำใช้จ่ำย 66,520,280.25 65,433,410.95 62,186,571.24 57,642,877.75 53,108,460.21 
ก าไรสุทธิ 174,107,465.04 175,879,858.13 174,964,016.65 173,149,373.51 185,725,164.59 

 
3. ด้านสวัสดิการ 

3.1 ทุนสาธารณประโยชน์  
ปี 2562 คงเหลือ 11,091.70 บาท  และได้รับการจัดสรรจากก าไรสุทธิประจ าปี 2563จ านวน 1,000,000 

บาทรวมเป็นเงินจ านวน 1,011,091.70 และสนับสนุนหน่วยงานต่างๆ ตามรายการดังต่อไปนี้ 

ล าดับ รายการ 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
1 ต ำรวจภูธรจังหวัดล ำปำง ขอรับกำรสนับสนุนกำรจัดกิจกรรมในวันต ำรวจประจ ำปี 2563 11,000 
2 หน่วยงำนในสังกัดต ำรวจภูธรจังหวัดล ำปำง ขอรับกำรสนับสนุนค่ำเช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำรเพื่อ

บริกำรให้กับสมำชิกสหกรณ์ฯ 
42,000 

3 ต ำรวจภูธรจังหวัดล ำปำง ขอรับกำรสนับสนุนกำรปรับปรุงห้องประชุมที่ 2 (ปรับปรุงแสงสว่ำง
ภำยในห้อง) 

4,800 

4 ต ำรวจภูธรจังหวัดล ำปำง ขอรับกำรสนับสนุนกำรพัฒนำระบบ VDO Conference ห้องประชุมที่ 
1 และ 2ให้มีประสิทธิภำพ 

55,950 

5 ต ำรวจภูธรจังหวัดล ำปำง ขอรับกำรสนับสนุนภำรกิจของกองบัญชำกำรต ำรวจนครบำล 
ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติเพื่อเป็นสวัสดิกำรกองกลำงให้กับก ำลังพลกองร้อยควบคุมฝูงชน 
จ ำนวน 5 กองร้อย รวมก ำลังพล 803 นำย 

20,000 

6 ต ำรวจภูธรจังหวัดล ำปำง ขอรับกำรสนับสนุนกำรน ำก ำลังกองร้อยควบคุมฝูงชนไปปฏิบัติ
หน้ำที่ ภำรกิจคร้ังละ 10,000 บำท (สวัสดิกำรกองกลำง) มีรำยละเอียดดังน้ี 
          - วันที่ 24 พ.ย. – 4 ธ.ค. 2563 จัดก ำลังกองร้อยควบคุมฝูงชนจ ำนวน 1 กองร้อยจ ำนวน 10,000 บำท  
          - วันที่ 14 - 24 ธ.ค. 2563จัดก ำลังกองร้อยควบคุมฝูงชนจ ำนวน 1 กองร้อยจ ำนวน 10,000 บำท  
          - วันที่ 18 - 21ก.พ. 2564 จัดก ำลังกองร้อยควบคุมฝูงชนจ ำนวน 1 กองร้อยจ ำนวน 10,000 บำท  
          - วันที่ 5-7 มี.ค. 2564จัดก ำลังกองร้อยควบคุมฝูงชนจ ำนวน 1 กองร้อยจ ำนวน 10,000 บำท 

40,000 

7 ชมรมแม่บ้ำนต ำรวจภูธรจังหวัดล ำปำง ขอรับกำรสนับสนุนกำรออกงำนกำชำดประจ ำปี 2563เพื่อ
จัดซื้อของรำงวัลและสลำกกำชำด 

22,664 

8 ต ำรวจภูธรจังหวัดล ำปำง ขอรับกำรสนับสนุนให้หน่วยงำนในสังกัด ร่วมบริจำคเงินเพื่อใช้ใน
กำรจัดงำนกำชำด ประจ ำปี 2563 

30,000 
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พล.ต.ต     พ.ต.อ. 

ล าดับ รายการ 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
9 ต ำรวจภูธรจังหวัดล ำปำง ขอรับกำรสนับสนุนเพื่อจัดซื้อของเยี่ยมจุดตรวจและค่ำอำหำรแก่

เจ้ำหน้ำที่ประจ ำศูนย์อ ำนวยกำรป้องกันในช่วงเทศกำลปีใหม่ พ.ศ.2564 
70,000 

10 ต ำรวจภูธรจังหวัดล ำปำง ขอรับกำรสนับสนุนกำรจัดท ำโครงกำรเพื่อจัดหำอุปกรณ์เทคโนโลยี
สำรสนเทศรองรับกำรให้บริกำรประชำชน 

75,000 

11 ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดล ำปำงขอรับกำรสนับสนุนกำรจัดกิจกรรมเนื่องในวันสหกรณ์
แห่งชำติประจ ำปี 2564 

2,000 

12 ต ำรวจภูธรจังหวัดล ำปำง ขอรับกำรสนับสนุนกำรฝึกทบทวนกองร้อยควบคุมฝูงชนเพื่อเป็น
ค่ำอำหำรและค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกทบทวน จ ำนวน 365 นำย 

49,675 

13 
ต ำรวจภูธรจังหวัดล ำปำง ขอรับกำรสนับสนุนกำรจดัท ำโครงกำรฝึกอบรมใช้อุปกรณ์ช็อตไฟฟ้ำ 
(Taser) ให้กับหน่วยงำนในสังกัดต ำรวจภูธรจังหวัดล ำปำง 

6,380 

14 ต ำรวจภูธรจังหวัดล ำปำง ขอรับกำรสนับสนุนกำรจัดซื้อของเยี่ยมจุดตรวจ 30 จุดๆ ละ 2,000 
บำท และค่ำอำหำรจ ำนวน 9 วันๆ ละ 2 มื้อ แก่เจ้ำหน้ำที่ประจ ำศูนย์อ ำนวยกำรป้องกันและลด
อุบัติเหตุทำงถนนในช่วงเทศกำลสงกรำนต์ พ.ศ.2564 

70,000 

15 ต ำรวจภูธรจังหวัดล ำปำง ขอรับกำรสนับสนุนเพื่อในกำรจัดกิจกรรมเนื่องในโอกำสต่ำง ดังนี้ 
          - จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคลวันที่      
4 พ.ค. 2564  
          - จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ 
พระบรมรำชินีวันที ่3 มิ.ย. 2564 
          -จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว เนื่องในโอกำสเฉลิมพระ
ชนมพรรษำวันที่ 28 ก.ค. 2564  
          - จัดซื้อวัสดุส ำนักงำนสนับสนุนให้กับข้ำรำชกำรต ำรวจฝ่ำยอ ำนวยกำร ต ำรวจภูธร
จังหวัดล ำปำง 

 
5,472 

 
5,000 

 
5,000 

 
24,528 

16 ร่วมเป็นเจ้ำภำพสวดอภิธรรมศพมำรดำของคุณอรุณศรี  กัณหำบัว ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริม
สหกรณ ์

5,500 

17 
ต ำรวจภูธรจังหวัดล ำปำง ขอรับกำรสนับสนุนกำรพัฒนำระบบ VDO Conference ห้องประชุม
ให้มีประสิทธิภำพเพื่อรองรับกำรประชุมทำงไกลผ่ำนภำพ (VDO Conference) 

30,330 

18 ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดล ำปำงเชิญร่วมอนุโมทนำถวำยผ้ำพระกฐินพระรำชทำนของกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ประจ ำปี 2564 

2,000 

19 ต ำรวจภูธรจังหวัดล ำปำง ขอรับกำรสนับสนุนจัดโครงกำรอบรมกำรใช้เคร่ืองวิทยุคมนำคมแบบ
สังเครำะห์ควำมถี่ (SYNTHESIZER) ให้กับข้ำรำชกำรต ำรวจในสังกัดต ำรวจภูธรจังหวัดล ำปำง 
 

12,000 
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พล.ต.ต     พ.ต.อ. 

ล าดับ รายการ 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
20 ต ำรวจภูธรจังหวัดล ำปำง ขอรับกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรจัดงำนมุทิตำจิตให้แก่

ข้ำรำชกำรต ำรวจที่เกษียณอำยุรำชกำรและลำออกจำกรำชกำร จ ำนวน 101 คน ประจ ำปี 2564 
151,500 

21 กองทุนสวัสดิกำรส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ขอรับกำรสนับสนุนเพื่อช่วยเหลือข้ำรำชกำรต ำรวจ
ที่ได้รับบำดเจ็บ ทุพพลภำพ และเสียชีวิตจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่  

100,000 

22 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เชิญร่วมอนุโมทนำกำรถวำยผ้ำพระกฐินพระรำชทำนของกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์ประจ ำปี 2564 

2,000 

23 กลุ่มชมรมข้ำรำชกำรบ ำนำญ ขอรับกำรสนับสนุนเพื่อกำรประชุมเลือกผู้แทนสมำชิกสหกรณ์ใน
กำรประชุมใหญ่สำมัญประจ ำปี 2564 

50,000 

รวมเป็นเงินจ านวน 892,799 
 
 

3.2 ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก 
ปี 2562  คงเหลือ 102,674.60 บาท ได้รับการจัดสรรจากก าไรสุทธิประจ าปี 2563 จ านวน  1,000,000 

บาท และรับคืนทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกประจ าปี 2563 จ านวน 13,492 บาท และมีดอกเบี้ยรับเงินฝาก
ประจ าชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ านวน 36,031.80 บาทรวมเป็นเงินจ านวน 1,152,198.40 และ
สนับสนุนตามรายการดังต่อไปนี้ 

ตารางการจัดสรรทุนสวัสดิการการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจ าปี 2564 

ล าดับ สังกัด ปี 2563 ปี 2564 

1 จ่ำยทุนฯ ส ำหรับปีงบประมำณ 2562 244,500 - 
2 สภ.เมืองล ำปำง 113,000 

 
140,000 

3 สภ.แจ้ห่ม 57,500 
 

60,000 
4 สภ.เกำะคำ 58,500 

 
62,000 

5 ภ.จว.ล ำปำง 112,000 102,000 
6 สภ.แม่ทะ 43,500 

 
38,000 

7 สภ.ห้ำงฉัตร 54,500 
 

52,000 
8 สภ.งำว 36,500 

 
36,000 

9 สภ.เถิน 36,000 
 

42,000 
10 สภ.แม่พริก 43,000 

 
42,000 

11 สภ.แม่เมำะ 22,500 
 

16,000 
12 สภ.เขลำงค์นคร 34,000 

 
34,000 

13 สภ.สบปรำบ 21,500 
 

8,000 
14 สภ.วังเหนือ 40,500 

 
38,000 

15 สภ.เสริมงำม 26,000 
 

22,000 
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พล.ต.ต     พ.ต.อ. 

ล าดับ สังกัด ปี 2563 ปี 2564 
16 ศพฐ.5 28,000 

 
28,000 

17 สภ.ทุ่งฝำย 17,500 
 

22,000 
18 สภ.บ้ำนเสด็จ 18,000 

 
18,000 

19 สภ.บ้ำนเอ้ือม 31,500 
 

28,000 
20 สภ.เวียงมอก 12,000 

 
14,000 

21 สภ.เมืองปำน 17,500 
 

20,000 
22 สภ.เมืองยำว 20,000 

 
20,000 

23 สภ.แจ้ซ้อน 6,000 
 

6,000 
24 สภ.ร่องเคำะ 6,000 

 
4,000 

25 ต่ำงจังหวัด 108,500 
 

106,000 
26 ข้ำรำชกำรบ ำนำญ 66,000 

 
64,000 

27 สหกรณ์ 5,000 
 

6,000 
รวม 1,279,500 1,028,000 

 
รายชื่อผู้ขอรับทุนการศึกษาประจ าปี 2564 

จ านวน 514 รายทุนละ 2,000 บาท   ทุกระดับชั้น เป็นเงินจ านวน 1,028,000 บาท 

ล าดับที ่ บุตร สมาชิก 
1 ด.ญ.ณหทัย รัตนกิจธรรม พ.ต.อ.หำญชัย รัตนกิจธรรม 
2 ด.ญ.วรันธร สำยอุด พ.ต.ท.นคร สำยอุด 
3 ด.ช.กรวิทย์ สระทองช่วง ด.ต.โชติวัฒน์ สระทองช่วง 
4 ด.ญ.ภณิตำ สิงห์คำร พ.ต.ท.อนุสรณ์ สิงห์คำร 
5 ด.ช.นนทิวรรธน์ จันทะวงษ์ ด.ต.อุดมสิน จันทะวงษ์ 
6 ด.ช.วิเชียรรัตน์ ดอกแก้ว ด.ต.วิเชียร ดอกแก้ว 
7 ด.ช.เชษฐ์ดนัย เชื้อเมืองพำน ด.ต.เ อนก เชื้อเมืองพำน 
8 ด.ญ.ภิญญดำ ธิพันธ์ ด.ต.ณัฐฑี ธิพันธ์ 
9 ด.ช.สุภเวช สุดวรรค์ ด.ต.คมกริช สุดวรรค์ 

10 ด.ญ.รุจิรำ เทพรักษำฤำชัย ด.ต.รังสิต เทพรักษำฤำชัย 
11 ด.ช.นิติพล บุญทำหมั้น ร.ต.ต.เฉลิมพล บุญทำหมั้น 
12 ด.ญ.ปลิดำ ธัญญนิพัทธ์ ร.ต.อ.หญิงชนิตำ ธัญญนิพัทธ์ 
13 ด.ช.ยศวรรชน์ ชินเทพ พ.ต.ท.อรุณ ชินเทพ 
14 ด.ช.ณฐน อุตะมะ พ.ต.ท.เ อนก อุตะมะ 
15 ด.ญ.ปภำวรินทร์ ใจอ้ำย ด.ต.ประจักษ์ ใจอ้ำย 
16 ด.ช.สรวิชญ์ สอนทิพย์ ด.ต.ดนุพัฒน์ สอนทิพย์ 
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พล.ต.ต     พ.ต.อ. 

ล าดับที ่ บุตร สมาชิก 
17 ด.ญ.พำขวัญ สมอินอ้อย ร.ต.ต.พิสุทธิ์ธรรม สมอินอ้อย 
18 ด.ช.จำรุวัฒน์ บุญชู ด.ต.จ ำนง บุญชู 
19 ด.ญ.กีรัติยำ มุติมรรคำ ร.ต.อ.บรรดิษย์ มุติมรรคำ 
20 ด.ญ.นพธีรำ สิงห์ขร พ.ต.ท.หญิงสุพัตรำ สิงห์ขร 
21 ด.ญ.รวิสรำ ทำทูน ด.ต.ปิยะ ทำทูน 
22 ด.ญ.ปภำวี เครือวงศ์ พ.ต.ต.ภัณฑำรักษ์ เครือวงศ์ 
23 ด.ช.อันดำห์มัน องค์สรณะคม ร.ต.ท.หญิงภคมน องค์สรณะคม 
24 ด.ช.พงษ์ศิริ รำชตัน ด.ต.วุฒิพงษ์ รำชตัน 
25 ด.ญ.ฐิติวรดำ เมืองแก้ว ด.ต.นฤพนธ์ เมืองแก้ว 
26 ด.ช.ชุติเดช อินทะสืบ ร.ต.อ.ติณณ์ สุมงคล 
27 น.ส.ธนพร นันตำสืบ พ.ต.ต.เสกสิทธิ์ นันตำสืบ 
28 นำยกรินทร์ มณีอินทร์ พ.ต.ท.หญิงปำริชำติ เพลิดเพลิน 
29 น.ส.พรนภัทร์ ขันค ำนันต๊ะ ด.ต.พรวิชัย ขันค ำนันต๊ะ 
30 น.ส.กำนต์พิชชำ ภุชทรำค ำ ด.ต.สุริยำ ภุชทรำค ำ 
31 น.ส.จรณินท์ วงค์ค ำลือ ด.ต.พล วงค์ค ำลือ 
32 นำยนิติภูมิ วิเชียร พ.ต.ท.ศุภกฤต วิเชียร 
33 นำยเศรษฐพงศ์ คำสมบัติ ด.ต.วัฒนำ คำสมบัติ 
34 นำยธนวัฒน์ พริ้งเพลิด ร.ต.อ.วิทวัฒน์ พริ้งเพลิด 
35 นำยภูมิภิวัตน์ ศรีพรหม ร.ต.อ.หญิงนิชรำ ศรีพรหม 
36 นำยวัชรำวุฒิ ค ำขุม ร.ต.ต.วันไชย ค ำขุม 
37 นรต.กันตพงศ์ กุลโล ร.ต.อ.อนุพงศ์ กุลโล 
38 น.ส.ณยฎำ ก ำปั่น ด.ต.อนน ก ำปั่น 
39 น.ส.สุภำนัน ศรีค ำวัง พ.ต.ท.ทระนง ศรีค ำวัง 
40 นรต.ณัฐดนัย ศรีค ำสุข ร.ต.ท.หญิงอมรรัตน์ ศรีค ำสุข 
41 น.ส.หทัยทิพย์ ทะริยะ ด.ต.สมศักดิ์ ทะริยะ 
42 น.ส.พีรดำ ค ำภีรพันธ์ ด.ต.หญิงศรีฟ้ำ ค ำภีรพันธ์ 
43 น.ส.ศศิกำนต์ อกตัน ด.ต.หญิงเครือวัลย์ อกตัน 
44 น.ส.ภูษณิศำ อิสสระชัย ด.ต.อนิรุท อิสสระชัย 
45 นำยรัชพล เทพจันทร์ ด.ต.ผจญ เทพจันทร์ 
46 นำยสุภกฤษฎ ์ เชื้อแก้ว ด.ต.บรรพต เชื้อแก้ว 
47 นำยนิติพงศ์ ฉำยำ ร.ต.อ.ประหยัด ฉำยำ 
48 น.ส.ธัญลักษณ์ วังตำ ร.ต.อ.คันธวัฒน์ วังตำ 



20 

พล.ต.ต     พ.ต.อ. 

 

ล าดับที ่ บุตร สมาชิก 
49 นำยปิยะพจน์ สีสิงห์ ด.ต.ศรีรูป สีสิงห์ 
50 น.ส.อำรดำ อภิชัย พ.ต.ท.อิสระพงศ์ อภิชัย 
51 นำยนรวัฒน์ ติยะธะ ร.ต.อ.เอกรำช ติยะธะ 
52 น.ส.ชนิดำภำ ยำท้วม ร.ต.อ.สุรินทร์ ยำท้วม 
53 ด.ญ.ขวัญหทัย จันทร์ปัญญำ ร.ต.อ.ถำวร จันทร์ปัญญำ 
54 ด.ช.กีรติร์ วรรณรักษ์ ร.ต.อ.ไมตรี วรรณรักษ์ 
55 ด.ช.ฐำนภัทร สุธำพันธ ์ ด.ต.ธณบูลย์ สุธำพันธ ์
56 ด.ญ.วรรนิภำ เต็มแบบ ร.ต.อ.สุรศักดิ์ เต็มแบบ 
57 ด.ช.พศวัต มูลทะสิน ด.ต.ไพฑูรย์ มูลทะสิน 
58 ด.ญ.นันท์ชพร ริยะสำร ร.ต.ท.เสรี ริยะสำร 
59 ด.ญ.แพรพระยำ หมื่นสันธิ ร.ต.ท.ศรัณย์ หมื่นสันธิ 
60 ด.ช.นพณัฐ ใจหำญ ด.ต.ชูศักดิ์ ใจหำญ 
61 นำยภำนุวิชญ์ ทำทอง ร.ต.อ.เทิดศักดิ์ ทำทอง 
62 น.ส.อุทัยกำนต์ ไชยศร ี ร.ต.อ.อุทัย ไชยศร ี
63 น.ส.แพรดำว มีเมล์ ร.ต.ท.มนัส มีเมล์ 
64 น.ส.พรไพลิน เทียมเย็น ร.ต.อ.ไพศำล เทียมเย็น 
65 น.ส.ปำนเลขำ แสงแก่ ด.ต.สุวิทย์ แสงแก่ 
66 นำยชัยภัทร โสภำแปง ร.ต.ท.จ ำเนียร โสภำแปง 
67 น.ส.ฐิติญำ ยะจินะ ร.ต.อ.นริศ ยะจินะ 
68 นำยรัฐศำสตร์ อินทร์อยู่ ร.ต.อ.พิภพ อินทร์อยู่ 
69 น.ส.พัทธวรรณ เขตแดน ร.ต.อ.ฤทธิ์ เขตแดน 
70 นำยปิยะพล พุทธิมำ ร.ต.อ.วัชรินทร์ พุทธิมำ 
71 น.ส.สุภภำว ี ฟูท ำ ร.ต.ท.ประดิษฐ์ ฟูท ำ 
72 นำยอธิปัญญำ สำยเปียง ร.ต.อ.สุวัตร์ สำยเปียง 
73 นำยชูพงษ์ ปองดอง ร.ต.อ.บุญชู ปองดอง 
74 น.ส.ณัฐธิดำ ใจมวน ร.ต.อ.ณัฐพนธ์ ใจมวน 
75 น.ส.นภสร บุญประเสริฐ ร.ต.อ.สุทิน บุญประเสริฐ 
76 นำยประชำ ทบลง ร.ต.อ.สุรศักดิ์ ทบลง 
77 นำยนนทวิทย์ วงศ์ประเสริฐ ด.ต.ณรงค์ วงศ์ประเสริฐ 
78 น.ส.ธันวำพร ใจแข็ง ร.ต.ท.ฐิตินันท์ ใจแข็ง 
79 น.ส.ปำณิศำ กันทวัง ร.ต.อ.สุรินทร์ กันทวัง 
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ล าดับที ่ บุตร สมาชิก 
80 น.ส.เบญจมำภรณ์ อุ่นผูก ร.ต.อ.สิงห์ค ำ อุ่นผูก 
81 น.ส.ภำมินี วงศ์โท๊ะ ร.ต.อ.ประภำส วงศ์โท๊ะ 
82 น.ส.ปรีพำพร จ ำปำ ร.ต.ต.ประหยัด จ ำปำ 
83 นำยธนพงศ์ เกตุเทศ พ.ต.ท.สมควร เกตุเทศ 
84  น.ส.กัญญำณัฐ ฉลำดกำร ร.ต.อ.สิริวิชญ์ ฉลำดกำร 
85 ด.ญ.นภกรณ์ สวนคร้ำมดี น.ส.เจนจิรำ ง้ำวกำเขียว 
86 ด.ช.ฐำกูร ธรรมลังกำ นำงดวงใจ ธรรมลังกำ 
87 ด.ญ.อภิสรำ จินพัฒนนันท์ นำงรัชดำวัลย์ จินพัฒนนันท์ 
88 ด.ช.ณัฐพัฒน์ ตำเมืองมูล ส.ต.ต.หญิงพลอยไพลิน ตำเมืองมูล 
89 ด.ญ.ลภัสรดำ ขันทะวงศ์ ร.ต.อ.กิตตินันท์ ขันทะวงศ์ 
90 ด.ช.ศรรกฏิยพงศ์ ขัดสีใส ร.ต.อ.สุรพงษ์ ขัดสีใส 
91 ด.ช.พิชญภูมิ ประสำนสุข ส.ต.อ.หญิง พัชรินทร์ ประสำนสุข 
92 ด.ช.ธนกฤต มำปลูก ด.ต.หญิงรัตติกร มำปลูก 
93 ด.ช.ปภังกร ขัดปัญญำ ด.ต.วรจักร ขัดปัญญำ 
94 ด.ญ.รติมำ ชมภูเทพำ ด.ต.เชษพงศ์ ชมภูเทพำ 
95 ด.ญ.วรัชยำ สกุลไทย ด.ต.สมบูญ สกุลไทย 
96 ด.ช.ภัมรฐติิ ใหม่ชุมภู ด.ต.สุเพชร์ ใหม่ชุมภู 
97 ด.ช.ปรีดียำธร ผลด ี ด.ต.ประวิทย์ ผลด ี
98 ด.ช.ณัฐกิตติ์ สิทธ ิ ร.ต.อ.หญิง ผ่องศรี สิทธ ิ
99 ด.ช.พลกฤต เป็นมูลยิ่ง ร.ต.อ.หญิงสุดำทร เป็นมูลยิ่ง 
100 นำยอัครวินท์ วรรณำรักษ์ ร.ต.อ.ศรศักดิ์ วรรณำรักษ์ 
101 นำยสิทธิกร ธนำธรนิรันดร ร.ต.อ.สุธี ธนำธรนิรันดร 
102 น.ส.ณัฐชำ เสียงดี พ.ต.ท.หญิงอรวรรณ เสียงดี 
103 นำยนันทภพ ค ำป่ำแลว ร.ต.ต.มงคล ค ำป่ำแลว 
104 น.ส.อโรชำ เมืองยศ ด.ต.จำมร เมืองยศ 
105 นำยพฤทธิพร วงศ์เป็ง ร.ต.อ.พิเชฐ วงศ์เป็ง 
106 น.ส.เนตรชนก ตันไชย พ.ต.อ.เด่น ตันไชย 
107 ด.ญ.ปริยำกร อ๊อดผูก พ.ต.ต.อรรถพร อ๊อดผูก 
108 ด.ช.ปุณณวิช ปินตำเครือ ด.ต.เทวำ ปินตำเครือ 
109 ด.ช.ธีรุตม์ นันทกุล ด.ต.มงคล นันทกุล 
110 ด.ช.พีรดนย์ วำดอินทร์ ด.ต.สนอง วำดอินทร์ 
111 ด.ช.เผ่ำเพชร บุญทำหมั้น ด.ต.ศรำวุฒิ บุญทำหมั้น 
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ล าดับที ่ บุตร สมาชิก 
112 ด.ช.พงศ์ชยธร สำยวงศ์เปี้ย ร.ต.อ.หญิง ญำณิศำ รพีทัศนพงศ์ 
113 ด.ช.ธรำเทพ ไหมเครือแก้ว ด.ต.อดุลย์ ไหมเครือแก้ว 
114 ด.ช.ธัญธนิต ตุงคะเตชะ ด.ต.อมรศักดิ์ ตุงคะเตชะ 
115 ด.ญ.ภัณฑิรำ แก้วร่วมวงค์ ด.ต.ธัญญพงศ์ แก้วร่วมวงค์ 
116 ด.ญ.ศศิณี เขื่อนแก้ว ด.ต.ปุริม เขือ่นแก้ว 
117 น.ส.อำภำพิสฐ์ พงศ์พำสิน ร.ต.อ.รักษำ พงศ์พำสิน 
118 นำยธนกฤต อ้วนล่ ำ ร.ต.อ.นิธิศ อ้วนล่ ำ 
119 ด.ช.ปิยปรำชญ์ นำชัยด ี ร.ต.ท.เรวัฒน์ นำชัยด ี
120 ด.ญ.นภัสกรณ์ เครือสำร ด.ต.หัฏฐกรฆ์ เครือสำร 
121 ด.ญ.มนชนบ ศรีทอง ด.ต.วีรชิต ศรีทอง 
122 ด.ญ.ธัญวรัตน์ น้อยปำ ด.ต.อุเทน น้อยปำ 
123 ด.ช.เศรษฐพงศ์ ดวงแก้ว ด.ต.นันทพงษ์ ดวงแก้ว 
124 น.ส.ไอศิกำ ปิงยำ ด.ต.สุรศักดิ์ ปิงยำ 
125 น.ส.ภัททิยำ พิจอมบุตร พ.ต.ต.ภำค พิจอมบุตร 
126 นำยภำนุวิทย์ หำญเหรียญทอง ร.ต.อ.สมบัติ หำญเหรียญทอง 
127 น.ส.ณิธำดำ มำลำ ด.ต.อโนชำ มำลำ 
128 น.ส.ชุติกำญจน์ ฝั้นธรรมคร้ัง พ.ต.ท.เจริญ ฝั้นธรรมคร้ัง 
129 นำยคมกฤต กันทะวงศ์ ร.ต.อ.นิคม กันทะวงศ์ 
130 นำยกันตภณ อุตมำ ด.ต.นัทธวุธ อุตมำ 
131 น.ส.ณัฏฐ์ชนำกำนต์ มิ่งเชื้อ ด.ต.สุวสัน มิ่งเชื้อ 
132 นำยธนกฤต กิตติธรำสกุล ร.ต.ต.จ ำนงค์ กิตติธรำสุล 
133 น.ส.จีรนันท์ รัตนสุภำ ร.ต.ท.สมเกียรติ รัตนสุภำ 
134 น.ส.จณิสตำ สันธนประกริติ ร.ต.อ.คนอง สันธนประกริติ 
135 นำยรัฐศำสตร์ ธิรินทอง ด.ต.นเรศ ธิรินทอง 
136 น.ส.อุรัสยำ กองดิน ด.ต.อุทัย กองดิน 
137 นำยณพพงษ์ บุญช่วย ร.ต.ต.พงษ์มิตร บุญช่วย 
138 ด.ญ.ศิริประภัสร์ แลวฤทธิ ์ พ.ต.ท.วิสิทธิ แลวฤทธิ ์
139 ด.ช.ปรำชญ์ แววเสียง ร.ต.อ.สมชำย แววเสียง 
140 นำยปัญญำกร นิวันติ ด.ต.ธงชัย นิวันติ 
141 น.ส.ปำนระพี บ้ำนคุ้ม พ.ต.ท.ปิติพงศ์ บ้ำนคุ้ม 
142 นำยณัฐวัฒน์ สวยงำม ร.ต.ท.ประทำน สวยงำม 
143 นำยณัฐนภัส ค ำชมภู พ.ต.ท.ณัฐพจน์ ค ำชมภู 
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144 น.ส.ณัฐชิตำ ทองหล่อ ด.ต.ขรรค์ชัย ทองหล่อ 
145 น.ส.ปรำณปรียำ ยำน ุ ด.ต.เวียด ยำน ุ
146 น.ส.เพ็ญพิชญำ บุลพัชรธีรำนนท์ ร.ต.อ.สรำญชีพ โนนดำ 
147 น.ส.ธันย์ชนก ท ำว่อง ร.ต.อ.สิทธิโชค ท ำว่อง 
148 ด.ญ.อภิสรำ ศรีใจ ด.ต.อภิสิทธิ์ ศรีใจ 
149 ด.ญ.อภัสรำ ทองทุ่งโปร่ง ด.ต.อดิศร ทองทุ่งโปร่ง 
150 ด.ช.ศตคุณ เกตุศรี ร.ต.ต.ทศพล เกตุศรี 
151 น.ส.ชัญญำนุช ไกลถิ่น ร.ต.อ.ทนงศักดิ์ ไกลถิ่น 
152 น.ส.ชลธิชำ แสนชนะ ร.ต.อ.เสน่ห์ แสนชนะ 
153 นำยสุทธินันท ์ สุคนธพันธุ์ ร.ต.ท.พิเชษฐ์ สุคนธพันธุ์ 
154 นำยคมกฤช บุญมำค ำ ร.ต.ต.รักเกียรติ บุญมำค ำ 
155 น.ส.ภัคจีรำ แสนกำวี ด.ต.สง่ำ แสนกำวี 
156 ด.ช.ชนิตร์นันท์ เปียงชมภู ร.ต.อ.วัชรชน เปียงชมภู 
157 ด.ญ.เพ็ญพิชชำ ทะปะละ ด.ต.หญิงจิรำภรณ์ ทะปะละ 
158 ด.ช.ธนดล ปอรินทร์ ด.ต.ขวัญเงิน ปอรินทร์ 
159 ด.ช.ป้องชำติ ปะละปิ๊ก ด.ต.ประทวน ปะละปิ๊ก 
160 ด.ช.พีรวิชญ์ ใจมั่น ด.ต.สมพงษ์ ใจมั่น 
161 ด.ช.ณภัทร ชนะยำน ด.ต.ณรงค์ชัย ชนะยำน 
162 ด.ญ.นันท์นภัส สำยสุวรรณ ด.ต.ประสงค์ สำยสุวรรณ 
163 นำยสิรวิชญ์ พุ่มน้อย พ.ต.ท.พิเชษฐ พุ่มน้อย 
164 นำยภัทรวิชญ์ ภัทรวิชญำนนท์ ด.ต.ศุภวัฒน์ ภัทรวิชญำนนท์ 
165 นำยจิรภัทร เทพอินทร์ ร.ต.อ.เกษม เทพอินทร์ 
166 น.ส.สุภำพร สำยวงศ์ ร.ต.ต.สมบัติ สำยวงศ์ 
167 นำยศุภกฤฏ โตจุ้ย ร.ต.ต.จำรุรินทร์ โตจุ้ย 
168 นำยธนพล จินดำมณี ร.ต.ท.พีรพล จินดำมณี 
169 น.ส.ชนำภำ แปงใจ ร.ต.ท.จุฬำกร แปงใจ 
170 น.ส.นรำภรณ์ สุกทน ด.ต.ประพจน์ สุกทน 
171 น.ส.ภัทร์จิรำ ใจก้อน ร.ต.ต.จ ำนงค์ ใจก้อน 
172 น.ส.ปณิตำ เหลื่อมสีจันทร์ ร.ต.ท.หญิงรำตรี เหลื่อมสีจันทร์ 
173 นำยสิรวิชญ์ เขียวปิง ร.ต.ต.เกษม เขียวปิง 
174 นำยธิวำนล ใจสำร ร.ต.ต.พล ใจสำร 
175 ด.ญ.มณีวรรณ ปุ๊ดสำ ด.ต.สมพร ปุ๊ดสำ 
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176 ด.ช.ธนภัทร กำวิละมูล ร.ต.ต.ธนำวุฒิ กำวิละมูล 
177 ด.ญ.กุลรภัส ขวิญญำ ด.ต.อนุวัช ขวิญญำ 
178 ด.ช.นัธทวัฒน์ กันทะมำ ด.ต.นเรศ กันทะมำ 
179 ด.ช.พงศ์ภัค เขมำ ด.ต.วิทยำ เขมำ 
180 ด.ช.ชินกฤต มหำยศ ร.ต.ท.ชูชำติ มหำยศ 
181 น.ส.พิชชำพร สบำย ด.ต.สมบัติ สบำย 
182 น.ส.ขวัญชนก ด้วงทอง ด.ต.ชรินทร์ ด้วงทอง 
183 น.ส.พัณณิตำ ทิพพะหำ ด.ต.สมเกียรติ ทิพพะหำ 
184 ด.ช.รณสิฐ ยำมเที่ยง ร.ต.ต.สนอง ยำมเที่ยง 
185 นำยภำนุวิชญ์ บุญส่ง ร.ต.ต.มนตรี บุญส่ง 
186 นำยปรวิศร์ รำชสำวงศ์ ด.ต.จงกล รำชสำวงศ์ 
187 น.ส.ณัฐฐณิชำ สิทธ ิ ร.ต.อ.วรำกร สิทธ ิ
188 น.ส.วริศรำ ฝั้นเครือ ร.ต.ต.สมพร ฝั้นเครือ 
189 นำยณพำวุธ เชื้อค ำลือ ด.ต.สุพจน์ เชื้อค ำลือ 
190 นำยภูริณัฐ นันตำ ด.ต.สุทัศน์ นันตำ 
191 น.ส.ภัทริดำ วงค์ค ำ ร.ต.ต.ณรงค์ วงค์ค ำ 
192 น.ส.ภัทรวดี สิงห์ไฝแก้ว ร.ต.ต.วรำยุธ สิงห์ไฝแก้ว 
193 น.ส.สุรีย์พร จองมล ร.ต.ต.สุรพล จองมล 
194 น.ส.บุญญำรัตน์ วัฒนวำณิชย์ ร.ต.ต.พิทักษ์ วัฒนวำณิชย์ 
195 นำยจิตติภัทร์ ธิจริยำ ร.ต.อ.สมบูรณ์ ธิจริยำ 
196 ด.ช.ธนวัชร์ พลพำนิชย์ ด.ต.หญิงลอองทิพย์ พลพำนิชย์ 
197 ด.ญ.กุลณัฏฐ์ กำจ ู ด.ต.ไกรสิทธิ์ กำจ ู
198 ด.ญ.ทิตยำกร ใจค ำ ด.ต.คงศกร ใจค ำ 
199 ด.ช.ทฤษฎี อินทิยศ ด.ต.สมชำย อินทิยศ 
200 ด.ช.ทศพร หล้ำค ำลือ ด.ต.อำคม หล้ำค ำลือ 
201 ด.ญ.สุทธิดำ พลงำม ด.ต.ยุทธพงษ์ พลงำม 
202 ด.ช.ปฎิวัฒน์ แจ่มวิมล ด.ต.ธีรวุฒิ แจ่มวิมล 
203 ด.ช.ณัฐดนัย สมหมึก ด.ต.รัฐกิจ สมหมึก 
204 ด.ญ.ดำลิลญำ ใจมำ ร.ต.อ.ชัชวำลย์ ใจมำ 
205 น.ส.ศิรินันท์ แสนเมืองมูล ร.ต.ท.อ ำนวย แสนเมืองมูล 
206 น.ส.นงนภัส ฉัตรแก้ว ด.ต.สมชำย ฉัตรแก้ว 
207 น.ส.ณัฎฐกฤตำ มุงคุณค ำชำว ด.ต.เคน มุงคุณค ำชำว 
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พล.ต.ต     พ.ต.อ. 

ล าดับที ่ บุตร สมาชิก 
208 นำยวรวิช สุตำ ร.ต.อ.จรัญ สุตำ 
209 นำยพันธ์ศักดิ์ พงศ์พันธุ์ ร.ต.ต.พงษ์เทพ พงศ์พันธุ์ 
210 นำยเสฎฐวุฒิ แก้วสุริยะ พ.ต.ท.มนตรี แก้วสุริยะ 
211 น.ส.ชเนติกำ ตุทำนนท์ ด.ต.เสน่ห์ ตุทำนนท์ 
212 น.ส.พัชรธร ปลำสุวรรณ์ ร.ต.อ.สุธี ปลำสุวรรณ์ 
213 น.ส.พศิกำ เทศศรีเมือง ร.ต.อ.โยธิน เทศศรีเมือง 
214 ด.ญ.ริญญำภรณ์ คนอยู่ ด.ต.รณภณ คนอยู่ 
215 ด.ช.พิสิทธิ์ ขัดสี ด.ต.วิสิทธิ์ ขัดสี 
216 ด.ช.รัฐประชำ เสียงกว้ำง ด.ต.หญิงนนทรำ เสียงกว้ำง 
217 ด.ญ.ปรำณปรีญำ ขยัน ด.ต.วีรยุทธ ขยัน 
218 ด.ช.วชิระ ทำภักด ี ด.ต.ใหญ่ ทำภักด ี
219 ด.ญ.วิชญำพร อินญำวิเลิศ ด.ต.วิทยำ อินญำวิเลิศ 
220 ด.ช.เฉลิมเกียรติ บัวตอง ด.ต.เกียรติ บัวตอง 
221 น.ส.พรขัวญ ทำเกษม ร.ต.ต.สมพร ทำเกษม 
222 ด.ช.ณนก ตำค ำ ร.ต.อ.ปัญญำ ตำค ำ 
223 นำยสิริศักดิ์ อุทธโยธำ ด.ต.สุพร อุทธโยธำ 
224 น.ส.สิริยำกร ปงลังกำ ด.ต.สุทัศน์ ปงลังกำ 
225 นำยชัยภัทร พำนทอง ด.ต.บุญเชิด พำนทอง 
226 น.ส.กุลธีรำ สิริบัญญัติ ด.ต.ประจักษ์ สิริบัญญัติ 
227 น.ส.กชกร อินตำสำย ด.ต.สมศักดิ์ อินตำสำย 
228 นำยณัฐพล ขันค ำนันต๊ะ ร.ต.ท.นิพนธ์ ขันค ำนันต๊ะ 
229 น.ส.ปณิธิ ปินใจ ด.ต.อัครพล ปินใจ 
230 ด.ช.ปัณณวัฒน์ ปัญญำไว ด.ต.ศุภชัย ปัญญำไว 
231 น.ส.นภัสสนันท์ วงค์ครองศักดิ์ ด.ต.พเินตร์ วงค์ครองศักดิ์ 
232 น.ส.ธวัลรัตน์ นำค ำ ด.ต.สุรินทร์ นำค ำ 
233 ด.ญ.ณัฐปภัสร์ จีรเธียรกุล ด.ต.ชวินทร์วุฒิ จีรเธียรกุล 
234 ด.ญ.สรณ์สำสน์ พันธิรัตน์ ร.ต.ต.สุทัศน์ พันธิรัตน์ 
235 ด.ญ.วนัชพร กำปิมปำ ร.ต.อ.วรวิตร กำปิมปำ 
236 ด.ช.นนทกร บังเมฆ ด.ต.หญิงสุภำพร บังเมฆ 
237 ด.ช.ณภัทร แสนสุข ด.ต.สุรยุทธ แสนสุข 
238 ด.ช.ทิวำวัชร์ ง้ำวกำเขียว ร.ต.อ.สมศักดิ ์ ง้ำวกำเขียว 
239 ด.ญ.วรวลัญช์ จันมะโน ด.ต.สัจจะพงษ์ จันมะโน 
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พล.ต.ต     พ.ต.อ. 

ล าดับที ่ บุตร สมาชิก 
240 ด.ช.วีรำกร ตื้อยศ ร.ต.อ.บุญส่ง ตื้อยศ 
241 ด.ช.ศตำยุ ค ำใส ร.ต.ต.สมบัติ ค ำใส 
242 นำยวริทธิ์ ธิรินทอง ร.ต.ต.นิมิต ธิรินทอง 
243 น.ส.จิณัฐตำ ปันใจยะ ด.ต.ปรีชำ ปันใจยะ 
244 นำยกีรติพงษ์ บุญมำ ร.ต.ต.สมเกียรติ บุญมำ 
245 นำยฐนภัทร ต่ออินทร์ ด.ต.สมพงษ์ ต่ออินทร์ 
246 น.ส.พรรณวลัย ใจค ำ ร.ต.ท.อ ำนวย ใจค ำ 
247 นำยวีริศ ถนอมชำติ ร.ต.ต.วีรยุทธ ถนอมชำติ 
248 นำยทัพไท ฮำวบุญปั๋น ด.ต.ณรงค์ ฮำวบุญปั๋น 
249 น.ส.ศศิกำนต์ วงศ์ก่ ำ ด.ต.นนทวัชร์ วงศ์ก่ ำ 
250 น.ส.ปณิตำ วงศ์ชัย ร.ต.อ.เสน่ห์ วงศ์ชัย 
251 น.ส.สุพิชญำ จ ำปำทอง ร.ต.ต.สนธยำ จ ำปำทอง 
252 นำยจิตรภำณุ ตำเมืองมูล ด.ต.อุทำน ตำเมืองมูล 
253 น.ส.พรรณอร ฮำวบุญมี ร.ต.ท.สหพันธ์ ฮำวบุญมี 
254 น.ส.อัจฉริยำ อุปกำละ ร.ต.อ.รุ่งเรืองชัย อุปกำละ 
255 นำยประชำนำถ หมำยชอบ ด.ต.วินัง หมำยชอบ 
256 นำยรัฐกำนต์ วงศ์แก่นจันทร์ ด.ต.ณัฐชัย วงศ์แก่นจันทร์ 
257 นำยธนกฤช มุงเมือง ร.ต.ต.สมบูรณ์ มุงเมือง 
258 นำยกตัญญู ใจกันทำ ร.ต.อ.เกียง ใจกันทำ 
259 ด.ช.สุทธิกมล มลิวรรณ พ.ต.ต.สุทธิศักดิ์ มลิวรรณ 
260 ด.ช.ตรัย แต้มดื่ม ด.ต.จักริน แต้มดื่ม 
261 ด.ช.ชยำนันต์ เครือยศ ร.ต.ต.ณรงค์ เครือยศ 
262 ด.ช.จิรโชติ อกผำย ด.ต.นิกร อกผำย 
263 ด.ช.อรรครพงศ์ บุญมำประเสริฐ พ.ต.อ.สมพงษ์ บุญมำประเสริฐ 
264 ด.ช.พอเพียง มีมำนะ ด.ต.สุค ำ มีมำนะ 
265 ด.ช.คมกริช ม้วนอ่ ำ ร.ต.ต.พงษ์ศักดิ์ ม้วนอ่ ำ 
266 ด.ญ.ฐิติยำ อุตมีมั่ง ด.ต.ชรินทร์ อุตมีมั่ง 
267 ด.ญ.ภัณฑิรำ ปลุกเสก ด.ต.ภัทรำวุฒิ ปลุกเสก 
268 ด.ช.พิทักษ์ภณ รู้ดี ด.ต.โสภณ รู้ดี 
269 นำยชวิน เซมำ ด.ต.สมบัติ เซมำ 
270 ด.ช.วิชรวิทย์ กองตัน ร.ต.ต.ณรงค์ กองตัน 
271 น.ส.รุจำกมล สุรงครัตน์ ร.ต.ท.เอกพงษ์ สุรงครัตน์ 
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พล.ต.ต     พ.ต.อ. 

ล าดับที ่ บุตร สมาชิก 
272 น.ส.ธัญพิชชำ รุปงำม ด.ต.ธีรเดช รุปงำม 
273 น.ส.กัณฐิกำ คิดศรี ร.ต.อ.สมชำย คิดศรี 
274 น.ส.ปริยำพร ฟังอำรมณ์ ด.ต.วิเชียร ฟงัอำรมณ์ 
275 นำยจริภัทร ละมูล ด.ต.ณัฐวรรธณ์ ละมูล 
276 นำยธนภูม ิ ปลำยนำ นำยสมศักดิ ์ ปลำยนำ 
277 น.ส.บุรพร พันธ์กรกช ด.ต.ขจร พันธ์กรกช 
278 น.ส.ปภำพินท์ บุญเตี่ยม ด.ต.ประเสริฐ บุญเตี่ยม 
279 นำยรัฐเกตุ เกตุลอย ด.ต.ทรงพล เกตุลอย 
280 น.ส.รศิกำ จตุพรจรัส ร.ต.ต.สมเกียรติ จตุพรจรัส 
281 น.ส.นภสร แข็งแรง ด.ต.เสถียร แข็งแรง 
282 น.ส.ศิวปรียำ มีแก้ว ด.ต.ศิวฤทธิ์ มีแก้ว 
283 นำยเกียรติภูมิ กำฝำกทอง ด.ต.องอำจ กำฝำกทอง 
284 น.ส.สิรีธร จ ำเดิม ด.ต.สมจิตร จ ำเดิม 
285 น.ส.เขมมิกำ แก้วปินใจ ด.ต.เขมวิทย์ แก้วปินใจ 
286 นำยตรรกศำสตร์ สูตรเลข ร.ต.ต.นุวัต สูตรเลข 
287 นำยกันตพิชญ์ มีธรรม ร.ต.อ.อภิรักษ์ มีธรรม 
288 น.ส.พัชรนันท์ ธรรมใจกุล ด.ต.นรินทร์ ธรรมใจกุล 
289 ด.ญ.ฝันดี มะอุเทน ด.ต.พงศ์ภัค มะอุเทน 
290 ด.ญ.ธวัลหทัย เทพวงค์ ร.ต.ต.หญิงดวงเนตร เทพวงค์ 
291 ด.ช.วชิรวิชญ์ ปัจจำกุล ร.ต.อ.วิชัย ปัจจำกุล 
292 ด.ญ.กัญจน์ชนกชนม์ มัดตลัด ด.ต.ส ำเนียง มัดตลัด 
293 ด.ช.จิรภัทร แควสยอง ด.ต.เกียรติพัทธ์ แควสยอง 
294 ด.ญ.พิชชำภรณ์ บ่อค ำ พ.ต.ท.วีระชำติ บ่อค ำ 
295 ด.ญ.ปฐมำวดี โพธิ์ทอง ด.ต.ปิยะ โพธิ์ทอง 
296 ด.ญ.ศุภลักษณ์ ใจเข้ำชุม ด.ต.หญิงกรรณิกำร์ ใจเข้ำชุม 
297 ด.ช.อำยุทัย โนชัย พ.ต.ท.หญิงโสภำ โนชัย 
298 ด.ช.วรนิพิฐ ช ำนำญกำร ด.ต.วรเทพ ช ำนำญกำร 
299 ด.ช.ชยพัทธ์ ไชยอินตำ ด.ต.พิภพ ไชยอินตำ 
300 ด.ช.ณัชวิชญ์ มีธรรม ร.ต.อ.กันต์กวี มีธรรม 
301 นำยณัฐวัฒน์ เนตรค ำยวง ด.ต.หญิงปัญจรัตน์ เนตรค ำยวง 
302 นำยพัฐศพงษ์ ทิพย์วังเมฆ ด.ต.หญิงภัทธิชำ ทิพย์วังเมฆ 
303 น.ส.ชำลิสำ เมธำ ด.ต.หญิงดำรณี ช ำนำญกำร 
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พล.ต.ต     พ.ต.อ. 

ล าดับที ่ บุตร สมาชิก 
304 น.ส.ดลนภำ ปันตำ ร.ต.อ.นพดล ปันตำ 
305 นำยกิตติเดช เมฆรัตนชัย ร.ต.อ.เกรียงไกร เมฆรัตนชัย 
306 น.ส.พรรณอร ค ำยุ ร.ต.ต.บัญชำ ค ำยุ 
307 นำยศุภวิชญ์ อินนันชัย ร.ต.ท.คณำศักดิ์ อินนันชัย 
308 น.ส.จิตรกัญญำ จินะกำร ร.ต.ต.แฮน จินะกำร 
309 น.ส.ภัทรมน ไชยำนนท ์ ด.ต.ชนำวีร์ ไชยำนนท ์
310 น.ส.บัณฑิตำ วังนัยกูล ร.ต.อ.ไกรสิงห์ วังนัยกูล 
311 นำยนครินทร์ นำกลำง ด.ต.บุรินทร์ นำกลำง 
312 น.ส.โสภิตำ เทพวงค์ ร.ต.ท.เฉลิม เทพวงค์ 
313 นำยภูฟ้ำ นันทะ ด.ต.วรวุฒิ นันทะ 
314 น.ส.ญำนิศำ เครือประเสริฐ ร.ต.ท.ธุดงพล เครือประเสริฐ 
315 นำยพชร ปันสุรินทร์ ร.ต.ต.สถำพร ปันสุรินทร์ 
316 น.ส.ศุภำพิชญ์ ใจเข้ำชุม ด.ต.อดิศักดิ์ ใจเข้ำชุม 
317 นำยกษิดิศ วงค์ปินตำ พ.ต.ท.สิงห์ชัย วงค์ปินตำ 
318 นำยกรวิชญ์ สุภำ ด.ต.มงคล สุภำ 
319 นำยขจัดภัย ว่องไว ด.ต.ไพบูลย์ ว่องไว 
320 ด.ช.ปัณณฑัต มำดหมำย ด.ต.อุเทน มำดหมำย 
321 ด.ช.อติวิชญ์ มะโนปิง ด.ต.อเนก มะโนปิง 
322 ด.ช.กรวิร์ เทพำชมภู ด.ต.สมบัติ เทพำชมภู 
323 ด.ช.ศุภณัฐ หล้ำบุญมำ ส.ต.อ.อรุณ หล้ำบุญมำ 
324 ด.ญ.จิตตินันท์ ธิจริยำ ด.ต.หญิงจิตรำ ธิจริยำ 
325 ด.ญ.พอเพียง พันธริยเสถียร พ.ต.ท.เสถียร พันธริยเสถียร 
326 ด.ช.พิภัช ศำนติยศ ด.ต.กฤษณ์ ศำนติยศ 
327 ด.ญ.จรินทร์นภัส สำยค ำ ด.ต.จรัญ สำยค ำ 
328 ด.ช.สิมนต์ ทองทิพย์ ด.ต.สมบัติ ทองทิพย์ 
329 ด.ช.นฤดล โทเจริญ ด.ต.นพดล โทเจริญ 
330 ด.ญ.ธัญพิชชำ เชียงทอง ร.ต.ต.ทวัย เชียงทอง 
331 ด.ช.ธนำกร กันยะมูล ร.ต.ต.บรรเจิด กันยะมูล 
332 น.ส.ศิศวิมล สิงห์เนตร ด.ต.ณัฐพงศ์ สิงห์เนตร 
333 นำยพงษ์ธนัท แสนค ำ ด.ต.พงษ์เทพ แสนค ำ 
334 น.ส.อริยพร ตรัสสุภำพ ร.ต.อ.สมส่วน ตรัสสุภำพ 
335 นำยธนกฤต วงศ์ฉำยำ ร.ต.อ.ชุติเทพ วงศ์ฉำยำ 
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ล าดับที ่ บุตร สมาชิก 
336 น.ส.สิริภำ จ ำปำโชค ร.ต.อ.สมศักดิ ์ จ ำปำโชค 
337 น.ส.พรชนก มณีวงศ์ ร.ต.ต.วิมล มณีวงศ์ 
338 น.ส.พิมพ์ลภัส ธรรมบุญเป็ง ด.ต.เริงชัย ธรรมบุญเป็ง 
339 นำยพัฒนพงศ์ ทำประเสริฐ ร.ต.ต.รัฐศกัดิ์ ทำประเสริฐ 
340 นำยชินวัตร จันทรำช ร.ต.ต.เมืองศรี จันทรำช 
341 ด.ญ.เปมิกำ ปูค ำ ด.ต.พิเชษ ปูค ำ 
342 ด.ช.ปริพัฒน์ ขัดผำบ ร.ต.ต.สมพร ขัดผำบ 
343 ด.ญ.นภัสร ศิรินวล พ.ต.ต.นิมิต ศิรินวล 
344 น.ส.นันทนัช นิลคง ด.ต.บรรพต นิลคง 
345 ด.ช.เดชบดินทร์ น้อยเมือง ด.ต.สมคิด น้อยเมือง 
346 ด.ญ.กัญญำวีร์ ธนภณไชยศำนต์ ด.ต.ธนะวรรชน์ ธนภณไชยศำนต์ 
347 ด.ญ.พิมพ์ชำดำ วรรณสิทธิ์ ด.ต.หิมำลัย วรรณสิทธิ์ 
348 ด.ช.ศุภณัฐ ฝั้นหัวคร้ัง ด.ต.สถำนพ ฝั้นหัวคร้ัง 
349 นำยภัทรพล ศรีพระจันทร์ ด.ต.สุเทน ศรีพระจันทร์ 
350 น.ส.ณัฐวิภำ ตั้งตัว พ.ต.อ.สมพงษ์ ตั้งตัว 
351 นำย รัฐภูมิ ไชยเมืองชื่น ด.ต.หญิงเสำวณี ไชยเมืองชื่น 
352 นำย พงศภัค ต่อมแก้ว ด.ต.พงศกร ต่อมแก้ว 
353 น.ส.สุพิชญำ อินนวล พ.ต.ท.นิคม อินนวล 
354 น.ส.แหวนเพชร มำธุระ ร.ต.อ.บุญลือ มำธุระ 
355 น.ส.ปภำสรณ์ ค ำภิธรรม ด.ต.จักริน ค ำภิธรรม 
356 ด.ช.ณัฐพล ตรีรำช ด.ต.ธีรพงษ์ ตรีรำช 
357 ด.ญ.ศุภิสรำ วริศำกุล ร.ต.อ.วิเชียร วริศำกุล 
358 ด.ญ.วรวลัญช์ ปำนเหลือง ด.ต.ส ำรำญ ปำนเหลือง 
359 ด.ญ.ปำนกมล บุญสมศรี ด.ต.หญิงมำลี แก้วเมืองมูล 
360 น.ส.ภัควลักษณ์ สุมำ ร.ต.อ.ธีระ สุมำ 
361 น.ส.สิทธิดำ แควสยอง ด.ต.เกียรติพงษ์ แควสยอง 
362 น.ส.ปทิตตำ แก้วน้อย ด.ต.เดชำ แก้วน้อย 
363 นำยนิติพล อินต๊ะเสน ร.ต.ต.ธนธัต อินต๊ะเสน 
364 น.ส.กัญญพัชร ขันค ำตั้ง ร.ต.อ.ศุภกิตติ ขันค ำตั้ง 
365 นำยณัฐวุฒิ ค ำภิโล ด.ต.ศักดิ์อดุลย์ ค ำภิโล 
366 ด.ญ.รดำศำ ลำวจันทร์ ด.ต.ธีระโชติ ลำวจันทร์ 
367 ด.ญ.ฟ้ำใหม่ อิทธิเตชสี ร.ต.อ.มณฑป อิทธิเตชสี 
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368 ด.ช.มหิทธิรัตน์ มหัทธนวิศัลย์ ด.ต.สุรัตน์ มหัทธนวิศัลย์ 
369 ด.ญ.มณฑิรำ วงศ์เขื่อนแก้ว ด.ต.บุญยก วงศ์เขื่อนแก้ว 
370 ด.ช.รัตนพงษ์ ค ำมูลรัตน์ ด.ต.พงษ์ศักดิ์ ค ำมูลรัตน์ 
371 น.ส.สวิชญำ พุ่มเพชรษำ พ.ต.ท.สมบัติ พุ่มเพชรษำ 
372 น.ส.อำภำภรณ์ หอมนำน พ.ต.ท.สุพรรณ หอมนำน 
373 ด.ญ.ฐิติวรดำ จ ำหลัก ร.ต.ต.เกษม จ ำหลัก 
374 นำยบรรณำรักษ์ แสงบุญเรือง ร.ต.ต.บัณฑิต แสงบุญเรือง 
375 น.ส.ธนำภำ ญำนะ ร.ต.อ.เฉลิม ญำนะ 
376 ด.ช.วรพรต นำละออง ด.ต.ประทีป นำละออง 
377 น.ส.จิรัชญำ ล่ ำสวย ร.ต.ต.ธนิต ล่ ำสวย 
378 ด.ช.ชยพล เชียงทอง ด.ต.ธนกฤต เชียงทอง 
379 ด.ญ.ณปภัช กิจรุ่งเรืองเดช ด.ต.หญิง บุษกร ปันคะปวง 
380 ด.ญ.กัญญำวีร์ ปองดอง ร.ต.อ.ทรัพย์ ปองดอง 
381 ด.ญ.ปวีณ์ลดำ โสดำ ด.ต.ยุทธพงษ์ โสดำ 
382 ด.ญ.ภิรัญชญำ ยศทองงำม ด.ต.วสุภัทร ยศทองงำม 
383 ด.ญ.บัณฑิตำ วรรณโวหำร ร.ต.ต.บรรพจน์ วรรณโวหำร 
384 ด.ญ.กัญญพัชร ขัดป้อ ด.ต.กิตติศักดิ์ ขัดป้อ 
385 ด.ช.สุรำรักษ์ ชมภูหมุด ร.ต.ต.เอนก ชมพูหมุด 
386 ด.ช.กันตพงศ์ ชำญชัยวีระพันธ์ ร.ต.ต.น๊อด ชำญชัยวีระพันธ์ 
387 ด.ญ.ธัญชนก สร้อยสน ร.ต.ต.นิพนธ์ สร้อยสน 
388 ด.ช.จักริน เหมือนทัพ ด.ต.โกศัลย์ เหมือนทัพ 
389 ด.ญ.ณชยพร ชัยโภคำนนท์ ด.ต.สุทิน ชัยโภคำนนท์ 
390 ด.ญ.ชิชญำสุ์ เขียวสนุก ด.ต.วชิระ เขียวสนุก 
391 ด.ช.สำยกลำง จะวะนะ ด.ต.ธำนินทร์ จะวะนะ 
392 ด.ช.ณัฐสิทธิ์ วุฒิชำ ด.ต.วีระพงษ์ วุฒิชำ 
393 น.ส.พำขวัญ ผันผำย ด.ต.หญิงอัญชัญ ผันผำย 
394 นำยพชรพล บรรหำรนุกูลกิจ พ.ต.ท.ชัชชัย บรรหำรนุกูลกิจ 
395 น.ส.สุธำสิน ี ใจสันกลำง พ.ต.ท.วิเชียร ใจสันกลำง 
396 นำยพชร ใจโพธิ์ ร.ต.อ.ศรศักดิ์ ใจโพธิ์ 
397 นำยภวิศ บุญเตี่ยม ร.ต.อ.ภำสวร บุญเตี่ยม 
398 ด.ญ.วิรำกำนต์ สุริวงศ์ใย ร.ต.ท.สมชำย สุริวงศ์ใย 
399 ด.ช.พีรณัฐ เนตรรัศมี ร.ต.ท.เกษม เนตรรัศมี 
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400 น.ส.ฐิตำพร สุยะสืบ ร.ต.ต.บรรเจิด สุยะสืบ 
401 นำยธนชิต สิริเยำวลักษณ์ ร.ต.ต.รุ่งศักดิ์ สิริเยำวลักษณ์ 
402 น.ส.ธัญวรัตม์ อินทรำเครือ ร.ต.ต.วิจัย อินทรำเครือ 
403 นำยภูวสิษฏ์ ใจชุ่ม ร.ต.ต.สุรไกร ใจชุ่ม 
404 ด.ช.เกียรติภูมิ ธิต๊ะ ด.ต.เกษม ธิต๊ะ 
405 นำยพีระพงษ์ มำลำ ด.ต.เมธี มำลำ 
406 นำยชิษณุชำ ตุ้ยสืบ ด.ต.นบพร ตุ้ยสืบ 
407 นำยนันทวิทย์ ใจยำบุตร ด.ต.นงค์คำร ใจยำบุตร 
408 นำยสัญชัย กุญชร ด.ต.สง่ำ กุญชร 
409 นำยชิษณุพงศ์ มิ่งเชื้อ ด.ต.อุทัย มิ่งเชื้อ 
410 นำยชนำธิป สุดใจ ด.ต.อดุลย์ สุดใจ 
411 นำยคณิศร จักรเครือ ด.ต.วิสูตร จักรเครือ 
412 น.ส.ชนิสรำ พิมสำร ด.ต.ชำคริต พิมสำร 
413 นำยปำลทัต วรรณำรักษ์ ด.ต.ศิริศักดิ์ วรรณำรักษ์ 
414 นำยชนกันต์ เกดิผล ด.ต.สมคิด เกิดผล 
415 นำยภูริณัฐ สำยค ำมำ ด.ต.ประยุธ สำยค ำมำ 
416 น.ส.เบญญำภำ กระเสำร์ ด.ต.ทวีศักดิ์ กระเสำร์ 
417 น.ส.พิมพิสุทธิ ์ วงศ์ไชย ด.ต.คทำธร วงศ์ไชย 
418 นำยภำคภูมิ ทอดเสียง ด.ต.นันทพงศ์ ทอดเสียง 
419 นำยธนกร เจริญกำศ ด.ต.กีรติ เจริญกำศ 
420 นำยนรำวิชญ์ กรองแก้ว ด.ต.พร กรองแก้ว 
421 นำยจิรำวัฒน์ ใจก้อน ด.ต.จ ำนูญ ใจก้อน 
422 นำยณรงค์ศักด์ อินทรวิจิตร ด.ต.นิยม อินทรวิจิตร 
423 นำยสหภำพ วงศ์รำษฎร์ ร.ต.ต.เรวัต วงศ์รำษฎร์ 
424 นำยชัยวัฒน์ กิติยำ ร.ต.ท.พิพัฒน์ กิติยำ 
425 นำยสันติรำษฎร์ ชำรินทร์ ร.ต.อ.มำนพ ชำรินทร์ 
426 นำยปัญญวัต เครือยะ ร.ต.อ.ธนพูน เครือยะ 
427 น.ส.ปำนชีวำ ธรรมใจกูล ร.ต.อ.เกษม ธรรมใจกูล 
428 นำยธนวัฒน์ พรมยะดวง ร.ต.ท.สมบูรณ์ พรมยะดวง 
429 น.ส.ภิชญำภำ ผ่ำนส ำแดง ร.ต.ท.พุฒิพงศ์ ผ่ำนส ำแดง 
430 นำยสุกฤต เจริญถำวร ร.ต.ท.โสภณ เจริญถำวร 
431 นำยณัฐภัทร แหลมคม ร.ต.ท.สมศักดิ์ แหลมคม 
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432 นำยพงศ์ธำริน ค ำอ้ำยกำวิน ร.ต.ต.ประพันธ์ ค ำอ้ำยกำวิน 
433 น.ส.อรปรียำ ขัดธิพงษ์ ร.ต.ต.รำเชนทร์ ขัดธิพงษ์ 
434 น.ส.พิยดำ สำยปัญญำ ร.ต.ต.ศักดำ สำยปัญญำ 
435 น.ส.ธนพร มีข้ำว ร.ต.ต.ทองนำค มีข้ำว 
436 น.ส.ณัฐณิชำ ทิพย์วังเมฆ ร.ต.ต.หญิง นงเยำว์ ทิพย์วังเมฆ 
437 น.ส.พัชรวลัย สมกองแก้ว ด.ต.สมบูรณ์ สมกองแก้ว 
438 น.ส.สุภัชญำ สุยะใจ ด.ต.สัญญำ สุยะใจ 
439 นำยชัชพนธ์ วงศ์ค ำ ด.ต.วรวัฒน์ วงศ์ค ำ 
440 น.ส.พิมพกำนต์ กันทะถี่ ด.ต.พิชญะ กันทะถี่ 
441 น.ส.มัชฌิมำ ติ๊บศรีบุตร ด.ต.ทรงวุฒิ ติ๊บศรีบุตร 
442 น.ส.คันธรส พิมสอน ด.ต.พลกฤต พิมสอน 
443 นำยวีรภัทร เหมืองทอง ด.ต.วรินทร เหมืองทอง 
444 น.ส.วิชชุลดำ ม้ำเพ็ญ ด.ต.รถ ม้ำเพ็ญ 
445 น.ส.นวพร วงค์จันทร์ ด.ต.พลวัฒน์ วงค์จันทร์ 
446 นำยภำณุวิชญ์ สุขจ๊ะ ด.ต.สิรวิชญ์ สุขจะ๊ 
447 น.ส.ณัฐณิชำ มูลใจทรำย ร.ต.ต.ระบิล มูลใจทรำย 
448 ด.ญ.ณิชำ ชำตินันทน์ ด.ต.สุรชำติ ชำตินันทน์ 
449 ด.ช.ภูปกรณ์ สุวรรณอัตถ์ ด.ต.เมธัสกร เป็นโกน 
450 ด.ญ.วำดจันทร์ แสงเอ่ียม ร.ต.อ.วิโรจน์ แสงเอ่ียม 
451 นำยฉลองบุญ ปำโกวงศ์ ร.ต.อ.กล้ำหำญ ปำโกวงศ์ 
452 นำยศตำยุ ชมพูรำช ร.ต.อ.สุริยน ชมพูรำช 
453 น.ส.ภำนุมำศ พุทธิมำ ร.ต.อ.ประสิทธิ์ พุทธิมำ 
454 น.ส.อัจฉริยภัทร ฉัตรสกุลทอง ร.ต.อ.นิเวศน์ ฉัตรสกุลทอง 
455 นำยฉันท์ชนก พรหมปฏิมำ พ.ต.อ.ไกรสิทธิ พรหมปฏิมำ 
456 น.ส.ณิชนันทน์ จันทร์ฉ่อง พ.ต.ท.หญิงแฉล้ม จันทร์ฉ่อง 
457 น.ส.เอกปวีร์ วงค์บุตร ร.ต.ต.วิรัช วงค์บุตร 
458 น.ส.ฐำปนีย์ ใจเปี้ย ด.ต.สุรินทร์ ใจเปี้ย 
459 ด.ญ.ถลัชนันท์ บุญสมปำน ด.ต.ชัยวัฒน์ บุญสมปำน 
460 นำยภรินท์ ไชยบุญเรือง ด.ต.ธัญพิสิษฐ์ ไชยบุญเรือง 
461 นำยณัฏพล ไชยอินทร์ พ.ต.ท.ไกรสร ไชยอินทร์ 
462 นำยสุรเชษฐ์ หวังใจ ด.ต.ทรงศักดิ์ หวังใจ 
463 นำยสหภำพ บุญสมปำน ด.ต.ชำติ บุญสมปำน 
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464 น.ส.ปัณฑำรีย์ วัฒนำโสภำพรรณ ร.ต.ท.พงศ์สิน วัฒนำโสภำพรรณ 
465 น.ส.ภูมิหทัยรัตน์ สืบธรรมกูร ร.ต.ท.หญิงแพรวนพันธ์ สืบธรรมกูร 
466 น.ส.กนกวรรณ แสนจิต ร.ต.ต.สุทัศน์ แสนจิต 
467 น.ส.นิศำชล เรือนจันทร์ ร.ต.อ.มำนิต เรือนจันทร์ 
468 ด.ช.ทีฆทัศน์ เก่งกำรท ำ ด.ต.สุทัศน์ เก่งกำรท ำ 
469 ด.ญ.ณัฏฐณิชำ โกศลศำสตร์ ด.ต.ณรงค์ โกศลศำสตร์ 
470 นำยธนดล หมุดดี ด.ต.ชูชำติ หมุดดี 
471 น.ส.ไปรยำ ปิติวรนันท์ ด.ต.ปฏิภำณ ปิติวรนันท์ 
472 น.ส.ปภำดำ ยอดเรือน ร.ต.อ.ประสิทธิ์ ยอดเรือน 
473 น.ส.ฐิติชญำ จุลพันธ์ ร.ต.อ.โอภำส จุลพันธ์ 
474 นำยยุทธภูมิชัย ไชยเคร่ือง ด.ต.อนุวัฒน์ ไชยเคร่ือง 
475 นำยรัฐนันท์ คณะธรรม ร.ต.ต.ณัฐวุฒิ คณะธรรม 
476 น.ส.ธนพร ใจศีลธรรม ด.ต.ธีระศักดิ์ ใจศีลธรรม 
477 น.ส.เสำวรส อ ำนำจปลูก ด.ต.ทนงค์เดช อ ำนำจปลูก 
478 นำยธรรมนูญ สุตำลังกำ ร.ต.ต.วันชัย สุตำลังกำ 
479 น.ส.ณัฐณิชำ ศรีเมือง ร.ต.ต.หญิง นงครำญ ศรีเมือง 
480 น.ส.วันวิสำข์ ใจสำร ด.ต.อุดม ใจสำร 
481 น.ส.กัญญำณัฐ นันทวงศ์ ด.ต.นิคม นันทวงศ์ 
482 ด.ช.ชญำนนท์ เผ่ำกันทะ ด.ต.ทศพร เผ่ำกันทะ 
483 ด.ญ.เบญญพร ค ำสำร ร.ต.อ.ณัฐนันท์ ค ำสำร 
484 ด.ญ.ณัฐวรำ ฝั้นหัวคร้ัง ด.ต. หญิง อรทัย ฟั่นหัวคร้ัง 
485 ด.ช.ธีรเดช ถำวร ด.ต.สวิง ถำวร 
486 ด.ช.เอ้ืออังกร กระเสำร์ ร.ต.อ.ธนำนพ กระเสำร์ 
487 ด.ญ.จันทกำนติ์ วิบูลย์วรรณ ร.ต.ต.อ ำนวย วิบูลย์วรรณ 
488 ด.ช.กันตภณ โคตะอินทร์ ด.ต.ศุภโชค โคตะอินทร์ 
489 ด.ช.สุธินันท์ แก้วร่วมวงศ์ ด.ต.ประพันธ์ แก้วร่วมวงศ์ 
490 น.ส.ณัฐกฤตำ อกตัน ร.ต.อ.อดุลย์ อกตัน 
491 นำยธรำดล สุวรรณรัตน์ ร.ต.ต.พิภพ สุวรรณรัตน์ 
492 นำยอำรักขำ เสนำธรรม พ.ต.ท.ธรรมปพน เสนำธรรม 
493 นำยฉัตรศรัณย์ บ ำรุงพงษ์ ด.ต.เฉลิมชัย บ ำรุงพงษ์ 
494 น.ส.ชิษณุชำ ค ำอ่อง พ.ต.ท.วิจำรณ์ ค ำอ่อง 
495 น.ส.ศรีพัชร์ฌำณ์ ใจแสนวงค์ ร.ต.อ.ศิริเวช ใจแสนวงค์ 
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3.3 ทุนเพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพสมาชิก 

ปี 2562 คงเหลือ 716,300 บาท และได้รับการจัดสรรจากก าไรสุทธิประจ าปี 2563 จ านวน 50,000 บาท 
รวมเป็นเงินจ านวน 766,300 บาท และสนับสนุนตามรายการดังต่อไปนี้ 

รายชื่อสมาชิกที่เสียชีวิตประจ าปี 2564 รวม 25 ราย รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 251,500 บาท 
ล าดับ ชื่อ  - สกุล สังกัด จ านวนเงิน 

1 ด.ต.ยุทธนา สายทอง ข้าราชการบ านาญ 10,000 
2 ร.ต.ต.วุฒิกร กันทะ ข้าราชการบ านาญ 10,000 
3 ด.ต.สวัสดิ์ บุญแก้ว ข้าราชการบ านาญ 10,000 
4 ร.ต.ท.ธันวา รัตนค าดา ข้าราชการบ านาญ 10,000 
5 พ.ต.อ.จิรัฎฐ์ บุษย์นิลเพชร ข้าราชการบ านาญ 11,000 
6 ด.ต.พยนต์ จักรแก้ว ข้าราชการบ านาญ 10,000 
7 ร.ต.ท.อ านวย ใจแก้ว ข้าราชการบ านาญ 10,000 

ล าดับที ่ บุตร สมาชิก 
496 นำยภัทรพล ธัญธรำดล ด.ต.สันติชัย ธัญธรำดล 
497 น.ส.ธีริศรำ ธำดำสิริบุญญำ ด.ต.ธวัชชัย ธำดำสิริบุญญำ 
498 นำยอัครชัย แก้วบุญปั๋น ด.ต.ชัยยุทธ แก้วบุญปั๋น 
499 ด.ช.ภูมิรพี ใจชุ่ม ด.ต.หญิงเยำวลักษณ์ ใจชุ่ม 
500 ด.ช.โยธิน ศรีเมือง ส.ต.อ.หญิงสำยธำร ศรีเมือง 
501 ด.ญ.สุภัสสรำ ค ำตุ้ยเชื้อ ด.ต.บัญชำ ค ำตุ้ยเชื้อ 
502 ด.ญ.พัชรวลัย แก้วน้อย ร.ต.ท.บรรทม แก้วน้อย 
503 ด.ช.เตชินท์ ศรีบุรุษ ร.ต.อ.หญิงรุ่งเรือง ศรีบุรุษ 
504 ด.ช.ภูริณัฐ ค ำวัน ร.ต.ต.หญิงนันท์นภัส อุดหมอ 
505 นำยเกริกกฤษฎิ์ เสียงเย็น ร.ต.อ.หญิงภิมณิชชำ กันธิยำใจ 
506 นำยภำสกร เขื่อนแก้ว ร.ต.อ.หญิงกรรณิกำร์ เขื่อนแก้ว 
507 นำยศรัณย์ ผ่ำนภพ ด.ต.อนุสรณ์ ผ่ำนภพ 
508 นำยรฐนนท์ โกศลบัณฑิตกูล พ.ต.ท.หญิงสุพิน โกศลบัณฑิตกูล 
509 นำยอติชำต เอ่ียมใส ด.ต.หญิงมนัสนันท์ กรรเชียง 
510 น.ส.วรดำ ดวงใจ ด.ต.อดุลย์ ดวงใจ 
511 น.ส.ทิพวรรณ ปิยะลังกำ ด.ต.บุญชู ปิยะลังกำ 
512 นำยภูวภัส สุยะลังกำ ด.ต.หญิงหทัย สุยะลังกำ 
513 นำยฐณกฤษ เรือนวงค์ ร.ต.อ.สุชำติ เรือนวงค์ 
514 น.ส.ภูริชญำ สุยะลังกำ พ.ต.ท.ธงชัย สุยะลังกำ 
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ล าดับ ชื่อ  - สกุล สังกัด จ านวนเงิน 

8 ด.ต.บุญชม สดชื่น สภ.แจ้ห่ม 10,000 
9 พ.ต.ท.สวัสดิ์ ศรีดิษยเวทิน ข้าราชการบ านาญ 10,000 

10 ร.ต.ต.ณรงค์ ยองทอง ข้าราชการบ านาญ 10,000 
11 ร.ต.ท.วิทยา เมืองมาหล้า สภ.แม่เมาะ 10,000 
12 พ.ต.ต.สมพงศ์ ศรีค าวัง ตจว.(แม่ฮ่องสอน) 10,500 
13 ร.ต.ท.ธริษตร์ กองเงิน สภ.แจ้ห่ม 10,000 
14 ร.ต.อ.สุขค า ง้าวกาเขียว ข้าราชการบ านาญ 10,000 
15 พ.ต.ท.พีระ เฉลิมพงศ์ ข้าราชการบ านาญ 10,000 
16 ด.ต.สุริน ป้อเรือน สภ.เถิน 10,000 
17 ด.ต.ไกรภพ สันป่าแก้ว ตจว. (แพร)่ 10,000 
18 ร.ต.ท.บุญเรือง เป็นมูล ข้าราชการบ านาญ 10,000 
19 ด.ต.ประสงค์ กาวงค์ ข้าราชการบ านาญ 10,000 
20 ร.ต.ต.จ านงค์ ปัญญาวงศ์ ข้าราชการบ านาญ 10,000 

21 ร.ต.ต.สะอาด ญานะ ข้าราชการบ านาญ 10,000 
22 ด.ต.อรุณศิลป์ กาชัย ข้าราชการบ านาญ 10,000 
23 ร.ต.ต.อัศวิน รินฟอง สภ.สบปราบ 10,000 
24 ร.ต.ต.ประวิทย์ ปีบ้านใหม่ สภ.บ้านเอ้ือม 10,000 
25 พ.ต.ท.ธนภัทร ง้าวจันหล้า ข้าราชการบ านาญ 10,000 

 

3.4 ทุนสวัสดิการเพื่อสมาชิก 
ปี 2562 คงเหลือ 844,570 บาท และได้รับจากการจัดสรรจากก าไรสุทธิประจ าปี 2563 จ านวน 100,000 บาท 

รวมเป็นเงินจ านวน 944,570 บาท และสนับสนุนตามรายการดังต่อไปนี้ 
3.4.1 สวัสดิการสมาชิกท่ีได้รับบาดเจ็บและถึงแก่ความตายเนื่องจากการปฏิบัติหน้าท่ีจ านวน 4 ราย 

1. ร.ต.อ.สิทธิชัย  มูลเมือง(บำดเจบ็สำหัส) สังกัด สภ.เขลำงค์นคร 50,000 บำท 
2. ร.ต.อ.ปัญญำ  ตำค ำ(บำดเจบ็ไม่สำหัส) สังกัด สภ.วังเหนือ 10,000 บำท 
3. ร.ต.อ.ประสิทธิ์ ยอดเรือน(บำดเจ็บไม่สำหัส) สังกัดสภ.บ้ำนเอ้ือม   5,000 บำท 

4. พ.ต.ต.วิจำรณ์  ค ำอ่อง(บำดเจ็บไม่สำหัส) สังกัด สภ.เขลำงค์นคร 10,000 บำท 
 รวมเป็นเงินจ านวน          75,000 บาท 
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3.4.2 สวัสดิการส าหรับบุตรแรกเกิดของสมาชิกจ านวน 5 ราย 
1. พ.ต.ท.จิรัฏฐ์  จิรพัชรศิรพร สังกัด สภ.แม่เมำะ  1,000 บำท 
2. ด.ต.อดุลย์  ไหมเครือแก้ว สังกัด ภ.จว.ล ำปำง  1,000 บำท 
3. ด.ต.ปฏิกรำษฎร์ คุณภ ู สังกัด สภ.เมืองปำน  1,000 บำท 
4. ส.ต.ต.ศตวรรษ สิทธิวัง  สังกัด สภ.เมืองปำน  1,000 บำท 
5. นำงสำวเจนจิรำ ง้ำวกำเขียว เจ้ำหน้ำที่สหกรณ์ฯ  1,000 บำท 

รวมเป็นเงินจ านวน 5,000 บาท 
 

3.4.3 สวัสดิการผู้เกษียณอายุราชการและลาออกจากราชการ 

ตำมระเบียบสหกรณ์ฯ ว่ำด้วยเงินทุนสวัสดิกำรเพื่อสมำชิก พ.ศ. 2559 หมวด 4 สวัสดิกำรผู้
เกษียณอำยุ ส ำหรับในปี 2564 มีจ ำนวนสมำชิกที่เกษียณอำยุรำชกำรจ ำนวน86 คนและสมำชิกลำออกจำกรำชกำร
จ ำนวน 52 คน เป็นจ ำนวนเงินทั้งหมด 608,800 บำท 

รายชื่อสมาชิกเกษียณอายุราชการจ านวน 86 ราย 

ล าดับ ชื่อ - สกุล สังกัด 
อายุการเป็น
สมาชิก 

ปีละ 200.- 

1 ร.ต.อ.กษิดิ์เดช ใจวิเสน ภ.จว.ล าปาง 31 6,200 
2 ร.ต.อ.คนอง สันธนประกริติ ภ.จว.ล าปาง 31 6,200 
3 ร.ต.อ.หญิงสมจิตร สุวรรณลังกา ภ.จว.ล าปาง 29 5,800 
4 นายสมบูรณ์ ธนามี ภ.จว.ล าปาง 26 5,200 
5 ร.ต.ท.ดิศพงษ์ เทพศิริ ภ.จว.ล าปาง 25 5,000 
6 ร.ต.อ.หญิงสมศรี วงค์น้ านอง ภ.จว.ล าปาง 22 4,400 
7 ร.ต.อ.ปรีชา อินทร์จักร์ สภ.เมืองปาน 22            4,400  
8 ร.ต.อ.นิวัติ สิงห์สุธ ี สภ.ร่องเคำะ 34            6,800 
9 ร.ต.อ.ภำณุพันธ์ ปัญญำ สภ.แม่เมำะ 29            5,800  

10 ร.ต.ท.สมำน ปลอบโยน สภ.แม่เมำะ 27            5,400  
11 ร.ต.อ.ธนำ รินพล สภ.แม่ทะ 27            5,400  
12 ร.ต.อ.จรูญ จะวะนะชุมภู สภ.แม่ทะ 22            4,400  
13 ร.ต.อ.โกศล เครือตัน สภ.แม่ทะ 21            4,200  
14 ร.ต.ท.ธวัชชัย สำยเปียง. สภ.แม่ทะ 32            6,400  
15 ร.ต.อ.ยรรยง สำฟูวงศ์ สภ.แม่ทะ 21            4,200  
16 ร.ต.อ.เดชำ ไชยสงครำม สภ.แม่พริก 34            6,800  
17 ร.ต.ท.ชำตรี ทองเกล็ด สภ.แม่พริก 26            5,200  
18 ด.ต.ประทวน หน่องำม สภ.งำว 34            6,800  
19 ร.ต.ท.อ ำนวย เปล่งใส สภ.งำว 29            5,800  
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ล าดับ ชื่อ - สกุล สังกัด 
อายุการเป็น
สมาชิก 

ปีละ 200.- 

20 ร.ต.ท.จรัญ สุตำ สภ.งำว 24            4,800  
21 ร.ต.อ.พิสันต์ เวียงนำค สภ.งำว 22            4,400  
22 ร.ต.ต.สุกิจ กิตยำนุรักษ์ สภ.วังเหนือ 25            5,000  
23 ร.ต.อ.ธนเศรษฐ์ ชำญเนติโยธิน สภ.วังเหนือ 14            2,800  
24 ร.ต.ท.สมศักดิ์ ง้ำวกำเขียว สภ.ห้ำงฉัตร 34            6,800  
25 ร.ต.ท.จักรี อินธรรม สภ.ห้ำงฉัตร 26            5,200  
26 ร.ต.อ.วิชชำกร พรมสุรินทร์ สภ.ห้ำงฉัตร 22            4,400  
27 ร.ต.ต.สมชำติ สุริยะ สภ.ห้ำงฉัตร 20            4,000  
28 ร.ต.อ.สมศักดิ ์ กรรณิกำร์ สภ.ห้ำงฉัตร 16            3,200  
29 ร.ต.อ.บุญส่ง ตื้อยศ สภ.ห้ำงฉัตร 25            5,000  
30 ร.ต.อ.สุพจน์ สุวรรณ์ สภ.ห้ำงฉัตร 26            5,200  
31 ร.ต.อ.ถวิล สุมำ สภ.แจ้ห่ม 35            7,000  
32 ร.ต.อ.สิงห์ค ำ แก่นรำช สภ.แจ้ห่ม 27            5,400  
33 ร.ต.อ.สมชำย คิดศรี สภ.แจ้ห่ม 22            4,400  
34 ร.ต.อ.สุรินทร์ กล้ำจริง สภ.แจ้ห่ม 19            3,800  
35 ร.ต.อ.กำย มำละบุตร สภ.เถิน 30            6,000  
36 ร.ต.ท.บรรหำร ค ำใหม่ สภ.เถิน 27            5,400  
37 ด.ต.เชษฐ์ โพธิวงค์ สภ.เถิน 27            5,400  
38 พ.ต.ท.สมเพชร อำวรณ์ สภ.เถิน 27            5,400  
39 ร.ต.ท.สมส่วน ตรัสสุภำพ สภ.เถิน 32            6,400  
40 ร.ต.อ.นิคม คันธวงศ์ สภ.สบปรำบ 30            6,000  
41 ร.ต.อ.สมศักดิ ์ เครือวงศ์ สภ.สบปรำบ 27            5,400  
42 ร.ต.อ.ประสิทธิ์ สุยะสืบ สภ.เสริมงำม 35            7,000  
43 ร.ต.อ.บุญช่วย หล้ำมะณี. สภ.เสริมงำม 23            4,600  
44 ร.ต.ท.จันทร์ จินะกำร สภ.เมืองยำว 27            5,400  
45 ร.ต.อ.ประสิทธิ์ ใหม่ยศ สภ.เมืองยำว 22            4,400  
46 ร.ต.ท.มณฑป อิทธิเตชสี สภ.เวียงมอก 26            5,200  
47 ร.ต.อ.เกรียงศักดิ์ เพลงสันเทียะ สภ.เวียงมอก 26            5,200  
48 ร.ต.อ.สมชัย ป้องกัน สภ.แจ้ซ้อน 24            4,800  
49 ร.ต.ท.สว่ำง ดูงำม สภ.แจ้ซ้อน 18            3,600  
50 ร.ต.ท.ไพศำล ชัยพุฒ สภ.เมืองล ำปำง 35            7,000  
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ล าดับ ชื่อ - สกุล สังกัด 
อายุการเป็น
สมาชิก 

ปีละ 200.- 

51 ร.ต.ท.ชัยเดช พนมศิลป์ สภ.เมืองล ำปำง 35            7,000  
52 ร.ต.อ.เดชำ ช ำนำญ สภ.เมืองล ำปำง 35            7,000  
53 ร.ต.อ.เกรียงไกร ทรำยมูล สภ.เมืองล ำปำง 35            7,000  
54 ร.ต.อ.เอกชัย ศิริบุญธรรม สภ.เมืองล ำปำง 35            7,000  
55 ร.ต.ท.สมยุทธ ปิงแก้ว สภ.เมืองล ำปำง 28            5,600  
56 ร.ต.อ.หญิงชูศรี เครือสำร สภ.เมืองล ำปำง 27            5,400  
57 ร.ต.อ.ด ำรงค์เกียรติ ทองค ำ สภ.เมืองล ำปำง 27            5,400  
58 ร.ต.ท.วิโรจน์ โกสินทร์ สภ.เมืองล ำปำง 24            4,800  
59 ร.ต.ท.ถวิล พุฒใจกำ สภ.เมืองล ำปำง 22            4,400  
60 ร.ต.ท.ชนม์ธนัช ชะเอม สภ.เมืองล ำปำง 21            4,200  
61 ร.ต.ท.สำยัณห์ หำญแก้ว สภ.เมืองล ำปำง 18            3,600  
62 ร.ต.อ.หญิงศรีปอน ปัญญำมำ สภ.เมืองล ำปำง 18            3,600  
63 ร.ต.ท.อ ำนวย ปัญญำเร็ว สภ.เมืองล ำปำง 14            2,800  
64 ร.ต.อ.พิเชฐ เต็นพิพัฒน์ สภ.เมืองล ำปำง 11            2,200  
65 ร.ต.ท.ทศพร ช ำนำญอำสำ สภ.เมืองล ำปำง 10            2,000  
66 ร.ต.อ.จรัญ หรดี สภ.เมืองล ำปำง 1               200  
67 ร.ต.อ.อนันต์ ใจชุ่ม สภ.ทุ่งฝำย 30            6,000  
68 ร.ต.อ.ยอด จันทะไทย สภ.ทุ่งฝำย 26            5,200  
69 พ.ต.ท.พิพัฒน์ ปภุสสโร สภ.ทุ่งฝำย 15            3,000  
70 ร.ต.อ.สิปปกร ถำวรธรรม สภ.ทุ่งฝำย 8            1,600  
71 ร.ต.อ.สมศักดิ ์ ยะอนันต์ สภ.บ้ำนเสด็จ 21            4,200  
72 ร.ต.อ.จ ำนงค์ สุวรรณเลิศ สภ.บ้ำนเสด็จ 10            2,000  
73 ร.ต.ต.แดนชัย รัตนำนันท์ สภ.บ้ำนเอ้ือม 30            6,000  
74 ร.ต.อ.สมบูรณ์ ศรีใจวงศ์ สภ.บ้ำนเอ้ือม 19            3,800  
75 ร.ต.ต.สมบุญ เมษพันธุ์ ศพฐ.5 20            4,000  
76 ร.ต.อ.สำมำรถ พัลวัน ศพฐ.6 10            2,000  
77 ร.ต.อ.สวัสดิ์ กุนณะด้วง สภ.เขลำงค์นคร 20            4,000  
78 ร.ต.ท.ก ำธร ศิริวงศ์ ต่ำงจังหวัด 30            6,000  
79 ร.ต.ต.จรัล เป็นคุณ ต่ำงจังหวัด 26            5,200  
80 พ.ต.อ.ผล ปวนเปี้ย ต่ำงจังหวัด 13            2,600  
81 พล.ต.ท.ฐิติพงศ์ อำทิตยำนนท์ ต่ำงจังหวัด 12            2,400  
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ล าดับ ชื่อ - สกุล สังกัด 
อายุการเป็น
สมาชิก 

ปีละ 200.- 

82 พ.ต.ท.สุธี จ ำปำ ต่ำงจังหวัด 10            2,000  
83 พ.ต.อ.ชัชวรินทร์ บุนนำค ต่ำงจังหวัด 19            3,800  
84 พ.ต.อ.ณัชทสิษฐ์ บุญมำก ต่ำงจังหวัด 9            1,800  
85 พ.ต.ท.สุพจน์ ไทยอ่อน ต่ำงจังหวัด 9            1,800  
86 พ.ต.อ.รังสิต โลไทยสงค์ ต่ำงจังหวัด 1               200  

รวมเป็นเงินจ านวน 402,800 
 

รายชื่อสมาชิกลาออกจากราชการจ านวน 52 ราย 

ล าดับ ชื่อ - สกุล สังกัด 
อายุการเป็น
สมาชิก 

ปีละ 200.- 

1 พ.ต.อ.อำนุภำพ เกื้อหนุน ภ.จว.ล ำปำง 27            5,400  
2 พ.ต.ท.นำวิน สิทธิเทียนชัย สภ.วังเหนือ 26            5,200  
3 พ.ต.ท.หญิงจิรำภรณ์ โยเชฟ ภ.จว.ล ำปำง 2               400  
4 ร.ต.อ.กษิดิศ แสนสุวรรณ์ สภ.แม่ทะ 17            3,400  
5 ร.ต.อ.พอผล เครือสำยใจ สภ.เขลำงค์นคร 10            2,000  
6 ร.ต.อ.เทียน จันทร์อินตำ สภ.บ้ำนเอ้ือม 23            4,600  
7 ร.ต.อ.สุทธิพันธ์ สุทธน ี สภ.เกำะคำ 20            4,000  
8 ร.ต.อ.มำนิต เรือนจันทร์ สภ.บ้ำนเสด็จ 13            2,600  
9 ร.ต.ท.อนันต์ ศรีโพธิ์ บ ำนำญ 22            4,400  

10 ร.ต.ต.สุรศักดิ์ เต็มแบบ บ ำนำญ 25            5,000  
11 ร.ต.อ.ไมตรี วรรณรักษ์ บ ำนำญ 25            5,000  
12 พ.ต.ท.มนูญ ค ำเป็ง บ ำนำญ 23            4,600  
13 ร.ต.ท.บัณฑิต จองปันต๊ะ บ ำนำญ 28            5,600  
14 ด.ต.หญิงสำริศำ สัสสินทร บ ำนำญ 29            5,800  
15 ร.ต.ต.สุทธินันท์ ถนัดหัตถกรรม บ ำนำญ 21       4,200  
16 ร.ต.ท.สมบูรณ์ กล้ำผจญ บ ำนำญ 22       4,400  
17 ร.ต.อ.ประสงค์ สิทธิชุม บ ำนำญ 6       1,200  
18 ร.ต.อ.อรุณ ฤกษ์สุภำ บ ำนำญ 17       3,400  
19 ร.ต.อ.อุทัย เครือแปง บ ำนำญ 30       6,000  
20 ร.ต.อ.สง่ำ อุ่นค ำมี บ ำนำญ 32       6,400  
21 ร.ต.ท.สมบัติ แหลมคม บ ำนำญ 10       2,000  
22 ร.ต.อ.สัมพันธ์ กันทะ บ ำนำญ 25       5,000  
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ล าดับ ชื่อ - สกุล สังกัด 
อายุการเป็น
สมาชิก 

ปีละ 200.- 

23 ร.ต.อ.พีระพงษ์ กล้ำจริง บ ำนำญ 6       1,200  
24 ร.ต.ท.อุเทน สำยศรีธิ บ ำนำญ 27       5,400  
25 ร.ต.อ.สนั่น พสิกุล บ ำนำญ 9       1,800  
26 ร.ต.ท.เกรียงไกร ปงค ำ บ ำนำญ 32       6,400  
27 ร.ต.ต.ชยำวุธ มนภัทรพิบุล บ ำนำญ 32       6,400  
28 ร.ต.ต.สมบูรณ์ ตันเครือ บ ำนำญ 21       4,200  
29 ร.ต.อ.สุพจน์ ผ่องใส บ ำนำญ 19       3,800  
30 ร.ต.ต.ประพัฒน์ ก ำลังว่อง บ ำนำญ 16       3,200  
31 ร.ต.อ.สุทธิพงษ์ เชิดวงศ์ตระกูล บ ำนำญ 17       3,400  
32 ร.ต.ท.ประภำส วงศ์โท๊ะ บ ำนำญ 17       3,400  
33 ร.ต.อ.จ ำนง แสงน้อย บ ำนำญ 22       4,400  
34 ร.ต.อ.สถิตย์ งำมธุระ บ ำนำญ 33       6,600  
35 ร.ต.ต.สมศักดิ ์ ค ำลือปลูก บ ำนำญ 16       3,200  
36 ด.ต.สุจิตต์  ขัติยะ บ ำนำญ 18       3,600  
37 ด.ต.สุทธิพงษ์  ธิช่ำงทอง บ ำนำญ 8       1,600  
38 ร.ต.ต.สนอง สลีวงศ์ บ ำนำญ 10            2,000  
39 ด.ต.เฉลิมพล ปิมวงศ์ บ ำนำญ 9            1,800  
40 ร.ต.อ.พงษ์พิพัฒน์  ขัดผำบ บ ำนำญ 11       2,200  
41 ด.ต.บุญมำ โยปินตำ บ ำนำญ 25       5,000  
42 พ.ต.ท.อำจหำญ ทุ่งเก้ำ บ ำนำญ 12       2,400  
43 พ.ต.ต.ประเสริฐ มีมำนะ บ ำนำญ 9       1,800  
44 ร.ต.อ.วิสุทธิ์ สั่งสอน บ ำนำญ 34 6,800 
45 ร.ต.ท.มำนัส บัวเงิน บ ำนำญ 26 5,200 
46 ร.ต.อ.ทรงวุฒิ เกตุวงศ์ บ ำนำญ 26 5,200 
47 ร.ต.อ.สมบูรณ์ วงศ์ก่ ำ บ ำนำญ 25 5,000 
48 ร.ต.อ.บุญชอบ มีนำค บ ำนำญ 22 4,400 
49 ร.ต.อ.สมจิตต์ มะทะ บ ำนำญ 20 4,000 
50 ร.ต.อ.ดนันต์ จอมใจ บ ำนำญ 18 3,600 
51 พ.ต.ท.สมควร เกตุเทศ บ ำนำญ 9 1,800 
52 ด.ต.วันชัย ปะระรำช บ ำนำญ 28 5,600 

รวมเป็นเงินจ านวน 206,000 
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3.6 ทุนพัฒนากิจการสหกรณ์หรือทุนอื่น ๆ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่สหกรณ์ 
ปี 2562  คงเหลือ 1,514,289บาท   และได้รับการจัดสรรจากก าไรสุทธิ ประจ าปี 2563 จ านวน 230,000 

บาท รวมเป็นเงินจ านวน 1,744,289 บาท    
 

3.7 ทุนเพื่อการศึกษาอบรมกรรมการและเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์   
ปี 2562  คงเหลือ 515,557.91  บาท และประจ าปี 2563 ไม่ได้รับการจัดสรรจากก าไรสุทธิ และสนับสนุน

ตามรายการดังต่อไปนี้ 

ล าดับ รายการ 
จ านวนเงิน 

(บาท) 

1 
เข้ำร่วมโครงกำรเสวนำแก้ไขปัญหำหนี้สินของข้ำรำชกำรต ำรวจและลูกจ้ำงประจ ำในสังกัด
ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ 

2,800 

2 
เข้ำร่วมงำนโครงกำรติดตำมแก้ไขปัญหำหนี้สินของข้ำรำชกำรต ำรวจและลูกจ้ำงประจ ำใน
สังกัดส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ 

4,700 

3 เข้ำร่วมประชุมชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ต ำรวจพื้นที่ภำค  5  2,384 

4 
เข้ำร่วมประชุมกับสมำชิกสหกรณ์ (สภ.เถิน) เพื่อประชำสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับสหกรณ์ฯ ให้
สมำชิกทรำบ 

540 

รวมเป็นเงินจ านวน 10,424 

 
ท่ีประชุม รับทรำบ 
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3.3  รายงานการตรวจสอบกิจการ ประจ าปี 2564 
พ.ต.ท.หญิงแฉล้มฯ ตามที่ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2563 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 ได้เลือกตั้งข้าพเจ้า  
พ.ต.ท.หญิงแฉล้ม  จันทร์ฉ่อง และร.ต.อ.หญิงจารุรัตน์  ดวงฟู เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์
ต ารวจภูธรจังหวัดล าปาง จ ากัด ส าหรับปีทางบัญชี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 นั้น ได้ท าการตรวจสอบและ
เสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการด าเนินการ เป็นประจ าทุกเดือนแล้ว ส าหรับผลการตรวจสอบ
ประจ าปี 2564 สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี ้

 

1. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
      1.1 เพื่อตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี 

     1.2 เพื่อตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านอ่ืน ๆ ของสหกรณ์  
     1.3 เพื่อให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน

โดยจัดท ารายงานผลการตรวจสอบกิจการเป็นประจ าทุกเดือนและประจ าปี 
2. ขอบเขตการตรวจสอบ 

     2.1 ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมุดบัญชี ทะเบียน และการเงิน ตลอดจนทรัพย์สิน และหนี้สิน ทั้งปวง 
ของสหกรณ์ เพื่อทราบฐานะและข้อเท็จจริงของสหกรณ์ที่เป็นอยู่จริง 

     2.2 ตรวจสอบหลักฐานและความถูกต้องของการด าเนินธุรกิจแต่ละประเภทของสหกรณ์                
เพื่อประเมินผลและอาจให้ข้อแนะน าแก่คณะกรรมการด าเนินการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ทั้งทาง
วิชาการและทางปฏิบัติในกิจการนั้นๆ  

     2.3 ตรวจสอบการจัดจ้างและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์  ตลอดจนหนังสือสัญญาจ้าง และ                
หลักประกัน 

     2.4 ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงาน  และการใช้จ่ายเงินตามประมาณการรายจ่ายประจ าปีของ
สหกรณ ์

     2.5 ติดตามผลการด าเนินงานของคณะกรรมการด าเนินการ เพื่อพิจารณาหาทางปรับปรุงแผนงาน 
ข้อบงัคับ ระเบียบ มติ ตลอดจนค าสั่งต่างๆ ของสหกรณ์ 

     2.6 ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และค าสั่งของสหกรณ์ หรือกิจการ
อ่ืนๆ เพื่อให้เกิดผลดีแก่การด าเนินกิจการของสหกรณ์ 

3. การบัญชี 
     3.1 สหกรณ์ใช้ระบบบัญชีเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด ซึ่งเหมาะสมและเพียงพอ

กับปริมาณธุรกิจ 
     3.2 การบันทึกบัญชีของสหกรณ์ครบถ้วน  เป็นปัจจุบัน และมีเอกสารประกอบรายการบัญชี        

เพียงพอที่จะใช้เป็นหลักฐานทางบัญชีได้ 
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4. การเงิน 
     4.1 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 มีเงินสดคงเหลือ จ านวน 9,559.92 บาท อยู่ในความรับผิดชอบของ

นางสาวเจนจิรา  ง้าวกาเขียว ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน  
     4.2 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 มีเงินฝากธนาคาร ดังนี้ 

รายการ 
30 กันยายน 2564 

(บาท) 
30 กันยายน 2563 

(บาท) 
เพิ่มขึ้น (ลดลง) 

(บาท) (ร้อยละ) 
ออมทรัพย์ 56,832,510.74     27,880,467.76   28,952,042.98  103.84  
กระแสรายวัน     1,204,277.59  18,230,674.89  (17,026,397.30)  (93.39) 

รวม 58,036,788.33    46,111,142.65  11,925,645.68   25.86  
การรับ-จ่าย และเก็บรักษาเงินสด เงินฝากธนาคาร รัดกุมและเป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์ 
 

5. การด าเนินงาน 
     5.1 ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564 มีสมาชิก ดังนี้ 

รายการ 
30 กันยายน 2564 

(คน) 
30 กันยายน 2563 

(คน) 
เพิ่มขึ้น (ลดลง) 

(คน) (ร้อยละ) 
สมาชิกสามัญ 2,062 2,066 (4) (0.19) 
สมาชิกสมทบ  158 150 8 5.33 

รวม 2,220 2,216 4 0.18 
        

5.2  ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564 มีเงินให้กู้แก่สมาชิก ดังนี้ 
5.2.1 ลูกหน้ีปกติ 

รายการ 
30 กันยายน 2564 

(บาท) 
30 กันยายน 2563 

(บาท) 

เพิ่มขึ้น (ลดลง) 

(บาท) (ร้อยละ) 
เงินให้กู้ (สำมัญ) 2,723,319,412.24 2,787,041,782.24  (63,722,370.00) (2.29) 
เงินให้กู้ (สำมัญสวัสดิกำร) 2,363,271.00 2,966,156.00  (602,885.00)    (20.33) 
เงินให้กู้ (ฉุกเฉิน) 776,944.00 530,935.00  246,009.00   46.34 
เงินให้กู้ (กู้หุ้น) 47,728,247.00 47,749,296.00  (21,049.00)      (0.04) 
เงินให้กู้ (โครงกำรเพื่อกำรศึกษำ) 3,197,774.00 2,960,766.00  237,008.00        8.01 
เงินให้กู้ (โครงกำรพิเศษ) 180,756,241.00 182,247,426.00   (1,491,185.00)    (0.82)   
เงินให้กู้ (โครงกำรพิเศษเพื่อไถ่-ถอนหนี้สิน) 1,796,807.00 731,996.00 1,064,811.00   145.47 
เงินให้กู้ (โครงกำรช่วยเหลือค่ำครองชีพของสมำชิก) 179,710,659.00 116,445,823.00 63,264,836.00      54.33 

รวม 3,139,649,355.24 3,140,674,180.24    (1,024,825.00)        (0.03) 
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5.2.2  ลูกหน้ีอื่น 

รายการ 
30 กันยายน 2564 

(บาท) 
30 กันยายน 2563 

(บาท) 
เพิ่มขึ้น (ลดลง) 

(บาท) (ร้อยละ) 
ลูกหนี้ระหว่างด าเนินคดี 2,890,289.86  2,896,349.20    (6,059.34) (0.21) 

      
5.3  การลงทุน   ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 มีเงินลงทุน ดังนี้ 

 
 
 
 
 

การลงทุนเป็นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 มาตรา 89/2 อนุ 9          
การฝากเงินหรือการลงทุน 

ในปี 2564 ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน จ านวน 16,480.75  บาท 
 

5.4  ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564 มีเงินรับฝากจากสมาชิก ดังนี้ 

รายการ 
อัตรา 30 กันยายน 2564 

(บาท) 
30 กันยายน 2563 

(บาท) 
เพิ่มขึ้น (ลดลง) 

ดอกเบี้ย (บาท) (ร้อยละ) 
เงินรบัฝำกออมทรัพย์ 3.00 3,160,984.17 3,439,535.28  (278,551.11) (8.10) 
เงินรบัฝำกออมทรัพย์พิเศษ 4.00 378,145,956.97  314,448,771.42 63,697,185.55   20.21 
เงินรบัฝำกออมทรัพย์ พชพ. 3.00 2,368,425.71   3,021,700.68   (653,274.97) (21.62) 
เงินรบัฝำกออมทรัพย์ สมทบ 2.25 2,356,176.83   2,302,110.70 54,066.13 2.35 
เงินรบัฝำกออมทรัพย์พิเศษ สมทบ 3.25 330,346,773.89  305,456,011.89   24,890,762.00     8.15 
เงินรบัฝำกออมทรัพย์พิเศษ สหกรณ์อื่น 2.80 57,216,351.86  53,479,240.32 3,737,111.54 6.99 

รวม 773,594,669.43  682,147,370.29 91,447,299.14   13.41 

 การรับฝากเงินเป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ เอกสารหลักฐานประกอบการรับฝากเงิน
และการถอนเงิน ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 

 
 
 
 
 
 
 

 

รายการ 30 กันยายน 2564  (บาท) 

 หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย 289,500.00 
 หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจแห่งชาติ 18,500.00 
 หุ้นบริษัทสหประกันชีวิต จ ากัด(มหาชน) 200,000.00 

รวม 508,000.00 
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5.5  การกู้ยืมเงินหรือการค้ าประกันประจ าปี 2564  
      สหกรณ์ได้รับอนุมัติวงเงินกู้ยืมหรือการค้ าประกันประจ าปี 2564 จากที่ประชุมใหญ่โดยได้รับความ

เห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ไว้ 2,000,000,000.00 บาท (สองพันล้านบาทถ้วน) ณ วันที่ 30 กันยายน 2564    
มีเงินกู้ยืมคงเหลือ ดังนี ้

 

5.6  ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564 มีทุนเรือนหุ้น ดังนี้ 

 รายการ 30 กันยายน 2564  
(บาท) 

30 กันยายน 2563 
(บาท)  

เพิ่มขึ้น (ลดลง)  

(บาท) (ร้อยละ) 
ทุนเรือนหุ้น 1,563,706,000.00 1,500,126,380.00   63,579,620.00  4.24  

อัตราการถือหุ้น การส่งเงินค่าหุ้น และการจ่ายคืนเงินค่าหุ้น เป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ 
 

5.7  ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564 มีทุนส ารองและทุนสะสม ดังนี้ 

รายการ 
30 กันยายน 2564 

(บาท) 
30 กันยายน 2563 

(บาท) 
เพิ่มขึ้น (ลดลง) 

(บาท) (ร้อยละ) 
ทุนส ารอง  188,457,325.31 171,119,383.80 17,337,941.51 10.13 
ทุนสาธารณประโยชน์ 118,292.70 11,091.70 107,201.00 966.50 
ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล 1,533,592.60 1,503,592.60 30,000.00 2.00 
ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก 130,198.40 102,674.60 27,523.80 26.81 
ทุนการศึกษาอบรมกรรมการและเจ้าหน้าที่ 505,133.91 515,557.91  (10,424.00)  (2.02) 
ทุนเพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพสมาชิก 514,800.00 716,300.00 (201,500.00) (28.13) 
ทุนสวัสดิการเพื่อสมาชิก 255,770.00 844,570.00 (588,800.00) (69.72) 
ทุนเพื่อจัดต้ังส านักงานฯ 1,744,289.00 1,514,289.00 230,000.00 15.19 

รวม 193,259,401.92 176,327,459.61 16,931,942.31  9.60 

 
 

 

รายการ 
วงเงินกู้ยืม 
(ล้านบาท) 

อัตรา 
ดอกเบี้ย 

30 กันยายน 2564 
(บาท) 

30 กันยายน 2563 
(บาท) 

เพิ่มขึ้น  (ลดลง) 

(บาท) (ร้อยละ) 
ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรฯ 665,000,000.00 2.75 330,000,000.00 465,000,000.00  (135,000,000.00) (29.03)  
ธนำคำรแลนด์แอนด์เฮ้ำส์ 250,000,000.00  2.75 150,000,000.00 190,000,000.00 (40,000,000.00) (21.05) 
ธนำคำรกรุงไทย 560,000,000.00 3.00 - - - - 
ธนำคำรกรุงเทพ 100,000,000.00 2.90 - - - - 
ธนำคำรทีทบีีธนชำต ิ 140,000,000.00 3.25 - - - - 
เงนิรบัฝำกจำกสหกรณ์อื่น      57,216,351.86 2.80 - - - - 

รวม 1,772,216,351.86   480,000,000.00 655,000,000.00    (175,000,000.00) (26.72) 
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6. รายได้และค่าใช้จ่าย 

    ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 สหกรณ์มีผลการด าเนินงาน รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย จ านวน 185,725,164.59  
บาท คิดเป็นร้อยละ 77.76 ของรายได้ 

 

รายการ เกิดขึ้นจริง (บาท) (ร้อยละ) 
 รายได้ 238,833,624.80    100.00  
หัก  ค่าใช้จ่าย      53,108,460.21      22.24    
ก าไรสุทธิ    185,725,164.59 77.76 

 
7. ผลการตรวจสอบงบประมาณรายจ่าย 
     7.1 ในปี 2564 สหกรณ์ได้รับอนุมัติวงเงินงบประมาณรายจ่ายเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 63,559,210.- บาท 

สหกรณ์ใช้จ่ายเงินตามงบประมาณไปรวม 53,108,460.21 บาท 
     7.2 รายจ่ายต่างๆ ของสหกรณ์ได้จ่ายไปเพื่อกิจการของสหกรณ์  เป็นไปตามมติที่ประชุม

คณะกรรมการด าเนินการ มีเอกสารหลักฐานประกอบรายการครบถ้วนเพียงพอที่จะใช้เป็นหลักฐานทางบัญชีได้ 
และส่วนใหญ่อยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ก าหนดไว้ เว้นแต่ 3 รายการ ดังต่อไปนี้ 

ค่าสวัสดิการประกันชีวิตกลุ่มสมาชิกสามัญ จ านวน 278,370.- บาท ซึ่งไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ แต่
ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้ความช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID-19) , ค่าให้ค าปรึกษา เกินวงเงินงบประมาณ จ านวน 11,859.- บาท และค่าตอบแทนที่ปรึกษา 
เกินวงเงินงบประมาณ จ านวน 180,000.- บาท เนื่องจากเป็นค่าตอบแทนที่ปรึกษาของปีงบประมาณ 2563 แต่
เบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2564 (งบเหลื่อมปี) ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถถัวจ่ายได้ เนื่องจากที่ประชุมใหญ่อนุมัติ
ให้ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ ยกเว้นหมวดครุภัณฑ์   
   

     จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

พันต ารวจโทหญิง                                          
                                                                       ( แฉล้ม  จันทร์ฉ่อง ) 

    ผู้ตรวจสอบกิจการ 
ท่ีประชุม รับทราบ 

ล าดับ รายการ งบประมาณท่ีตั้งไว้ จ่ายจริง 
เกินงบประมาณ 

ท่ีตั้งไว้ 
1 ค่าประกันชีวิตกลุ่มสามัญ(COVID-19)          0.00 278,370.00 278,370.00 
2 ค่าให้ค าปรึกษา     1,488,000.00   1,499,859.00    11,859.00 
3 ค่าตอบแทนที่ปรึกษา 225,000.00 405,000.00 180,000.00 
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3.4  รายงานการเปิดเผยผลประโยชน์และค่าตอบแทนกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอ านาจในการจัดการ 
และที่ปรึกษาของสหกรณ์ 

  ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) 

เงินเดือน 
  เงินค่า   

  ปฏิบัติงาน/
ค่าตอบแทน 

โบนัส 
ค่าเบี้ย
ประชุม 

ค่า
พาหนะ 

ค่าเบี้ย
เลี้ยง 

ค่าที่พัก รวม 

1 พล.ต.ต.นันทวิทย ์ เทียมบุญธง ประธำนกรรมกำร   227,095.00  892,520.00  9,600.00    800.00  2,000.00  1,132,015.00  
2 พล.ต.ต.สมพงษ ์ สวนคร้ำมด ี รองประธำนกรรมกำร 1   136,257.00  200,000.00  21,600.00        357,857.00  
3 พ.ต.อ.วีระวุธ ชัยชนะมงคล รองประธำนกรรมกำร 2    136,257.00  200,000.00  16,800.00        353,057.00  
4 พล.ต.ต.อุดม พรหมสุรินทร ์ ประธำนประชำสมัพันธ์  113,553.00 160,000.00 18,400.00 784.00 800.00  293,537.00 
5 พ.ต.อ.ธนกฤต เรือนแก้ว ประธำนเงินกู ้   113,553.00  200,000.00  28,800.00        342,353.00  
6 พ.ต.อ.พีระ เต็มแย้ม  กรรมกำร/ประชำสัมพันธ ์    68,134.00  150,000.00  16,800.00        234,934.00  
7 พ.ต.อ.ไกรสิทธ ิ พรหมปฏิมำ กรรมกำร/เงินกู ้   68,134.00  160,000.00  27,200.00        255,334.00  
8 พ.ต.อ.สมพงษ ์ ตั้งตัว กรรมกำร/ประชำสัมพันธ ์   68,134.00  140,000.00  17,600.00        225,734.00  
9 พ.ต.อ.สิทธิศักดิ ์ สิงห์ทองลำ กรรมกำร/ประชำสมัพันธ ์   68,134.00  140,000.00  16,800.00        224,934.00  
10 พ.ต.อ.ณรงค ์ จันทรำช กรรมกำร/เงินกู ้   68,134.00  140,000.00  28,800.00        236,934.00  
11 พ.ต.ท.พินิจ พรหมเมศร ์ กรรมกำร/เงินกู ้   68,134.00  140,000.00  28,800.00        236,934.00  
12 พ.ต.ท.เกษม แก่นรำช กรรมกำร/เงินกู ้   68,134.00  140,000.00  28,800.00        236,934.00  
13 พ.ต.ท.สุรพล กันยะโรจน ์ กรรมกำร/ประชำสัมพันธ ์   68,134.00  140,000.00  17,600.00        225,734.00  
14 พ.ต.อ.โสภณ ผลกันทำ กรรมกำร/เลขำนุกำร   79,486.00  160,000.00  20,000.00        259,486.00  
15 พ.ต.อ.บุญเทียม ฮำวบุญปั๋น กรรมกำร/เหรัญญกิ   79,486.00  160,000.00  20,000.00        259,486.00  
16 พ.ต.อ.ยงยุทธ ดำวรี ที่ปรึกษำ   15,000.00    26,400.00         41,400.00  
17 พ.ต.อ.เด่น ตันไชย ที่ปรึกษำ   15,000.00   25,600.00        40,600.00  
18 พ.ต.ท.หญิงเพ็ญแข  นันทฤทธิ ์  ที่ปรึกษำ   15,000.00   13,600.00        28,600.00  
19 พ.ต.ท.ธนำยุทธ สิงห์เทศด ี ที่ปรึกษำ  15,000.00  19,200.00 2,400.00 800.00 1,500.00 38,900.00 
20 ด.ต.ปฎิกรำษฎร ์ คุณภู ที่ปรึกษำ   15,000.00    16,000.00        31,000.00  
21 นำงดวงใจ ธรรมลังกำ ผู้จัดกำร  590,520.00     183,500.00           774,020.00  
22 นำงสำวอรวรรณ แซ่บู๊ รองผู้จดักำร 350,880.00  109,000.00   800.00  460,680.00 

 

ท่ีประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระที ่ 4 เร่ืองเพื่อพิจารณา 

4.1  อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนประจ าปี 2564 ( เอกสารแนบ 3 ) 
นายกิตติพงศ์ฯ  ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีส ำนักงำนสอบบัญชีนครพิงค์ ตำมมติที่ประชุมใหญ่สำมัญประจ ำปี 
2563 มีมติเป็นเอกฉันท์คัดเลือก บริษัท ส ำนักงำนสอบบัญชีนครพิงค์  จ ำกัด  จังหวัดเชียงใหม่  เป็นผู้สอบบัญชี 
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถพงศ์  พีระเชื้อ ได้ตรวจสอบและรับรองงบกำรเงินประจ ำปีของสหกรณ์ออม
ทรัพย์ต ำรวจภูธรจังหวัดล ำปำง จ ำกัด ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่  30 กันยำยน 2564 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และตำม
ข้อบังคับของสหกรณ์ฯ ข้อ 23 ให้คณะกรรมกำรด ำเนินกำรเสนองบแสดงฐำนะกำรเงินต่อที่ประชุมใหญ่สำมัญ 
เพื่อพิจำรณำอนุมัติภำยในหนึ่งร้อยห้ำสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทำงบัญชี คณะกรรมกำรขอเสนอรำยงำนประจ ำปี
แสดงผลกำรด ำเนินงำนของสหกรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ จึงเสนอให้ที่ประชุมใหญ่พิจำรณำ (ดังรำยละเอียดประกอบ
ในรำยงำนของผู้สอบบัญชี ประจ ำปี  2564) 
ท่ีประชุม         มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐำนะกำรเงินและงบก ำไรขำดทุนประจ ำปี 2564 
 

4.2  อนุมัติจัดสรรก าไรสุทธิ ประจ าปี 2564 

พ.ต.ท.หญิง เพ็ญแข ที่ปรึกษำด้ำนกำรเงินและกำรบัญชีในนำมคณะกรรมกำรด ำเนินกำรของสหกรณ์        
ขอเสนอกำรจัดสรรก ำไรสุทธิประจ ำปี 2564 ให้ที่ประชุมใหญ่สำมัญพิจำรณำ ตำมข้อบังคับของสหกรณ์ออม
ทรัพย์ต ำรวจภูธรจังหวัดล ำปำง ข้อ 28  ซึ่งมีดังนี ้

ข้อ 28 การจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี เมื่อสิ้นปีทำงบัญชีและได้ปิดบัญชีตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชีที่
รับรองโดยทั่วไปแล้ว ปรำกฏว่ำสหกรณ์มีก ำไรสุทธิ ให้จัดสรรเป็นทุนส ำรองไม่น้อยกว่ำร้อยละสิบของก ำไร
สุทธิและเป็นค่ำบ ำรุงสันนิบำตสหกรณ์แห่งประเทศไทยตำมอัตรำที่ก ำหนดในกฎกระทรวง  

ก ำไรสุทธิประจ ำปีที่เหลือจำกกำรจัดสรรตำมควำมในวรรคก่อนนั้น ที่ประชุมใหญ่อำจจะจัดสรรได้
ดังต่อไปนี้ 

(1) เป็นเงินปันผลตำมหุ้นที่ช ำระแล้วให้แก่สมำชิก แต่ต้องไม่เกินอัตรำที่ก ำหนดในกฎกระทรวง 
โดยคิดให้ตำมส่วนแห่งระยะเวลำ อนึ่ง ถ้ำสหกรณ์ถอนทุนรักษำระดับอัตรำเงินปันผลตำม (4) ออกจ่ำยเป็นเงิน
ปันผลส ำหรับปีใดด้วยจ ำนวนเงินปันผลทั้งสิ้นที่จ่ำยส ำหรับปีนั้น ก็ต้องไม่เกินอัตรำดังกล่ำวมำแล้ว 

ในกำรค ำนวณเงินปันผลตำมหุ้น ให้ถือว่ำหุ้นที่สมำชิกได้ช ำระต่อสหกรณ์ภำยในวันที่ห้ำของ     
เดือน มีระยะเวลำส ำหรับค ำนวณเงินปันผลตั้งแต่เดือนนั้น ส่วนหุ้นที่สมำชิกช ำระต่อ สหกรณ์หลังวันที่ห้ำของ
เดือน สหกรณ์จะคิดเงินปันผลให้ตั้งแต่เดือนถัดไป 

(2) เป็นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมำชิกตำมส่วนธุรกิจที่สมำชิกได้ท ำไว้กับสหกรณ์ในระหว่ำงปีตำม     
มติที่ประชุมใหญ่  เว้นแต่สมำชิกที่ผิดนัดกำรช ำระหนี้สหกรณ์  มิให้ได้รับเงินเฉลี่ยคืนส ำหรับปีนั้น 

(3) เป็นเงินโบนัสแก่กรรมกำรและเจ้ำหน้ำที่ของสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของก ำไรสุทธิ 
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(4) เป็นทุนรักษำระดับอัตรำเงินปันผล ไม่เกินร้อยละสองแห่งทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์ตำมที่มีอยู่ใน
วันสิ้นปีนั้น ทุนรักษำระดับอัตรำเงินปันผลนี้จะถอนได้โดยมติแห่งที่ประชุมใหญ่  เพื่อจ่ำยเป็นเงินปันผลตำมหุ้น 
ตำม (1) 

(5) เป็นทุนเพื่อกำรศึกษำอบรมทำงสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของก ำไรสุทธิตำมระเบียบของ
สหกรณ ์

(6)  เป็นทุนสำธำรณประโยชน์ ไม่เกินร้อยละสิบของก ำไรสุทธิ ตำมระเบียบของสหกรณ์ 
(7) เป็นทุนสวัสดิกำรหรือกำรสงเครำะห์ตำมสมควรแก่สมำชิกและครอบครัวไม่เกินร้อยละสิบของ

ก ำไรสุทธิตำมระเบียบของสหกรณ์ 
(8) เป็นทุนส่งเสริมกำรศึกษำบุตรสมำชิก 
(9) เป็นทุนเพื่อสงเครำะห์เกี่ยวกับกำรศพของสมำชิก 
(10) เป็นทุนพัฒนำกิจกำรสหกรณ์ หรือทุนอ่ืน ๆ เพื่อเสริมสร้ำงควำมมั่นคงให้แก่สหกรณ์ 
(11) ก ำไรสุทธิส่วนที่เหลือ (ถ้ำมี) ให้จัดสรรเป็นทุนส ำรองทั้งสิ้น 
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รายการ 
2564 2563 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 

1.  จัดสรรตามข้อบังคับของสหกรณ์ ขอ้ 28         
  1.1  ทุนส ำรอง (ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของก ำไรสุทธ)ิ  18,581,427.59  10.00  17,335,530.51  10.01  

  
1.2  ค่ำบ ำรุงสันนบิำตสหกรณ์แหง่ประเทศไทย (ร้อยละ 1 แต่ไม่เกิน 
30,000 บำท) 30,000.00 0.02 30,000.00 0.02 

2.  จัดสรรโดยความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ ่         
  2.1  เงินปันผล    ( ปี 63 = 7.30% , ปี 64 = 7.60% ) 116,349,539.00  62.65  107,358,767.00   62.00  
  2.2  เงินเฉลี่ยคืน ( ปี 63 = 18.50% , ปี 64 = 18.75% )  42,964,198.00  23.13  42,015,076.00      24.26  
  2.3  โบนัสกรรมกำรและเจ้ำหน้ำที(่ไม่เกินร้อยละ 10 ของก ำไรสุทธิ) 4,000,000.00  2.15  4,000,000.00        2.31  
  2.4   ทุนสะสมตำมข้อบงัคบั ระเบียบและอืน่ๆ         

  
         2.4.1  ทุนรักษำระดับอตัรำเงินปันผล (ไม่เกินร้อยละ 2 แห่งทนุ
เรือนหุน้) 50,000.00 0.03 30,000.00 0.02 

           2.4.2  ทุนกำรศึกษำอบรม (ไม่เกินรอ้ยละ 10 ของก ำไรสุทธิ) 50,000.00  0.03  -     -  
           2.4.3  ทุนสำธำรณประโยชน์ (ไม่เกินรอ้ยละ 10 ของก ำไรสุทธิ) 1,500,000.00  0.81  1,000,000.00        0.58  
           2.4.4  ทุนสวัสดิกำรเพื่อสมำชิก (ไม่เกินรอ้ยละ 10 ของก ำไรสุทธิ) 800,000.00  0.43  100,000.00        0.06  
           2.4.5  ทุนส่งเสริมกำรศึกษำบุตรสมำชิก 1,000,000.00  0.54  1,000,000.00        0.58  
           2.4.6  ทุนเพื่อสงเครำะห์เกี่ยวกับศพสมำชิก 100,000.00  0.05  50,000.00        0.03  
           2.4.7  ทุนพัฒนำกจิกำรสหกรณ์ฯ 300,000.00  0.16  230,000.00        0.13  

ก าไรสุทธ ิ 185,725,164.59  100.00  173,149,373.51   100.00  

  
 

ผลประโยชน์ของสมาชิกสูงสุด   85.78 
 

86.26 
  

 
ผลประโยชน์ของสมาชิกส่วนรวม   12.02 

 
11.41 

  
 

กรรมการและเจ้าหน้าท่ีสหกรณ ์   2.18 
 

2.31 
    สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย   0.02   0.02 

ร.ต.อ.สมพงค์ฯ  ผู้แทนสมำชิกกลุ่มข้ำรำชกำรบ ำนำญ สมำชิกเลขที่ 1413 เห็นควรเพิ่มทุนสำธำรณประโยชน์ 
พ.ต.ท.หญิงเพ็ญแขฯ ทำงคณะกรรมกำรได้เพิ่มทุนสำธำรณประโยชน์จำกปีงบประมำณ 2563 เป็น 1,500,000 บำท 
ร.ต.อ.สมพงค์ฯ  ผู้แทนสมำชิกกลุ่มข้ำรำชกำรบ ำนำญ สมำชิกเลขที่ 1413 รับทรำบ แต่เน่ืองจำกใน
ปีงบประมำณ 2564 สมำชิกเสียชีวิตจ ำนวนมำก เห็นควรน ำมำช่วยเหลือสมำชิก 
พ.ต.ท.หญิงเพ็ญแขฯ กำรช่วยเหลือสมำชิกได้จัดสรรในทุนสวัสดิกำรเพื่อสมำชิก 
ร.ต.อ.สมพงค์ฯ  ผู้แทนสมำชิกกลุ่มข้ำรำชกำรบ ำนำญ สมำชิกเลขที่ 1413 เห็นควรเพิ่มทุนสวัสดิกำรเพื่อ
สมำชิกจำก 800,000 บำท เป็น 5,000,000 บำท 
พล.ต.ต.นันทวิทย์ฯ เรียนผู้แทนสมำชิก คณะกรรมกำรมีควำมประสงค์จัดสรรทุนสวัสดิกำรเพื่อสมำชิกมำกขึ้น
เช่นกัน แต่ไม่สำมำรถเพิ่มจ ำนวนเงินเป็น 5,000,000 บำท ตำมสมำชิกร้องขอได้ เนื่องจำกต้องดูควำมเหมำะสมและ
ทุนด้ำนอ่ืนๆ ด้วย  
ท่ีประชุม มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติกำรจัดสรรก ำไรสุทธิประจ ำปี 2564 ตำมเสนอ 
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ผลของการจัดสรรก าไรสุทธิ 

 
ก าไรสุทธิประจ าปี 2564  (100.00%) 

  
   185,725,164.59  บาท 

 
1.  เป็นเงินของสมำชิก ร้อยละ 85.78 ของก ำไรสุทธิ  คือ 

    

 
    1.1  เงินปันผลตำมหุ้น   (ร้อยละ 62.65) 

 
    116,349,539.00  บำท 

  
1.2  เงินเฉลี่ยคืน (ร้อยละ 23.13) 

 
      42,964,198.00  บำท 

   
รวม 

 
159,313,737.00 บาท 

 
2.  เป็นผลประโยชน์ของสมำชิกส่วนรวม  ร้อยละ 12.02  ของก ำไรสุทธิ คือ 

   
  

2.1  ทุนส ำรอง (ร้อยละ 10.00) 
 

      18,581,427.59  บำท 

  
2.2  ทุนรักษำระดับอัตรำเงินปันผล  (ร้อยละ 0.03) 

 
              50,000.00  บำท 

  
2.3  ทุนสำธำรณประโยชน์  (ร้อยละ 0.81) 

 
        1,500,000.00  บำท 

  
2.4  ทุนสวัสดิกำรเพื่อสมำชิก (ร้อยละ 0.43) 

 
800,000.00 บำท 

  
2.5  ทุนส่งเสริมกำรศึกษำบุตรสมำชิก (ร้อยละ 0.54) 

 
         1,000,000.00  บำท 

  
2.6  ทุนเพื่อสงเครำะห์เกี่ยวกับกำรศพสมำชิก (ร้อยละ 0.05) 

 
100,000.00 บำท 

  
2.7  ทุนพัฒนำกิจกำรสหกรณ์ฯ (ร้อยละ 0.16) 

 
300,000.00 บำท 

   
รวม 

 
22,331,427.59 บำท 

       3.  เป็นของกรรมกำรและเจ้ำหน้ำที่  ร้อยละ 2.18   ของ
ก ำไรสุทธิ คือ 

    

  
3.1 โบนัสกรรมกำรและเจ้ำหน้ำที่ (ร้อยละ 2.15) 

 
4,000,000.00 บำท 

  
3.2 ทุนกำรศึกษำอบรมกรรมกำรและเจ้ำหน้ำที่ (ร้อยละ 0.03) 

 
50,000.00 บำท 

   
รวม 

 
4,050,000.00 บำท 

4.  เป็นของสันนิบำตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  ร้อยละ 1  ของก ำไรสุทธิ 
แต่ไม่เกิน 30,000 บำท 

   
  

ค่ำบ ำรุงสันนิบำตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (ร้อยละ 0.02) 
 

30,000.00 บำท 

   
รวม 

 
30,000.00 บำท 

   
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 185,725,164.59 บาท 

 
 
 
 



52 

พล.ต.ต     พ.ต.อ. 

4.3  การคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจ าป ี2565  

พ.ต.ท.หญิง เพ็ญแข ตำมข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ต ำรวจภูธรจังหวัดล ำปำง จ ำกัด พ.ศ.2563 ข้อ 25 กำร
ตรวจสอบบัญชีของสหกรณ์นั้นต้องได้รับกำรตรวจสอบอย่ำงน้อยปีละหนึ่งคร้ัง ตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชีที่
รับรองทั่วไปและตำมระเบียบที่นำยทะเบียนสหกรณ์ก ำหนด โดยผู้สอบบัญชีซึ่งนำยทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้ง 
เสนอเข้ำสอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ต ำรวจภูธรจังหวัดล ำปำง จ ำกัด จ ำนวน 3 บริษัท ดังนี้ 

ผู้สอบบัญชี ประสบการณ์สอบบัญชีสหกรณ์ 
ระยะเวลาท่ีเข้า
ปฏิบัติงาน 

ค่าธรรมเนียม 
(บาท) 

1. บริษัท ส านักงานสอบบัญชีนครพิงค์  
จ ากัด  จังหวัดเชียงใหม่ โดย 
นางบุญเรือง   เจริญศรี 

- สอ.สถาบันการศึกษา 
สอ.ครูเชียงรำย , พะเยำ , ล ำปำง , น่ำน ,  
แม่ฮ่องสอน , เลย , ตำก , กรมสำมัญศึกษำ
เชียงรำย , มหำวิทยำลัยแม่โจ้ 
- สอ.สาธารณสุข  
เชียงใหม่ , เชียงรำย , พะเยำ , แพร่ , ตำก , 
อุตรดิตถ์ , แม่ฮ่องสอน,โรงพยำบำลล ำปำง, 
โรงพยำบำลศรีสังวำลย์ , โรงพยำบำลแพร่,
โรงพยำบำลอุตรดิตถ์ 
- สอ.ด้านความมั่นคง  
ต ำรวจเชียงใหม่ , ต ำรวจเชียงรำย , ต ำรวจ
พะเยำ , ต ำรวจล ำปำง , ต ำรวจล ำพูน , 
ต ำรวจตำก , ต ำรวจแม่ฮ่องสอน , ต ำรวจ
ตะเวนชำย แดนที่ 32 พะเยำ , มณฑลทหำร 
บกที่ 33 เชียงใหม่ , ค่ำยขุนเจืองธรรมิกรำช 
พะเยำ , ค่ำยเม็งรำยมหำรำช เชียงรำย , 
กองบิน 41 เชียงใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 

เข้ำตรวจโดยจัด 
ส่งทีมงำน 2 - 6 
คน เข้ำปฏิบัติตั้ง 
แต่ได้รับกำรแต่ง 
ตั้งให้เป็นผู้สอบ
บัญชีสหกรณ์จำก
น ำ ย ท ะ เ บี ย น
สหกรณ์ไม่ต่ ำกว่ำ 
4  - 5  ค ร้ั งต่ อปี 
หรือมำกกว่ำตำม
ควำมเหมำะสม 

80,000.00 
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ผู้สอบบัญชี ประสบการณ์สอบบัญชีสหกรณ์ 
ระยะเวลาท่ีเข้า
ปฏิบัติงาน 

ค่าธรรมเนียม 
(บาท) 

2. บริษัท สอบบัญชี บีดับบลิวเอฟ แอนด์ 
แอดไวเซอร่ี จ ากัด  จังหวัดเชียงใหม่ โดย 
นายวรศักดิ์  หงส์สุวรรณ 

- สอ.ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่  
- สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคุรุสภำ อ ำเภอ
เมืองเชียงใหม่ 

เ ข้ ำ ตรวจสอบ  
บัญชีอย่ำงน้อยปี
ละ 4 คร้ัง คร้ังละ
ไม่น้อยกว่ำ 1วัน
ท ำกำรโดยมีจ ำนวน
ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี
ไม่น้อยกว่ำ 3 คน 

90,000.00 
 
 
 
 
 

3. บริษัท เอส พี  วี  แอคเค้านท์  แอนด์ 
ออดิท จ ากัด  จังหวัดเชียงใหม่ โดย 
นางสาววีรณา  ติรณะประกิจ 

-  สอ.พนักงำนสยำมกลำสอินดัสทรี 
- สอ.แอลเมทไทย 
- สอ.โรงเรียนนำยเรืออำกำศ 
- สอ.พนักงำนส ำนักงำนสลำกกินแบ่ง
รัฐบำล 

- สอ.สำธำรณสุขนครปฐม 

เข้ำตรวจสอบอย่ำง
น้อยปีละ 4 คร้ัง 
โ ด ย มี จ ำ น วน
ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี
ไม่น้อยกว่ำ 2 คน 

95,000.00 

 

ท่ีประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์คัดเลือก บริษัท ส ำนักงำนสอบบัญชีนครพิงค์  จ ำกัด  จังหวัดเชียงใหม่  โดย     
นำงบุญเรือง  เจริญศรี เป็นผู้สอบบัญชี ประจ ำปี 2565 ค่ำธรรมเนียมในกำรสอบ จ ำนวน 80,000 บำท (แปดหมื่นบำท
ถ้วน) 
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4.4  อนุมัติก าหนดวงเงินซ่ึงสหกรณ์อาจกู้ยืมหรือค้ าประกันประจ าปี 2565 
พ.ต.ท.หญิง เพ็ญแข ตามข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดล าปาง ข้อ 18 ได้ก าหนดให้      
ที่ประชุมใหญอ่าจก าหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค้ าประกันได้ มีรายละเอียด ดังน้ี 

ข้อบังคับ  ข้อ  18  วงเงินกู้ยืมหรือการค้ าประกัน ที่ประชุมใหญ่อาจก าหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค้ าประกัน
ส าหรับปีหนึ่ง ๆ ไว้ตามที่จ าเป็นและสมควรแก่การด าเนินงาน วงเงินซึ่งก าหนดดังว่านี้ต้องได้รับความเห็นชอบ
จากนายทะเบียนสหกรณ์ 

ถ้าที่ประชุมใหญ่ยังมิได้ก าหนด หรือนายทะเบียนสหกรณ์ยังมิได้ให้ความเห็นชอบวงเงินกู้ยืมหรือ                
การค้ าประกันส าหรบัปีใด ก็ให้ใช้วงเงินกู้ยืมหรือค้ าประกันส าหรับปีก่อนไปพลาง 

ในปี 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ให้ก าหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ าประกันไว้ 
เป็นเงินจ านวน 2,000,000,000  บาท (สองพันล้านบาทถ้วน) 

 

 
  หน่วย : ล้านบาท 

 2562 2563 2564 

     วงเงินอนุมัติ 1,545 2,000 2,000 

     วงเงินใช้ไป    
- เงินกู้ สถาบันอื่น 677.04 655.00 480.00 
- เงินรับฝาก สหกรณ์อื่น 47.83 53.48 57.22 
ส าหรับในปี 2565 สหกรณ์ฯ ขอก าหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืมหรือค้ าประกันในวงเงิน 

2,000,000,000 บาท (สองพันล้านบาทถ้วน) เท่าเดิม 
ท่ีประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้สหกรณ์ฯ ก ำหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อำจกู้ยืมหรือค้ ำประกันสิ้นสุด      
30 กันยำยน 2565 เป็นเงินจ ำนวน 2,000,000,000 บำท (สองพันล้ำนบำทถ้วน) ตำมที่เสนอและให้รำยงำนขอควำม
เห็นชอบก ำหนดวงเงินกู้ยืมฯ ต่อนำยทะเบียนสหกรณ์ต่อไป 
 
 
 

ล้านบาท 
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4.5  การก าหนดค่าเบี้ยเล้ียง  คา่พาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าเบี้ยประชุม ของคณะกรรมการด าเนินการ 
กรรมการอ่ืนที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจ าปี 2565 
พ.ต.ท.หญิง เพ็ญแข กำรก ำหนดค่ำเบี้ยเลี้ยง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำที่พัก และค่ำเบี้ยประชุม ของคณะกรรมกำร
ด ำเนินกำร กรรมกำรอ่ืนที่ปรึกษำและที่ปรึกษำกิตติมศักดิ์และเจ้ำหน้ำที่สหกรณ์ ประจ ำปี 2565 ตำมข้อบังคับ
สหกรณ์ออมทรัพย์ต ำรวจภูธรจังหวัดล ำปำง จ ำกัด พ.ศ. 2563 ข้อ 72(9)  

1. ค่ำพำหนะเหมำจ่ำยในอัตรำกิโลเมตรละ 4 บำท รวมถึงค่ำโดยสำรยำนพำหนะเท่ำที่จ่ำยจริง  
2. ค่ำเช่ำที่พักเบิกจ่ำยในลักษณะเหมำจ่ำย ดังนี้ 

- ประธำนกรรมกำร    วันละ 2,000 บำท 
- รองประธำน , คณะกรรมกำร   วันละ 1,500 บำท 
- เจ้ำหน้ำที่     วันละ 1,200 บำท 

3. ค่ำเบี้ยประชุม 
-  ประธำนกรรมกำร    คร้ังละ  1,000  บำท 
-  คณะกรรมกำรด ำเนินกำร , กรรมกำรอ่ืน , ที่ปรึกษำ 
    และที่ปรึกษำกิตติมศักดิ์ , ผู้ตรวจสอบกิจกำร คร้ังละ     800 บำท 

ท่ีประชุม  มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติก ำหนดค่ำเบี้ยเลี้ยง  ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำที่พัก และค่ำเบี้ยประชุมของ 
คณะกรรมกำรด ำเนินกำร กรรมกำรอ่ืนที่ปรึกษำและที่ปรึกษำกิตติมศักดิ์ประจ ำปี 2565 และเจ้ำหน้ำที่สหกรณ์ตำม
เสนอ 
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4.6  การอนุมัติแผนงานและงบประมาณ ประจ าปี 2565 
พ.ต.ท.หญิง เพ็ญแข น ำเรียนที่ประชุมใหญ่สำมัญทรำบแผนงำนและงบประมำณของสหกรณ์ออมทรัพย์
ต ำรวจภูธรจังหวัดล ำปำง จ ำกัด ประจ ำปี 2565  เพื่อใช้เป็นกรอบและทิศทำงกำรด ำเนินงำนในอนำคตของสหกรณ์ฯ 
โดยค ำนึงถึงสภำพแวดล้อมต่ำง ๆ ที่มีผลกระทบต่อสหกรณ์มำเป็นตัวก ำหนดทิศทำง แล้วน ำมำวำงแผนกำร
บริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ โดยคณะกรรมกำรด ำเนินกำร ชุดที่ 43 ได้พิจำรณำเห็นสมควร จึงน ำเรียนมำให้ที่
ประชุมใหญ่สำมัญพิจำรณำ ดังนี ้

กิจกรรม ปี 2564 แผนการด าเนินงาน 

  แผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ปี 2565 

1. แผนการรับสมาชิก 
 

    
     1.1  จ ำนวนสมำชิกสำมัญ 

 
35 40 

     1.2  จ ำนวนสมำชิกสมทบ   11 15 
รวม   46 55 

2.  แผนการระดมทุน 
 

    
     2.1 กำรถือหุ้น    79,412,050.00               82,000,000.00  
3.  แผนการระดมเงินฝาก 

 
    

     3.1  เงินฝำกออมทรัพย์ 
 

 48,365,011.42               44,000,000.00  
     3.2  เงินฝำกออมทรัพย์พิเศษ 

 
117,527,608.91               80,000,000.00  

     3.3  เงินฝำกออมทรัพย์สมทบ 
 

54,066.13  50,000.00  
     3.4  เงินฝำกออมทรัพย์พิเศษสมทบ 

 
 29,331,614.98               35,000,000.00  

รวม    195,278,301.44             159,050,000.00  

4.  แผนการให้เงินกู้สมาชิก 
 

    
     4.1  เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 

 
  2,140,500.00                 2,300,000.00  

     4.2  เงินกู้สำมัญ 
 

 318,251,329.34             423,000,000.00  
     4.3  เงินกู้พิเศษ 

 
 209,492,252.00             300,000,000.00  

รวม   529,884,081.34             725,300,000.00 

5.  แผนการลงทุน การฝากเงิน/การให้กู้ 
 

    
     5.1  กำรถือหุ้นบริษัทสหประกัน
ชีวิต จ ำกัด 

 
-    -    

     5.2  กำรถือหุ้นชุมนุมสหกรณ์ออม
ทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ำกัด 

 

                                 
-                      200,000.00  

     5.3  กำรถือหุ้นชุมนุมสหกรณ์ออม
ทรัพย์ต ำรวจแห่งชำติ จ ำกัด 

 

                                 
-                      200,000.00  

รวม   -    400,000.00  
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งบประมาณรายรับ 

รายรับ 
 ปี 2564   ปี 2565  

หมายเหตุ 
 ตั้งไว้  (บาท) รับจริง (บาท)  จ านวนเงินท่ีขอตั้ง  

1. ดอกเบี้ยรบัเงนิให้กู้แก่สมำชิก 240,000,000.00  238,673,055.00  239,800,000.00  ดอกเบี้ยรบัเงนิให้กูทุ้กประเภท 
2. ค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำ 5,500.00  4,600.00  5,500.00  ค่ำสมัครกำรเป็นสมำชิกรำยละ 100 บำท 
3. ผลตอบแทนจำกกำรลงทนุ 20,000.00  16,480.75  20,000.00  ดอกผลจำกกำรลงทุนถือหุ้นของ

ชุมนุมสหกรณ์,ชุมนุมสหกรณ์ต ำรวจ, 

        สหประกันชีวิต 

4. ดอกเบี้ยรบัเงนิฝำกธนำคำร 70,000.00  27,379.06   50,000.00  ดอกเบี้ยจำกกำรฝำกเงินธนำคำร 
5. ค่ำธรรมเนียมกำรถอนเงนิรับฝำก   31,950.00  35,000.00  ค่ำปรับกำรถอนเงินรบัฝำก(ถอน

เกิน 1ครั้ง/ไตรมำส) 
6. รำยได้ สสอต.   30,064.55  35,000.00  ค่ำสมัครกำรเปน็สมำชิกรำยละ 40 

บำท 
7. รำยได้อื่น ๆ    100,000.00  50,095.44    60,000.00  ดอกเบี้ยเงินฝำก ชสอ.,ดอกเบี้ยเงิน

ฝำกชสอ.ตร. ,รำยได้ค่ำธรรมเนียม
ต่ำงจงัหวัด,ดอกเบี้ยเงนิกู้ยืมกองทุนฯ, 
รำยได้ สสอต. 

รวม 240,195,500.00  238,833,624.80  240,005,500.00  
  

งบประมาณรายจ่าย 

รายจ่าย 
ปี 2564 ปี 2565 

จ านวนเงินท่ีขอตัง้ 
หลักการและเหตุผล 

ตั้งไว้ (บาท) จ่ายจริง (บาท) 

1.  ดอกเบี้ยจ่ำย 54,280,000.00  44,424,835.06  41,500,000.00    
2.  ค่ำใช้จ่ำยบรหิำร         
     2.1  หมวดค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับเจำ้หน้ำที่  3,753,220.00  3,407,897.00  3,855,660.00    
     2.2  หมวดค่ำใช้จ่ำยอำคำรและอุปกรณ์
ส ำนักงำน 

920,990.00  409,019.28  1,034,000.00  
  

            2.2.1 ค่ำเส่ือมรำคำ เครื่องใช้ส ำนักงำน  -  120,162.37   -    
            2.2.2 วัสดุส ำนักงำนใช้ไป  -  56,363.00   -    
     2.3  หมวดค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับสมำชิก 400,000.00  316,160.50  660,000.00    
     2.4 หมวดค่ำใช้จ่ำยด ำเนนิกำรอื่น 4,285,000.00  3,914,893.00  4,833,000.00    
3.  บ ำเหนจ็เจ้ำหน้ำที ่  -  459,130.00   -    

รวมค่าใช้จ่ายบริหาร  9,359,210.00  8,683,625.15   10,382,660.00    
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น  63,639,210.00  53,108,460.21  51,882,660.00    

                               ก าไรสุทธ ิ 176,556,290.00  185,725,164.59   188,122,840.00    
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หมวด 
ปี 2564 ปี 2565 

จ านวนเงินท่ีขอตัง้ 
หลักการและเหตุผล 

ตั้งไว้   (บาท) จ่ายจริง  (บาท) 

1.  หมวดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าท่ี         
1.1  เงินเดือน 2,823,720.00 2,823,720.00 3,050,160.00 เพื่อจ่ำยเปน็เงนิเดือน

เจ้ำหน้ำที ่9 คน 
     1.2  เงินประจ ำต ำแหน่ง 360,000.00  360,000.00  360,000.00  ผู้จัดกำร 5,000 บำท,รอง

ผู้จัดกำร 4,000 บำท 
        เจ้ำหน้ำที่ 7 คน ๆ  ละ 3,000 บำท 
     1.3 เงินสมทบกองทนุประกันสังคม 80,000.00  51,300.00  80,000.00  เงินสมทบประกันสังคม 5% 
     1.4 เงินกองทุนเงินทดแทน  5,000.00  2,980.00   5,000.00  กองทุนเงินทดแทน 0.10% 
     1.5 ค่ำรักษำพยำบำล 180,000.00 58,093.00 180,000.00 ค่ำรักษำพยำบำลบิดำ 

มำรดำ บุตร คู่สมรส 
     1.6  ค่ำเล่ำเรียนบุตร 40,000.00  40,000.00   40,000.00  เพื่อจ่ำยค่ำเล่ำเรียนบตุร

เจ้ำหน้ำที ่
     1.7 ค่ำล่วงเวลำ   100,000.00  7,304.00  100,000.00  เพื่อจ่ำยค่ำล่วงเวลำให้แก่

เจ้ำหน้ำที ่ปฏิบัติงำน
นอกเหนือจำกงำนประจ ำ 

        กรณีจ ำเป็นเร่งด่วน 
     1.8 ค่ำพำหนะเจ้ำหน้ำที ่ 24,000.00  24,000.00   -  จ่ำยให้แก่เจ้ำหน้ำที่เดือน

ละ 2,000 บำท และ
เจ้ำหน้ำที่ติดต่อ 

  
   

หน่วยงำนและสถำบัน 
     1.9  ตรวจสุขภำพประจ ำปีเจ้ำหน้ำที่
สหกรณ์ 

13,500.00   13,500.00  13,500.00  ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 9 คน ๆ  ละ 
ไม่เกิน 1,500 บำท 

     1.10  ค่ำเครื่องแบบเจ้ำหน้ำที ่ 27,000.00  27,000.00  27,000.00  เจ้ำหน้ำที่ 9 คน ๆ  ละ 3,000 บำท 
     1.11  ส ำรองเพื่อกำรปรับเงินเดือน 100,000.00  -    -    อำจมีกำรปรับเงินเดือน

เจ้ำหน้ำที่ระหว่ำงป ี
รวม 3,753,220.00  3,407,897.00  3,855,660.00    

2.  หมวดค่าใช้จ่ายอาคารและอุปกรณ์ส านักงาน       
      2.1 ค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำสินทรัพย์ 100,000.00  49,835.30   100,000.00  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซม
เครื่องใช้ส ำนักงำน และ 

                   
อุปกรณ์ส ำนักงำน,เงิน
ประกันสินทรัพย์ 

     2.2  ค่ำพัฒนำโปรแกรมระบบงำนสหกรณ์ -       100,000.00  พัฒนำระบบงำนสหกรณ์ 
     2.3 ค่ำดูแลระบบงำนสหกรณ์ 60,990.00  60,990.00  70,000.00  ระบบโปรแกรมงำน,เว็บ

ไซด์รำยปี 
     2.4  เครื่องใช้ส ำนักงำนประเภทครุภัณฑ์  300,000.00  -     300,000.00  จัดซื้อเครื่องใช้ส ำนักงำน

เพื่อใช้ในงำนสหกรณ์ 
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หมวด 
ปี 2564 ปี 2565 

จ านวนเงินท่ีขอตัง้ 
หลักการและเหตุผล 

ตั้งไว้   (บาท) จ่ายจริง  (บาท) 
                    2.5  ค่ำเครื่องเขียนแบบพิมพ์   200,000.00  96,824.00   200,000.00  เพื่อจดัซ้ือวัสดุเครื่องเขยีน

แบบพิมพ์ต่ำง ๆ  และใบเสร็จ
แบบปกปิด,สัญญำเงนิกู ้

     2.6  ค่ำไปรษณีย ์ 70,000.00   38,172.00   50,000.00  ค่ำธรรมเนียมและอำกรแสตมป ์
     2.7  ค่ำโทรศัพท ์  40,000.00   25,730.18   40,000.00  เพื่อจ่ำยในกำรติดต่อส่ือสำร, 

ค่ำบริกำร Internet 
     2.8  ค่ำไฟฟ้ำ  150,000.00   137,467.80  150,000.00  ค่ำไฟฟ้ำรำยเดือน 
     2.9 ค่ำน้ ำมันเช้ือเพลิง -    -    24,000.00  จ่ำยให้แก่เจ้ำหน้ำที่ติดต่อ

หน่วยงำนและสถำบัน
กำรเงินเดือนละ 2,000 บำท 

รวม 920,990.00 409,019.28 1,034,000.00   

3.  หมวดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก         
     3.1  ค่ำประชำสัมพันธ์ข่ำวสำร -    -    100,000.00  ค่ำใช้จ่ำยประชำสัมพันธ์

ทำงสื่อต่ำง ๆ  
     3.2  ค่ำใช้จ่ำยบริกำรสมำชิก 400,000.00   316,160.50  560,000.00  บริกำรน้ ำดื่ม,กำแฟ,อำหำร

กลำงวันสัปดำห์ละ 1 ครั้ง
และอื่น ๆ  ส ำหรับสมำชิก 

รวม 400,000.00 316,160.50 660,000.00   

4.  หมวดค่าใช้จ่ายด าเนินการอื่น         
     4.1 เงินช่วยเหลือกำรปฏิบตัิงำนของ
กรรมกำรสหกรณ์ฯ 

1,488,000.00  1,499,859.00  1,524,000.00  ประธำน 20,000  บำท/เดือน 
รองประธำน 2 คน คนละ 
12,000  บำท/เดือน 
ประธำนกรรมกำรอืน่ 2 คน 
คนละ 10,000 บำท/เดือน 

        
กรรมกำร  8 คน คนละ 
6,000  บำท/เดือน 

        
เลขำนุกำร 8,000 บำท ,
เหรัญญิก 7,000  บำท/เดือน 

     4.2 ค่ำติดตำมเร่งรัดหนี้สิน 100,000.00  10,000.00   100,000.00  กำรติดตำมหนี้สิน เรง่รัด 
ฟ้องร้องด ำเนนิคด ี

     4.3 ค่ำเบี้ยประชุม  500,000.00  441,600.00  500,000.00  เพื่อจ่ำยค่ำเบี้ยประชุม 
ประธำน 1,000 บำท  

        

กรรมกำร,ที่ปรึกษำ,        
ผู้ตรวจสอบกจิกำร 800 
บำท/ครั้ง 
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หมวด 
ปี 2564 ปี 2565 

จ านวนเงินทีข่อตัง้ 
หลักการและเหตุผล 

ตั้งไว้  (บาท) จ่ายจริง(บาท) 
                    4.4  ค่ำตอบแทนทีป่รึกษำ 225,000.00  405,000.00  75,000.00  จ่ำยให้ที่ปรึกษำสหกรณ์ 5 คน ๆ  

ละ 15,000 บำท/ปี 
     4.5  ค่ำตอบแทนต ำรวจกำรเงนิ 320,000.00  302,200.00  250,000.00  เจ้ำหน้ำที่กำรเงินแต่ละสภ.  
      

 
สมำชิก 1-30  คน =  300 บำท/เดือน 

      
 

      "    31-50  คน  =  700 บำท/เดือน 
      

 
      "    51-100 คน = 1,000 บำท/เดือน 

      
 

      "  101-500 คน = 1,500 บำท/เดือน 
      

 
      "  501 คนขึ้นไป = 2,000 บำท/เดือน 

    4.6  ค่ำจ้ำงเหมำท ำควำมสะอำดสหกรณ์ฯ 78,000.00  78,000.00  216,000.00  จ่ำยเป็นค่ำจ้ำงท ำควำมสะอำดจ ำนวน 
2 คน เดือนละ 9,000 บำทต่อคน 

         4.7 ค่ำธรรมเนียมธนำคำรและเช็ค 70,000.00  37,934.00  50,000.00  เพื่อจ่ำยค่ำธรรมเนียมธนำคำรและเช็ค 
    4.8 ค่ำใช้จ่ำยประชุมประจ ำเดือน 50,000.00  3,952.00  20,000.00  เพื่อจ่ำยค่ำจัดท ำเอกสำรกำร

ประชุมประจ ำเดอืน 
    4.9 ค่ำตรวจสอบกิจกำร 144,000.00  114,000.00  168,000.00  จ่ำยใหผู้้ตรวจสอบกจิกำรเดือน

ละ 14,000 บำท 
    4.10  ค่ำสอบบัญชีสหกรณ์ 80,000.00  80,000.00  80,000.00  เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำตอบแทนผู้สอบ

บัญชีสหกรณ์ 
    4.11  ค่ำเบี้ยเลี้ยง, ค่ำพำหนะ,และค่ำเช่ำที่พัก 100,000.00              -      50,000.00  ส ำหรับกรรมกำร ที่ปรึกษำ ผู้

ตรวจสอบกิจกำรและเจ้ำหน้ำที ่
        สหกรณ์ฯ ไปประชุมอบรมสัมมนำ 
    4.12  ค่ำใช้จ่ำยประชุมใหญ่สำมัญ 930,000.00  663,978.00  1,000,000.00  เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำใช้จ่ำยในกำร

ประชุมใหญ ่
    4.13  ค่ำใช้จ่ำยประชุมวิสำมัญ   200,000.00          -    500,000.00  ค่ำใช้จ่ำยในกำรประชุมใหญ่วิสำมัญ 
         4.14  ค่ำใช้จ่ำยช่วยเหลือสมำชิก
สถำนกำรณ์ Covid-19   

278,370.00  300,000.00  ช่วยเหลือสมำชิกจำกสถำนกำรณ์ 
Covid-19 

รวม 4,285,000.00  3,914,893.00  4,833,000.00  
 รวมทั้งหมด 9,359,210.00  8,047,969.78  10,382,660.00  
 หมายเหตุ : งบประมำณรำยจ่ำยทุกหมวดรำยกำรสำมำรถถัวจ่ำยได้ยกเว้นหมวดครุภัณฑ์ 

ท่ีประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแผนงำนและงบประมำณประจ ำปี 2565 ตำมเสนอ 
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4.7  การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสหกรณ์ฯ 
พล.ต.ต. สมพงษ์ฯ ด้วยคณะกรรมกำรด ำเนินกำร ชุดที่ 43 เมื่อวันที่ 20 ตุลำคม 2564 ได้มีมติเห็นชอบเป็น
เอกฉันท์เสนอ  ที่ประชุมใหญ่พิจำรณำให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสหกรณ์เกี่ยวกับกำรแก้ไขข้อบังคับ เพื่อให้
เป็นไปตำมกฎกระทรวงกำรด ำเนินงำนและกำรก ำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. 
2564 และเพื่อให้สอดคล้องระเบียบนำยทะเบียนสหกรณ์ว่ำด้วยกำรตรวจสอบกิจกำรของสหกรณ์ พ.ศ. 2563 และ
เพื่อให้สอดคล้องกับกำรด ำเนินงำนของสหกรณ์ มีรำยละเอียดตำมแบบ ท.ข.2  ดังนี ้

ข้อความและเหตุผลท่ีขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ  
ของสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดล าปาง จ ากัด 

ท.ข.2 

ข้อความเดิม ข้อความที่ขอแก้ไข 
หลักการ 
และเหตุผล 

ข้อ 40  การขาดจากสมาชิกภาพ สมำชิกย่อมขำด
จำกสมำชิกภำพ เพรำะเหตุใด ๆ ดังต่อไปนี้ 
       (1)  ตำย 
       (2)  ลำออก 
       (3)  เป็นคนไร้ควำมสำมำรถหรือเสมือนไร้
ควำมสำมำรถ 
       (4)  ต้องค ำพิพำกษำให้ล้มละลำย 
       (5)  ขำดคุณสมบัติตำมข้อบังคับข้อ 32 เว้นแต่
สมำชิกตำมข้อ 32(2) ที่โอน หรือย้ำย หรือออก
จำกรำชกำรหรืองำนประจ ำโดยไม่มีควำมผิด และ
มิได้ลำออกจำกสหกรณ์ 
       (6)  ถูกให้ออกจำกสหกรณ์ 
       (7)  -ไม่มี- 

ข้อ 40 การขาดจากสมาชิกภาพ สมำชิกย่อมขำดจำก
สมำชิกภำพ เพรำะเหตุใด ๆ ดังต่อไปนี้ 
       (1)  ตำย 
       (2)  ลำออก 
       (3)  เป็นคนไร้ควำมสำมำรถหรือเสมือนไร้
ควำมสำมำรถ 
       (4)  ต้องค ำพิพำกษำให้ล้มละลำย 
       (5) ขำดคุณสมบัติตำมข้อบังคับข้อ 32 เว้นแต่
สมำชิกตำมข้อ 32(2) ที่โอน หรือย้ำย หรือออกจำก
รำชกำรหรืองำนประจ ำโดยไม่มีควำมผิด และมิได้
ลำออกจำกสหกรณ์ 
       (6)  ถูกให้ออกจำกสหกรณ์ 
       (7)  ถูกไล่ออก จำกรำชกำรหรืองำนประจ ำ โดยมีควำมผิด 

เพื่อให้สอด 
คล้ องกั บกำร
ด ำเนินงำนของ
สหกรณ ์

ข้อ 47 กลุ่มสมาชิก สหกรณ์อำจจัดตั้งกลุ่มสมำชิก
ขึ้น กำรจัดกลุ่ม กำรประชุมกลุ่ม กิจกรรมของที่
ประชุมกลุ่ม กำรเลือกตั้งจ ำนวนกรรมกำรบริหำร
กลุ่ม กำรด ำรงต ำแหน่ง  กำรพ้นจำกต ำแหน่งและกำร
ประชุมของคณะกรรมกำรบริหำรกลุ่มให้ เป็นไป
ตำมที่ก ำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 

-ตัดออก- สมำชิกร้องขอ 

ข้อ 65 การประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมาชิก กรณีที่
สหกรณ์มีสมำชิกเกินกว่ำห้ำร้อยคนให้กำรประชุม
ใหญ่ประกอบด้วยผู้แทนสมำชิกเท่ำนั้น 

ข้อ 65 การประชุมใหญ่ ให้สมำชิกมีสิทธิเข้ำประชุม
ใหญ่  

สมำชิกร้องขอ 
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ข้อความเดิม ข้อความที่ขอแก้ไข 
หลักการ 
และเหตุผล 

ข้อ 66 การเลือกตั้งและการด ารงต าแหน่งผู้แทน
สมาชิก 
       (1)  สมำชิกเท่ำนั้นมีสิทธิได้รับเลือกตั้งเป็นผู้แทน
สมำชิก 
      (2) กำรเลือกตั้งผู้แทนสมำชิกครำวหนึ่ง ๆ ให้
กระท ำในที่ประชุมกลุ่มก่อนกำรประชุมใหญ่สำมัญ
ของสหกรณ์ไม่น้อยกว่ำสำมสิบวัน และให้ประธำน
กลุ่มหรือเลขำนุกำรกลุ่ม (ถ้ำมี) หรือตัวแทนกลุ่ม
แจ้งรำยชื่อผู้แทนสมำชิกในกลุ่มของตนต่อสหกรณ์
โดยมิชักช้ำ 
        (3) ให้ที่ประชุมกลุ่มด ำเนินกำรเลือกตั้งผู้แทน
สมำชิก โดยอัตรำส่วนจ ำนวนสมำชิกห้ำคนต่อผู้แทน
สมำชิกหนึ่งคน  ถ้ำเศษของอัตรำส่วนดังกล่ำวเกินกึ่ง
ให้เลือกตั้งผู้แทนสมำชิกเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคนในจ ำนวน
นี้ให้ประธำนกลุ่ม (ถ้ำมี) หรือตัวแทนกลุ่มเป็นผู้แทน
สมำชิกโดยต ำแหน่ง โดยให้นับรวมอยู่ในจ ำนวน
ผู้แทนสมำชิกที่กลุ่มพึงเลือกตั้งได้ 
       อนึ่ง จ ำนวนผู้แทนสมำชิกจะมีน้อยกว่ำหนึ่งร้อย
คนไม่ได้ให้ผู้แทนสมำชิกอยู่ในต ำแหน่งครำวละ
หนึ่งปีทำงบัญชีสหกรณ์ถ้ำยั งไม่มีกำรเลือกตั้ง
ผู้แทนสมำชิกใหม่ก็ให้ผู้แทนสมำชิกคนเดิมอยู่ใน
ต ำแหน่งต่อไปพลำงก่อน 

-ตัดออก- สมำชิกร้องขอ 

ข้อ 67 การพ้นจากต าแหน่ง  ผู้แทนสมำชิกพ้นจำก
ต ำแหน่ง เมื่อ 
           (1)  ครบวำระหรือมีกำรเลือกตั้งผู้แทน
สมำชิกใหม่ 
           (2)  ลำออกโดยยื่นใบลำออกต่อที่ประชุม
กลุ่มซึ่งตนสังกัด 
           (3)  ออกจำกกลุ่มที่ตนสังกัด 
           (4)  ขำดจำกสมำชิกภำพ 
           (5)  ที่ประชุมกลุ่มซึ่งตนสังกัดลงมติถอดถอน 

-ตัดออก-  
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ข้อ 68 ต าแหน่งผู้แทนสมาชิกว่างก่อนถึงคราวออก
ตามวาระ ถ้ำผู้แทนสมำชิกพ้นจำกต ำแหน่งไม่ว่ำด้วย
ประกำรใด ๆ  จนท ำให้จ ำนวนผู้แทนสมำชิกเหลือไม่ถึง
หนึ่งร้อยคนหรือเหลือไม่ถึงสำมในสี่ของจ ำนวน  
ผู้แทนสมำชิกทั้งหมด ก็ให้ที่ประชุมกลุ่มด ำเนินกำร
เลือกตั้ง  ผู้แทนสมำชิกให้ครบตำมจ ำนวนที่ว่ำงลงและให้
ผู้แทนสมำชิกที่ได้รับเลือกตั้งอยู่ในต ำแหน่งได้เพียง
เท่ำที่ก ำหนดเวลำที่ผู้ซึ่งตนแทนนั้นชอบจะอยู่ได้ 

-ตัดออก-  

ข้อ 73 คณะกรรมการด าเนินการ ให้สหกรณ์มี
คณะกรรมกำรด ำเนินกำรประกอบด้วยประธำน
กรรมกำรหนึ่งคน และกรรมกำรด ำเนินกำรอีก สิบ
สี่คน ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจำกสมำชิก โดย 
  
 
 
 
 
 

       (1) กำรสมัครรับเลือกตั้งต ำแหน่งประธำน
กรรมกำรและกรรมกำร สมำชิกผู้ลงสมัครรับ
เลือกตั้งจะต้องระบุด้วยว่ำจะลงสมัครรับเลือกตั้งใน
ต ำแหน่งใดเพียงต ำแหน่งเดียวเท่ำนั้น 
         (2) ให้ประธำนกรรมกำรแต่งตั้งรองประธำน
กรรมกำรได้สองคน เลขำนุกำรคนหนึ่ง และเหรัญญิก
คนหนึ่ง นอกนั้นเป็นกรรมกำร 
       ห้ำมมิให้บุคคลซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นหรือ
ท ำหน้ำที่กรรมกำรด ำเนินกำร 
          (1) เคยได้รับโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สุด
ให้จ ำคุกเว้นแต่เป็นโทษส ำหรับควำมผิดที่ได้กระท ำ
โดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ 
          (2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจำก 
รำชกำร องค์กำร หน่วยงำนของรัฐหรือเอกชนฐำน 

ข้อ 73 คณะกรรมการด าเนินการ ให้สหกรณ์มี
คณะกรรมกำรด ำเนินกำรประกอบด้วยประธำน
กรรมกำรหนึ่งคน และกรรมกำรด ำเนินกำรอีก สิบ
สี่คน ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจำกสมำชิก โดยต้อง
มีกรรมกำรซึ่งเป็นผู้มีคุณวุฒิด้ำนกำรเงิน กำรบัญชี 
กำรบริหำรจัดกำร เศรษฐศำสตร์ หรือผ่ำนกำร
ฝึกอบรมตำมหลักสูตรในด้ำนดังกล่ำวหรือด้ำนอ่ืน
ตำมที่คณะกรรมกำรพัฒนำกำรสหกรณ์แห่งชำติ
ก ำหนดอย่ำงน้อยหนึ่งคน โดย 
           (1) กำรสมัครรับเลือกตั้งต ำแหน่งประธำน
กรรมกำรและกรรมกำร สมำชิกผู้ลงสมัครรับ
เลือกตั้งจะต้องระบุด้วยว่ำจะลงสมัครรับเลือกตั้งใน
ต ำแหน่งใดเพียงต ำแหน่งเดียวเท่ำนั้น 
           (2) ให้ประธำนกรรมกำรแต่งตั้งรองประธำน
กรรมกำรได้สองคน เลขำนุกำรคนหนึ่ง และเหรัญญิก
คนหนึ่ง นอกนั้นเป็นกรรมกำร 
       ห้ำมมิให้บุคคลซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นหรือ
ท ำหน้ำที่กรรมกำรด ำเนินกำร 
          (1) เคยได้รับโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สุด
ให้จ ำคุกเว้นแต่เป็นโทษส ำหรับควำมผิดที่ได้กระท ำ
โดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ 
          (2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจำก
รำชกำร องค์กำร หน่วยงำนของรัฐหรือเอกชนฐำน 

เพื่อให้ เป็นไป
ตำมกฎกระทรวง
กำรด ำเนินงำน
และกำรก ำกับ
ดู แลสหกรณ์
ออมทรัพย์และ
สหกรณ์เครดิต       
ยู เนี่ ยน พ.ศ.
2564  
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ทุจริตต่อหน้ำที่ 
           (3) เคยถูกให้พ้นจำกต ำแหน่งกรรมกำรหรือ
หรือผู้จัดกำรหรือมีค ำวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจำก
ต ำแหน่งกรรมกำรหรือผู้ จัดกำรตำมค ำสั่ งนำย
ทะเบียนสหกรณ์ 
           (4) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออก
จำกต ำแหน่งกรรมกำรเพรำะเหตุทุจริตตอ่หน้ำที่ 
           (5) สมำชิกซึ่งผิดนัดกำรช ำระหนี้ทุกชนิดไม่ว่ำ
ต้นเงินหรือดอกเบี้ยในระยะเวลำสองปีทำงบัญชีนับ
แต่ปีที่ผิดนัดถึงปีที่เลือกตั้งกรรมกำรด ำเนินกำรโดย
มิได้รับกำรผ่อนผันกำรช ำระหนี้จำกคณะกรรมกำร
ด ำเนินกำร เว้นแต่คณะกรรมกำรด ำเนินกำรจะได้
วินิจฉัยว่ำกำรผิดนัดนั้นมิได้เกิดขึ้นจำกกำรกระท ำ
หรือเจตนำของสมำชิก 
            (6) ผู้ซึ่งเป็นเจ้ำหน้ำที่ในสหกรณ์นี ้
            (7) เคยถูกสั่งให้พ้นจำกต ำแหน่งกรรมกำร หรือ
ผู้จัดกำรตำมมำตรำ 89 / 3 วรรคสองแห่งพระรำช    
บัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 
            (8) เป็นกรรมกำร หรือผู้จัดกำรในสหกรณ์ถูกสั่ง
เลิกตำมมำตรำ 89 / 3 วรรคสอง แห่งพระรำชบัญญัติ
สหกรณ์(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 
            (9) เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ำมตำมระเบียบ
ที่นำยทะเบียนสหกรณ์ก ำหนด 

ทุจริตต่อหน้ำที่ 
           (3) เคยถูกให้พ้นจำกต ำแหน่งกรรมกำรหรือ
หรือผู้จัดกำรหรือมีค ำวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจำก
ต ำแหน่งกรรมกำรหรือผู้ จัดกำรตำมค ำสั่ งนำย
ทะเบียนสหกรณ์ 
           (4) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออก
จำกต ำแหน่งกรรมกำรเพรำะเหตุทุจริตตอ่หน้ำที่ 
           (5) สมำชิกซึ่งผิดนัดกำรช ำระหนี้ทุกชนิดไม่ว่ำ
ต้นเงินหรือดอกเบี้ยในระยะเวลำสองปีทำงบัญชีนับ
แต่ปีที่ผิดนัดถึงปีที่เลือกตั้งกรรมกำรด ำเนินกำรโดย
มิได้รับกำรผ่อนผันกำรช ำระหนี้จำกคณะกรรมกำร
ด ำเนินกำร เว้นแต่คณะกรรมกำรด ำเนินกำรจะได้
วินิจฉัยว่ำกำรผิดนัดนั้นมิได้เกิดขึ้นจำกกำรกระท ำ
หรือเจตนำของสมำชิก 
           (6) ผู้ซึ่งเป็นเจ้ำหน้ำที่ในสหกรณ์นี ้
           (7) เคยถูกสั่งให้พ้นจำกต ำแหน่งกรรมกำร หรือ
ผู้จัดกำรตำมมำตรำ 89 / 3 วรรคสองแห่ง
พระรำชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 
            (8) เป็นกรรมกำร หรือผู้จัดกำรในสหกรณ์ถูกสั่ง
เลิกตำมมำตรำ 89 / 3 วรรคสอง แห่งพระรำชบัญญัติ
สหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 
            (9) เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ำมตำมที่
กฎกระทรวงก ำหนด            

 

ข้อ 91 ประธานในท่ีประชุม ในกำรประชุมใหญ่หรือกำร
ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำรให้ประธำนกรรมกำร
เป็นประธำนในที่ประชุม ถ้ำประธำนกรรมกำรไม่อยู่ใน
ที่ประชุม ก็ให้รองประธำนกรรมกำรเป็นประธำนในที่
ประชุม และถ้ำรองประธำนกรรมกำรไม่อยู่ในที่ประชุม
ด้วยก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งกรรมกำรด ำเนินกำรคนหนึ่ง
ขึ้นเป็นประธำนในที่ประชุมเฉพำะกำรประชุมครำว
นั้น 

ข้อ 91 ประธานในท่ีประชุม ในกำรประชุมใหญ่หรือกำร
ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำรให้ประธำนกรรมกำร
เป็นประธำนในที่ประชุม ถ้ำประธำนกรรมกำรไม่อยู่ใน
ที่ประชุม ก็ให้รองประธำนกรรมกำรเป็นประธำนในที่
ประชุม และถ้ำรองประธำนกรรมกำรไม่อยู่ในที่ประชุม
ด้วยก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งกรรมกำรด ำเนินกำรคนหนึ่ง
ขึ้นเป็นประธำนในที่ประชุมเฉพำะกำรประชุมครำว
นั้น 

สมำชิกร้องขอ 
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 ในกำรประชุมคณะกรรมกำรอ่ืน ๆ เช่น 
คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร คณะกรรมกำรเงินกู้ 
คณะกรรมกำรศึกษำและประชำสัมพันธ์  ให้ประธำน
ของคณะกรรมกำรนั้น ๆ เป็นประธำนที่ประชุม ถ้ำ
ประธำนกรรมกำรไม่อยู่ในที่ประชุม ก็ให้ที่ประชุม
เลือกกรรมกำรคนหนึ่งเป็นประธำนในที่ประชุมเฉพำะ
กำรประชุมครำวนั้น 
 ในกำรประชุมกลุ่ม ให้ประธำนของกลุ่มหรือ
เลขำนุกำรกลุ่ม (ถ้ำมี) เป็นประธำนในที่ประชุม
ตำมล ำดับแต่ถ้ำประธำนกลุ่มหรือเลขำนุกำรกลุ่มไม่
อยู่ในที่ประชุมก็ให้ที่ประชุมเลือกสมำชิก ซึ่งเข้ำ
ประชุมคนหนึ่งขึ้นเป็นประธำนในที่ประชุมเฉพำะ
กำรประชุมครำวนั้น 
 ในกำรประชุมใหญ่วิสำมัญที่สมำชิกร้อง
ขอให้เรียกประชุมในกรณีที่ที่ประชุมใหญ่ได้มีมติ
ถอดถอนคณะกรรมกำรด ำเนินกำรทั้งคณะหรือ
ต ำแหน่งประธำนกรรมกำร ถ้ำมีกำรร้องขอให้
เปลี่ยนตัวประธำนในที่ประชุมก็ให้กระท ำได้โดยให้
ที่ประชุมเลือกสมำชิกคนใดคนหนึ่งเป็นประธำนในที่
ประชุมเฉพำะครำวนั้น หรือจนเสร็จกำรประชุม มติ
เลือกประธำนในที่ประชุมในกรณีนี้ต้องมีคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่ำสองในสำมของจ ำนวนสมำชิก หรือ
ผู้แทนสมำชิกซึ่งมำประชุม 
 ประธำนในที่ประชุมจะสั่งปิดประชุมก่อน
หมดระเบียบวำระไม่ได้ เว้นแต่เกิดเหตุกำรณ์ที่ไม่อำจ
ควบคุมให้กำรประชุมเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
 ถ้ำประธำนในที่ประชุมสั่งปิดประชุมก่อน
หมดระเบียบวำระและไม่ใช่กรณีที่ไม่อำจควบคุมให้
กำรประชุมเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยโดยต่อเนื่องกัน 
สมำชิกหรือคณะกรรมกำร หรือคณะอนุกรรมกำร 
หรือคณะท ำงำนแล้วแต่กรณี จ ำนวนไม่น้อยกว่ำกึ่ง
หนึ่งของจ ำนวนสมำชิกหรือคณะกรรมกำร หรือ 

 ในกำรประชุมคณะกรรมกำรอ่ืน ๆ เช่น 
คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร คณะกรรมกำรเงินกู้ 
คณะกรรมกำรศึกษำและประชำสัมพันธ์ ให้ประธำน
ของคณะกรรมกำรนั้น ๆ เป็นประธำน  ที่ประชุม ถ้ำ
ประธำนกรรมกำรไม่อยู่ในที่ประชุม ก็ให้ที่ประชุม
เลือกกรรมกำรคนหนึ่งเป็นประธำนในที่ประชุมเฉพำะ
กำรประชุมครำวนั้น 

-ตัดออก- 
 
 
 
 
 
ในกำรประชุมใหญ่วิสำมัญที่สมำชิกร้องขอให้เรียก
ประชุมในกรณีที่ที่ประชุมใหญ่ได้มีมติถอดถอน
คณะกรรมกำรด ำเนินกำรทั้งคณะหรือต ำแหน่ง
ประธำนกรรมกำร ถ้ำมีกำรร้องขอให้ เปลี่ยนตัว
ประธำนในที่ประชุมก็ให้กระท ำได้โดยให้ที่ประชุม
เลือกสมำชิกคนใดคนหนึ่งเป็นประธำนในที่ประชุม
เฉพำะครำวนั้น  หรือจนเสร็จกำรประชุม มติเลือก
ประธำนในที่ประชุมในกรณีนี้ต้องมีคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่ำสองในสำมของจ ำนวนสมำชิก หรือผู้แทน
สมำชิกซึ่งมำประชุม 
 ประธำนในที่ประชุมจะสั่งปิดประชุมก่อน
หมดระเบียบวำระไม่ได้ เว้นแต่เกิดเหตุกำรณ์ที่ไม่อำจ
ควบคุมให้กำรประชุมเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
 ถ้ำประธำนในที่ประชุมสั่งปิดประชุมก่อน
หมดระเบียบวำระและไม่ใช่กรณีที่ไม่อำจควบคุมให้
กำรประชุมเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยโดยต่อเนื่องกัน 
สมำชิกหรือคณะกรรมกำรหรือคณะอนุกรรมกำร 
หรือคณะท ำงำนแล้วแต่กรณี จ ำนวนไม่น้อยกว่ำกึ่ง
หนึ่งของจ ำนวนสมำชิก หรือคณะกรรมกำร หรือ 

 



66 

พล.ต.ต     พ.ต.อ. 

ข้อความเดิม ข้อความที่ขอแก้ไข 
หลักการ 
และเหตุผล 

คณะอนุกรรมกำร หรือคณะท ำงำนแล้วแต่กรณี ที่มี
อยู่ในที่ประชุมเห็นว่ำสมควรให้เปิดประชุมต่อไป    
ก็ให้ด ำเนินกำรประชุมตำมระเบียบวำระกำรประชุม
นั้นต่อไปจนกว่ำจะหมดระเบียบวำระกำรประชุมโดย
ให้รองประธำนเป็นประธำนในที่ประชุม และถ้ำรอง
ประธำนไม่อยู่ในที่ประชุมด้วยก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้ง
กรรมกำรคนหนึ่งขึ้นเป็นประธำนในที่ประชุมเฉพำะ
กำรประชุมครำวนั้นแทน 

คณะอนุกรรมกำร หรือคณะท ำงำนแล้วแต่กรณี ที่มี
อยู่ในที่ประชุมเห็นว่ำสมควรให้เปิดประชุมต่อไป    
ก็ให้ด ำเนินกำรประชุมตำมระเบียบวำระกำรประชุม
นั้นต่อไปจนกว่ำจะหมดระเบียบวำระกำรประชุมโดย
ให้รองประธำนเป็นประธำนในที่ประชุม และถ้ำรอง
ประธำนไม่อยู่ในที่ประชุมด้วยก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้ง
กรรมกำรคนหนึ่งขึ้นเป็นประธำนในที่ประชุมเฉพำะ
กำรประชุมครำวนั้นแทน 

 

ข้อ 92 การออกเสียง  สมำชิกหรือผู้แทนสมำชิกคน
หนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในกำรลงคะแนนออกเสียงในที่
ประชุมใหญ่ และที่ประชุมกลุ่มสุดแต่กรณี ได้เพียง
คนละหนึ่งเสียง จะมอบอ ำนำจให้ผู้อ่ืนมำประชุมและ
ออกเสียงแทนตนไม่ได้ 
 ถ้ำปัญหำซึ่งที่ประชุมวินิจฉัยนั้น ผู้ใดมีส่วน
ได้เสียเป็นพิเศษเฉพำะตัว ผู้นั้นจะออกเสียงในเร่ือง
นั้นไม่ได ้

ข้อ 92 การออกเสียง  สมำชิกคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งใน
กำรลงคะแนนออกเสียงในที่ประชุมใหญ่ได้เพียงคน
ละหนึ่งเสียง จะมอบอ ำนำจให้ผู้อ่ืนมำประชุมและ
ออกเสียงแทนตนไม่ได้ 
 
 ถ้ำปัญหำซึ่งที่ประชุมวินิจฉัยนั้น ผู้ใดมีส่วน
ได้เสียเป็นพิเศษเฉพำะตัว ผู้นั้นจะออกเสียงในเร่ือง
นั้นไม่ได้ 

สมำชิกร้องขอ 

ข้อ 94 รายงานการประชุม  ในกำรประชุมใหญ่ กำร
ประชุมกลุ่ม กำรประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำรหรือ
กำรประชุมคณะกรรมกำรอ่ืนๆ นั้น ต้องจัดให้ผู้ เข้ำ
ประชุมลงลำยมือชื่อ พร้อมทั้งบันทึกเร่ืองที่พิจำรณำ
วินิจฉัยทั้งสิ้นไว้ในรำยงำนกำรประชุม และให้ประธำน
ในที่ประชุมกับกรรมกำรด ำเนินกำร หรือกรรมกำรอ่ืน 
 ๆแล้วแต่กรณีอีกคนหนึ่งที่เข้ำประชุมนั้นๆ ลงลำยมือ

ชื่อไว้เป็นส ำคัญ 

ข้อ 94 รายงานการประชุม ในกำรประชุมใหญ่  กำร
ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำรหรือกำรประชุม
คณะกรรมกำรอ่ืนๆ นั้น ต้องจัดให้ผู้ เข้ำประชุมลง
ลำยมือชื่อ พร้อมทั้งบันทึกเร่ืองที่พิจำรณำวินิจฉัย
ทั้งสิ้นไว้ในรำยงำนกำรประชุม และให้ประธำนในที่
ประชุมกับกรรมกำรด ำเนินกำร หรือกรรมกำรอ่ืน ๆ 
แล้วแต่กรณีอีกคนหน่ึงที่เข้ำประชุมนั้นๆ ลงลำยมือ
ชื่อไว้เป็นส ำคัญ 

สมำชิกร้องขอ 

ข้ อ  1 04  ท่ี ป รึ กษาและ ท่ี ป รึ กษากิ ตติ ม ศั กดิ์  
คณะกรรมกำรด ำเนินกำรอำจเชิญบุคคลภำยนอกซึ่ง
ทรงคุณวุฒิมีควำมรู้ควำมสำมำรถและเหมำะสมเป็นที่
ปรึกษำและที่ปรึกษำกิตติมศักดิ์ได้ เพื่อให้ควำมเห็น
แนะน ำในกำรด ำเนินงำนทั่วไปของสหกรณ์ จ ำนวน
ไม่เกินสิบห้ำคน เพื่อให้ควำมเห็นแนะน ำในกำร
ด ำเนินงำนทั่วไปของสหกรณ์ ทั้งนี้ให้เป็นไปตำม
ระเบียบของสหกรณ์ 

ข้อ 104 ท่ีปรึกษา คณะกรรมกำรด ำเนินกำรอำจเชิญ
บุคคลภำยนอก ซึ่งทรงคุณวุฒิมีควำมรู้ควำมสำมำรถ
และเหมำะสมเป็นที่ปรึกษำได้ เพื่อให้ควำมเห็น
แนะน ำในกำรด ำเนินงำนทั่วไปของสหกรณ์จ ำนวน
ไม่ เกินห้ ำคน  เพื่ อให้ควำมเห็นแนะน ำในกำร
ด ำเนินงำนทั่วไปของสหกรณ์ ทั้ งนี้ให้เป็นไปตำม
ระเบียบของสหกรณ์ 

เพื่อให้สอด 
คล้ องกั บกำร
ด ำเนินงำนของ
สหกรณ ์
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ข้อ 105 ผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้ง
สมำชิกหรือบุคคลภำยนอก ผู้มีคุณวุฒิ  ควำมรู้
ควำมสำมำรถในด้ำนธุรกิจ กำรเงิน กำรบัญชี  กำร
บริหำรจัดกำร เศรษฐศำสตร์ กำรสหกรณ์ กฎหมำยที่
เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ และมีคุณสมบัติเป็นผู้ผ่ำนกำร
อบรมกำรตรวจสอบกิจกำรจำกกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์หรือหน่วยงำนอ่ืนที่ ได้ รับกำรรับรอง
หลักสูตรจำกกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  และไม่มี
ลักษณะต้องห้ำมของผู้ตรวจสอบกิจกำร ตำมระเบียบ
นำยทะเบียนสหกรณ์ จ ำนวนสองคนเป็นผู้ตรวจสอบ
กิจกำรของสหกรณ์ 

ข้อ 105 ผู้ตรวจสอบกิจการ  ให้ที่ประชุมใหญ่
เลือกตั้งสมำชิกหรือบุคคลภำยนอก ซึ่งเป็นบุคคล
ธรรมดำ และเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิควำมรู้ควำมสำมำรถ
ในด้ ำนกำรเงิ น  กำรบัญชี  กำรบริหำรธุ รกิ จ 
เศรษฐศำสตร์ กำรสหกรณ์ หรือกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
กับสหกรณ์ และมีคุณสมบัติเป็นผู้ผ่ำนกำรอบรมกำร
ตรวจสอบกิจกำรจำกกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หรือ
หน่วยงำนอ่ืนที่ได้รับกำรรับรองหลักสูตรจำกกรม
ตรวจบัญชีสหกรณ์ รวมทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ำม
ตำมระเบียบนำยทะเบียนสหกรณ์เป็นผู้ตรวจสอบ
กิจกำรของสหกรณ์ จ ำนวนสองคน  

เพือ่ให้สอด 
คล้องระเบียบ
นำยทะเบี ยน
สหกรณ์ ว่ำด้วย
กำรตรวจสอบ
กิ จ ก ำ ร ข อ ง
สหกรณ์  พ.ศ. 
2563 และเพื่อให้
สอดคล้องกับ
กำรด ำเนินงำน 

 ข้อ 105/1 ผู้ตรวจสอบกิจการ ต้องไม่มีลักษณะ
ต้องห้าม ดังต่อไปนี้  

          (1) เป็นคนไร้ควำมสำมำรถ หรือคนเสมือน
ไร้ควำมสำมำรถ                      
          (2) เป็นบุคคลล้มละลำยหรือเคยเป็นบุคคล
ล้มละลำยทุจริต 
          (3) เคยได้รับโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึง
ที่สุดให้จ ำคุก เว้นแต่เป็นโทษส ำหรับควำมผิดที่ได้
กระท ำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ 
          (4) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจำก
รำชกำร องค์กำรหรือหน่วยงำนของรัฐ หรือเอกชน
ฐำนทุจริตต่อหน้ำที่  
          (5) เคยถูกให้ออกจำกกำรเป็นสมำชิก
สหกรณ์น้ัน หรือสหกรณ์อ่ืน 
          (6) เคยถูกให้พ้นจำกต ำแหน่งกรรมกำรหรือ
ขำดจำกกำรเป็นผู้ตรวจสอบกิจกำรหรือมีค ำวินิจฉัย
เป็นที่สุดให้พ้นจำกต ำแหน่งกรรมกำร หรือขำดจำก
กำรเป็นผู้ตรวจสอบกิจกำรของสหกรณ์นั้น หรือ
สหกรณ์อ่ืน 
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           (7)  เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออก
จำกต ำแหน่งกรรมกำรหรือผู้ตรวจสอบกิจกำร เพรำะ
เหตุทุจริตต่อหน้ำที่ของสหกรณ์นั้น หรือสหกรณ์อ่ืน  
          (8) เป็นผู้จัดกำรหรือเจ้ำหน้ำที่ของสหกรณ์นั้น 
หรือสหกรณ์อ่ืน หรือเคยถูกให้ออกจำกต ำแหน่ง
ผู้จัดกำรหรือเจ้ำหน้ำที่ของสหกรณ์ นั้น หรือสหกรณ์
อ่ืนฐำนทุจริตต่อหน้ำที่  
          (9)  เป็นคู่สมรส บุตร บิดำมำรดำของกรรมกำร 
หรือผู้จัดกำร หรือเจ้ำหน้ำที่ของสหกรณ์นั้น  
         (10) เป็นกรรมกำรของสหกรณ์นั้น เว้นแต่ได้
พ้นจำกต ำแหน่งกรรมกำรมำแล้วไม่น้อยกว่ำ สองปี
บัญชีของสหกรณ์ 
         (11)  เป็นผู้สอบบัญชีหรือผู้ช่วยผู้สอบบัญชี หรือ
บุคคลที่อยู่ในสังกัดนิติบุคคลที่รับงำน สอบบัญชีของ
สหกรณ์ในปีบัญชีนั้นเว้นแต่ได้พ้นจำกกำรเป็นผู้สอบ
บัญชี หรือผู้ช่วยผู้สอบบัญชีหรือลำออก จำกนิติ
บุคคลที่รับงำนสอบบัญชีสหกรณ์นั้นมำแล้วไม่น้อย
กว่ำหนึ่งปี 
         (12) เป็นผู้อยู่ระหว่ำงกำรถูกสั่งพัก หรือเพิกถอน
ใบอนุญำตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
        (13) เป็นผู้อยู่ระหว่ำงกำรถูกสั่งพัก หรือขีดชื่อ
ออกจำกทะเบียนรำยชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญำตหรือ
บุคคลอ่ืนของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์      

 

ข้อ 106 ขั้นตอนและวิธีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบ
กิจการ  ให้คณะกรรมกำรด ำเนินกำรประกำศรับ
สมัครผู้ตรวจสอบกิจกำร และพิจำรณำคัดเลือกผู้
ตรวจสอบกิจกำรที่มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะ
ต้องห้ำมตำมระเบียบนำยทะเบียนสหกรณ์ก ำหนด  
แล้วน ำ เสนอชื่อผู้ตรวจสอบกิจกำรที่ผ่ ำนกำร
คัดเลือกให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้ง  และผู้ได้รับ
เลือกตั้งที่มีคะแนนสูงสุดเป็นผู้ตรวจสอบกิจกำร 
หำกมีคะแนนเท่ำกันให้ประธำนออกเสียงเพิ่มอีก 

ข้อ 106  ขั้นตอนวิธีการรับสมัครและการเลือกตั้งผู้ตรวจ
สอบกิจการ ให้คณะกรรมกำรด ำเนินกำรประกำศ
ขั้นตอนและวิธีกำรเลือกตั้งเป็นลำยลักษณ์อักษรให้
สมำชิกทรำบก่อนวันประชุมใหญ่ และให้ประกำศ
รับสมัครบุคคลเข้ำรับกำรเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบ
กิจกำรก่อนวันประชุมใหญ่ และพิจำรณำคัดเลือกผู้
ตรวจสอบกิจกำรที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ำมตำมระเบียบนำยทะเบียนสหกรณ์ก ำหนด 
เพื่อน ำเสนอชื่อผู้ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกเสนอให้ 

เพื่อให้สอดคล้อง
กับระเบียบนำย
ทะเบียนสหกรณ์ 
ว่ำด้วยกำรตรวจ 
สอบกิจกำรของ
สหกรณ์  พ.ศ. 
2563 และให้
สอดคล้ องกั บ
กำรด ำเนินงำน 
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หนึ่งเสียง  และให้ผู้ได้รับเลือกตั้งล ำดับคะแนน
รองลงมำเป็นผู้ตรวจสอบกิจกำรส ำรองจ ำนวนหนึ่ง
คน   
           
 
 
 
 
       กรณีผู้ตรวจสอบกิจกำรได้พ้นจำกต ำแหน่งตำม
ข้อ 108(2), (3). (4), (5) ให้ผู้ตรวจสอบกิจกำรส ำรอง
ปฏิบัติงำนได้ทันทีเท่ำระยะเวลำที่ผู้ตรวจสอบกิจกำร
คนเดิมคงเหลืออยู่  หรือจนกว่ำจะมีกำรเลือกตั้ง
ผู้ตรวจสอบกิจกำรใหม่     

ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งตำมประกำศ โดยผู้สมัคร
เข้ำรับกำรเลือกตั้งเป็นผู ้ตรวจสอบกิจกำรต้อง
แสดงตนต่อที่ประชุมใหญ่ด้วย และให้ผู้ที่ได้รับ
เลือกตั้งคะแนนสูงสุดเป็นผู้ตรวจสอบกิจกำร หำก
มีคะแนนเท่ำกันให้ประธำนออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่ง
เสียงเป็นเสียงชี้ขำด ทั้งนี้  ให้ผู้ที่ได้รับเลือกตั้ง
ล ำดับคะแนนรองลงมำเป็นผู้ตรวจสอบกิจกำรส ำรอง 
จ ำนวน หนึ่ง คน 
       กรณีมีผู้ตรวจสอบกิจกำรคนใดต้องพ้นจำก
ต ำแหน่งตำมข้อ  108 (2) (3) (4) หรือ (5) ให้ผู้ตรวจ
สอบกิจกำรส ำรองเข้ำปฏิบัติหน้ำที่ได้ทันทีเท่ำ
ระยะเวลำที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน หรือจนกว่ำ
จะมีกำรเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจกำรใหม่ 
 

 

ข้อ 107 การด ารงต าแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ              
ผู้ตรวจสอบกิจกำรอยู่ในต ำแหน่งได้มีก ำหนด เวลำ
หนึ่งปีทำงบัญชีสหกรณ์ ถ้ำเมื่อครบก ำหนดเวลำแล้ว
ยังไม่มีกำรเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจกำรคนใหม่ ก็ให้
ผู้ตรวจสอบกิจกำรคนเดิมปฏิบัติหน้ำที่ไปพลำงก่อน 
ผู้ตรวจสอบกิจกำรซึ่งออกไปนั้น อำจได้รับเลือกตั้ง
ซ้ ำได ้
 

ข้อ 107 การด ารงต าแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ               
ผู้ตรวจสอบกิจกำรอยู่ในต ำแหน่งได้มีก ำหนดเวลำ 
สำมปีบัญชีสหกรณ์ เมื่อครบก ำหนดเวลำแล้วยังไม่มี
กำรเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจกำรคนใหม่ ก็ให้ผู้ตรวจ
สอบกิจกำรคนเดิมปฏิบัติหน้ำที่อยู่ต่อไปจนกว่ำที่
ประชุมใหญ่มีมติเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจกำรคนใหม่ 
       ผู้ตรวจสอบกิจกำรที่พ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ
อำจจะได้รับเลือกตั้งจำกที่ประชุมใหญ่อีกได้แต่ต้อง
ไม่เกินสองวำระติดต่อกัน  

        กรณีผู้ ตรวจสอบกิ จกำรขำดจำกกำรเป็นผู้
ตรวจสอบกิจกำรก่อนครบวำระ ให้ก ำหนดระเบียบ
วำระกำรประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจกำร
คนใหม่  ในครำวประชุมใหญ่คร้ังแรกหลังจำกผู้
ตรวจสอบกิจกำรคนนั้นขำดจำกกำรเป็นผู้ตรวจสอบ
กิจกำร และนับวำระกำรด ำรงต ำแหน่งของผู้แทน
ต่อเนื่องจำกผู้ที่ตนมำด ำรงต ำแหน่ง 

 

เพื่อให้สอดคล้อง
กับระเบียบนำย
ทะเบียนสหกรณ์ 
ว่ำด้วยกำรตรวจ 
สอบกิจกำรของ
สหกรณ์  พ.ศ. 
2563 แ ล ะ ใ ห้
สอดคล้ องกั บ
กำรด ำเนินงำน 
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ข้อ 108 การพ้นจากต าแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ          
ผู้ตรวจสอบกิจกำรต้องพ้นจำกต ำแหน่งเพรำะเหตุ
อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังต่อไปนี ้
           (1) ถึงครำวออกตำมวำระ 
           (2) ตำย 
           (3) ลำออก โดยแสดงเหตุผลเป็นหนังสือยื่นต่อ
ประธำนคณะผู้ ตรวจสอบกิ จกำรหรือยื่ นต่ อ
คณะกรรมกำรด ำเนนิกำรสหกรณ์แล้วแต่กรณี 
           (4) ที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ลงมติถอดถอนผู้
ตรวจสอบกิจกำรซึ่งเป็นบุคคลธรรมดำ หรือนิติบุคคล 
ออกจำกต ำแหน่งทั้งคณะหรือรำยบุคคล 
           (5) นำยทะเบียนสหกรณ์วินิจฉัยว่ำขำด
คุณสมบัติ  หรือมีลักษณะต้องห้ำมตำมระเบียบนำย
ทะเบียนสหกรณ์ก ำหนด 

ข้อ 108  การพ้นจากต าแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ       
ผู้ตรวจสอบกิจกำรต้องพ้นจำกต ำแหน่งเพรำะ 
เหตุอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังต่อไปนี ้

(1) พ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ 
(2) ตำย 
(3) ลำออก โดยแสดงเหตุผลเป็นหนังสือยื่นต่อ

ประธำนคณะกรรมกำรด ำเนินกำรและให้มีผลวันที่
ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์มีมติ
รับทรำบ 

(4) ที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ลงมติถอดถอนผู้
ตรวจสอบกิจกำร ออกจำกต ำแหน่งทั้งคณะหรือ
รำยบุคคล  

(5) อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์วินิจฉัยว่ำขำด
คุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ำมตำมระเบียบนำย
ทะเบียนสหกรณ์ก ำหนด 

เพื่อให้สอดคล้อง
ระเบี ยบนำย
ทะเบียนสหกรณ์ 
ว่ ำ ด้ ว ย ก ำ ร
ตรวจสอบกิจกำร
ของสหกรณ์ พ.ศ. 
2563 และเพื่อให้
สอดคล้ องกั บ
กำรด ำเนินงำน 

ข้อ 109 อ านาจหน้ าท่ีของผู้ตรวจสอบกิจการ               
ผู้ตรวจสอบกิจกำรมีอ ำนำจหน้ำที่ตรวจสอบกำร
ด ำเนินงำนทั้งปวงของสหกรณ์  ซึ่งรวมทั้งในข้อ
ต่อไปนี้ คือ 
 
 
 
 
           (1)  ตรวจสอบเอกสำร สรรพสมุด บัญชี 
ทะเบียนและกำรเงิน ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สิน
ทั้งปวงของสหกรณ์เพื่อทรำบฐำนะและข้อเท็จจริง
ของสหกรณ์ที่เป็นอยู่จริง 
           (2) ตรวจสอบหลักฐำนและควำมถูกต้องของกำร
ด ำเนินธุรกิจแต่ละประเภทของสหกรณ์ เพื่อประเมินผล
และอำจให้ข้อแนะน ำแก่คณะกรรมกำรด ำเนินกำร 
ผู้จัดกำรและเจ้ำหน้ำที่ของสหกรณ์ ทั้งทำงวิชำกำรและ 

ข้อ 109 อ านาจหน้า ท่ีของผู้ตรวจสอบกิจการ          
ผู้ ตรวจสอบกิจกำรมีอ ำนำจหน้ำที่ ตรวจสอบกำร
ด ำเนินงำนทั้งปวงของสหกรณ์ ทั้งด้ำนกำรปฏิบัติงำน
เกี่ยวกับกำรเงิน กำรบัญชี และด้ำนปฏิบัติกำรในกำร
ด ำเนินธุรกิจตำมที่ก ำหนดไว้ใน ข้อบังคับของสหกรณ์ 
รวมทั้งกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน กำรรักษำ
ควำมปลอดภัยของข้อมูลสำรสนเทศของสหกรณ์ และ
กำรตรวจสอบในเร่ืองต่ำง ๆ  ดังนี้ 
          (1) ตรวจสอบควำมถูกต้องของกำรบันทึกบัญชี
เพื่อให้เป็นไปตำมแบบและรำยกำรที่นำยทะเบียน
สหกรณ์ก ำหนด 
 
           (2 ) ประ เมิ นควำมมี ประสิ ทธิ ภ ำพและ
ประสิทธิผลกำรด ำเนินกำรของคณะกรรมกำร
ด ำเนินกำรเพื่อให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในกำร
ปรับปรุงกำรบริหำรงำนของคณะกรรมกำรด ำเนินกำร
ให้เป็นไปตำมกฎหมำย ข้อบังคับ และระเบียบของ  

เพื่อให้สอดคล้อง
ระเบี ยบนำย
ทะเบียนสหกรณ์ 
ว่ ำ ด้ ว ย ก ำ ร
ตรวจสอบกิจกำร
ของสหกรณ์ พ.ศ. 
2563 และเพื่อให้
สอดคล้ องกั บ
กำรด ำเนินงำน 
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ทำงปฏิบัติในกิจกำรนั้น ๆ            
           (3) ตรวจสอบกำรจัดจ้ำงและแต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่
ของสหกรณ์  ตลอดจนหนังสือสัญญำจ้ ำงและ
หลักประกัน 
           (4)  ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนตำมแผนงำน และ
กำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีของ
สหกรณ์ 
           (5) ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำร
ด ำเนินกำร เพื่อพิจำรณำหำทำงปรับปรุง แผนงำน 
ข้อบังคับ ระเบียบ มติ ตลอดจนค ำสั่งต่ำง ๆ ของ
สหกรณ์ 
           (6) ตรวจสอบกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย ข้อบังคับ 
ระเบียบ มติ และค ำสั่งของสหกรณ์หรือกิจกำรอ่ืน ๆ 
เพื่อให้เกิดผลดีแก่กำรด ำเนินกิจกำรของสหกรณ์            
       กำรตรวจสอบกิจกำรและกำรด ำเนินงำนของ
สหกรณ์ ผู้ตรวจสอบกิจกำรต้องปฏิบัติงำนตำมแนว
ปฏิบัติกำรตรวจสอบกิจกำรที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ก ำหนด   

สหกรณ์ 
           (3) สอบทำนระบบกำรปฏิบัติงำนของสหกรณ์ 
เพื่อให้เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบนำยทะเบียน
สหกรณ์ข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์ รวมทั้ง
ค ำสั่งนำยทะเบียนสหกรณ์ ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัด 
ส ำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์ ก ำหนดให้ต้องปฏิบัติ 
           (4) ตรวจสอบและสอบทำนระบบกำรควบคุม ดูแล
รักษำทรัพย์สินของสหกรณ์ วิเครำะห์และประเมิน
ควำมมีประสิทธิภำพกำรใช้ทรัพย์สินของสหกรณ์ 
เพื่อให้กำรใช้ทรัพย์สินเป็นไปอย่ำงเหมำะสมและ
คุ้มค่ำ  
           (5) ตรวจสอบและติดตำมกำรด ำเนินงำนของ
สหกรณ์ ในกำรพิ จำรณำแก้ ไข ข้อสั งเกตหรือ
ข้อบกพร่องเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนที่ได้รับแจ้งจำก
ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัด ส ำนักงำนตรวจบัญชี
สหกรณ์ หรือผู้สอบบัญชี 
 

 

ข้อ 110 การรายงานผลการตรวจสอบ ให้ผู้ตรวจสอบ
กิจกำรรำยงำนผลกำรตรวจสอประจ ำเดือนและ
ประจ ำปี  รวมทั้งข้อสังเกตข้อเสนอแนะเป็นลำย
ลักษณ์อักษร และเข้ำร่วมประชุมเพื่อแจ้งผลกำร
ตรวจสอบประจ ำเดือนต่อคณะกรรมกำรด ำเนินกำรใน
กำรประชุมประจ ำเดือนครำวถัดไป และรำยงำนผล
กำรตรวจสอบประจ ำปีต่อที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์
ด้วย  
          กรณีที่ผู้ตรวจสอบกิจกำรพบว่ำมี เหตุกำรณ์ที่
อำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่สมำชิกของสหกรณ์
อย่ำงร้ำยแรง หรือสหกรณ์มีกำรปฏิบัติไม่เป็นไปตำม
กฎหมำย ระเบียบ ค ำสั่ง ประกำศหรือค ำแนะน ำของ
ทำงรำชกำร รวมทั้งข้อบังคับ ระเบียบ มติที่ประชุม
หรือค ำสั่งของสหกรณ์จนก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่  

ข้อ 110 การรายงานผลการตรวจสอบ ให้ผู้ตรวจสอบ
กิจกำรมีหน้ำที่รำยงำนผลกำรตรวจสอบ เป็นลำย
ลักษณ์อักษรประจ ำเดือนและประจ ำปี เพื่อสรุปผล
กำรตรวจสอบ รวมทั้งข้อสังเกตข้อเสนอแนะที่เป็น
ประโยชน์ และเข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำร
เพื่อแจ้งผลกำรตรวจสอบประจ ำเดือนที่ผ่ำนมำ เข้ำร่วม
ประชุมใหญ่เพื่อรำยงำนผลกำรตรวจสอบประจ ำปี
เสนอต่อที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ด้วย 

กรณีพบว่ำมีเหตุกำรณ์ที ่อำจก่อให้เกิดควำม
เสียหำยแก่สหกรณ์หรือสมำชิก หรือสหกรณ์มีกำร
ปฏิบัติไม่เป็นไปตำมกฎหมำย  ระเบียบ ค ำสั่ง 
ประกำศหรือค ำแนะน ำของทำงรำชกำร รวมทั้ง
ข้อบังคับ ระเบียบ มติที่ประชุมหรือค ำสั่งของสหกรณ์
ที่อำจจะก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่สมำชิกหรือ  

เพื่อให้สอดคล้อง
ระเบี ยบนำย
ทะเบียนสหกรณ์ 
ว่ ำ ด้ ว ย ก ำ ร
ตรวจสอบกิจกำร
ของสหกรณ์ พ.ศ. 
2563 และเพื่อให้
สอดคล้ องกั บ
กำรด ำเนินงำน 
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ข้อความเดิม ข้อความที่ขอแก้ไข 
หลักการ 
และเหตุผล 

สมำชิกและสหกรณ์อย่ำงร้ำยแรงให้แจ้งผลกำร
ตรวจสอบต่อคณะกรรมกำรด ำเนินกำรทันที เพื่อ
ด ำเนินกำรแก้ไข และให้จัดส่งส ำเนำรำยงำนดังกล่ำว          
ต่อส ำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์ และส ำนักงำนงำน
สหกรณ์จังหวัดที่ก ำกับดูแลโดยเร็ว 
       ให้ผู้ตรวจสอบกิจกำรติดตำมผลกำรแก้ไขตำม
รำยงำนกำรตรวจสอบ และส ำเนำรำยงำนผลกำรแก้ไข
และผลกำรติดตำมของผู้ ตรวจสอบกิจกำร ต่อ
ส ำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์   ส ำนักงำนสหกรณ์
จังหวัดที่ก ำกับดูแลโดยเร็ว 
          ให้ผู้ตรวจสอบกิจกำรติดตำมผลกำรแก้ไข ตำม
รำยงำนกำรตรวจสอบ และส ำเนำรำยงำนผลกำรแก้ไข 
และผลกำรติดตำมของผู้ ตรวจสอบกิ จกำรต่ อ
ส ำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์ส ำนักงำนสหกรณ์
จังหวัดที่ก ำกับดูแล 

สหกรณ์อย่ำงร้ำยแรง ให้แจ้งผลกำรตรวจสอบ
กิจกำรต่อคณะกรรมกำรด ำเนินกำรทันที เพื่ อ
ด ำเนินกำรแก้ไข และให้จัดส่งส ำเนำรำยงำนดังกล่ำว
ต่อส ำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์ และส ำนักงำน
สหกรณ์จังหวัดโดยเร็ว 
        ให้ผู้ตรวจสอบกิจกำรติดตำมผลกำรด ำเนินกำร
แก้ไขข้อบกพร่อง ข้อสังเกต และให้รำยงำนผลกำร
ติดตำมกำรแก้ไขข้อบกพร่อง ข้อสังเกตของสหกรณ์
ไว้ในรำยงำนผลกำรตรวจสอบกิจกำรด้วย  
 

 

ข้อ  111/1  ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อ 111/1 สหกรณ์มีหน้าท่ีต่อผู้ตรวจสอบกิจการ
ดังนี ้
          (1) อ ำนวยควำมสะดวก ให้ควำมร่วมมือแก่ผู้
ตรวจสอบกิจกำร ในกำรให้ค ำชี้แจงตอบข้อซักถำมต่ำง ๆ  
พร้อมทั้งจัดเตรียมข้อมูล เอกสำรหลักฐำนประกอบกำร
บันทึกบัญชีของสหกรณ์ เพื่ อประโยชน์ในกำร
ตรวจสอบกิจกำร 

(2) ก ำหนดระเบียบวำระกำรประชุมให้ผู้ตรวจ
สอบกิ จกำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบกิ จกำร
ประจ ำเดือนและจัดท ำหนังสือเชิญให้ผู้ตรวจสอบ
กิจกำรเข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำร
สหกรณ์ทุกคร้ัง 

(3 )  พิ จ ำ รณำปฏิ บั ติ ต ำมข้ อสั ง เกตและ
ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบกิจกำร เพื่อให้กำร
ด ำเนินกิจกำรของสหกรณ์เป็นไปโดยถูกต้องตำม
กฎหมำย ระเบียบ และข้อบังคับของสหกรณ์ 

เพื่อให้สอดคล้อง
ระเบี ยบนำย
ทะเบียนสหกรณ์ 
ว่ ำ ด้ ว ย ก ำ ร
ตรวจสอบกิจกำร
ของสหกรณ์ พ.ศ. 
2563 และเพื่อให้
สอดคล้ องกั บ
กำรด ำเนินงำน 
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พ.ต.อ.ประภาสฯ ผู้แทนสมำชิกกลุ่มสภ.บ้ำนเอ้ือม สมำชิกเลขที่ 2579 กรณีขอเสนอแก้ไขข้อบังคับ
สหกรณ์ฯ หำกสมำชิกร้องขอต้องด ำเนินกำรอย่ำงไร 
พล.ต.ต.สมพงษ์ฯ หำกสมำชิกร้องขอ ทำงคณะกรรมกำรจะเป็นผู้พิจำรณำและน ำเสนอให้ที่ประชุมใหญ่
สำมัญพิจำรณำอนุมัติ หลังจำกที่ประชุมใหญ่สำมัญอนุมัติแล้ว ทำงสหกรณ์ฯ จะน ำเสนอให้นำยทะเบียนรับจด
ทะเบียนข้อบังคับก่อนถือใช้ได้ 
ท่ีประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้สหกรณ์ฯ แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับตำมที่เสนอ 

 

4.8  การเลื่อนการเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 44 ประจ าปี 2565 
พ.ต.อ.โสภณฯ  ตำมข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ต ำรวจภูธรจังหวัดล ำปำง จ ำกัด พ.ศ. 2563 ข้อ 65 
กำรประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมำชิก กรณีที่สหกรณ์มีสมำชิกเกินกว่ำห้ำร้อยคน ให้กำรประชุมใหญ่ประกอบด้วย
ผู้แทนสมำชิกเท่ำนั้น และตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์ ชุดที่ 43 คร้ังที่ 13 เมื่อวันที่ 7 ตุลำคม 
2564 มีมติให้เลื่อนกำรเลือกตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำร ชุดที่ 44 โดยจะขอเสนอให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับในที่
ประชุมใหญ่สำมัญ เพื่อเป็นกำรเปิดโอกำสให้สมำชิกทุกคนได้มีส่วนร่วมในกำรเข้ำร่วมประชุมใหญ่สำมัญ เพื่อ
รับทรำบผลกำรด ำเนินงำนของสหกรณ์ฯ รวมทั้งให้สมำชิกได้มีโอกำสซักถำมและแสดงควำมคิดเห็นอย่ำง
กว้ำงขวำง แต่ส ำหรับวำระอ่ืน ๆ ได้แจ้งก ำหนดกำรประชุมให้กับสมำชิกในวันที่ 20 ตุลำคม 2564 ไปแล้ว เพื่อมิ
ให้สมำชิกได้รับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนล่ำช้ำ จึงขอเสนอที่ประชุมใหญ่สำมัญมีมติให้เรียกประชุมใหญ่วิสำมัญ 
เพื่อกำรเลือกตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำร ชุดที่ 44 เพียงวำระกำรเลือกตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรวำระเดียว หำก
นำยทะเบียนรับจดทะเบียนเรียบร้อยแล้ว สหกรณ์ฯ จะแจ้งวัน เวลำกำรประชุมใหญ่วิสำมัญให้สมำชิกได้รับทรำบ
อีกครั้งหนึ่ง 
ท่ีประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัตกิำรเลื่อนกำรเลือกตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำร ชุดที่ 44 ประจ ำปี 2565 
 
4.9  การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการประจ าปี 2565 และก าหนดค่าตอบแทน  
พ.ต.อ.โสภณฯ  ตำมข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ต ำรวจภูธรจังหวัดล ำปำง จ ำกัด พ.ศ. 2563 ข้อ 105 และ
ข้อ 106 ผู้ตรวจสอบกิจกำรแห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ต ำรวจภูธรจังหวัดล ำปำง จ ำกัด ให้ที่ประชุมใหญ่
เลือกตั้งสมำชิกหรือบุคคลภำยนอก  ผู้มีคุณวุฒิ ควำมรู้ควำมสำมำรถในด้ำนธุรกิจ กำรเงิน กำรบัญชี กำรบริหำร
จัดกำร เศรษฐศำสตร์ กำรสหกรณ์ กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ และมีคุณสมบัติเป็นผู้ผ่ำนกำรอบรมกำร
ตรวจสอบกิจกำรจำกกรมตรวจบัญชีสหกรณ์หรือหน่วยงำนอ่ืนที่ได้รับกำรรับรองหลักสูตรจำกกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ และไม่มีลักษณะต้องห้ำมของผู้ตรวจสอบกิจกำร ตำมระเบียบนำยทะเบียนสหกรณ์ จ านวนสองคน เป็น
ผู้ตรวจสอบกิจกำรของสหกรณ์ 
 
 
 



74 

พล.ต.ต     พ.ต.อ. 

ให้คณะกรรมกำรด ำเนินกำรประกำศรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจกำร และพิจำรณำคัดเลือกผู้ตรวจสอบ
กิจกำรที่มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมระเบียบนำยทะเบียนสหกรณ์ก ำหนด แล้วน ำเสนอชื่อ                           
ผู้ตรวจสอบกิจกำรที่ผ่ำนกำรคัดเลือกให้ที่ประชุมใหญ่สำมัญเลือกตั้งและผู้ได้รับเลือกตั้งที่มีคะแนนสู งสุดเป็นผู้
ตรวจสอบกิจกำร หำกมีคะแนนเท่ำกันให้ประธำนออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียง และให้ผู้ได้รับเลือกตั้งล ำดับคะแนน
รองลงมำเป็น ผู้ตรวจสอบกิจการส ารองจ านวนหนึ่งคน 
 กำรพิจำรณำควำมรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบกิจกำรให้เป็นไปตำมมติที่ประชุมใหญ่ 

1. เลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจกำรตำมวรรคหนึ่ง จ ำนวนสองคน อยู่ในต ำแหน่งตำม วำระ 1 ปี 
2. ก ำหนดค่ำตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจกำร 

สหกรณ์ได้มีกำรประกำศรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจกำรประจ ำปี 2565 ตั้งแต่วันที่ 1-15 กันยำยน 2564           
มีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจกำร  จ ำนวน 3 คน ดังนี ้

 

รายชื่อผู้สมัครผู้ตรวจสอบกิจการ 
หมำยเลข  1  พันต ำรวจโทหญิงแฉล้ม  จันทร์ฉ่อง   สำรวัตรอ ำนวยกำร สถำนีต ำรวจภูธรทุ่งฝำย 
หมำยเลข  2  ร้อยต ำรวจเอกหญิงภิมณิชชำ กันธิยำใจ    รองสำรวัตรฝ่ำยอ ำนวยกำร ศูนย์พิสูจน์หลักฐำน 5  
หมำยเลข  3  พันต ำรวจโทหญิงอรวรรณ เสียงดี         สำรวัตรฝ่ำยอ ำนวยกำร ต ำรวจภูธรจังหวัดล ำปำง  

ท่ีประชุม มีมติเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจกำรของสหกรณ์ จ ำนวน 2 คน และให้ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งล ำดับ
คะแนนรองลงมำเป็นผู้ตรวจสอบกิจกำรส ำรองจ ำนวน 1 คน โดยผู้ที่ได้คะแนนเสียงสูงสุดตำมล ำดับจะได้รับกำร
คัดเลือกเป็นผู้ตรวจสอบกิจกำร ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดอันดับ 1 - 3 ตำมล ำดับรำยชื่อดังต่อไปนี้ 

1.  พันต ำรวจโทหญิงแฉล้ม  จันทร์ฉ่อง    คะแนน  296 ผู้ตรวจสอบกิจกำร  
2.  ร้อยต ำรวจเอกหญิงภิมณิชชำ  กันธิยำใจ     คะแนน  208 ผู้ตรวจสอบกิจกำร  
3.  พันต ำรวจโทหญิงอรวรรณ  เสียงดี          คะแนน  145 ส ำรอง 

 
ระเบียบวาระที่ 5  เร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 
พล.ต.ต.อุดมฯ  ผู้แทนสมำชิกกลุ่มศฝร.ภ.5 สมำชิกเลขที่ 2949 ระเบียบว่ำด้วยเงินยืมทดรองของ
สหกรณ์ ได้ก ำหนดระเบียบที่ถือใช้อยู่ปัจจุบันถูกต้องหรือไม่ สำมำรถให้หน่วยงำนยืมเงินทดรองจ่ำยได้หรือไม่ 
พล.ต.ต.นันทวิทย์ฯ ในปีงบประมำณ 2564 หัวหน้ำหน่วยงำนได้ยืมเงินทดรองสหกรณ์ฯ มำ เพื่อน ำก ำลัง
กองร้อยควบคุมฝูงชนปฏิบัติภำรกิจกำรรักษำควำมปลอดภัย ซึ่งต ำรวจแต่ละนำยที่ไปปฏิบัติรำชกำรส่วนใหญ่เป็น
สมำชิกสหกรณ์ฯ ไม่ได้เป็นกำรยืมเพื่อไปใช้ส่วนตัวแต่อย่ำงใด และได้ช ำระคืนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด 
นางอรุณศรีฯ  กำรเงินยืมทดรองของสหกรณ์สำมำรถถือใช้เพื่อกำรใช้จ่ำยในภำระกิจของสหกรณ์ฯ 
และผู้ที่เกี่ยวข้องกับงำนสหกรณ์ฯ 
ท่ีประชุม รับทรำบ 
 
 
 
 



75 

พล.ต.ต     พ.ต.อ. 

 

 
เลิกประชุม เวลำ   15.00   น. 
 
 

(ลงชื่อ) พลต ำรวจตรี    นันทวิทย์  เทียมบุญธง ประธำนกรรมกำร 
                                     ( นันทวิทย์  เทียมบุญธง ) 

 
(ลงชื่อ) พนัต ำรวจเอก     โสภณ   ผลกันทำ กรรมกำร/เลขำนุกำร       

      ( โสภณ   ผลกันทำ ) 

 
(ลงชื่อ)    นำงดวงใจ   ธรรมลังกำ  ผู้จัดกำรสหกรณ์ฯ 

                           ( นำงดวงใจ   ธรรมลังกำ ) 

 
(ลงชื่อ)  นำงสำวธันย์ชนก   ต้นตระกูลเจริญชัย เจ้ำหน้ำที่บันทึก 

                             ( นำงสำวธันย์ชนก   ต้นตระกูลเจริญชัย )  


