
รายงานการประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา 
ชุดที่ 21  ครั้งที่ 2/2559 วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 
ณ ห้องประชมุสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา 

................................................ 
ผู้ที่มาประชุม 
 1.  พ.ต.ท.ศิวกร  จันทร   ประธานกรรมการ 
 2.  ร.ต.ท.สมเกียรติ สุวรรณอักษร  รองประธานกรรมการ  
 3.  ร.ต.อ.ประสาน แนมใส   กรรมการ 
 4.  ร.ต.ท.วุฒิศักด์ิ ฆังคะสุวรรณ  กรรมการ 
 5.  ร.ต.ท.จริยพัฒน์ สุขชุม   กรรมการ 
 6.  ร.ต.ท.วีระชัย  อักษรถึง   กรรมการ  
 7.  ร.ต.ท.ประสพ กาฬมิด   กรรมการ 
 8.  ด.ต.สุยอด  เวชสิทธ์ิ   กรรมการ 
 9.  ด.ต.ทวิช  เรืองคง   กรรมการ 
 10. ด.ต.อิบรอฮีม ดารอฮิง   กรรมการ 
 11. ด.ต.สมพงศ์  ยอดทอง  กรรมการ 
 12. ด.ต.หญิง นุสรา โพธิเหาะ  กรรมการ 
 13. จ.ส.ต.มารุต  ปาลิยะประดิษฐ ์  กรรมการ 
 14. ส.ต.อ.วีรวุธ  อุดแบน   กรรมการ 
 15. จ.ส.ต.กันย์ทิต ฆังคะรัตน์  กรรมการ/เลขานุการ 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1.  ด.ต.สุนทร  วาสประสงค์  ผู้ตรวจสอบ 
 2.  นายอับดุลรอหิม สะแต   ผอ.กสส.1 อ.เมืองยะลา 
 3.  ว่าที่ ร้อยตรี เจษฎา  ดํารงคดี   นิติกร 
 4.  นางพรรณี  แก้วศร ี   รองผู้จัดการ 
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 
ระเบยีบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
 ไม่ม ี
 
ระเบยีบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 2.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ ชุดที่ 21 ครั้งที่ 1/2559 
ที่ประชุม มีมติรับรอง 
 2.2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการอํานวยการ ชุดที่ 21 ครั้งที่ 1/2559 
ที่ประชุม มีมติรับรอง 
 
ระเบยีบวาระที่ 3 เรื่องสืบเน่ือง 
 ไม่ม ี
 
 
 



 
ระเบยีบวาระที่ 4 เรื่องเพ่ือทราบ 
 4.1  เรื่อง  เงนิรับ  –  จ่าย ประจําเดือน  กุมภาพันธ์  2559 
 รายการรับ – จ่ายเงินในรอบเดือน  ต้ังแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ดังน้ี 
รายรับ  ( ต้ังแต่ 1 ก.พ.59 – 19 ก.พ.59 )  มีรายละเอียดดังน้ี 
 -  รับเงินชําระหน้ีเงินกู้สามัญ   26,019,044.38  บาท  
 -  รับเงินชําระหน้ีเงินกู้ฉุกเฉนิ  3,653,716.31  บาท 
 -  รับเงินชําระหน้ีเงินกู้สามัญ-ปืน     2,000.00  บาท 
 -  รับเงินชําระเงินกู้สามัญ –ปืน   120,000.00  บาท 
 -  รับชําระหน้ีเงินกู้สามัญ – บรรเทาค่าครองชีพ  2,833,310.41  บาท 
 -  รับชําระหน้ีเงินกู้ปันผล     9,727.44  บาท 
 -  รับเงินชําระหน้ีเงินกู้สามัญพิเศษ(รับภาระหน้ี)      60,553.67  บาท 
 -  รับเงินชําระหน้ีเงินกู้ ฐานะผู้ค้ําประกัน    90,313.84  บาท 
 -  เงินรอเรียกคืน              11,247.70  บาท 
 -  เงินฝากออมทรัพย์กลุ่มเป้าหมาย  1,947,662.04  บาท 
 -  เงินรอจ่ายคืน          134,474.63  บาท 
 -  ภาษีหัก  ณ  ที่จ่ายค้างจ่าย     2,394.00   บาท 
 -  ทุนเรือนหุ้น  6,606,960.00   บาท 
 -  กองทุนช่วยเหลือสมาชิก   448,260.00  บาท 
 -  ดอกเบ้ียรับ  1,842,178.36   บาท 
 -  ค่าธรรมเนียมแรกเข้า     2,700.00  บาท 
 -  เงินปันผลชุมนุม สอ.ตร.แห่งชาติ จํากัด    31,500.00  บาท 
 -  รายได้เบ็ดเตล็ด     2,000.00   บาท 
 -  รายได้ค่าเช่า     2,000.00  บาท 
 -  ดอกเบ้ียเงินฝากชุมนุม สอ.ตร.แห่งชาติ จํากัด      790.22  บาท 
    รวมรายรับ                   43,820,833.00   บาท 
 
 -  รับเงินธนาคารกรุงไทย สาขายะลา 36,727,228.20  บาท 
 -  รับเงินธนาคารกรุงไทย สาขาสิโรรส   120,040.00  บาท 
 -  รับเงินธนาคารกรุงเทพ   201,569.86  บาท 
 -  รับเงินธนาคาร ธนชาต     1,010.00  บาท 
 -  เงินสดคงเหลือยกมา   ( 31 ม.ค.59 )   182,464.45  บาท 
    รวมรบัทั้งสิน้                 81,053,145.51  บาท 
 
 รายจ่าย ( ต้ังแต่  1 ก.พ.59 – 19 ก.พ.59)  
  -  จ่ายเงินกู้สามัญแก่สมาชิก                       38,307,600.00   บาท 
  -  จ่ายเงินกู้ฉุกเฉินแก่สมาชิก      8,701,850.00   บาท 
  -  จ่ายเงินกู้สามัญ-ปืน          120,000.00  บาท 
  -  เงินทดรองจ่ายสามัญ-ปืน         120,000.00  บาท 
  -  หุ้นชุมนุม สอ.ตํารวจแห่งชาติ จํากัด                 2,000.00   บาท 
  -  ครุภัณฑ์            18,900.00   บาท 



  -  ค่าตอบแทน            15,000.00   บาท 
  -  ค่าประกันสงัคม             8,216.00   บาท 
  -  ค่านํ้ามันเช้ือเพลิง             3,000.00   บาท 
  -  ค่าใช้จ่ายในการอบรม             7,200.00   บาท 
  -  จ่ายเงินกู้สามัญ-บรรเทาคา่ครองชีพ              1,696,000.00   บาท 
 -  จ่ายเครื่องเขียนแบบพิมพ์                             19,100.00   บาท 
 -  เงินฝากออมทรัพย์กลุ่มเป้าหมาย               2,290,162.72  บาท 
 -  เงินรอจ่ายคนื                136,506.80  บาท 
 -  เงินเฉลี่ยคืนค้างจ่าย                204,504.24  บาท 
 -  เงินปันผลตามหุ้นค้างจ่าย          1,972,285.55  บาท 
 -  ภาษีหกั ณ ที่จ่ายค้างจ่าย                       2,394.00  บาท 
 -  ทุนเรือนหุ้น                      8,258,170.00  บาท 
 -  ดอกเบ้ียรับ                             10,083.45  บาท 
 -  ค่าเบ้ียประชุม                                 5,000.00  บาท 
 -  ค่าใช้จ่ายทั่วไป                          270,544.79  บาท 
 -  ค่ารับรอง                        1,986.00  บาท 
 -  ค่าไฟฟ้า                                 8,637.09  บาท 
 -  ค่าโทรศัพท ์                        5,546.89  บาท 
 -  ค่าธรรมเนียมธนาคารและอากร                       3,373.57  บาท 
 -  ค่าไปรษณีย์                          1,852.00  บาท 
 -  ดอกเบ้ียจ่ายเงินรับฝาก                           7.51  บาท 
 -  ค่าเบ้ียเลี้ยงพาหนะ                     18,600.00  บาท 
 -  ค่าถ่ายเอกสาร                         3,439.50  บาท 
 -  ค่านํ้าประปา                    197.68  บาท 
 -  ค่าบริการอินเตอร์เน็ต               1,262.60  บาท 
 -  ค่าบริการเคเบ้ิล ที.วี                              200.00  บาท 
 -  ค่าเบ้ียจ่ายต๋ัวสัญญาใช้เงิน                 201,369.86  บาท 
 -  ค่าซ่อมแซมอาคาร                       79,800.00  บาท 
                                          รวมจ่าย             60,494,790.25  บาท 
 -  นําเงินฝากธนาคารกรุงไทย  สาขายะลา            9,591,962.77  บาท 
 -  นําเงินฝากธนาคารกรุงไทย  สาขาสิโรรส                   200,000.00  บาท 
 -  นําเงินฝากธนาคารกรุงเทพ                      200,000.00  บาท 
 -  ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจแห่งชาติ                     32,290.22  บาท 
 -  นําเงินฝากธนาคารออมสิน                            8400,000.00  บาท 
 -  นําเงินฝากธนาคาร ธกส.ยะลา           -     บาท 
 -  เงินสดคงเหลือยกไป  (19 ก.พ.2559 )                   134,102.27  บาท 
                                    รวมจ่ายทั้งสิ้น             81,053,145.51  บาท 
 จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ  
ที่ประชุม รับทราบ 
 
 



 
 4.2  เรื่อง  สมาชิกคงเหลือ  ประจําเดือน  กุมภาพันธ์   2559 
 สมาชิกยกมาจากเดือนก่อน                           3,157   ราย 
 สมาชิกสมัครใหม่เดือน  ก.พ.59                       36  ราย 
 อนุมัติให้ออกเดือน  ม.ค.59                                  26   ราย 
          คงเหลือสมาชิกทั้งสิน้           3,167   ราย 
 จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ  
ที่ประชุม รับทราบ 
 4.3  เรื่อง  การจ่ายเงินกู้ฉุกเฉิน  ประจําเดือน  กุมภาพันธ์ 2559 
         ในระหว่างเดือน 22 ม.ค.59  – 19 ก.พ.59 สหกรณ์ฯ จ่ายเงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินให้สมาชิกหน่วย   
ต่าง ๆ จํานวน  649 ราย เป็นเงิน  9,430,940.00  บาท  
ที่ประชุม รับทราบ 
 4.4  เรื่อง  รายงานการตรวจสอบกิจการ 
ด.ต.สุนทร วาสประสงค์ รายงานผลการตรวจสอบกิจการระหว่าง 1 – 21 กุมภาพันธ์ 2559 โดยสรุปดังน้ี 
  สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภะรจังหวัดยะลา จํากัด 
   - ยอดยกมา  จํานวน 3,175  คน 
   - เพ่ิมขึ้นระหว่างเดือน จํานวน     36  คน 
   - ลาออกระหว่างเดือน จํานวน     26  คน 
   - ยอดคงเหลือ  จํานวน  3,167  คน 
  การปฏิบัติการด้านการเงิน 
   - เงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขายะลา จํานวน 42,862,681.68  บาท 
   - เงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาสิโรรส จํานวน     205,462.06  บาท 
   - เงินฝากธนาคารกรุงเทพ สาขายะลา จํานวน     241,249.80  บาท 
   - เงินฝาก ธกส. สาขายะลา  จํานวน   2,954,711.99  บาท 
   - เงินฝากธนาคารธนชาติ สาขายะลา จํานวน       60,417.09  บาท 
   - เงินฝากชุมนุมสหกรณ ์ตร.แห่งชาติ จํานวน       98,758.88  บาท 
   - เงินฝากธนาคารออมสิน   จํานวน   8,400,000.00  บาท 
  ด้านสินเช่ือ 
  สหกรณ์ฯ ได้ให้กู้แก่สมาชิก 2 ประเภท 
   1. เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน จํานวน 649  สัญญา จํานวนเงิน   9,430,940.00  บาท 
   2. เงินกู้สามัญ  จํานวน   66  สัญญา จํานวนเงิน 40,123,600.00  บาท 
  ตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน พบว่ามีการยกเลิกใบเสร็จรับเงินจัดเก็บไว้ และขอกําชับการยกเลิก
ใบเสร็จรับเงิน ให้มีการมอบหมายผู้ยกเลิกให้ชัดเจน และก่อนที่จะแก้ไขให้แจ้งผู้จัดการทราบและต้องได้รับการ
อนุมัติก่อนทุกคร้ังแล้วนําใบเสร็จมาเก็บไว้เป็นหลักฐาน 
นายอับดุลรอหิม สะแต กรณีมีการยกเลิกใบเสร็จให้ระมัดระวังอย่าให้มีปัญหา 
ที่ประชุม รับทราบ 
 
 
 
 



 
 
 4.5  เรื่อง  รายงานงบทดลองประจํา เดือน กุมภาพันธ์ 2559 
 รายงานงบทดลองตั้งแต่ 1 ถงึ 19 กุมภาพันธ์ 2559 
 หมวดทุน 
  ยอดยกมาต้นปี   964,645,467.12  บาท 
  ยอดเพ่ิมระหว่างปี    30,633,634.23 บาท 
  จ่ายคืนค่าหน้ีระหว่างปี  101,584,399.07  บาท 
  ทุนคงเหลือ   893,694,702.20  บาท 
 
 หมวดหน้ีสิน 
  ยอดยกมาต้นปี   603,008,932.36  บาท 
  หน้ีสินเพ่ิมขึ้นระหว่างปี  176,627,363.51  บาท 
  ยอดชําระหน้ี     87,886,969.39 บาท 
  หน้ีสินคงเหลือ   691,749,326.48  บาท 
 
 หมวดรายได้ 
  รวมรายได้      9,587,532.22  บาท 
  รวมค่าใช้จ่าย      6,563,220.83  บาท 
  คงเหลือกําไรสุทธิ     3,024,311.39  บาท 
ที่ประชุม พิจารณาแล้วมมีติรับทราบ 
 4.6  เรื่อง  รายงานการลาของเจ้าหน้าที่  ประจําเดือนกุมภาพันธ์ 2559 
ต้ังแต่วันที่  1 กุมภาพันธ์ 2559 -  21 กุมภาพันธ์ 2559 ดังน้ี 

ชื่อ – นามสกุล ลาพักผ่อน ลากิจ ลาป่วย ลาคลอด รวม 
นางพรรณี  แก้วศรี - - - - - 
นางสาวกัญจน์ณัฎฐ์  หวังมวลกลาง - - - - - 
นางศิวาลัย  ป.ปาน - - - - - 
นางเมสินี  ชัยสงคราม - - - 21   - 
นางสาวลัดดาวัลย์  ปาลิยะประดิษฐ์ - - 1 - - 
นางสาวนารีรัตน์  สังข์สกุล - - - - - 
นางสาววราภรณ์  คงทอง - - - - - 

จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ 
ที่ประชุม รับทราบ 
     4.7  เรื่อง  ค่าปรับปรุงซ่อมหลังคาห้องเก็บเอกสาร  
                       ตามมติที่ประชุม ที่ 2/2559 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559ให้ดําเนินการซ่อมหลังคาห้องเก็บ
เอกสาร เป็นจํานวนเงิน 79,800  บาท หักภาษี ณ 2,394 บาท บัดน้ีได้ทําการซ่อมแซมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
                    จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ 
ที่ประชุม มีมติอนุมัติ 
 
 



 
 
 
      4.8   เรื่อง  การชําระหนี้กรณีคดีฉ้อโกง ราย น.ส.กัญญาพัชร  ศิริชัยพงษ์ 
ประธาน  กรณี น.ส.กัญญาพัชร ศิริชัยพงษ์ มีคดีฉ้อโกงสหกรณ์ฯ ได้ดําเนินการชดใช้แล้วในทางคดีสหกรณ์
ฯ ได้ยอมความในช้ันสอบสวน 
ที่ประชุม รับทราบและพิจารณามีมติกรณีที่ น.ส.กัญญาพัชรฯ ต้องการขอหนังสือรับรองผ่านงาน สหกรณ์ฯ 
จะไม่รับรองให้ 
      4.9   เรื่อง  จากการประชุมอํานวยการเรื่อง ไม่อนุมัติ สมาชิกต่างจังหวัดกู้ 
                    จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ 
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบตามคณะกรรมการอํานวยการ ไม่อนุมัติให้สมาชิกต่างจังหวัดกู้เงิน 
  4.10  เรื่อง  กรณีการกู้ข้าราชการบํานาญ ผู้ค้ําต้องเป็นสมาชิกในจังหวัด 
                      จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ 
ที่ประชุม มีมติให้ข้าราชการบํานาญสามารถคํ้าข้าราชการบํานาญได้ 
      4.11  เรื่อง  ขอโอนสมาชิกแต่ติดค้ําประกัน 
                    จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ 
ที่ประชุม มีมติอนุมติให้โอนได้โดยจะต้องทําหนังสือรับสภาพหน้ีไว้ 
      4.12   เรื่อง  รายงาน สมาชิก ศชต. เดือน มกราคม 2559  
  แจ้งคณะกรรมการดําเนินการ สมาชิก ศชต. จํานวน  61  ราย  ติดต่อการเงิน ศชต. หักเก็บได้
หมด ทั้ง 61 ราย เป็นจํานวนเงิน  645,331.65  บาท 
   ยอดยกมา 61     ราย 
                          ลาออก     -     ราย                                        
                               ย้ายเข้า             -      ราย    
   คงเหลือ   61    ราย                       
                       จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ 
ที่ประชุม รับทราบ 
 
      4.13  เรื่องรายงานกองทุนช่วยเหลือสมาชิก ประจําเดือน  กุมภาพันธ์ 2559  
                          กองทุนช่วยเหลือสมาชิก ณ วันที่ 19 ก.พ. 59  
                                         ยอดยกมา                           239,039.39    บาท 
                                          เพ่ิม                                  543,077.46   บาท 
                                          รวมท้ังสิ้น                           782,116.85   บาท 
                           จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ 
ที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่  5 เรื่อง  เพ่ือพิจารณา 
 5.1  เรื่อง  สมาชิกพ้นสภาพจากสหกรณ์  สมาชิกพ้นสภาพ ประจําเดือน  มกราคม 2559   ดังน้ี 

ลํา 
ดับ เลขท่ี ชื่อ – สกุล ทุนเรือนหุ้น 

(บาท) 
หนี้สิน 
(บาท) 

ดอกเบี้ย 
(บาท) 

จ่ายจริง 
(บาท) กรณี 



1 8103 ร.ต.ท. วิรุฬห์  กุศลช ู 158,090            -           - 158,090  
2 4613 ด.ต.โมฮําหมัด  ดุษฎีก้ําพล 304,700         224,100           - 80,600  
3 6172 ด.ต.สะอูดี  สะมาแอ 204,500 - - 204,500  
4 8112 ด.ต.เบญจรงค์  ลีม๊ะ 122,500 - - 122,500  
5 7584 ส.ต.อ.วิทูล  เทียงลาด 118,200 - - 118,200  
6 8859 ส.ต.อ.ศราวุธ  สมวรรณา 132,000 - - 132,000  
7 8264 ร.ต.อ.สวน  ถิระพะลิกะ 57,000 - - 57,000  
8 4488 ร.ต.ต.ชีพ  พูลศักด์ิ 418,100 - - 418,100  
9 6486 ส.ต.อ.ธรัมก์  คําเมืองใจ 107,300 - - 107,300  
10 7587 พ.ต.ต.เฉลิม  ศรีสงค ์ 125,500 119,371.33 - 6,128.67  
11 7268 พ.ต.ต.อุทัย  ชัยมาลา 288,500 29,419.74 - - 5,696.74  
12 8031 พ.ต.ต.พิภพ  จันทองตรี 108,000 - - 108,000  
13 8027 จ.ส.ต.พนม  เทพพนมพิทักษ์ 60,200 31,693.97 - 28,506.03  
14 6501 ส.ต.อ.สุรพงษ์  ประทุมวัน 97,000 22,462.23 - 74,537.77  
15 5598 ร.ต.อ.วิวัฒน์  เพ็ชรสวัสด์ิ 167,100 162,157.22 - 4,942.78  
16 3353 ร.ต.อ.ศักด์ิชาย  แววทองคํา 1,955,000 - - 1,955,000.00  
17 7881 ร.ต.อ.ปวิช  อุราสาย 195,000 - - 195,000.00  
18 5371 จ.ส.ต.ภูมิชาย  ใจดี 541,200 157,788.46 - 83411.54  
19 5738 จ.ส.ต.หญิงอมรา  เจริญพรทิพย์ 234,000 - - 234,000.00  
20 6111 จ.ส.ต.กุลฑล  บุญกิจ     322,300 - - 322,300.00  
21 9108 ร.ต.อ.วีระชัย  ชูประจิตต์ 39,000 - - 39,000.00  
22 4695 จ.ส.ต.มูซอ  ยีปาโล๊ะ 239,200 242,600.00 - -3,400.00  
23 6564 ส.ต.อ.พลอธิป  โครตซอกซ้าย 100,000 - - 100,000.00  
24 7519 จ.ส.ต.สุปชัย   อัลมาตร 127,700 - - 127,700.00  
25 7862 จ.ส.ต.ศราวุธ  คงยัง 79,800 32,000.00 - 47,800.00  
26 6787 ร.ต.ต.วิเชียร  สังข์สวัสด์ิ - - - เสียชีวิต  
27 7500 ร.ต.อ.จิราวรรณ จันทร์ส่องภพ - - -               - ขอโอนสมาชิก 
28 9092 ส.ต.ต.ธีระพงค์  ประชาชื่น - - -               -     ไล่ออก 
29 4197 ด.ต.สมชาย  ทองรุด - - -              - ขอโอนสมาชิก 
30 7358 ส.ต.อ.ปัยญา  นามโยธา - - -              - ขอโอนสมาชิก 
31 7878 ร.ต.อ.กิตติพันธ์  ศิริพร - - -             - ขอโอนสมาชิก 
32 8969 ส.ต.อ.ปรัญญา  สุรินทร์ - - -           - ขอโอนสมาชิก 
33 8156 ร.ต.อ.ธนวัตร  บุญมาก - - -           - ขอโอนสมาชิก 
34 5697 น.ส.กัญญาพัชร  ศิริชัยพงศ์ - - -           - ขอโอนสมาชิก 

 6,001,890 1,286,369.95 4,724,616.97   
รวมสมาชิกพ้นภาพท้ังหมด    ราย  ท้ังหมดไม่ติดภาระค้ําประกันแต่อย่างใด 

หมายเหตุ รายที่ 11 และ 22 เสียชีวิต ส่วนที่เหลือใช้ทุนสวัสดิการชําระหน้ี 



ที่ประชุม พิจารณาแล้วมมีติอนุมัติ 
 
 
 
 
      5.2  เรื่อง  ประมาณการรับ – จ่ายเงิน   ประจําเดือน มีนาคม 2559  
  ประมาณการรับ – จ่ายเงิน ประจําเดือน  มีนาคม 2559 สหกรณ์ฯ จะได้รับในวันสิ้นเดือนเพ่ือให้
ที่ประชุมได้พิจารณาเกี่ยวกับจํานวนเงินของสหกรณ์ฯ   ที่ประมาณว่าจะได้รับและจ่ายในวันสิ้นเดือนน้ี เพ่ือที่
ประชุมจะ ได้รับทราบยอดเงินคงเหลือ  ดังน้ี 
 รายรับ   
 1. รับเงินค่าหุ้นรายเดือน        4,366,650.00  บาท 
 2. รับเงินชําระหน้ีสามัญจากสมาชิก                9,649,040.00  บาท 
 3. รับเงินชําระหน้ีฉุกเฉินจากสมาชิก                      3,960,675.81  บาท 
 4. รับดอกเบ้ียเงินให้กู้แก่สมาชิก         8,278,709.02  บาท 
 5. เงินฝากออมทรัพย์กลุ่มเป้าหมาย                96,900.00    บาท 
 6. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า              -  บาท 
  รวมรับ        26,351,974.83  บาท 
 รวมจ่าย            
 1. จ่ายค่าหุ้นคนืแก่สมาชิก  34   ราย                     4,724,616.79  บาท 
 2. จ่ายค่าเบ้ียประชุมกรรมการ                    20,000.00  บาท 
 3. ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่                    47,710.00  บาท 
 4. จ่ายเงินเดือนเจ้าหน้าที่                    96,340.00  บาท 
 5. จ่ายชําระดอกเบ้ีย ธกส.ยะลา           1,072,602.74  บาท 
 6.  จ่ายชําระเงินกู้ มอ.หาดใหญ ่           1,000,000.00  บาท 
 7.  จ่ายชําระเงินกู้ สอ.มอ.หาดใหญ ่                 191,929.00  บาท 
 8.  จ่ายชําระดอกเบ้ีย ชสอ.แห่งประเทศไทย       500,000.00 บาท 
 9.  จ่ายชําระดอกเบ้ีย ชสอ.แห่งประเทศไทย       185,893.84 บาท 
 10. จ่ายชําระเงินกู้  สอ.รพ.หาดใหญ ่                625,000.00 บาท 
 11.  จ่ายชําระดอกเบ้ีย สอ.รพ.หาดใหญ่                   54,303.28  บาท 
 12.  ค่าตอบแทนที่ปรึกษา                               5,000.00  บาท 
 13.  จ่ายดอกเบ้ียต๋ัวสัญญาใช้เงิน ธ.กรุงเทพ       176,438.35  บาท 
 14.  จ่ายดอกเบ้ียต๋ัวสัญญาใช้เงิน ธ.กรุงไทย สิโรรส        586,027.40 บาท 
 15.  จ่ายเงินกู้สามัญ  64  ราย           13,014,709.33 บาท 
 รวมจ่าย              22,300,570.73 บาท 
 รวมรับทั้งสิ้น                                26,351,974.83      บาท 
 หัก  รวมจ่าย                                  22,300,570.73 บาท 
 เงินคงเหลือ                                     4,051,404.10 บาท 
 กัน  ไว้เป็นเงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน             3,000,000.00 บาท  
 กัน  ไว้เป็นที่จ่ายคืนเงินรับฝาก             1,000,000.00 บาท 
          คงเหลือเป็นเงินใช้จ่าย                      51,404.10 บาท 



 หมายเหตุ  
 เงินสดคงเหลือ  ณ  วันที่  19 ก.พ.59                     134,102.27 บาท 
 เงินฝาก ธ.กรุงไทย  สาขาสิโรรส คงเหลือ 19 ก.พ.59       205,462.06 บาท 
           เงินฝากธ.กรุงไทย สาขายะลา คงเหลือ 19 ก.พ.59      42,862,681.58 บาท 
 เงินฝากธ.กรุงเทพ  คงเหลือ 19 ก.พ.59                   241,249.80 บาท 
 เงินฝาก ธกส.ยะลา  คงเหลอื 19 ก.พ.59                2,954,711.99 บาท 
 เงินฝากชุมนุม สอ.ตร.แห่งชาติ                               98,758.88 บาท 
 เงินฝากธนาคารธนชาติ                                 60,417.09 บาท 
 เงินฝากธนาคารออมสิน                 8,400,000.00 บาท 
 เงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ             46,557,383.77 บาท 
 หมายเหตุ 
 รายการที่ยังไม่ลงบัญชี   
          19/2/59                     7,145.00 บาท 
  19/2/59                               1,100.00 บาท 
          19/2/59                            15,192.00 บาท 
          19/2/59                            17,832.19 บาท   
 หมายเหตุ 
           หน้ีเงินกู้ สอ.รพ หาดใหญ่  29 ก.พ.59 คงเหลือ     14,375,000.00 บาท     
 หน้ีเงินกู้ สอ.มอ.หาดใหญ่  29 ก.พ.59    คงเหลือ        43,000,000.00 บาท 
 หน้ีเงินกู้ ธ.กรุงเทพสาขายะลา ณ 29 ก.พ.59  คงเหลือ100,000,000.00 บาท 
 หน้ีเงินกู้ ธกส.สาขายะลา ณ 29 ก.พ.59 คงเหลือ       300,000,000.00 บาท 
 หน้ีต๋ัวสัญญาใช้เงิน ธ.กรุงไทย สาขาสิโรรส               150,000,000.00 บาท 
 หน้ีเงินกู้ ชสอ.แห่งประเทศไทย  29 ก.พ.59  คงเหลือ   42,500,000.00 บาท 
                รวมหนี้คงเหลอื             649,375,000.00 บาท   
ที่ประชุม พิจารณาแล้วมมีติรับทราบ 
           5.3 เรื่อง  การจ่ายเงินกู้สามัญระหว่างเดือน  มกราคม 2559 
  ระหว่างวันที่ 29 มกราคม 2559   ได้มีการอนุมัติสมาชิกจ่ายเงินกู้สามัญจาํนวน 2 ราย 
   จํานวนเงิน    335,000.00  บาท 
  ระหว่างวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 ได้มีการอนุมัติสมาชิกจ่ายเงินกู้สามัญจาํนวน 1 ราย 
   จํานวนเงิน 2,000,000.00  บาท 
  ระหว่างวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 ได้มีการอนุมัติสมาชิกจ่ายเงินกู้สามัญจาํนวน 1 ราย 
   จํานวนเงิน     337,600.00  บาท 
  ระหว่างวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 ได้มีการอนุมัติสมาชิกจ่ายเงินกู้สามัญจํานวน 1 ราย 
  
   จํานวนเงิน    150,000.00  บาท 
  ระหว่างวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 ได้มีการอนุมัติสมาชิกจา่ยเงินกู้สามัญจํานวน 2 ราย 
   จํานวนเงิน    320,000.00  บาท 
  ระหว่างวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ได้มีการอนุมัติสมาชิกจ่ายเงินกู้สามัญจํานวน 1 ราย 
   จํานวนเงิน    100,000.00  บาท 
  ระหว่างวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ได้มีการอนุมัติสมาชิกจ่ายเงินกู้สามัญจํานวน 1 ราย 



   จํานวนเงิน    200,000.00  บาท 
ที่ประชุม รับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
    5.4  เรื่อง  การจ่ายเงินกู้สามัญประจําเดือน  กุมภาพันธ ์2559 
  สมาชิกย่ืนกู้เงินสามัญ จํานวน  374  ราย 
  รวมจ่ายเป็นเงินจํานวน                       323,587,000.00  บาท 
  ซึ่งยอดหลังหักค่าใช้จ่ายและหน้ีสินแล้ว ยอดจ่ายจริงประมาณ 82,540,665.30  บาท 
ที่ประชุม มีมติอนุมัติตามท่ีเสนอ ส่วนรายที่มีปัญหาหากต้องการรับเงินกู้ให้มาติดต่อทําหนังสือรับสภาพหน้ี
ภายในวันที่ 26 ก.พ.2559 ก่อนเวลา 15.00 น. ส่วนกรณีผู้กู้อยู่ระหว่างถูกต้ังกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง
ให้ชะลอการจ่าย 
    5.5  เรื่อง รายงานติดตามหนี้สนิ และรายละเอียดลูกหนี้ต่างจังหวัด 
                    ภายในเดือน มกราคม  2559 มีลูกหน้ีต่างจังหวัดส่งชําระเงินต้ังแต่ 22 มกราคม  2559 -19 
กุมภาพันธ์ 2559 รวมเป็นเงิน  9,360,921.93  บาท 
  ลูกหน้ีต่างจังหวัด  ยกมาเดือน   ม.ค.59                                       510   ราย 
  สมาชิกหน่วยต่างจังหวัด  ประจําเดือน ก.พ. 59 ลาออก       12  ราย 
  ย้ายไป ศชต.              1 ราย 
  ย้ายเข้า              -  ราย 
  คงเหลือลูกหนีต่้างจังหวัด  เดือน  กุมภาพันธ์  2559                       497   ราย 
 
รายงานติดตามหนี้สมาชิกทีข่าดชําระ  ดําเนนิการย่ืนหนงัสือให้แก่ทนายความ  17  ราย  
  1.  ส.ต.อ.อรรถพล  นุกิจ  ตําแหน่ง สภ.นํ้าอูน จว.สกลนคร สมาชิกที ่7470  ขาดส่ง 7 เดือน 
ออมสินอายัดเงินเดือนโดนเรื่องอายัดเงินเดือนการเงินเก็บไม่ได้ 
   ทุนเรือนหุ้น              249,000   บาท 
   หน้ีเงินกู้สามัญ          79,1784   บาท 
ที่ประชุม มีมติให้ดําเนินการฟ้อง 
  2. ส.ต.อ.นันทภัสณ์  แก้งมงคุณ ตําแหน่ง ภจว.สงขลา  สมาชิกที่ 5137 โดนเรื่องอายัดเงินเดือน
การเงินเก็บไม่ได้ ขาดส่ง ออมสินอายัดเงินเดือนเก็บไม่ได้ 3  เดือน 
   ทุนเรือนหุ้น                  344,100    บาท 
   หน้ีเงินกู้สามัญ            1,265,550    บาท 
ที่ประชุม มีมติให้ดําเนินการฟ้อง 
  3. ร.ต.ท.ศันสนะ  พิริยะจิตตะ ตําแหน่ง สน.สําเหร่  สมาชิกที่  5510 ย่ืนโลติสแล้ว 1 ครั้ง เจ้า
ตัวขอส่งเองได้ทําหนังสือส่งให้การเงินหักแล้ว แต่เจ้าตัวขอส่งเอง  เอาปันผลชําระหน้ี จึงขออนุมัติส่งเรื่องให้ทนาย
ฟ้อง ขาดส่ง 3 เดือน 
   ทุนเรือนหุ้น                   283,200     บาท 



   หน้ีเงินกู้สามัญ                597,971     บาท 
ที่ประชุม มีมติให้ดําเนินการฟ้อง 
  4. พ.ต.อ.ณรงค์  นาคทั่ง ขาดส่ง 3 เดือน เจ้าตัวอยู่โรงพยาบาล ส่งเองทุกเดือน  ติดต่อไม่ได้  
ขาดส่ง 3 เดือนล่าสุดเจ้าตัวได้ติดต่อมายังสหกรณ์ ให้เอาปันผลชําระหน้ีทั้งหมด   และชําระหน้ีส่วนที่ไม่จ่าย
ทั้งหมด 3 เดือน 
   ทุนเรือนหุ้น                      86,000   บาท 
   หน้ีเงินกู้สามัญ                 535,918   บาท 
ที่ประชุม มีมติแจ้งใหผู้้ค้าํทราบ 
  5. ร.ต.ต.ประดิษฐ์  ศรีทอง ขาดส่ง 12  เดือน ตําแหน่ง สน.ดุสิต  การเงินไม่หักเงินให้ เจ้าตัวกู้
สองที่   ติดต่อไม่ได้ไม่ยินยอมให้การเงินหักเงิน ส่งจดหมายหลายครั้ง เอาปันผลชําระหน้ี  ขาดส่ง 12  เดือน ยอด
ข้างทั้งหมด 146,638  บาท ขออนุมัติส่งเรื่องให้ทนายฟ้อง 
   ทุนเรือนหุ้น                    325,500   บาท 
   หน้ีเงินกู้สามัญ              1,369,543   บาท 
   หน้ีโครงการ                     59,200   บาท 
   หน้ีฉุกเฉิน                       13,154    บาท 
ที่ประชุม มีมติให้ดําเนินการฟ้อง 
  6. ร.ต.ท.ภูวนาถ  โนมพรรณ ขาดส่ง 12  เดือน ตําแหน่ง สภ.สะเดา ย้ายคําสั่งใหญ ่ การเงินไม่
หักเงินให้กู้สองที่สหกรณ์กําลังพล  เงินเดือนไม่พอหักส่งให้กับสหกรณ์ยะลา จึงขออนมัุติส่งเรื่องใหท้นายฟ้อง 
   ทุนเรือนหุ้น          235,100  บาท 
   หน้ีเงินกู้สามัญ     940,777  บาท 
ที่ประชุม มีมติให้ดําเนินการฟ้อง 
  7. ร.ต.ต.หญิงกรรณิกา  ด้วงเอียด ตําแหน่ง ตชด.44    การเงินหักเงินให้ได้เดือนมกราคม หัก
เดือนละ 10,000  บาท ต้ังแต่เดือน กุมภาพันธ์ การเงินหักให้เดือนละ 12,000 บาท  ยอดหักจริง  19,160 บาท  
ต่อเดือน ซึ่งตอนน้ีการเงินหักได้แต่ดอกเบ้ีย ต้นบางส่วน จึงขออนุมัติสง่เรื่องให้ทนายฟ้อง 
   ทุนเรือนหุ้น               233,600     บาท 
   หน้ีเงินกู้สามัญ           582,906     บาท 
   หน้ีโครงการ                  77,404      บาท 
   หน้ีฉุกเฉิน                     52,896     บาท 
ที่ประชุม มีมติให้รอ ร.ต.ต.หญิงกรรณิกา  ด้วงเอียด โอนเงิน 
  8. ส.ต.อ.เสกศักด์ิ   ศรีกันป์ ตําแหน่งเมืองบึงกาฬ เลขสมาชิก 6753 เงินไม่พอหักส่งให้กับ
สหกรณ์ยะลา เพราะการเงินหักส่งให้ออมสินด้วย ล่าสุดแจ้งการเงินแล้วให้หักให้กับสหกรณ์ยะลา ก่อนโดยทํา
หนังสือส่งเรียกเก็บไปเพ่ิม  หักได้เดือน  มีนาคม  2559 
   ทุนเรือนหุ้น            149,300   บาท 
   หน้ีเงินกู้สามัญ        448,603   บาท 
   หน้ีโครงการ           125,728   บาท                                    
ที่ประชุม มีมติให้รอดูการดําเนินการในเดือนมีนาคม 2559 
              9. ส.ต.อ.วุฒิกร  อัฐมี    รหัสสมาชิก 5834 กู้สองที ่ตม.มีนบุรี เจ้าตัวส่งเอง  ส่งยอดไม่เป็นปกติ
ต้องโทรตามยอดทุกเดือน เดือนไหนไม่โทรเจ้าตัวก็ไม่จ่าย ค่างชําระ 3 เดือน จึงขออนุมัติส่งเรื่องให้ทนายฟ้อง
ศาล    
   ทุนเรือนหุ้น        196,000     บาท 
   หน้ีเงินกู้สามัญ     763,326     บาท 



   หน้ีโครงการ            40,905     บาท 
ที่ประชุม มีมติให้ดําเนินการฟ้อง 
  10.  ส.ต.อ.ดํารงค์  เรืองกระจาง  ภ.จว.สส.สุรินทร์  ติดต่อการเงินแล้วล่าสุด เจ้าหน้าที่การเงิน
แจ้งว่าเจ้าตัวขอส่งเองแต่เจ้าตัวไม่ส่ง ติดต่อไปยังการเงินรอบ ที่ 3 การเงินจะหักเงินให้เดือน มีนาคม จํานวนเงิน 
9,500  บาทต่อเดือน 
   หน้ีเงินกู้สามัญ         236,000   บาท 
   หน้ีเงินกู้สามัญ           79,914   บาท 
   หน้ีฉุกเฉิน                       5,299   บาท 
ที่ประชุม มีมติให้รอดูการดําเนินการในเดือนมีนาคม 2559 
  11. ส.ต.ต.ยุทธนา ภูมิภาค ตําแหน่ง ตชด.23 กู้ที่สหกรณ ์ตชด.23 สมาชิกกู้ 2 ที ่ ล่าสุดติดต่อ
เจ้าตัวโอนเงินมาชําระหน้ีค้างทั้งหมด 29,723 บาท และจะจ่ายทุกเดือน เดือนละ 2,497 บาท จะลาออกติดคนค้ํา 
   ทุนเรือนหุ้น     61,200  บาท 
   หน้ีเงินกู้สามัญ     79,914  บาท 
   หน้ีฉุกเฉิน         5,299  บาท 
ที่ประชุม มีมติรอดูการดําเนินการการชําระเพ่ือพิจารณาดําเนินการต่อไป 
  12. ส.ต.อ.ภทากรณ์  เริ่มรักษ์ ตําแหน่ง  สภ.เจริญศิลป์ เลขที่สมาชิก 5230 สมาชิกไปกู้สหกรณ์
สกลนครกู้สองที่ เบ่ืองต้นคุยกับสหกรณ์สกลนครแล้ว จะให้สมาชิกโอนหุ้นและหน้ีไปเป็นสมาชิกที่สหกรณ์สกลนคร 
โดยเจ้าตัวไปกู้ที่สกลนคร 1,000,000 บาท รอสหกรณ์สกลนครนําเรื่องเข้าที่ประชุมสิ้นเดือน กรณีเป็นสมาชิก 2 ที่ 
   ทุนเรือนหุ้น            258,500.00     บาท 
   หน้ีเงินกู้สามัญ       668,636.59     บาท 
ที่ประชุม มีมติรอดูการดําเนินการการชําระเพ่ือพิจารณาดําเนินการต่อไป 
  13.ส.ต.ต.สมชาย  ยศสงคราม ตําแหน่ง  ภจว.อุดรธานี  เลขที่สมาชิก 7394 การเงินส่งเงินให้กับ
สหกรณ์ยะลาเป็นเงิน 10,000  บาท การเงินหักได้แค่น้ัน เงินฉุกเฉินเก็บไม่ได้เลย เจ้าตัวทําเรื่องโอนไปสหกรณ์
อุดรธานี สหกรณ์ฯไม่รับโอน จึงขออนุมัติส่งเรื่องให้ทนายฟ้อง ย่ืนโนติสแล้ว 
   ทุนเรือนหุ้น            249,200.00     บาท 
   หน้ีเงินกู้สามัญ        900,223.00     บาท 
ที่ประชุม มีมติดําเนินการฟ้อง 
  14. ส.ต.ท.จักรพันธ์  คงชัย  ตําแหน่ง  สภ.พล จว.ขอนแก่น  เลขสมาชิก 6329 การเงินส่งเงิน
ให้กับสหกรณย์ะลาเป็นเงิน 7,000  บาทยอดที่ต้องชําระ เดือนละ14,000 บาท การเงินหักได้แค่น้ัน เพราะต้องหัก
หน้ีให้กับสหกรณ์ขอนแก่น ด้วยเจ้าตัวกู้สองที่หน้ีโครงการหักไม่ได้เลย จึงขออนุมัติสง่เรื่องให้ทนายฟ้อง ย่ืนโนติส
แล้ว 
   ทุนเรือนหุ้น              181,200      บาท 
   หน้ีเงินกู้สามัญ        705,000      บาท 
   หน้ีโครงการ            125,600      บาท 
ที่ประชุม มีมติดําเนินการฟ้อง 
  15.  ส.ต.อ.อํานวย  เต่งทิ้ง ตําแหน่ง สภ.มะนัง  การเงินหักให้เดือนละ 10,000 บาท หกัได้แค่
น้ัน 
หน้ีโครงการ 100000  บาทเก็บไม่ได้เลย  จึงขออนุมัติสง่เรื่องให้ทนายฟ้อง ย่ืนโนติสแล้ว 
   ทุนเรือนหุ้น              244,200  บาท 
   หน้ีเงินกู้สามัญ          951,959        บาท 
   หน้ีโครงการ              100,000        บาท 



   รับสภาพหน้ี                  67,592        บาท 
ที่ประชุม มีมติดําเนินการฟ้อง 
  16.  จ.ส.ต.รณชัย  พรหมทอง ตําแหน่ง สภ.คลองหอยโข่ง  แจ้งการเงินไปหลายครั้งแลว้  
การเงินไม่ 
หักให้เน่ืองจากเจ้าตัวไม่เซ็นเอกสารยินยอมให้การเงินสภ.คลองหอยโข่งหัก ล่าสุดการเงินจะนําเรื่องแจ้งให้ผู้กํากับ    
สภ.คลองหอยโข่งรับทราบและหักเงินต่อไป  ต้ังแต่ย้ายไม่ส่ง 5 เดือน เป็นเงิน 89,300 ต่อเดือนที่ต้องชําระ 
17,860 บาท  จึงขออนุมัติ ย่ืนโลติส 
   ทุนเรือนหุ้น                   332,800       บาท 
   หน้ีสามัญ                   1,190,800      บาท 
ที่ประชุม มีมติให้ดําเนินการย่ืนโนติส 
 
 
 
  17. ร.ต.อ.ทรัพย์สยาม ชัยทุมพงษ์ ตําแหน่ง นครบาล เจ้าตัวขาดส่ง 5 เดือน เป็นสมาชิกสหกรณ์ 
2 แห่ง และมีการกู้ที่สหกรณ์นครบาล ย่ืนโนติสแล้ว 
   ทุนเรือนหุ้น   348,000.00  บาท 
   หน้ีสามัญ          1,400,000.34  บาท 
   หน้ีโครงการ     71,056.85 บาท 
ที่ประชุม มีมติดําเนินการฟ้อง 
       5.6  เรื่อง  บาํนาญจ่ายตรง 
  ภายในเดือน มกราคม 2559  มีลูกหน้ีต่างจังหวัดส่งชําระเงินต้ังแต่ 22  มกราคม 2559 – 19  
กุมภาพันธ์2559  106  ราย    รวมเป็นเงิน  9,360,921.93 บาท 
                                         ยอดยกมา       106    ราย 
สมาชิกหน่วยบํานาญจ่ายตรง ประจําเดือน ก.พ.59     ลาออก                - ราย 
                                                                           ย้าย                    - ราย 
                 ย้ายเข้า                -    ราย 
                     คงเหลือ  บํานาญจ่ายตรง     เดือน  กุมภาพันธ์   2559                         106      ราย  
                     ในเดือนกุมภาพันธ์มีสมาชิกเสียชีวิต                                                       1      ราย 
ที่ประชุม ทราบ 
 5.7  เรื่อง กองทุนสวัสดิการหรือสงเคราะห์ พ.ศ. 2558      
                 ข้อที่ 12 สมาชิกผู้ใดเสียชีวิตได้รับบาดเจ็บสาหัสตามข้อ 5(1) (2) ให้มีสิทธ์ิได้รับเงินสงเคราะห์
ช่วยเหลือ 
จากสหกรณ์ตามหลักเกณฑ์ดังน้ี 

1. (ก) กรณีสมาชิกเสียชีวิตให้จ่ายเงินช่วยเหลือแก่ทายาท จํานวนเงิน ห้าหมื่นบาท 
2. (ข) เป็นสมาชิกเกินกว่าห้าปีขึ้นไป จํานวนเจ็ดหมื่น 

  1. ด้วย ร.ต.ต.ปรีชา  ศิริพันธ์ เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด ได้
เสียชีวิต เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมาทางบุตรจึงขอรับเงินทุนเรือนหุ้น เงินสวัสดิการและเงินปันผลส่วนที่
เหลือ ทั้งหน้ีทางบุตรยินยอมให้นางประทุม สิริพันธ์ุ เป็นผู้รับเงินดังกล่าวโดยโอนผ่านเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย 
ออมทรัพย์ สาขายะลา หมายเลขบัญชี 909-1-22317-0 
ที่ประชุม  พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 



   1) อนุมัติจ่ายเงินสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกเสียชีวิต จํานวน 70,000 บาท เน่ืองจาก
เป็นสมาชิกเกินกว่าห้าปี 
   2) อนุมัติจ่ายเงินปันผล โดยผ่านบัญชีนางประทุม ศิริพันธ์ุ  
   3) อนุมัติให้ลาออกจากการเป็นสมาชิก 
  2. จ.ส.ต. มูซอ ยีปาโล๊ะ (บํานาญ เสียชีวิต) ทางภรรยานางซิติเมาะ  ยีปาโล๊ะ มีบุตรด้วยกัน 5 
คน โดยเงินทั้งหมดขอมอบให้ นางซิติเมาะ  ยีปาโล๊ะ โดยโอนเข้าบัญชี 909-0-23633-3 ช่ือบัญชีนางสาวมยุรี  ยี
ปาโล๊ะ 
  ทุนเรือนหุ้น      138,000  บาท 
                    หน้ีทั้งหมด        249,800      บาท    เป็นสมาชิกมาแล้ว  13 ปี    167  งวด 
ที่ประชุม มีมติอนุมัติ 
 
 
 
 
 
 
 5.8  เรื่อง ขอรับเงินทุนเรือนหุ้น  
  พ.ต.ต.โชติ   อ้วนศรีไสย (เสียชีวิต) เน่ืองจากภรรยา นางชลบุรี อ้วนศรีไสย ซึ่งเป็นภรรยาถูกต้อง
ตามกฎหมาย มีบุตรด้วยกัน 2 คน จึงขอรับเงินกองทุนเหลือช่วยและเงินอ่ืนๆจากสหกรณ์ที่จํามอบให้กับพ.ต.ต.
โชติ   อ้วนศรีไสย โดยบุตรทั้งสองขอมอบเงินทั้งหมดให้กับแม่ แต่เพียงผู้เดียว 
                    ด้วย พ.ต.ต.โชติ   อ้วนศรีไสย (เสียชีวิต) เน่ืองจากภรรยา นางอัมนิยา เจ๊ะ เป็นภรรยาคนที่ 2 
ของ พ.ต.ต.โชติ   อ้วนศรีไสย มีบุตรด้วยกัน 1 คน ซึ่งระยะเวลาที่ป่วยอยู่ยะลาข้าพเจ้าได้ดูแลเรื่องค่าใช่จ่าย
ทั้งหมด จึงขออนุมัติเบิกเงินช่วยเหลือต่างๆท่ีมอบให้กับ พ.ต.ต.โชติ   อ้วนศรีไสย (มีภรรยาสองคน มาขอรับเงิน) 
ที่ประชุม พิจารณาแล้วมมีติให้ชะลอการจ่าย 
 5.9   เรื่อง  ขอรับเงินปันผล    
                   5.8.1.ด้วย ด.ต.คนึง  แว่นนุ้ย ได้ป่วยเป็นโรคเส้นเลือดสมองแตก ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้
และมีความจําเป็นต้องใช่เงินในการช้ืออาหาร ดังน้ันข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้นายธนวัฒน์  แว่นนุ้ย เป็นผู้รับเงิน
แทน จํานวนเงิน  31,796.90  บาท ในขณะนี้สมาชิกรายน้ีได้รับการอนุมัติชุดที่ 20 มีการงดส่งดอกเบ้ียส่งต่อเดือน      
9,500 บาท 
ที่ประชุม มีมติอนุมัติ 
                    5.8.2. ด้วย ร.ต.ท.สมศักด์ิ จันทร์เพ็ง  (เสียชีวิต) ขออนุมัติเอาเงินปันผลชําระหน้ีทั้งหมดด้วย 
จ.ส.ต.กฤต จันทร์เพ็ง มีสิทธ์ิรับเงินปันผล จึงยินยอมให้สหกรณ์นําเงินปันผลชําระหน้ีทั้งหมด ยอดเงินปันผล 
45,856.29  บาท 
ที่ประชุม มีมติอนุมัติ 
                     5.8.3. พ.ต.ท.อุทัย  ชัยมาลา สมาชิกสหกรณ์ออทรัพย์ยะลา ซึ่งได้ถึงแก่กรรม ดังน้ันข้าพเจ้าซึ่ง
เป็นภรรยายินยอมให้สหกรณ์หักหน้ีสิน โดยเอาปันผล ชําระหน้ีทั้งหมด 
ที่ประชุม มีมติอนุมัติ 
 5.10  เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวน  
                      ด้วย ส.ต.ท.วิทวัส  ทองไสย สภ.ปะแต มีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทําความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
กรณีไม่นําอาวุธปืนและสิ่งของหลวง ประกอบด้วย อาวุธปืนยาว เอ็ม 4 อาวุธปืนพกพาสั่น 9 มม.ที่เบิกใช้ใน



ราชการไม่นํามาให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ ซึ่งปัจจุบันถูกกล่าวหายังไม่นําอาวุธปืนมาให้ตรวจ ผลการสืบสวน
ข้อเท็จจริงคําสั่ง สถานีตํารวจภูธรปะแต ที่ 182/2558 ลงวันที่19 ตุลาคม 2558 มีมูลน่าเช่ือว่าได้นําของหลวงไป
เป็นประโยชน์ส่วนตนโดยส่อไปทางทุจริต 
                                      มีทุนเรือนหุ้น       220,600      บาท 
                                      หน้ีสามัญ           854,000   บาท 
                                      หน้ีโครงการ          91,500      บาท 
                                      หน้ีปันผล             10,900      บาท 
ที่ประชุม มีมติให้ดําเนินการย่ืนโนติส 
 5.11  เรื่อง  ให้ข้าราชการตํารวจให้ออกไว้ก่อน  
                      ด้วย ส.ต.ท.สิรภพ วันลี่ สภ.โกตาบารู ปฏิบัติหน้าที่ประจําหมวดเฉพาะกิจ หน่วยปฏิบัติการ
พิเศษ 
ยะลา 13 สภ.กรงปินัง มีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทําความผิดวินัยร้ายแรง ข้อหาเสพยาเสพติดให้โทษประเภท และ
มีเหตุให้พักราชการไว้ก่อนตามกฎหมาย ว่าด้วยการสั่งพักงาน เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559  
                                      ทุนเรือนหุ้น           32,000    บาท 
                                      หน้ีฉุกเฉิน           100,000    บาท 
ที่ประชุม มีมติให้ดําเนินการย่ืนโนติส 
 
 
 
 
 
 5.12  เรื่อง ขอกู้เงินสามัญ 
                     ด้วย ร.ต.ท.วรวิทย์  จันทร์แก้ว สภ.ยะหา ขอกู้เงินสามัญจํานวน 1,700,000 บาท เพ่ือนําเงินไป
ใช่ในงานพิธีมงคลสมรสของบุตร ข้าพเจ้ายินยอมให้ทางสหกรณ์ฯหักหน้ีทุกอย่างที่ข้าพเจ้ากู้ไป ยกเว้นหน้ีของ 
พ.ต.ต.สุรัตน์  จันทร์จ้า ขอชําระเป็นรายเดือนต่อไป ซึ่งในขณะน้ี หน้ีของ พ.ต.ต.สุรัตน์ จันทร์จ้า มีหน้ีคงเหลือ 
184,589  บาท ส่งชําระต่อเดือน  700 บาท มิฉะน้ันจะจ่ายในงานแต่งไม่พอ 
                                     ทุนเรือนหุ้น              381,000    บาท 
                                     หน้ีสามัญ              1,150,000     บาท 
                                     หน้ีโครงการ               77,500    บาท 
                                     หน้ีฉุกเฉิน                100,000    บาท 
                                     รับสภาพหน้ี              184,590   บาท 
ที่ประชุม มีมติอนุมัติ 
 5.13   เรื่อง  ขออนุมัติทําการปรับปรุงอาคารท่ีทําการตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ปี 2559 
ที่ประชุม พิจารณาแล้วมมีติอนุมัติ 
 5.14   เรื่อง  การร้องเรียนเนื่องจากได้รับผลกระทบ จากการทําสัญญาค้ําประกัน 
                              1.พ.ต.ต.ปฎิเวธ     ตาลสุข 
                              2.ด.ต.หย๊ะฝาด      เหย็บหนุด 
ที่ประชุม มีมติช่วยอํานวยความสะดวกในการดําเนินการ 
 5.15   เรื่อง  ทบทวนการลาออกของ ร.ต.ท.เสถียร  วัชรนิมิต 



ประธาน  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการชุดที่ 20 ครั้งที่ 8 วันที่ 24 กรกฎาคม 2558 มีมติชะลอการ
พิจารณาให้ ร.ต.ท.เสถียร วัชรนิมิต ลาออกจากการดํารงตําแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ เน่ืองจากการดําเนินการกรณี
เจ้าหน้าที่กระทําความผิดยังไม่แล้วเสร็จ และบัดน้ีการดําเนินการดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว โดย ร.ต.ท.เสถียรฯ ไม่ได้
มีร่วมหรือส่วนรู้เห็นในการกระทําผิดดังกล่าวแต่อย่างใด จึงขอพิจารณาทบทวนการลาออกของ ร.ต.ท.เสถียรฯ 
ที่ประชุม มีมติให้ ร.ต.ท.เสถียร วัชรนิมติ ลาออกได้ตามใบลาออก ต้ังแต่ 1 สิงหาคม 2558 
 5.16   ขอกู้เงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จํากัด 
         เรื่อง เน่ืองจากปัจจุบันสหกรณ์ได้ขยายวงเงินการกู้ สามัญ เงินกู้ฉุกเฉิน และเงินกู้โครงการทาง
สหกรณ์จําเป็นต้องขออนุมัติกู้เงิน สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จํากัด เพ่ือนําเงินมาจ่ายเงินกู้
ให้แก่สมาชิก  ขอกู้เงินจาก สอ.มอ. จํานวน 150 ล้าน  ซึ่งมีหน้ีเดิมอยู่แล้ว 44,000,000 บาท  ขอรับเงินก่อนเดือน
เมษายน 2559 ต่อไป 
ที่ประชุม มีมติอนุมัติ 
 5.17   เรื่อง ขอเชิญประชมุ/อบรม/สัมมนา 
            ด้วย ชุมชุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนดจัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร กรรมการ
ดําเนินการใหม่รุ่นที่ 21 ระหว่างวันที่ 26 -29 เมษายน 2559 ณ โรงแรมเฟลิกซ์ริเวอร์แคว  รีสอร์ท จังหวัด
กาญจนบุรีเพ่ือให้ผู้เข้าประชุมได้เรียน 
รู้ถึงโครงสร้าง บทบาท หน้าที่การจัดการสหกรณ์บริหารการเงิน กฎหมาย ที่เก่ียวกับสหกรณ์ ภาวการณ์เป็นผู้นํา 
ที่ประชุม ไม่มีผู้เข้ารับการอบรม 
 
 
 
 
 
 5.18   เรื่อง  ขอรับลูกจ้างชั่วคราว สัญญา 1 ปี/ปี 2 อัตรา วุฒิ ปวส. 
                  เน่ืองด้วยในปัจจุบัน งานสหกรณ์มีเพ่ิมมากข้ึน เจ้าหน้าที่มีพียง 6 คน  ด้านงานพิมพ์เอกสารติดต่อ
ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ต่างจังหวัด ส่งใบเสร็จ 580 ใบ ต่อเดือน และพิมพ์เอกสารต่างๆ และงานด้านสินเช่ือ
สมาชิกเข้ามาติดต่อเป็นจํานวนมาก เจ้าหน้าที่สินเช่ือ 1 คนทํางานไม่ทัน เพราะต้องตรวจสัญญาทุกอย่างและต้อง
ติดต่อธนาคารต่างๆ ในขณะนี้เจ้าหน้าที่ลาคลอด 1 คน ดังน้ันจึงขออนุมัติรับลูกจ้างช่ัวคราว สัญญา 1 ปี/ปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้จัดการ 

รองผู้จัดการ 

ี ้ ี

เจ้าหน้าที่การเงิน 

นางสาวนารีรัตน์ สังข์สกุล 

เจ้าหน้าทีบ่ัญชี 

นางศิวลัย ป.ปาน 

เจ้าหน้าทีฝ่่ายสินเชื่อ 

นางสาวกัญจณฎัฐ์ หวังมวลกลาง 

เจ้าหน้าทีค่อมพิวเตอร ์

นางสาวเมสินี ชัยสงคราม 

เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป 

ว่าง 

เจ้าหน้าทีใ่ห้บริการ 

นางสาววราภรณ์ คงทอง 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่ประชุม มีมติอนุมติ เพ่ือให้สมาชิกได้รับการบริการท่ีสะดวกขึ้น โดยให้รับผู้ที่วุฒิไม่ตํ่ากว่า ปวช. คัดเลือก
โดยการสอบปฏิบัติ 
 5.19  เรื่อง  การตัดสินทรัพย์ของสหกรณ์เพื่อบริจาค 
           ตามมติกรรมการ ชุดที่ 20 ครั้งที่ 14 ตามข้อ 5.10 จากการที่ทางสถานีตํารวจภูธรลําใหม่ ขอ
ความอนุเคราะห์สนับสนุนคอมพิวเตอร์ที่ประชุมมี มติอนุมัติ  ดังน้ันทางสหกรณ์มีรายการคอมพิวเตอร์ ตาม
รายการดังน้ี 
                    1)  ลําดับที่ 10 คอมพิวเตอร์ 1 ชุด พร้อมอุปกรณ์ ราคา   50,000  บาท 
                    2)  ลําดับที่ 13 คอมพิวเตอร์  ราคา             33,990  บาท 
                    3)  ลําดับที่ 16  คอมพิวเตอร์  ราคา            33,990  บาท 
                    4)  ลําดับที่ 31  คอมพิวเตอร์   svoa  ราคาทุน            24,800  บาท 
ที่สามารถตัดบริจาคได้ตามรายการดังกล่าว 
ที่ประชุม มีมติอนุมัติ 
 5.20   เรื่องขอเปลี่ยนแบบฟอร์มขอกู้สามัญ 
           เน่ืองจากแบบฟอร์มสัญญาขอกู้เงินสามัญ แบบเก่าที่มีอยู่เอกสาร ตามกรรมการมติที่ประชุมชุด
เก่า 
ผู้ค้ําประกันคนที่ 1..................  คู่สมรส……………..พยาน สมาชิกเลขที่.................. ขอเปลี่ยนเป็น กรรมหน่วยเซ็น
ในช่องตารางแทน สมาชิกเลขที่  วงเงินค้ําประกันแทน........................... 
ประธาน  เน่ืองแบบฟอร์มเดิมที่ใช้อยู่สหกรณ์ฯ พิมพ์ขึ้นเป็นจํานวนมาก จึงขอให้คณะกรรมการฯ ไป
ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกทราบด้วยทางสหกรณ์ฯ จะขอใช้แบบฟอร์มเก่าให้หมดก่อนจึงจะเริ่มใช้แบบฟอร์มใหม่ 
ที่ประชุม มีมติให้ดําเนินการแก้ไขแบบฟอร์มสัญญาขอเงินกู้สามัญ และคณะกรรการดําเนินการไป
ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกทราบตามที่ประธานฯ แจ้ง 
 
ระเบยีบวาระที่  6  เรื่อง  อ่ืน ๆ 
 6.1 เรื่อง สมาชิกที่มีตําแหนง่เปน็นักการ 
ประธาน  ด้วยสมาชิกสหกรณ์ฯ ที่มีตําแหน่งเป็นนักการ ภ.จว.ยะลา ขอปรับโครงสร้างเงินกู้ 
ที่ประชุม มีมติไม่อนุมัติเน่ืองจาก นักการเมื่อเกษียณอายุราชการไปแล้วจะไม่มีเงินบํานาญซึ่งอาจส่งผลต่อ
การชําระหน้ีในอนาคต 
 
 
 
 



 6.1 เรื่อง ขออนุมัติโอนหุ้นหกัหนี้และขอกองทุนช่วยเหลอืผู้ค้ํา 
ประธาน  ด้วยสมาชิกราย ส.ต.อ.รณยุทธ ชูแสง สภ.เบตง ได้เสียชีวิต มีทุนเรือนหุ้น 223,800 บาท หน้ี
สามัญ 292,622 บาท ผู้ค้ําประกัน 1) ส.ต.อ.หญิง ปิยวรรณ ทองบุรี 2) ส.ต.ต.ธากร อ่อนเกลี้ยง 3) ส.ต.ต.ณัฐพงค์ 
พลายแก้ว 4) ส.ต.ต.โกวิทย์ โกษแก้ว จึงขออนุมัติโอนหุ้นหักหน้ีและขอกองทุนช่วยเหลือผู้ค้ํา 
ที่ประชุม มีมติอนุมัติ 
 6.2 เรื่อง ข้อรอ้งเรียนจากสมาชิก 
ร.ต.ท.วุฒิศักด์ิ ฆังคะสุวรรณ์ มีสมาชิกโพสข้อความในเฟชบุ๊คเก่ียวกับการดําเนินงานของสหกรณ์ซึ่งส่งผลต่อ
ภาพลักษณ์ของสหกรณ์ไปในทางที่ไม่ดี จึงขอความเห็นในที่ประชุมว่าควรดําเนินการอย่างไรต่อไป 
ที่ประชุม มีมติให้คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าว
เพ่ือจะได้ช้ีแจงให้กับสมาชิกทราบถึงข้อเท็จจริง และหากข้อความที่ปรากฏบนเฟซบุ๊คไม่เป็นความจริงให้
คณะกรรมการชุดดังกล่าวศึกษาข้อมูลว่าสามารถดําเนินการทางกฎหมายได้หรือไม่อย่างไร 
 6.3 เรื่อง ส่งเสริมสหกรณ์ 
นายอับดุลรอหิม สะแต ให้คําแนะนําในที่ประชุม ดังน้ี 
1. กรณีการกู้เงินของสมาชิกโดยการเอาหุ้นไปค้ําไม่สามารถกระทําได้ เน่ืองจากหุ้นถือเป็นกรรมสิทธ์ิของสหกรณ์ฯ 
จึงเท่ากับเอาทรัพย์สินของสหกรณ์ฯ ไปค้ําให้กับลูกหน้ี อย่างน้อยควรให้มาผู้ค้ําประกัน 1 คน 
  2.  สมาชิกรายใดมีปัญหาในการชําระหน้ี เจ้าหน้าที่ต้องรายงานให้คณะกรรมการฯ ทราบโดยเร็ว
อย่าให้เวลาล่วงเลยถึง 2 เดือน เพ่ือจะได้พิจารณาดําเนินการ และในการจ้างทนายเพื่อฟ้องสมาชิกที่มีปัญหา
จะต้องมีสัญญาจ้างทนาย 
  3. กรณีที่สมาชิกย้ายไปดํารงตําแหน่งนอกสังกัด ภ.จว.ยะลา ให้ทําการประสานไปยังต้นสังกัด
ใหม่โดยเร็ว 
  4. กรณีที่เจ้าหน้าที่การเงินต้นสังกัดใหม่ของสมาชิกไม่ดําเนินการส่งเงินให้สหกรณ์ฯ อาจจะเข้า
ข่ายละเว้นฯ เน่ืองสมาชิกได้ทําหนังสือยินยอมให้หักเงินไว้กับสหกรณ์แล้ว 
  5. กรณสีมาชิกเป็นสมาชิกสหกรณ์ 2 แห่ง หรือสมาชิกย้ายให้เจ้าหน้าทีแ่ยกรายละเอียดให้
ชัดเจน 
ที่ประชุม รับทราบ 
 
ว่าที่ ร้อยตรี เจษฎา ดํารงคดี ให้คําแนะนําในที่ประชุม ดังน้ี 
  1. กรณีที่สมาชิกมีปัญหาในการชําระหน้ีและได้มีการดําเนินการไปแล้วน้ัน ให้เจ้าหน้าที่แจ้ง
รายละเอียดด้วยว่าขณะน้ีได้ดําเนินการไปอย่างไรบ้างและอยู่ขั้นตอนใดเพ่ือคณะกรรมการได้ทราบและสามารถ
พิจารณาเพ่ือดําเนินการต่อไปได้อย่างถูกต้อง 
  2. เจ้าหน้าที่แจ้งคณะกรรมการทราบด้วยว่ากรณีที่สมาชิกเป็นสมาชิกสหกรณ์ 2 แห่ง มีก่ีราย 
ที่ประชุม รับทราบ 
ประธาน  สอบถามที่ประชุมคณะกรรมการท่านใดมีขอ้สอบถามหรือข้อเสนอเพ่ิมเติมหรือไม ่
ที่ประชุม ไม่ม ี
ปิดการประชมุ 12.00 น. 
 
 
 
 



 
  
  
 
 
 
  
  
 
 
 
               
 
พันตํารวจโท
      
               
สหกรณ์ออม
 
 
 
 

 
 

 
 

   สําเนาถูก

ท   
 (  ศิวกร  จัน
 ประธานกรร

มทรัพย์ตํารวจ

 พัน
  

 จ่าสิ
  

กตอ้ง 

นทร  ) 
รมการ 
ภูธรจังหวัดยะ

ตํารวจโท
     (    

สบิตํารวจ  กัน
    (  กัน

ะลา จํากัด 

ศิวกร   จันท
  ศิวกร จันท

นย์ทิต  ฆังคะร
นย์ทิต ฆังคะรั

ทร     ประธาน
ทร    ) 

รัตน์   ผู้บันทึก
รัตน์  ) 

นในที่ประชุม 

กรายงานการปประชุม 


