
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด 

ชุดที่ 22 คร้ังที่ 7 วันพุธที่ 13 กันยายน 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.  ด.ต.หญิงจีรวรรณ์ ศริิวัฒน์   กรรมการ 

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

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

ผู้ไม่มาประชุม - 

ผู้เข้าร่วมประชุม  

 1.  พ.ต.ท.ศิวกร  จันทร   ผูจ้ัดการสหกรณ์ฯ 

 2.  นางพรรณี  แก้วศรี   รองผู้จัดการสหกรณ์ฯ 

เริ่มประชุม เวลา 09.00 น. 

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่อง  ประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2   เรื่อง  เพื่อทราบ 

2.1  เรื่อง  การโอนหุ้นหักหน้ีสมาชิก เน่ืองจากผู้ค้ าประกันท าหนังสือรับสภาพหน้ีเรียบร้อยแล้ว 

 1.  ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย  ส.ต.ต.อนรรฆวี  หนูเกลี้ยง  สมาชิกเลขที่  9950  ได้ค าสั่งให้ออกจาก

ราชการไว้ก่อน และสหกรณ์ได้ด าเนนิการโอนหุ้นหักหนี ้เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560  โดยมีประธานอนุมัติให้โอน

หุน้หักหนีส้มาชิก และได้ด าเนินการเบิกเงนิกองทุนช่วยเหลือสมาชิกผูค้้ าประกันเป็นที่เรียบร้อยแลว้ 

 จงึแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 

ที่ประชุม  รับทราบ 

 2.  ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย  ส.ต.ท.ภักสร  บุญเศษ   สมาชิกเลขที่  8351  ได้ค าสั่งให้ออกจาก

ราชการไว้ก่อน และสหกรณ์ได้ด าเนนิการโอนหุ้นหักหนี ้เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560  โดยมีประธานอนุมัติให้โอน

หุน้หักหนี้สมาชิก และได้ด าเนินการเบิกเงนิกองทุนช่วยเหลือสมาชิกผูค้้ าประกันเป็นที่เรียบร้อยแลว้ 

 จงึแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 

ที่ประชุม  รับทราบ 

 

/3. ด้วยสมาชิกสหกรณ์ฯ... 

-ส าเนา- 



 
 

 3. ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย  ส.ต.ท.สุชาติ  ศรีเทพอุบล   สมาชิกเลขที่  8460  ได้ค าสั่งลงโทษปลด

ออกจากราชการ และสหกรณ์ได้ด าเนินการโอนหุ้นหักหนี ้เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560  โดยมีประธานอนุมัตใิห้

โอนหุ้นหักหนี้สมาชิก  ได้ด าเนินการเบิกเงินกองทุนชว่ยเหลอืสมาชิกผูค้้ าประกันเป็นที่เรยีบร้อยแลว้  และได้โอน

หนี้ให้แก่ผูค้้ าประกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 จงึแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 

ที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง  สืบเนื่อง 

3.1  เรื่อง  สมาชิกขอกู้เงนิค่าครองชีพ (กรณตีิดภาระค้ าประกัน) 

 ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย นางสาวสุกัญญา  แหทอง  ต าแหน่ง  ลูกจ้างประจ า ภ.จว.ยะลา    

สมาชิกเลขที่ 3799 มีความประสงค์ขอกู้เงินค่าครองชีพ จ านวน 120,000.00 บาท ผ่อนช าระ 72 งวด (6ปี ตาม

อายุราชการที่เหลือ) แต่เนื่องจากติดภาระค้ าประกันสมาชิกราย ร.ต.ท.นิยม ราชวิบูลย์  ต าแหน่ง ข้าราชการ

บ านาญ สมาชิกเลขที่ 5753 ซึ่งช าระหนี้ไม่เป็นปกติ เดิมหักส่ง จ านวน  29,200.00 บาท แต่เรียกเก็บได้จาก

กรมบัญชีกลาง 16,000.00 บาท ตั้งแต่เดือนมกราคม 2559  บัดนี้ผู้ค้ าประกันเซ็นรับสภาพหนี้  จ านวน 3 ราย 

รอเซ็น 1 ราย ส่วนที่เหลืออีก 1 ราย ไม่ยินยอมเซ็นรับสภาพหนี้  และข้าฯได้ยินยอมเซ็นรับสภาพหนี้เป็นที่

เรียบร้อยแลว้  จงึมีความจ าเป็นต้องใช้เงนิเพื่อบรรเทาค่าครองชีพ   จึงขอความอนุเคราะห์จากกรรมการให้กู้เงิน

บรรเทาค่าครองชีพในครั้งนี้ 

 มติทีป่ระชุมชุดที่ 22 ครัง้ที่ 9 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 ได้เรียก ราย นิยม ราชวิบูลย์  เข้าพบและ

ได้ประสานกับผู้ค้ าให้เข้ามาท าสัญญาในการกู้ต่อไป บัดนี้  นางสาวสุกัญญา แหทอง ได้เข้ามายื่นเอกสารเพื่อท า

การกู้เงินค่าครองชีพเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  จึงเรียนมาเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติการกู้ในครั้งนี้ 

รายละเอียดดังนี้ ทุนเรือนหุ้น  373,500.00  บาท  หนี้เงินกู้สามัญ 1,030,000.00  บาท  หนี้เงินกู้ค่าครองชีพ 

50,700.00 บาท หนี้เงนิกู้ฉุกเฉิน  8,200.00 บาท  

ที่ประชุม  อนุมัตใิห้กู้โดยพิจารณาตามใบรับรองเงินเดอืนที่แนบมา 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่อง เพื่อพิจารณา 

4.1  เรื่อง  ขอปรับโครงสร้างหน้ี เป็น 220  งวด 

 1.  ด้วย  สมาชิกสหกรณ์ฯ  ราย  จ.ส.ต.ทวีศักดิ์  ค าลือ  ต าแหน่ง  ผบ.หมู่ นปพ.สภ.บาตูตาโมง  

สมาชิกเลขที่  7941  มีความประสงค์ขอกู้เงินสามัญปรับโครงสร้างหนี้ จ านวน 1,000,000.00  บาท  ผ่อนช าระ  

220  งวด   เนื่องจากได้รับภาระหนี้ สมาชิกรายฯ  ส.ต.ท.หัสพล โสประโคน  กรณีให้ออกจากราชการ  เนื่องจาก

มีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายในครอบครัว และบรรเทาค่าใช้จ่ายประจ าวัน  จงึขอปรับโครงสร้างหนีใ้นครั้งนี ้  

ที่ประชุม  อนุมัตใิห้ปรับโครงสรา้งหนี ้จ านวนเงิน 1,000,000.00 บาท ผ่อนช าระ 220 งวด 

 

/2. ด้วยสมาชิกสหกรณ์ฯ... 



 
 

 2.  ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย  ส.ต.ท.หญิงชลิดา  ศิลปะพันกร  ต าแหน่ง ผบ.หมู่ ศพฐ.10 สมาชิก

เลขที่  9375  มีความประสงค์ขอกู้เงินสามัญปรับโครงสร้างหนี้  จ านวน  1,000,000.00 บาท  ผ่อนช าระ 220  

งวด  เนื่องจากติดภาระหนี้ ของสมาชิกราย  ส.ต.ท.อดิศักดิ์  เพิ่มพูน  กรณีให้ออกจากราชการ  เนื่องจากมีความ

จ าเป็นต้องใช้เงนิเพื่อด ารงชีพ  จึงของปรับโครงสรา้งหนีใ้นครั้งนี้ 

ที่ประชุม  อนุมัตใิห้ปรับโครงสรา้งหนี ้จ านวนเงิน 1,000,000.00 บาท ผ่อนช าระ 220 งวด 

4.2  เรื่อง  ขอโอนสมาชิกภาพระหว่างสหกรณ์ (กรณไีม่ติดภาระค้ าประกัน) 

 ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย  ส.ต.ต.ธีระยุทธ  สุดอุดม ต าแหน่ง สภ.ตาลสุม ต่างจังหวัด  สมาชิกเลขที่  

8899  ขอโอนสมาชิกไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจอุบลราชธานี จ ากัด รายละเอียดดังนี้ 

   ทุนเรอืนหุ้น    225,100.00 บาท 

   หน้ีเงินกู้สามัญ            817,724.90 บาท 

   หน้ีเงินกู้ค่าครองชีพ     10,418.73 บาท 

   ไม่ติดภาระค้ าประกัน 

ที่ประชุม  อนุมัตใิห้โอนสมาชิกภาพไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจอุบลราชธานี จ ากัด 

4.3  เรื่อง  สมาชิกขอโอนสมาชิกภาพระหว่างสหกรณ์ (กรณตีิดภาระค้ าประกัน) 

 1 .   ด้ วย  สมา ชิกสหกรณ์ฯ  ราย   ส .ต .อ .อรัญธรรม  วรสุทธิ์  ต าแหน่ ง   ภ .จว .ร้ อย เอ็ด                   

สมาชิกเลขที่  8248 ขอโอนสมาชิกภาพระหว่างสหกรณ์ไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจร้อยเอ็ด  จ ากัด  

รายละเอียดดังนี ้

  ทุนเรอืนหุ้น   146,300.00 บาท 

  หน้ีเงินกู้สามัญ   398,289.77 บาท 

  ติดภาระค้ าประกัน  2  ราย 

   1.  จ.ส.ต.อนันต์  สังโสภา  หุน้  144,600.00  บาท  หนี ้ 448,129.58  บาท 

   2.  ส.ต.อ.ปริญญา  ถีสูงเนิน  หุน้  155,100.00  บาท  หนี้  332,667.71  บาท 

  สมาชิกได้เซ็นหนังสอืรับสภาพหนีเ้รียบร้อยแลว้ 

ที่ประชุม  อนุมัตใิห้โอนสมาชิกภาพไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจรอ้ยเอ็ด จ ากัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

/2. ด้วยสมาชิกสหกรณ์ฯ... 



 
 

 2.  ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย  ส.ต.อ.คณาวุฒิ  แขมวารินทร์ ต าแหน่ง  ภ.จว.ร้อยเอ็ด สมาชิกเลขที่  

7354  ขอโอนสมาชิกภาพระหว่างสหกรณ์ไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจร้อยเอ็ด  จ ากัด  รายละเอียดดังนี้ 

  ทุนเรอืนหุ้น   326,600.00 บาท 

  หน้ีเงินกู้สามัญ           1,071,011.93 บาท 

  ติดภาระค้ าประกัน  4  ราย 

   1.  ส.ต.อ.ภูวนารถ  โนมพรรณ  หุ้น  254,600.00  บาท  หนี้  838,862.44  บาท 

   2.  ส.ต.อ.ธนเดช  จ านงอุดม  หุน้  201,000.00  บาท  หนี ้ 182,806.58  บาท 

   3.  จ.ส.ต.ฉลาด  ลีพ้ล  หุน้   190,000.00  บาท  หนี้  253,678.15  บาท 

   4.  ส.ต.อ.วิทยา  ฉิมหาชาติ  หุน้  246,200.00  บาท  หนี้  333,275.07  บาท 

  สมาชิกได้เซ็นหนังสอืรับสภาพหนีเ้รียบร้อยแลว้ 

ที่ประชุม  อนุมัตใิห้โอนสมาชิกภาพไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจรอ้ยเอ็ด จ ากัด 

4.4  เรื่อง  แจ้งอายัดสิทธิเรยีกร้อง 

 ตามหนังสือศาลจังหวัดยะลา ได้มีหมายบังคับคดีหมายเลขแดงที่  ผบ.661/2560 ระหว่าง            

ร.ต.ท.สมศักดิ์  จิตประวัติ  โจทก์  พ.ต.ต.สุจินต์  พรหมรักษา  จ าเลย  สมาชิกเลขที่ 7998  ขออายัดเงินปันผล

เฉลี่ยคืน เงินคา่หุน้ประจ าปี 2560 และปีตอ่ๆไป 

ที่ประชุม  ด าเนนิการตามหนังสือบังคับคดี อายัดเงนิปันผลเฉลี่ยคืนของสมาชิกรายนี้ 

4.5  เรื่อง  ขอถอนอายัดเงนิปันผลเฉลี่ยคนื 

 ตามหนังสือ ส านักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา  ที่ ยล 0026/(1)2331  เรื่อง ถอนอายัดสิทธิเรียกร้อง     

ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2560  ระหว่าง นางสาวอรนุช  จิระอ านวยเวท โจทก์  ส.ต.ท.วรรณะ  ศรีสะโร  จ าเลย  

สมาชิกเลขที่  2896  บัดนีจ้ าเลยได้ช าระหนี้ครบถ้วนตามหมายบังคับคดี จึงขอถอนอายัดเงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน 

และเงินคา่หุน้ ต่อไป 

ที่ประชุม  ด าเนนิการตามหนังสือบังคับคดี ถอนอายัดเงนิปันผลเฉลี่ยคืนของสมาชิกรายนี้ 

4.6  เรื่อง  สมาชิกขาดราชการ 

 ด้วย  สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย  ส.ต.ท.กิตติพงษ์  คงสิน  ต าแหน่ง  ผบ.หมู่ นปพ.สภ.จะกว๊ะ สมาชิกเลขที่  

8672  ได้ขาดราชการตัง้แต่วันที่ 9 สิงหาคม 2560 จงึไม่มเีงินหักส่งสหกรณ์ได้  รายละเอียดดังนี้ 

  ทุนเรอืนหุ้น    226,600.00 บาท 

  หน้ีเงินกู้สามัญ  (1%)            958,700.00 บาท 

  หน้ีเงินกู้สามัญค่าครองชีพ (1%)   31,000.00 บาท 

  หน้ีเงินกู้ฉุกเฉิน  (1%)      8,400.00 บาท 

 

 

 

/ผู้ค้ าประกันเงนิกู้สามัญ... 



 
 

  ผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญ 

  1.  ร.ต.ท.อนันต์   กุลโรจสิริ 

  2.  ส.ต.ท.กริชปกรณ์  มณีรัตน์ 

 

  ผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญค่าครองชีพ 

  1.  ส.ต.ท.ซัมสุดิง  โซะ 

  ผู้ค้ าประกันเงินกู้ฉุกเฉิน  

  1.  ส.ต.ท.ชนินทร  จนิตนา 

 บัดนี ้ฝ่ายด าเนินการได้แจ้งผูค้้ าประกันเป็นที่เรียบร้อยแลว้ 

ที่ประชุม  รับทราบ 

4.7  เรื่อง  ขอรับเงนิว่าด้วยกองทุนเพื่อสวัสดิการหรอืการสงเคราะห์ พ.ศ.2560   

 อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด ข้อ 3(1) ข้อ 79(8) 

และข้อ 107(10) และโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 22 ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 

ได้ก าหนดให้มีระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการหรือการ

สงเคราะห ์พ.ศ.2560 ดังตอ่ไปนี้ 

 ข้อ 12  กรณีสมาชิกเสียชีวิตจา่ยเงนิกองทุนสวัสดิการดังนี้ 

 (ก)  เป็นสมาชิกไม่เกินห้าปี   จ านวน  50,000.00 บาท 

 (ข)  เป็นสมาชิกเกินห้าปีขึน้ไป จ านวน  70,000.00 บาท 

 ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย  ส.ต.ท.อรรถพล ชูรักษ์  ต าแหน่ง  ผบ.หมู่ นปพ.สภ.ธารโต  สมาชิกเลขที่  

10026  ได้ประสบอุบัติเหตุขณะเดินทางกลับจากไปราชการ เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2560  รายละเอียดดังนี้ 

  ทุนเรอืนหุ้น   10,500.00 บาท 

  เป็นสมาชกิตั้งแต่วันที่  7  กุมภาพันธ์  2560 

  บัญชีเงนิฝาก เลขที่ 12-0151-79  จ านวนเงิน  101.53  บาท 

  ผู้รับผลประโยชน์ 

  1.  นางลักษณา  ชูรักษ์ มารดา 

  2.  ด.ญ.ชนวรรษ ชูรักษ์ บุตร 

  3.  น.ส.อภญิญา ชูรักษ์ ภรรยา 

ที่ประชุม  อนุมัตติามระเบียบ 
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4.8  เรื่อง  สมาชิกขอลาออกจากการเป็นสมาชิก  (กรณตีิดภาระค้ าประกัน) 

 ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ  ราย  ร.ต.อ.อลงกรณ์  นันตา  ต าแหน่ง  สอบสวนกลาง สมาชิกเลขที่  8073  

ได้โอนย้ายราชการไปแล้ว  จงึขอลาออกจากการเป็นสมาชิก  รายละเอียดดังนี้ 

  ทุนเรอืนหุ้น   93,900.00 บาท 

  หน้ีเงินกู้สามัญค่าครองชีพ 25,000.00 บาท 

  หน้ีเงินกู้ฉุกเฉิน    3,503.21 บาท 

  ติดภาระค้ าประกัน  1  ราย 

   1.  จ.ส.ต.กตัญญู โมสิกะสุข  หุน้ 189,300.00  บาท  หนี ้ 340,000.00  บาท 

ที่ประชุม  ให้ท าหนังสือรับสภาพหนี้ 

4.9  เรื่อง  ขอเชิญร่วมสัมมนาทางวชิาการ 

 ตามหนังสือสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ ากัด  ก าหนดจัดสัมมนาวิชาการประจ าปี 

2560 ระหว่างวันที่  6 – 8 ตุลาคม 2560  ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนช่ัน กรุงเทพมหานคร เพื่อการ

เพิ่มพูนความรู้ความสามรถให้กับผู้บริหาร  จึงขอเรียนเชิญ ประธาน กรรมการ และผู้จัดการ เข้าร่วมสัมมนา

รายการดังกล่าวข้างตน้ 

ที่ประชุม  มอบหมายให้ พ.ต.ต.หญิงเสาวลักษณ์  ตรีมรรค  ประธานสหกรณ์ฯ และ พ.ต.ต.สรรเพ็ชร     

ทองซุ่นหอ่ กรรมการ เข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้ 

4.10  เรื่อง  ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศล                 

แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

 ด้วย คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จ ากัด ชุดที่ 42 โดยคณะท างาน

บรรพชาอุปสมบทฯ ได้จัดโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร

มหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ณ วันทุ่งลาดหญ้า อ าเภอเมือง          

จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 23 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 จึงขอเชิญร่วมท าบุญตามก าลัง

และศรัทธา ร่วมกันเป็นเจ้าภาพโครงการดังกล่าวข้างตน้ 

ที่ประชุม  ไม่ร่วมบริจาค 
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4.11  เรื่อง  พิจารณาขั้นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ประจ าปี 2560  

 

ที่ประชุม  น าเข้าที่ประชุมประจ าเดือน 

4.12  เรื่อง  ขอปรับอัตราดอกเบี้ยเงนิกู้สหกรณ์ 

ที่ประชุม  พิจารณาแล้วมีมติปรับอัตราดอกเบี้ยในวันที่ 1 ตุลาคม 2560 จากเดิมร้อยละ 8.00 เป็น  7.75 

และปรับอัตราดอกเบีย้เงนิฝาก จากเดิมรอ้ยละ 4.25 เป็น 4.00  

4.13  เรื่อง  ขอเชิญร่วมสัมมนา 

 ด้วย ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด ชสอ. ก าหนดจัดโครงการสัมมนา               

เรื่อง “ การบริหารความเสี่ยงด้านการลงทุน และภาวะเศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน  ” ในวันที่ 7 ตุลาคม 2560               

ณ ห้องประชุม 701 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี            

จงึขอเรียนเชญิบุคลากรของสหกรณ์เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ 

ที่ประชุม  ไม่มผีูเ้ข้าร่วมประชุม 

4.14  เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยทั่วไป 

 ด้วย ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด ชสอ. มีความประสงค์จะมอบทุนสนับสนุน

การศกึษาต่อประดับปริญญาโทมหาวิทยาลัยทั่วไป ด้านการเงนิ การบัญชี การจัดการองค์กร  คอมพิวเตอร์ และ

กฎหมาย ให้แก่กรรมการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ในภูมิภาคได้มีโอกาสศึกษาต่อ เพื่อส่งเสริมพัฒนา

กรรมการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ได้รับการคัดเลือก จ านวน 8 ทุน โดยคัดเลือกสหกรณ์ละ 1 ทุน ๆละ 

50,000.00  บาท แบ่งจ่าย 4 ภาคการศกึษา ภาคการศกึษาละ 12,500.00  บาท 

 จงึเรียนมาเพื่อพิจารณาในการส่งบุคลากรเข้าขอรับทุนสนับสนุนการศกึษาต่อในระดับข้างต้น 

ที่ประชุม  รอกรรมการยื่นเอกสาร 

/ระเบียบวาระที่ 5... 

ล า 

ดับ 
ช่ือ-สกุล 

วันเร่ิมท า

งาน 
ต าแหน่ง 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

เงินเดอืน ข้ัน เงินเดอืน ข้ัน เงินเดอืน ข้ัน เงินเดอืน ข้ัน เงินเดอืน ข้ัน 

1 นางพรรณี  แก้วศรี 2 เม.ย. 2544 รองผูจ้ัดการฯ 16,860.00 2 18,540.00 2 24,390.00 1.5 27,240.00 2 29,960.00  

2 น.ส.กัญจน์ณัฎฐ์ หวังมวลกลาง 27 มี.ค.2551 จนท.สินเช่ือ 10,470.00 2 11,520.00 1.5 14,840.00 2 16,970.00 2 18,650.00  

3 นางศิวาลัย ป.ปาน 16 มิ.ย.2551 จนท.บัญชี 10,730.00 1.5 11,520.00 2 15,180.00 2 17,360.00 2 19,090.00  

4 น.ส.เมสินี  ชัยสงคราม 1 เม.ย.2553 จนท.คอมฯ 8,660.00 1.5 9,300.00 2 12,270.00 2 14,030.00 1.5 15,060.00  

5 น.ส.ลัดดาวัลย์ ปาลิยะประดิษฐ์ 1 มิ.ย. 2557 จนท.ธุรการ - - 7,500.00 1 9,440.00 2 10,800.00 2 11,880.00  

6  น.ส.นารีรัตน์  สังขส์กุล 1 พ.ค.2559 จนท.การเงิน - - - - 7,500.00 - 9,360.00 2 10,300.00  

7 น.ส.วราภรณ์  คงทอง 1 พ.ค.2559 จนท.บริการ - - - - 5,780.00 - 7,710.00 1.5 8,310.00  

8 น.ส.สกุณ  เลีย้งพันธุส์กุล 1 ก.ย.2559 จนท.ติดตามหนี้ - - - - - - 9,360.00 0.5 9,590.00  

9 น.ส.วันนิสา  ธรรมโชติ 1 ก.ย.2560 จนท.บัญชี - - - - - - - - 9,360.00  



 
 

ระเบียบวาระที่ 5 

เรื่อง  อื่นๆ 

5.1 เรื่อง การรับสมัครสมาชิกสมทบ 

ที่ประชุม  มีมติสมาชิกสมทบจะต้องมีอายุไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์นับถึงวันสมัครเป็นสมาชิกสมทบ 

 

เลิกประชุม 12.00  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 

    


