
รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด 

ชุดที่ 22 คร้ังที่ 2 วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 

ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด 

ผู้มาประชุม 

 1. พ.ต.ต.หญิง เสาวลักษณ์  ตรมีรรค  ประธานกรรมการ 

 2. ร.ต.ท.วุฒิศักดิ์    ฆังคะสุวรรณ์  รองประธาน 

 3. พ.ต.ต.สรรณเ์พชร    ทองซุ่นหอ่  กรรมการ 

 4. ร.ต.ท.ประสาน    แนมใส   กรรมการ 

 5. ร.ต.อ.จรยิพัชญ์    สุขชุม    กรรมการ 

 6. ร.ต.ท.วีระชัย    อักษรถึง  กรรมการ 

 7. ร.ต.ท.ประสพ    กาฬมิด   กรรมการ 

 8. ด.ต.สุยอด     เวชสิทธิ ์  กรรมการ 

 9. ด.ต.นพินธ์     ถนอมสุข  กรรมการ 

 10.ด.ต.สมพงศ์    ยอดทอง  กรรมการ 

 11.ด.ต.อ าพล     ศรวีโร   กรรมการ 

 12.จ.ส.ต.หญิงจรีวรรณ์   ศริิวัฒน์   กรรมการ 

 13.จ.ส.ต.มารุต    ปาลิยะประดิษฐ์  กรรมการ 

 14.จ.ส.ต.กันย์ทิต    ฆังคะรัตน์  กรรมการ 

 15.จ.ส.ต.วีรวุธ    อุดแบน   กรรมการ 

ผูเ้ข้าร่วมประชุม 

 1. พ.ต.ท.ศิวกร   จันทร   ผูจ้ัดการ 

 2. นางพรรณี  แก้วศรี   รองผู้จัดการ 

 3. ร.ต.ท.สุทิน  ศรบีุญเอียด  ผูต้รวจสอบกิจการ 

  

ผูไ้ม่มาประชุม 

- 

เริ่มประชุม เวลา 10.00 น. 

 

ระเบียบวาระที่ 1   

เรื่อง  ที่ประธานแจง้ที่ประชุมทราบ 

 ขอต้อนรับคณะกรรมการชุดที่ 22 ประจ าปี 2560 และยินดีกับคณะกรรมการด าเนินการที่

ได้รับเลือกเข้ามาด ารงต าแหนง่ทุกท่าน เป็นที่ทราบกันว่าที่ประชุมมมีตอินุมัตใิห้แก้ไขวันสิ้นปีทางบัญชีจากเดิม 31 

ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันที่ 31 ตุลาคม ของทุกปี ซึ่งส่งผลใหใ้นปีนี้คณะกรรมการมีระยะเวลาในการด าเนินการ

ลดลง จึงขอให้คณะกรรมการทุกท่านท างานในเชิงรุกเพื่อให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 



ระเบียบวาระที่ 2 

เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2560 

ทปีระชุม  พิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2560 เมื่อ 11 ก.พ. 2560 

ระเบียบวาระที่ 3 

เรื่อง  เพื่อพิจารณา 

3.1  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการ 

ที่ประชุม พิจารณามีมติแต่งตั้งคณะกรรมการ ดังนี้ 

 1. ประธานกรรมการ 

  1.1 พ.ต.ต.หญิงเสาวลักษณ์  ตรีมรรค 

 2. รองประธาน/กรรมการ 

  2.1 ร.ต.ท.วุฒิศักดิ์ ฆังคะสุวรรณ 

 3. เหรัญญิก 

  3.1 จ.ส.ต.มารุต ปาลิยะประดิษฐ์ 

 4. เลขานุการ 

  4.1 จ.ส.ต.กันย์ทิต ฆังคะรัตน์ 

 5. คณะกรรมการอ านวยการและพิจารณาเงินกู้ 

  5.1 พ.ต.ต.หญิง เสาวลักษณ์ ตรมีรรค  ประธานกรรมการ 

  5.2 ร.ต.ท.วุฒิศักดิ์ ฆังคะสุวรรณ  กรรมการ 

  5.3 ด.ต.หญิง จรีวรรณ ศิริวัฒน์  กรรมการ 

  5.4 จ.ส.ต.มารุต ปาลิยะประดิษฐ์  กรรมการ 

  5.5 จ.ส.ต.กันย์ทิต ฆังคะรัตน์   กรรมการ 

 6. คณะกรรมการศกึษาและประชาสัมพันธ์ 

  6.1 ร.ต.ท.วีระชัย อักษรถึง   ประธานกรรมการ 

  6.2 ร.ต.อ.ประสาน แนมใส   กรรมการ 

  6.3 ด.ต.สุยอด เวชสิทธิ์   กรรมการ 

  6.4 ด.ต.สมพงศ์ ยอดทอง   กรรมการ 

 7. คณะกรรมการจัดซื้อจัดจา้ง 

  7.1 พ.ต.ต.หญิง เสาวลักษณ์ ตรมีรรค  ประธานกรรมการ 

  7.2 ร.ต.ท.วุฒิศักดิ์ ฆังคะสุวรรณ์  กรรมการ 

  7.3 ด.ต.อ าพล ศรีวโร   กรรมการ 

  7.4 ด.ต.หญิงจรีวรรณ ศิรวิัฒน์  กรรมการ 

  7.5 จ.ส.ต.วีรวุธ อุดแบน   กรรมการ 

  

  

 



 8. คณะกรรมการตรวจสอบติดตามและเร่งรัดหนี้สนิ 

  8.1 พ.ต.ต.สรรเพ็ชร ทองซุ่นหอ่  ประธานกรรมการ 

  8.2 ร.ต.อ.จรยิพัชญ์ สุขชุม   กรรมการ 

  8.3 ร.ต.ท.ประสพ กาฬมิด   กรรมการ 

  8.4 ด.ต.นิพนธ์ ถนอมสุข   กรรมการ 

 9. คณะกรรมการรับผดิชอบพืน้ที่ 

  9.1 ภ.จว.ยะลา/บ านาญพิเศษ   ร.ต.ท.วุฒิศักดิ์ ฆังคะสวรรณ 

  9.2 นปพ.กก.สส.ภ.จว.ยะลา   จ.ส.ต.มารุต ปาลยิะประดิษฐ์ 

  9.3 สภ.ล าใหม่    ด.ต.นพินธ์ ถนอมสุข 

  9.4 สภ.บันนังสตา/สภ.บาตูตาโมง  ด.ต.สมศ์ ยอดทอง 

  9.5 สภ.โกตาบารู/สภ.จะกว๊ะ   ด.ต.หญิง จีรวรรณ ศิริวัฒน์ 

  9.6 สภ.ยะหา/สภ.ปะแต   ด.ต.สุยอด เวชสิทธิ์ 

  9.7 กก.สส.ส่วนที่1/2    จ.ส.ต.กันย์ทิต ฆังคะรัตน์ 

  9.8 สภ.เมืองยะลา    ด.ต.อ าพล ศรีวโร 

  9.9 สภ.เบตง/สภ.ยะรม/สภ.อัยเยอร์เวง พ.ต.ต.สรรณเ์พชร ทองซุ่นหอ่ 

  9.10 สภ.กาบัง    ร.ต.อ.ประสาน แนมใส 

  9.11 ศพฐ.10/ศชต.    ร.ต.ท.ประสพ กาฬมิด 

  9.12 สภ.รามัน/สภ.ท่าธง   ร.ต.ท.วีระชัย อักษรถึง 

  9.13 สภ.กรงปินัง    จ.ส.ต.วีรวุธ อุดแบน 

  9.14 สภ.แมห่วาด/สภ.ธารโต   ร.ต.อ.จริยพัชญ์ สุขชุม 

มติท่ีประชุม  มีมตอินุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตามที่ประธานเสนอ 

3.2  เรื่อง  ขออนุมัติซื้อเคร่ืองนับธนบัตร 

 ทางสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด ขออนุมัติซื้อเครื่องนับธนบัตร จ านวน           

1 เครื่อง รายละเอียดดังนี ้

 1. เครื่องธนบัตรยี่ห้อ CASHMATE รุ่น CM-800H  ราคา 45,000.00 บาท ซึ่งได้ตั้งงบประมาณ

รายจ่ายปี 2560 เป็นที่เรียบร้อยแลว้จงึขออนุมัติจากคณะกรรมการ    

ที่ประชุม  พิจารณาแล้วมีมติอนุมัตซิือ้เครื่องนับธนบัตรจ านวน 1 เครื่อง จ านวน 45,000.00 บาท 

3.3  เรื่อง  ขอลาออก   

 ด้วยสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด ราย ร.ต.ท.วิรัตน์  บุญชู          

สมาชิกเลขที่  2730 สังกัด กก.สส.ส่วนที่  1  มีความประสงค์ขอลาออกจากการเป็นสมาชิก สหกรณ์                  

ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด 

 ทุนเรือนหุ้น   326,600.00 บาท 

 หนี้เงนิกู้ค่าครองชีพ    42,500.00 บาท 

 - ไม่ติดภาระค้ าประกัน 

ที่ประชุม พิจารณามีมติอนุมัติ 



3.4  เรื่อง  ขอกู้เงนิทุนเรือนหุ้น 

 1. ด้วยสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธร จ ากัด ราย ด.ต.ชุมพล  จันทศรี  สมาชิกเลขที่ 07901

สั งกัด  สภ . เบตง  มีความประสงค์กู้ เ งิ นทุน เรือนหุ้น  มีทุน เรือนหุ้น  2 , 151 ,000 .00 บาท ขอกู้ เ งิ น                   

จ านวน 1,200,000.00 บาท  เพื่อซือ้รถยนต์ 

ที่ประชุม พิจารณามีมติอนุมัติ 

 2. ด้วยสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธร จ ากัด ราย ร.ต.ท.ธนวัตร  เจียรวุฒิพงศ์            

สมาชิกเลขที่ 01736 สังกัด ต่างจังหวัด มีความประสงค์กู้เงินทุนเรือนหุ้น มีทุนเรือนหุ้น 1,158,500.00 บาท       

ขอกู้เงิน จ านวน 970,000.00 บาท เพื่อใช้จ่ายส่วนตัว 

ที่ประชุม พิจารณามีมติอนุมัติ 

 

ระเบียบวาระที่ 4 

เรื่อง  อื่นๆ 

4.1 เรื่อง จ้างพนักงานท าความสะอาด 

 ตามที่ได้รับอนุมัติงบประมาณค่าจ้างบริษัทท าความสะอาดส านักงาน ขอมติที่ประชุมให้เริ่มตั้งแต่

เมื่อไหรแ่ละขออนุมัตงิบประมาณ 

จ.ส.ต.กันย์ทิตฯ : ขอให้คณะกรรมการพิจารณาถึงความคุ้มค่าด้วย หากใช้กิจกรรม 5 ส. ให้เจ้าหน้าที่ได้ร่วมกัน

ท าความสะอาดอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จะได้หรือไม่เพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณในส่วนนี้ หรือจัดจ้าง

เป็นครั้งคราวเพื่อจะได้ลดค่าใช้จ่าย 

ที่ประชุม มีมติให้หาข้อมูลมาเปรียบเทียบว่าวิธีการไหนคุ้มค่าที่สุดแล้วน าเข้าที่ประชุมประจ าเดือนเพื่อ

พิจารณาต่อไป 

4.2 เรื่อง ขออนุมัติปรับปรุงถนน 

ที่ประชุม พิจารณามีติอนุมัติงบประมาณปรับปรุถนนแอสฟัลท์ติดคอนกรีต พร้อมเส้นที่จอดรถ งบประมาณ 

จ านวน  287,663.00  บาท 

4.3 เรื่อง ปรับปรุงชั้นเก็บเอกสารและตู้เก็บเอกสาร 

ที่ประชุม พิจารณามีมติอนุมัติงบประมาณปรับปรุงช้ันเก็บเอกสารและตู้เก็บเอกสาร  งบประมาณจ านวน    

117,000.00  บาท 

4.4 เรื่อง วงเงนิกู้สามัญ 

ที่ประชุม พิจารณาอนุมัตขิยายวงเงินสามัญ ดังนี้ 

  1) ขยายวงเงินกู้จากเดิม 1,700,000 บาท เป็น 2,000,000 บาท 

  2) ผ่อนช าระ 170 งวด  

  3) สมาชิกขอกู้ 2,000,000 บาท จะต้อมีทุนเรือนหุ้นไม่น้อยกว่า 400,000 บาท  

  4) สมาชิกต้องผอ่นช าระ 18 งวด จึงจะยื่นกู้ใหม่ได้ 

 

 

 



4.5 เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์การกู้เงนิของสมาชิก 

 จ.ส.ต.มารุตฯ : เพื่อเป็นการสร้างวินัยทางการเงินให้กับสมาชิกใหม่และเป็นการลดความเสี่ยงของ

สหกรณ์ส าหรับสมาชิกที่เข้าใหม่ ในการปล่อยเงินกู้ควรก าหนดใหม้ีหลักเกณฑ์  

ที่ประชุม มีมติใหค้ณะกรรมการด าเนินการไปศึกษาเพื่อก าหนดหลักเกณฑ์การกู้เงิน โดยไม่ให้มีผลกระทบกับ

สมาชิกเดิมหรอืกะทบน้อยที่สุดแล้วน ามาเสนอต่อที่ประชุมประจ าเดือนตอ่ไป 

ประธาน สอบถามที่ประชุมคณะกรรมการท่านใดมีขอ้เสนอหรอืข้อหารือเพิ่มหรอืไม่ 

ที่ประชุม ไม่ม ี

ปิดประชุม 12.00 น. 

  พันต ารวจตรีหญิง  เสาวลักษณ์  ตรีมรรค  ประธานในที่ประชุม 

                    ( เสาวลักษณ์  ตรมีรรค ) 

   

          จ่าสิบต ารวจ    กันย์ทิต ฆังคะรัตน์     ผูบ้ันทึกรายงานการประชุม 

           ( กันย์ทิต  ฆังคะรัตน์ ) 

 

      ส าเนาถูกต้อง 

พันต ารวจตรหีญิง   เสาวลักษณ์  ตรีมรรค 

  ( เสาวลักษณ์  ตรีมรรค  ) 

ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด 


