
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด 

ชุดที่ 23 คร้ังท่ี 2 วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 (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.  ด.ต.กันย์ทิต  ฆังคะรัตน์  กรรมการ/เลขนุการ 

 5.  ด.ต.มารุต  ปาลิยะประดิษฐ์  กรรมการ/เหรัญญิก 

ผู้ไม่มาประชุม - 

ผู้เข้าร่วมประชุม  

 1.  พ.ต.ท.ศิวกร  จันทร   ผูจ้ัดการสหกรณ์ฯ 

 2.  นางพรรณี  แก้วศรี   รองผู้จัดการสหกรณ์ฯ 

 3.  ร.ต.อ.วรีะยุทธ์    ปิ่นทองพันธุ์  ที่ปรึกษา 

 4.  ด.ต.สุนทร  วาสประสงค์  ผูต้รวจสอบ 

เริ่มประชุม เวลา 10.00 น. 

ระเบียบวาระที่ 1    เรื่อง  ประธานแจง้ที่ประชุมเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2   เรื่อง  เพื่อทราบ 

2.1  เรื่อง  เปิดจ าหน่ายเงนิฝากประจ า รุ่นออมทรัพย์รุ่งเรือง 

 เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่ด ี ตลอดจนเพื่อเป็นการจัดหาทุนไว้บริการเงนิกู้

ให้แก่สหกรณ์สมาชิก ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แหง่ประเทศไทย จ ากัด ชสอ. จงึได้เปิดจ าหน่ายเงนิฝากประจ ารุ่น

ออมทรัพย์รุง่เรอืง  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 วงเงิน 100,000,000.00  บาท  ขึ้นไป  ระยะเวลา 24 เดือน อัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 3.50 ตอ่ปี 

 จงึแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 

ที่ประชุม 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง  สืบเนื่อง 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่อง เพื่อพิจารณา 

-ส าเนา- 



 
 

4.1  เรื่อง  ขอเชิญส่งบุคลากรของสหกรณ์เข้ารับการฝึกอบรม 

 ด้วย สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ก าหนดจัดโครงการฝึกอบรมส าหรับผู้บริหารและฝ่ายจัดการ

สหกรณ์ทุกประเภท  ในเดือนมนีาคม 2561 รายละเอียดดังนี้ 

 1.  โครงการเรื่อง  การบริหารความเสี่ยงในการด าเนินงานสหกรณ์  ระหว่างวันที่ 7 – 9 มีนาคม 2561 

ณ ศูนย์การประชุมรัชนีแจม่จรัส น.ม.ส. สันนิบาตสหกรณ์แหง่ประเทศไทย 

ที่ประชุม 

 2.  โครงการเรื่อง  การจัดท างบกระแสเงนิสด รุน่ที่ 2  ระหว่างวันที่ 12 – 14 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์การ

ประชุมรัชนีแจม่จรัส น.ม.ส. สันนิบาตสหกรณ์แหง่ประเทศไทย 

ที่ประชุม 

 3.  โครงการเรื่อง  การบริหารงานเอกสารและการเขียนหนังสือโต้ตอบภาคปฏิบัติ  ระหว่างวันที่ 19 – 

21 มนีาคม 2561 ณ ศูนย์การประชุมรัชนีแจม่จรัส น.ม.ส. สันนิบาตสหกรณ์แหง่ประเทศไทย 

ที่ประชุม 

4.2  เรื่อง  ขอเชิญร่วมโครงการจัดการศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์สหกรณ์ 

 ด้วย ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด ชสอ. ก าหนดจัดโครงการการจัดการศึกษาและ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์สหกรณ์ออมทรัพย์ระหว่างประเทศ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์

ผูบ้ริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสหกรณ์ระหว่างประเทศ  จ านวน  2  ครั้ง 

 ครั้งที่ 1  วันที่ 2 – 6 มนีาคม 2561  ณ  ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี 

 ครั้งที่ 2 วันที่ 7  -11 มีนาคม 2561  ณ ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ 

 จงึเรียนเชญิผูบ้ริหารพิจารณาส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการ  โดยมีค่าใช้จ่ายดังนี ้  

 ครั้งที่ 1  คนละ  31,500.00   บาท  ครั้งที่ 2  คนละ  29,000.00  บาท 

ที่ประชุม 

4.3  เรื่อง  ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการน าเสนอและคัดเลือก “ ผลงานวัตกรรมการบรหิารจัดการสหกรณ์

ออมทรัพย์ดีเด่น ประจ าปี 2560 ”  

 ด้วยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แหง่ประเทศไทย จ ากัด ชสอ.  ได้ก าหนดจัดกิจกรรมน าเสนอและคัดเลือก 

“ผลงานวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น ประจ าปี 2560  ” เพื่อเป็นเวทีให้บุคลากรของ

สหกรณ์สมาชิก ชสอ.ได้น าเสนอผลงานนวัตกรรมบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ ในวันพฤหัสบดีที่ 22 

กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 07.30 น.  ณ ห้องประชุม 701 ส านักงาน ชสอ. จึงเชิญท่านและผู้จัดการหรือผู้แทน

สหกรณ์ จ านวน 2 คน เข้าร่วมกิจกรรมน าเสนอในครั้งนี้ 

ที่ประชุม 

 

 



 
 

4.4  เรื่อง  ขอเชิญร่วมสมทบทุนก่อสร้างอาคารเรียนสหกรณ์ 

 ด้วย ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด ชสอ. ก าหนดจัดกิจกรรมสนับสนุนโครงการ

พัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารในพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  โดยจัด

โครงการก่อสร้างอาคารเรียนสหกรณ์ขนาด 4 ห้องเรียน จ านวน 1 หลัง งบประมาณในการก่อสร้าง  

1,200,000.00  บาท  ให้กับศูนย์การเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ขอ  อ าเภอแมแ่จ่ม จังหวัดเชยีงใหม่   

 จึงขอเชิญสหกรณ์ร่วมสมทบทุนก่อสร้างอาคารเรียนสหกรณ์ให้กับศูนย์การเรียน หากสหกรณ์ร่วม

บริจาคก่อสรา้ง 1 หอ้งเรียน 300,000.00 บาท ชสอ.จะจัดท าป้ายช่ือสหกรณ์ผูบ้ริจาคติดหอ้งเรียน 

ที่ประชุม 

4.5  เรื่อง  การคัดเลือกสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น  ประจ าปี 2560 

 ด้วย ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด ชสอ. ก าหนดจัดให้มีการคัดเลือกสหกรณ์ออม

ทรัพย์ดีเด่น ประจ าปี 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการยกย่องในความส าเร็จของสหกรณ์  พร้อมทั้งให้

สหกรณ์ออมทรัพย์อื่นสามารถน าไปเป็นต้นแบบในการพัฒนาสหกรณ์ให้มีความเจริญก้าวหน้า จึงขอความ

ร่วมมือสหกรณ์สมาชิกเข้าร่วมการคัดเลือกสหกรณ์ดีเด่นประจ าปี 2560 โดยให้จัดส่งถึง ชสอ.ภายในวันที่ 15 

กุมภาพันธ์ 2561  

ที่ประชุม 

4.6  เรื่อง  การให้เงนิสนับสนุนโครงการของโรงเรยีนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ด้วย ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด ได้จัดตั้ง “ กองทุนกลาง ”  เพื่อช่วยเหลือและ

สนับสนุนโครงการต่างๆ ของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นประโยชน์แก่นักเรียนเป็นประจ าทุกปี     

ในปี 2561 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ จะพิจารณาคัดเลือกโครงการของโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   

ว่าเป็นโครงการที่มีความจ าเป็น  ได้ประโยชน์และเหมาะสมที่สุด โดยจะให้ความส าคัญเป็นพิเศษกับโรงเรียนที่มี

กิจกรรมสหกรณ์  ในการเสนอขอเงินทุนให้จัดท าเป็นโครงการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ  โดยมีรายละเอียด

โครงการตามแบบที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2 โครงการละไม่เกิน  15,000.00 บาท  จะพิจารณาโครงการก่อนวันที่ 

23 กุมภาพันธ์ 2561 

ที่ประชุม 

4.7  เรื่อง  การคัดเลือกนักสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น ประจ าปี 2560 

 ด้วย ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด ชสอ. ก าหนดจัดให้มีการคัดเลือกนักสหกรณ์

ออมทรัพย์ดเีด่น ประจ าปี 2560 สาขานักวิชาการ  สาขานักบริหาร  และสาขานักปฏิบัติการ  โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติส าหรับกรรมการสหกรณ์  เจ้าหน้าที่สหกรณ์  สมาชิกสหกรณ์ที่เสียสละทุ่มเท

ก าลังการสติปัญญา  ในการพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์ และขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ ตลอดจนชุมชนและ

สังคม  จึงขอความร่วมมือสหกรณ์สมาชิก ในการเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสม เพื่อคัดเลือกเป็นนักสหกรณ์ออม

ทรัพย์ดีเด่น ประจ าปี 2560 ที่มคีุณสมบัติตามประกาศ 

ที่ประชุม 

 



 
 

4.8  เรื่อง  ขอเชิญรับการฝึกอบรม 

 ด้วย ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด ชสอ. ก าหนดจัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “ 

ความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสหกรณ์ออมทรัพย์ ” ระหว่างวันที่ 5 – 6 มีนาคม 2561 ณ ชุมนุมสหกรณ์

ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด อ าเภอบางกรวย จ.นนทบุรี  จึงขอเรียนเชิญบุคลากรของสหกรณ์เข้ารับการ

ฝกึอบรมในครั้งนี้ 

ที่ประชุม 

4.9  เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ขยายเวลาในการช าระหน้ี 

 ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย  ร.ต.อ.สมมาตร  กลับทับลัง  ต าแหน่ง  สว.ป.สภ.เบตง  สมาชิกเลขที่  

4610  เนื่องจากได้ท าการลาออกจากการเป็นข้าราชการการ  เพื่อต้องไปดูแลมารดาซึ่งท่านแก่ชรามากแล้วอายุ 

89 ปี แต่ยังมีหนี้สินจากสหกรณ์ เงินกู้สามัญ  จ านวน  1,888,800.00  บาท  หนี้เงินกู้สามัญค่าครองชีพ  

264,200.00 บาท และหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน  จ านวน  22,500.00  บาท  รวมทั้งสิ้น  2,175,500.00  บาท  ซึ่งเมื่อ

ลาออกจากราชการแล้วเงินเบี้ยเลี้ยงเสี่ยงภัย  และเงินประจ าต าแหน่งถูกตัดไป  เหลือเงินเดือนกับ พสร. จึงขอ

ความอนุเคราะหม์ายังสหกรณ์ให้ขยายงวดจากเดิม  144 งวด  เพิ่มเป็น  170  งวด  ส่วนเงินกู้ฉุกเฉินจะน าเงินมา

ชดใช้ให้หมดหลังจากลาออก  เพื่อจะมีเงินเหลอืในการด ารงชีพตอ่ไป 

ที่ประชุม 

4.10  เรื่อง  แจ้งสมาชิกลาออกจากราชการ 

 ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย  ร.ต.ท.พงษ์สิทธิ์  อุทิศานนท์  ต าแหน่ง  รอง สว.สส.สภ.อัยเยอร์เวง  

สมาชิกเลขที่  10167  ได้มีค าสั่งจากสถานีต ารวจภูธรอัยเยอร์เวง ที่ 1/2561 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการต ารวจ

ลาออกจากราชการ  ลงวันที่ 3 มกราคม 2561  รายละเอียดดังนี้ 

  ทุนเรอืนหุ้น   6,200.00 บาท 

  ไม่ติดภาระค้ าประกัน 

  เป็นสมาชิก  18 กันยายน 2560 

ที่ประชุม 

4.11  เรื่อง  สมาชิกขอโอนสมาชิกภาพระหว่างสหกรณ์ (กรณไีม่ติดภาระค้ าประกัน) 

 ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย  จ.ส.ต.วีระ  แก้วขวัญ  ต าแหน่ง  สภ.บ้านโหนด จว.สงขลา  สมาชิกเลขที่  

6944 ขอโอนไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจสงขลา จ ากัด  รายละเอียดดังนี้ 

  ทุนเรือนหุ้น   245,200.00 บาท 

  หนี้เงนิกู้สามัญ   817,929.56 บาท 

  ไม่ติดภาระค้ าประกัน 

ที่ประชุม 

 

 

 



 
 

4.12 เรื่อง  ขอรับเงนิว่าด้วยกองทุนเพื่อสวัสดิการหรอืการสงเคราะห์ พ.ศ.2560   

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

และข้อ 107(10)  ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่23 ครั้งที่1 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560  ได้มีมติ

ก าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด ว่าด้วย กองทุนเพื่อสวัสดิการหรือการ

สงเคราะห ์แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560  ดังตอ่ไปนี้ 

 ข้อ 15  สวัสดิการรับขวัญทายาทใหม่  ให้แก่สมาชิก ครั้งละ 1,000.00 โดยจ่ายครั้งเดียวและกรณีบิดา 

มารดา เป็นสมาชิกทั้ง 2 คน ให้ขอรับเงนิสวัสดิการตามสิทธิอันพงึได้ทั้ง 2 คน 

 สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย  ร.ต.อ.หญงิรัชนี  สอนคูณ  ต าแหน่ง  รอง สว.ธร.สภ.เบตง สมาชิกเลขที่  8232  

ได้ก าเนิดทายาทบุตร  จ านวน  1  คน  คอื  ด.ช.ไตรคุณ  สอนคูณ  เมื่อวันที่  5 มกราคม 2561 

ที่ประชุม 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่อง  อื่นๆ 

 

 

เลิกประชุม 15.00 น. 

 

     พันต ารวจตรหีญิง   เสาวลักษณ์  ตรีมรรค    ประธานในที่ประชุม 

                   (  เสาวลักษณ์  ตรีมรรค  ) 

 

                ดาบต ารวจ      กันย์ทิต  ฆังคะรัตน์   ผูบ้ันทึกรายงานการประชุม 

                     ( กันย์ทิต ฆังคะรัตน ์) 

 

   ส าเนาถูกต้อง 

พันต ารวจตร ีหญิง  เสาวลักษณ์  ตรีมรรค 

    (  เสาวลักษณ์    ตรีมรรค  ) 

       ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด 

 

 

 

 


