
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด 

ชุดที่ 22 คร้ังที่ 5 วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2560 (อ านวยการ)  

ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด 

******************** 

ผู้มาประชุม  

 1.  พ.ต.ท.หญิงเสาวลักษณ์   ตรมีรรค  ประธาน กรรมการ 

 2.  ร.ต.ท.วุฒิศักดิ์  ฆังคะสุวรรณ์  รองประธานกรรมการ 

 3.  จ.ส.ต.กันย์ทิต  ฆังคะรัตน์  กรรมการ/เลขนุการ 

 4.  จ.ส.ต.หญิงจีรวรรณ์ ศริิวัฒน์   กรรมการ 

 5.  จ.ส.ต.มารุต  ปาลิยะประดิษฐ์  กรรมการ/เหรัญญิก 

ผู้ไม่มาประชุม  

 - 

ผู้เข้าร่วมประชุม  

 1.  พ.ต.ท.ศิวกร  จันทร   ผูจ้ัดการสหกรณ์ฯ 

 2.  นางพรรณี  แก้วศรี   รองผู้จัดการสหกรณ์ฯ 

 3.  ร.ต.อ.วีระยุทธ์  ปิ่นทองพันธุ์  ที่ปรึกษา 

เริ่มประชุม เวลา 09.00 น. 

ระเบียบวาระที่ 1   เรื่อง  ประธานแจง้ที่ประชุมเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2   เรื่อง  เพื่อทราบ 

ระเบียบวาระที่ 3   เรื่อง  สืบเนื่อง 

3.1  เรื่อง  พิจารณาการมอบเงนิทุนส่งเสรมิเพื่อการศึกษาบุตรสมาชกิ ประจ าปี 2560 

 ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด มีการมอบเงินทุนส่งเสริมเพื่อการศึกษาบุตร

สมาชิก ประจ าปี 2560  เพื่อหาแนวทางการมอบทุนการศึกษาฯ จึงขอให้คณะกรรมการพิจารณาการมอบ

ทุนการศึกษา ประจ าปี 2560 รายละเอียดดังนี ้

  1. ระดับประถมศึกษา    จ านวน...............ทุนๆละ.....................บาท 

  2. ระดับมัธยมศกึษา    จ านวน...............ทุนๆละ.....................บาท 

  3. ระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย, ปวช, ปวส, จ านวน...............ทุนๆละ.....................บาท 

  4. ระดับปริญญาตรี    จ านวน...............ทุนๆละ.....................บาท 

 จากมติที่ประชุมชุดที่ 22 ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 28 มถิุนายน 2560 มีมตใิห้น าเข้าที่ประชุมต่อไป 

ที่ประชุม  อนุมัตใิช้ระเบียบเดิม 

/3.2 เรื่อง ขอเชญิชมรมเจ้าหนา้ที่สหกรณ์... 

 



 
 

3.2  เรื่อง  ขอเชิญสมาชิกชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้ ประชุมเชิงปฏิบัติการและประชุม

ใหญ่สามัญ ประจ าปี 2560 

 ด้วย ชมรมเจา้หนา้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้ ได้ก าหนดให้มกีารประชุมเชิงปฏิบัติการและประชุมใหญ่

สามัญประจ าปี 2560 ระหว่างวันที่ 12 – 14 สิงหาคม 2560 ณ ชลนภารีสอร์ท อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช     

จงึขอเชิญคณะกรรมการ ผูจ้ัดการ และเจ้าหนา้ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ 

 มตทิี่ประชุมคณะกรรมการ ชุดที่ 22 ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560 มีมติให้กรรมการผู้ที่มีความ

สนใจเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้  

ที่ประชุม  ไม่เข้าร่วมการอบรม 

3.3  เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณ 

 ด้วย ชมรมเจา้หนา้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้ ได้ก าหนดให้มกีารประชุมเชิงปฏิบัติการและประชุมใหญ่

สามัญประจ าปี 2560 ระหว่างวันที่ 12 – 14 สิงหาคม 2560 ณ ชลนภารีสอร์ท อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช      

จงึขอความอนุเคราะหส์นับสนุนงบประมาณในการจัดประชุมฯ ตามที่เห็นสมควร 

 มติที่ประชุมคณะกรรมการ ชุดที่ 22 ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560 มีมติ ให้น าเข้าที่ประชุม

อ านวยการอีกครั้ง 

ที่ประชุม  ไม่เข้าร่วมการอบรมไม่สนับสนุนงบประมาณ 

 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่อง เพื่อพิจารณา 

4.1  เรื่อง  ขอรายละเอียดคณะกรรมการศูนย์ประสานงาน 

 เนื่องจากศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์

แห่งประเทศไทย จ ากัด ชสอ. ประจ าสหกรณ์ออมทรัพย์ต่างๆ สิ้นปีบัญชี 2559 และได้มีการเลือกตั้ง

คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ใหม่  ซึ่งรายชื่อคณะกรรมการประจ าศูนย์ประสานงานต้องมีการเปลี่ยนแปลง

ตามวาระของคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์นั้นๆ จึงขอให้ทางศูนย์ประสานงานทุกศูนย์ได้ด าเนินการจัดส่งมติ

ของคณะกรรมการและข้อมูลคณะกรรมการประจ าศูนย์ตามแบบส ารวจที่แนบมาพร้อมนี้ 

ที่ประชุม  ได้มกีารแต่งตั้งค าสั่ง  รายละเอียดดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

/ค าสั่งสหกรณ์... 



 
 

ค าสั่งสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด 

ที่     /2560 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 

สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ประจ าศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด 

************************* 

 อาศัยอ านาจตามความในข้อ 50(3) แห่งข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุม

สหกรณ์ออมทรัพย์แหง่ประเทศไทย พ.ศ.2559 และระเบียบว่าด้วย ศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมออมทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ.2560 และมติที่ประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ออม

ทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด ชุดที่ 22 ครัง้ที่ 7 เมื่อวันที่ 28 มถิุนายน 2560 เห็นชอบให้สมาคมฌาปนกิจ

สงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์

ประสานงานประจ าสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด ต่อไปนี้ 

1. คณะกรรมการศูนย์ประสานงาน 

 1.  พ.ต.ท.หญิงเสาวลักษณ์   ตรมีรรค  ประธานกรรมการ 

 2.  ร.ต.ท.วุฒิศักดิ์  ฆังคะสุวรรณ์  รองประธานกรรมการ 

 3.  จ.ส.ต.หญิงจีรวรรณ์ ศริิวัฒน์   กรรมการ 

 4.  จ.ส.ต.มารุต  ปาลิยะประดิษฐ์  กรรมการ 

 5.  จ.ส.ต.กันย์ทิต  ฆังคะรัตน์  กรรมการ/เลขนุการ 

 6.  พ.ต.ท.ศิวกร  จันทร   กรรมการ/ผูจ้ัดการ 

 2. อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการศูนย์ประสานงาน  ให้คณะกรรมการศูนย์ประสานงานที่สมาคมแต่งตั้ง

มีหน้าที่ด าเนินกิจการทั้งปวงของศูนย์ประสานงานแทนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุม

สหกรณ์ออมทรัพย์แหง่ประเทศไทย และมีอ านาจหน้าที่ตามระเบียบฯ ว่าด้วย ศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจ

สงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ.2560 และตามที่ได้รับมอบหมาย

จากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหส์หกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้ 

 1. ช่วยอ านวยความสะดวกในการรับสมัครสมาชิก ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสมาคม 

 2. ช่วยเหลืองานการประชาสัมพันธ์ของสมาคม 

 3. อ านวยความสะดวก และให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิก เพื่อรับฝากช าระ เงินค่าสมัคร เงินค่าบ ารุง และ

เงินสงเคราะห ์

 4. ช่วยเหลือในการจ่ายเงนิสงเคราะหใ์ห้กับผูร้ับเงนิสงเคราะห์สมาชิกสมาคมที่ถึงแก่ความตาย 

 5. แต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงาน เพื่อช่วยเหลอืงานของศูนย์ประสานงาน 

 6. ช่วยจัดระบบข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับสมาชิก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของชุมนุม

สหกรณ์ออมทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

/7. ช่วยเหลือตดิตามสมาชิก... 



 
 

 7. ช่วยเหลือติดตามสมาชิก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์

แหง่ประเทศไทย ในกรณีที่ค้างช าระเงินสงเคราะหศ์พ 

 8. ปิดประกาศจ านวนสมาชิกศูนย์ประสานงานเป็นรายเดือน 

 9. ปิดประกาศจ านวนสมาชกศูนย์ประสานงานที่ถึงแก่ความตายเป็นรายเดือน 

 10. แสดงบัญชีรายได้-รายจา่ย ของศูนย์ประสานงาน 

 11. ก ากับ ตดิตาม ตรวจสอบการด าเนินงานของศูนย์ประสานงานให้เป็นไปอย่างถูกต้องทุกประการ แล้ว

รายงานให้สมาคมรับทราบ หากมีปัญหาใดให้แจ้งนายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุม

สหกรณ์แห่งประเทศไทย เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาต่อไป 

 3. วาระการด ารงต าแหน่ง ให้คณะกรรมการมีวาระด ารงต าแหน่งคราวละ 1 ปี กรณีคณะกรรมการศูนย์

ประสานงานครบวาระด ารงต าแหน่ง หรือว่างลงก่อนครบวาระ และยังไม่มีการแต่งตั้งแทนให้คณะกรรมการชุด

เดิมรักษาการไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งใหม่ 

 วาระการด ารงต าแหน่ง กรรมการและผู้จัดการ  ให้เป็นไปตามการด ารงต าแหนง่ของตน 

 4. ผูต้รวจสอบภายใน ประกอบด้วย (จ านวนไม่เกิน 5 คน) 

  4.1  พ.ต.ต.สรรณ์เพชร  ทองซุ่นหอ่  ผูต้รวจสอบศูนย์ประสานงาน 

  4.2  ร.ต.อ.วรีะชัย  อักษรถึง   ผูต้รวจสอบศูนย์ประสานงาน 

  4.3  ร.ต.อ.จริยพัชญ์  สุขชุม   ผูต้รวจสอบศูนย์ประสานงาน  

 5. อ านาจหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน  ผู้ตรวจสอบภายในมีอ านาจหน้าที่ตรวจสอบการด าเนินงาน

กิจการทั้งปวงของศูนย์ประสานงาน รวมทั้งงานข้อมูลทะเบียนสมาชิก เอกสารทางการเงินและบัญชี และหรืองาน

อื่นที่สมาคมมอบหมาย 

 ให้ผู้ตรวจสอบภายในมวีาระด ารงต าแหน่งคราวละ 1 ปี เท่ากับคณะกรรมการศูนย์ประสานงาน 

 6. เจา้หนา้ที่ศูนย์ประสานงาน ประกอบด้วย 

  6.1  นางสาวเมสินี ชัยสงคราม  เจ้าหน้าที่ประสานงานศูนย์ 

  6.2  นางสาวสกุณ เลี้ยงพันธุ์สกุล  เจ้าหน้าที่ประสานงานศูนย์ 

 ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการศูนย์ประสานงานตามประกาศนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 โดยมีวาระ

การด ารงต าแหน่ง ตามระเบียบว่าศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุม

สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ.2560 และจนกว่าสมาคมจะมีการประกาศเปลี่ ยนแปลงแต่งตั้ง

คณะกรรมการศูนย์ประสานงานประจ าสหกรณ์ออมทรัพย์ จ ากัด 

  ประกาศ ณ  วันที่  12 กรกฎาคม 2560 

         พันต ารวจตรหีญิง  เสาวลักษณ์  ตรีมรรค 

                     (  เสาวลักษณ์  ตรมีรรค  ) 

        ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด 

/4.2 เรื่อง ขออนุโมทนา... 



 
 

4.2  เรื่อง  ขออนุโมทนาถวายผ้ากฐินพระราชทานกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประจ าปี พ.ศ.2560 

 ด้วย กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้รับพระราชทานผ้ากฐิน ประจ าปี พ.ศ.2560 ไปถวาย ณ วันศรีจันทร์ 

ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ในวันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 น. จึงเรียนมา

เชญิชวนท่าน และผูม้ีจิตรศรัทธาร่วมบริจาคทรัพย์ตามก าลังศรัทธา  

ที่ประชุม  บริจาคทรัพย์  จ านวน  500.00  บาท 

4.3  เรื่อง  ขออนุมัติเบิกค่าเคร่ืองบินโดยสารกรณีเดินทางไปในกิจการสหกรณ์ฯ 

 ด้วย พ.ต.ต.หญิงเสาวลักษณ์  ตรีมรรค  ต าแหน่ง ประธานกรรมการ  ได้ด าเนินการจองบัตรโดยสาร

เครื่องบินของสายการบิน Thai Lion เที่ยวบินที่ SL 727 และ SL 722 จ านวน 2 ที่นั่ง ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2560 

โดยมี  พ.ต.ท.ศิวกร  จันทร  ต าแหน่ง ผู้จัดการ เดินทางเป็นผู้โดยสารเพื่อเดินทางไปในกิจการสหกรณ์ฯ ตามสั่ง

การ ตร. แต่เนื่องจาก การประชุมตามสั่งการ ตร. ได้มีการยกเลิกไป  แต่ได้ส ารองค่าใช้จ่ายในการจองบัตร

โดยสารดังกล่าวไปแล้ว  เป็นจ านวนเงนิทั้งสิน้ 5,499  บาท  จงึขอพิจารณาอนุมัตเิบิกเงินที่จา่ยไปแล้ว 

ที่ประชุม  อนุมัตติามเสนอ 

4.4  เรื่อง  สมาชิกขอกู้เงนิสามัญ/เงนิฉุกเฉิน/เงนิบรรเทาค่าครองชีพ 

 1.  ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ร.ต.อ.วรรณะ  ศรีสะระ ต าแหน่ง รอง สวป.สภ.จะกว๊ะ สมาชิกเลขที่ 

2896 ขอกู้เงินสามัญ จ านวน 1,980,000.00  บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) มีความจ าเป็นเพื่อเป็น

ค่าใช้จ่ายค่าเล่าเรียนบุตร ก าลังจะเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัยปี 1 ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขาล าปาง 

ประมาณเดือนสิงหาคม 2560 แต่เนื่องจากติดอายัดบังคับคดี จ านวนเงิน 55,831.34  บาท สมาชิกไม่ประสงค์

ปิดบังคับคดี จงึมคีวามเดือดรอ้นเพื่อบรรเทาความเดือดรอ้น    

ที่ประชุม  ให้น าใบรับรองเงินเข้ามาคิดใหม่ และให้หักเงินบังคับคดีให้เรียบร้อย 

 2.  ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ส.ต.ท.วัชรพงศ์  เกาะกลาง ต าแหน่ง ผบ.หมู่ ป.สภ.รามัน สมาชิกเลขที่ 

8805  ขอกู้เงินสามัญ จ านวน 950,000.00  บาท (เก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) แต่เนื่องจากติดภาระค้ าประกัน 

สมาชิกราย ส.ต.ท.ยุทธภูมิ ทัดกลาง เนื่องจากอยู่ระหว่างถูกตั้งกรรมการสอบสวนวินัยรายแรงและมีค าสั่งให้

ออกจากราชการไว้ก่อน  และไม่ประสงค์ที่จะให้กันเงินในส่วนที่รับภาระหนี้ จ านวน 1,700.00  บาท เนื่องจาก     

มีความจ าเป็นต้องใช้เงนิภายในครอบครัว จงึขอความอนุเคราะหใ์นการกู้ครั้งนี้ 

ที่ประชุม  ไม่อนุมัตใิห้กู้สามัญเนื่องจากไม่ประสงค์ที่จะให้กันเงนิในส่วนที่รับภาระหนี้ 

 3.  ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย  ส.ต.ต.อภิชาติ  ทองไซร้  ต าแหน่ง  ผบ.หมู่ สภ.ล าใหม่  สมาชิกเลขที่  

8509  มคีวามประสงค์ขอกู้เงินสามัญ  จ านวน 800,000.00 บาท เพื่อท าธุรกิจส่วนตัว  แต่เนื่องจากติดภาระค้ า

ประกัน ส.ต.ต.ชยานนท์  แย้มรัตนกุล  วงเงินกู้ 500,000.00  บาท  กรณีถูกไล่ออกจากราชการ  มียอดหนี้

คงเหลือ ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 จ านวน 345,203.45  บาท  บิดาขอช าระหนี้แทนเดือนละ 3,000.00 บาท 

ที่ประชุม  อนุมัตใิห้กู้สามัญ 
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 4. ด้วย  สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย  ด.ต.มนตรี  มุขวัตร  ต าแหน่ง  ผบ.หมู่ สภ.เมืองพังงา (ต่างจังหวัด)  

สมาชิกเลขที่ 5114  มีความประสงค์ขอกู้เงินฉุกเฉินและเงินบรรเทาค่าครองชีพเพื่อน าไปใช้จ่ายในครอบครัว  แต่

เนื่องจากติดบังคับคดีอายัดเงนิปันผลเฉลี่ยคืน จากใบรับรองเงินเดอืน  สามารถกู้เงินฉุกเฉิน ได้ 30,000.00 บาท 

และเงินบรรเทาค่าครองชีพ  จ านวน  300,000.00  บาท  จงึขอกู้ในครั้งนี้ 

ที่ประชุม  อนุมัตใิห้กู้ค่าครองชีพ 

 5.  ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย  ด.ต.ธนธัส  เมืองสว่าง  ต าแหน่ง  ผบ.หมู่ ป.สภ.เมืองยะลา สมาชิก

เลขที่  8001  มีความจ าเป็นขอกู้เงินโครงการบรรเทาค่าครองชีพ  จ านวน 90,000.00 บาท แต่เนื่องจากได้กู้

โครงการบรรเทาค่าครองชีพไปแล้ว เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 จ านวน 220,000.00  บาท  และได้กู้สามัญมา

ปิดหนี้เงินกู้โครงการบรรเทาค่าครองชีพ เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 จึงมีความประสงค์ขอกู้เงินบรรเทาค่าครอง

ชีพใหม่ เป็นครั้งที่ 2  

ที่ประชุม  ไม่อนุมัตใินการกู้ครั้งนี ้

4.5  เรื่อง  แจ้งอายัดสิทธิเรยีกร้องเงนิปันผลเฉลี่ยคนื 

 ตามหนังสือส านักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา สาขานาทวี ที่ สข.0026.01/(1)4921 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 

2560 เรื่องแจ้งอายัดสิทธิเรียกร้อง ตามหมายบังคับคดีหมายเลขแดงที่ ผบ.3779/2559 ระหว่างบริษัทลิสซิ่ง

กสิกรไทย จ ากัด โจทก์  ส.ต.ท.คุณากร  แก้วประดับ  จ าเลย สมาชิกเลขที่ 8698 ตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีกรม

บังคับคดี เป็นเจ้าพนักงานบังคับคดีจัดการยึดอายัดทรัพย์สินของลูกหนี้ตามค าพิพากษา โดยขออายัดเงินปันผล 

เงินเฉลี่ยคืน ประจ าปี 2560 และปีตอ่ๆไป 

ที่ประชุม  อายัดเงนิปันผลเฉลี่ยคืนตามหนังสือบังคับคดี 

4.6  เรื่อง  ของดจ่ายดอกเบี้ยเงนิกู้ 

 ด้วย สภ.เบตง มีข้าราชการต ารวจ ราย ด.ต.จรัส สวนนิ่ม ได้ลาออกจากราชการ ตามค าสั่ง สภ.เบตง   

ที่ 337/2559 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2559 เนื่องจากมีปัญหาด้านสุขภาพเป็น

อัมพาต แขนขาอ่อนแรง ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ค้ าประกัน  จึงขอความ

อนุเคราะหง์ดจา่ยดอกเบีย้เงินกู้  โดยทางผู้ค้ าประกันได้ยินยอมและรับทราบแล้ว  

ที่ประชุม  อนุมัตใิห้หยุดดอกเบีย้ และน าเข้าที่ประชุมประจ าเดือนตอ่ไป 

4.7  เรื่อง  ขอรับเงนิทายาทใหม่ 

 ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ส.ต.ท.สมพร  ทองปรุง  ต าแหน่ง ผบ.หมู่ นปพ.กก.สส.ภ.จว.ยะลา         

สมาชิกเลขที ่8814  มีความประสงค์ขอรับเงนิสวัสดิการทายาทใหม่ ได้แนบเอกสารการขอรับเงนิสวัสดิการทายาทใหม่ 

ที่ประชุม  ไม่อนุมัตติามระเบียบเพราะทายาทเกิดก่อน วันที่ 29 พฤษภาคม 2560  
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4.8  เรื่อง  ขอโอนสมาชิกภาพระหว่างสหกรณ์ (กรณตีิดภาระค้ าประกัน) 

 1. ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ร.ต.ท.แสงสิทธิ์  สมโรจน์รัตน์  ต าแหน่ง  รอง สวป.สภ.คันนายาว  สมาชิกเลขที่ 

7918  มีความประสงค์ขอโอนสมาชิกภาพระหว่างสหกรณ์ไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจนครบาล จ ากัด  รายละเอียดดังนี้ 

   ทุนเรอืนหุ้น   281,000.00 บาท 

   หน้ีเงนิกู้สามัญ   600,704.92 บาท 

   ติดภาระค้ าประกัน  1  ราย 

   1.  พ.ต.ต.นติิพัฒน ์ สุวรรณไตรย์  หุน้  406,510.00 บาท หนี้ 918,099.34  บาท  ตจว. 

ที่ประชุม  อนุมัตโิอน สอ.ตร.นครบาล 

 2. ดว้ย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ด.ต.พัฒนศักดิ์  ศริิรักษ์  ต าแหน่ง  ผบ.หมู่ ป.สภ.เมืองตรัง สมาชิกเลขที่ 

7547  มีความประสงค์ขอโอนสมาชิกภาพระหว่างสหกรณ์ไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจตรัง จ ากัด  รายละเอียดดังนี ้

   ทุนเรอืนหุ้น   234,500.00 บาท 

   หน้ีเงนิกู้สามัญ   887,200.00 บาท 

   หน้ีเงนิกู้สามัญค่าครองชีพ   79,203.27 บาท 

   ติดภาระค้ าประกัน  5  ราย 

   1.  ด.ต.สากล  สุขเกษม  หุน้  -   บาท   หนี้  40,537.11  บาท  ตจว.  สมาชิกพ้นสภาพ 

   2.  ส.ต.อ.สาธิต  มาณะแก้ว  หุน้  374,200.00 บาท หนี ้ 643,046.15  บาท  ตจว. 

   3.  ส.ต.อ.กิตตศิักดิ์  แสงอุทัย  หุน้  174,500.00  บาท  หนี ้ 714,800.00 บาท กก.สส.1 

   4.  ด.ต.ฟาเดล  ชูพุ่มพัว  หุน้  375,500.00  บาท  หนี้  1,412,800.00  บาท  นปพ. 

   5.  จ.ส.ต.เชษฐา  หลงหา  หุน้  229,100.00  บาท  หนี ้ 111,460.00  บาท  นปพ. 

ที่ประชุม  อนุมัตโิอน สอ.ตร.ตรัง 

 3. ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ส.ต.ท.วิทยา  ภูอาบอ่อน  ต าแหน่ง  ผบ.หมู่ ฝอ.5 บก.อก.ภ.4        

สมาชิกเลขที่  6520  มีความประสงค์ขอโอนสมาชิกภาพระหว่างสหกรณ์ไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภาค 4 

จ ากัด  รายละเอียดดังนี้ 

   ทุนเรอืนหุ้น   164,400.00 บาท 

   หน้ีเงนิกู้สามัญ   201,571.88 บาท 

   ติดภาระค้ าประกัน  1  ราย 

   1.  ร.ต.ท.อาทิตย์  ค าหารพล  หุน้  147,100.00  บาท  หนี้  180,508.54  บาท  ตจว. 

ที่ประชุม  อนุมัตโิอน สอ.ตร.ภาค 4 
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4.9  เรื่อง ขอเบิกเงนิว่าด้วยกองทุนสวัสดิการหรอืการสงเคราะห์พ.ศ.2558แก้ไขเพิ่มเติมคร้ังที่1พ.ศ.2559 

 อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด ข้อ 79(8) และข้อ 

107(10) โดยมีมติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 21 ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559 ได้มีมติ

ให้แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการหรือ

สงเคราะห ์พ.ศ.2558 ดังนี้ 

 ข้อ 3. ให้ยกเลิกข้อ 12(2) ของระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด ว่าด้วยกองทุน

สวัสดิการหรอืสงเคราะห ์พ.ศ.2558 และใหใ้ช้ขอ้ความตอ่ไปนีแ้ทน 

  ข้อ 12 สมาชิกผู้ใดเสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บสาหัสตามข้อ 5(1)(2) ให้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์

ช่วยเหลือจากสหกรณ์ตามหลักเกณฑด์ังนี้ 

   (2) กรณีสมาชิกได้รับบาดเจ็บใหจ้่ายเงินช่วยเหลือวันละ 300 บาท แต่ไม่เกินปีละ 20,000.00  บาท 

 ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ  ราย  ด.ต.สมพร  พรหมด า  ต าแหน่ง  สภ.เมืองยะลา  สมาชิกเลขที่ 5829  

โดยประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต ์ จากใบรับรองแพทย์โรงพยาบาลศูนย์ยะลา  ให้สาเหตุว่า  กระดูกซี่โครงหัก

ด้ายซ้ายหลายต าแหน่ง  เข้าพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลยะลา ตัง้แต่วันที่ 29 มถิุนายน 2560 – 5 กรกฎาคม 2560 

เป็นเวลา 7 วัน   

ที่ประชุม  อนุมัตติามระเบียบ 

4.10  เรื่อง  ขอหยุดส่งทุนเรอืนหุ้น 

 ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ร.ต.ท.กฤษณะ  เทพลิบ  ต าแหน่ง  สภ.เมืองยะลา  สมาชิกเลขที่  1981    

เนื่องจากได้เกษียณอายุราชการ ประจ าปี 2560 จึงขอหยุดส่งทุนเรือนหุ้นประจ าเดือน  มีทุนเรือนหุ้น  จ านวน  

2,245,500.00  บาท  ซึ่งไม่หนี้และไม่ติดภาระค้ าประกันใครทั้งสิน้  จึงขอหยุดส่งทุนเรือนหุ้นตามระเบียบ 

ที่ประชุม  อนุมัตหิยุดส่งทุนเรือนหุ้นตัง้แต่เดอืนสิงหาคม 2560 ตามระเบียบสหกรณ์ฯ 

4.11  เรื่อง  ขอเชิญส่งบุคลากรของสหกรณ์เข้ารับการฝึกอบรม 

 ด้วย สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ก าหนดจัดโครงการฝึกอบรมส าหรับผู้บริหารและฝ่ายจัดการ

สหกรณ์ทุกประเภท ในเดือนสงิหาคม – กันยายน 2560 รายละเอียดดังนี้ 

 1.  โครงการ  “ เทคนิคการจัดท านิติกรรมสัญญาและการปรับโครงสร้างหนี้ ” รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 30 

สิงหาคม – 1 กันยายน 2560  ณ ศูนย์รัชนีแจม่จรัส (น.ม.ส.) สันนบิาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 

เป้าหมาย  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ท าความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท านิติกรรมสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานสหกรณ์ 

และสามารถวิเคราะหป์ัญหา และเพื่อการปรับโครงสรา้งหนีไ้ด้ 

ที่ประชุม  ไม่เข้าร่วม 

 

/2. โครงการ... 



 
 

 2.  โครงการ “ การตรวจสอบวิเคราะห์ผลการด าเนินงานและแก้ไขปัญหาการทุจริตในสหกรณ์  ” 

ระหว่างวันที่ 21 – 23 สิงหาคม 2560  ณ ศูนย์รัชนีแจม่จรัส (น.ม.ส.) สันนบิาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย   

เป้าหมาย  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมวิเคราะห์ปัญหาการด าเนินธุรกิจ การควบคุมติดตามผลการด าเนินงาน สามารถ

วิเคราะห์ต้นเหตุ ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาทุจริตได้อย่างถูกต้อง และได้ตระหนักถึงปัญหาในการทุจริต 

และหาแนวทางในการป้องกัน 

ที่ประชุม  ไม่เข้าร่วม 

 3.  โครงการ “ เทคนิคการเจรจาต่อรองและติดตามหนี้ค้างช าระ ” รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 13 – 15 

กันยายน 2560 ณ ศูนย์รัชนีแจม่จรัส (น.ม.ส.) สันนิบาตสหกรณ์แหง่ประเทศไทย   

เป้าหมาย  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียกรู้ความส าคัญประโยชน์ และหัวใจความส าเร็จของการเจรจาต่อรองในการ

บริหารจัดการหนีส้หกรณ์ 

ที่ประชุม  ไม่เข้าร่วม 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่อง  อื่นๆ 

5.1  เรื่อง  สมาชิกขอกู้เงิน 

 1 .  ด้ วย  สมาชิกสหกรณ์ฯ  ราย ด .ต.นิพนธ์   ถนอมสุข  ต าแหน่ง   ผบ.หมู่  ป .สภ.ล า ใหม่               

สมาชิกเลขที่ 4750  มีความประสงค์ขอกู้เงินโครงการบรรเทาค่าครองชีพ  จ านวน 150,000.00  บาท          

(หนึ่งแสนหา้หมื่นบาทถ้วน) มีความจ าเป็นเพื่อน าไปใช้ในงานแตง่งาน   แต่เนื่องจากได้กู้โครงการบรรเทาค่าครอง

ชีพไปแล้ว เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 จ านวน 300,000.00  บาท (สามแสนบาทถ้วน) และได้ปิดหนี้ไปแล้ว 

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560  โดยการกู้เงินสามัญปิดหนี้โครงการบรรเทาค่าครองชีพ  จึงขอความอนุเคราะห์

พิจารณาในการกู้ครั้งนี ้

ที่ประชุม  น าเข้าที่ประชุมประจ าเดือนอีกครั้ง 

 2.  ด้วย  สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย  ด.ต.ถาวร  ซิ่นหลิว  ต าแหน่ง ผบ.หมู่ สภ.รามัน  สมาชิกเลขที่ 7824  

ขออนุมัติการจ่ายเงินกู้สามัญกรณีปรับโครงสร้างหนี้  ตามมติที่ประชุมชุดที่ 22 ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 

2560 มีมติให้สมาชิก ราย ด.ต.ถาวร ซิ่นหลิว  กู้เงินสามัญเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

สมาชิก  จ านวน 1,676,000.00  บาท  (หนึ่งล้านหกแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน)  ผ่อนช าระ 12,887.62        

บาท/เดือน  ระยะเวลาการ ผ่อนช าระ  280 งวด  เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ให้เหลือเงินเดือนเพื่อจะส่งช าระหนี้

ธนาคารออมสิน จ านวน 14,200.00  บาท/เดือน 

ที่ประชุม  อนุมัตใิห้กู้ แต่ตอ้งผอ่นช าระ 220 งวด 

 3.  ด้วย  สมาชืดสหกรณ์ฯ ราย  ส.ต.ท.นรินทร  พลเพ็ชร  ต าแหนง่  สภ.รามัน  สมาชิกเลขที่  8991 

ขอกู้เงินโครงการบรรเทาค่าครองชีพ  จ านวน  64,000.00  บาท  แตเ่นื่องจากได้ยื่นกู้ปรับโครงสรา้งหนี ้จ านวน 

1,257,300.00  บาท  เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2559 ช าระหนี้แล้ว  6  งวด  ผ่อนช าระ  280  งวด   

ที่ประชุม  ไม่อนุมัตกิารกู้โครงการบรรเทาค่าครองชีพ 

/เลิกประชุม... 



 
 

 

เลิกประชุม 11.30  น. 

 

       พันต ารวจตรีหญิง เสาวลักษณ์  ตรีมรรค   ประธานในที่ประชุม 

              (  เสาวลักษณ์  ตรีมรรค  ) 

       จา่สิบต ารวจ         กันย์ทิต  ฆังคะรัตน์      ผูบ้ันทึกรายงานการประชุม 

                ( กันย์ทิต ฆังคะรัตน์ ) 

          ส าเนาถูกต้อง 

พันต ารวจตรหีญิง     เสาวลักษณ์   ตรมีรรค 

   (  เสาวลักษณ์   ตรีมรรค  ) 

ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด           

 


