พระบรมราโชวาท
“... คำ�ว่าสหกรณ์ คือการกระทำ�หรือทำ�งานร่วมกัน คำ�ว่า “สห” แปลว่าด้วยกันหรือ
ร่วมกัน คำ�ว่า “กรณ์” ก็เป็นการกระทำ� การกระทำ�นั้นก็คือคำ�ว่า กรรม กสิกรรมก็การทำ�งาน
ในการเพาะปลูก กรรมนั้นเป็นการกระทำ� กรรมหรือกรณ์คือคำ�เดียวกัน หมายความว่า กระทำ�
ร่วมกัน ฉะนั้น คำ�ว่าสหกรณ์หรือตั้งเป็นสหกรณ์ก็มีความสำ�คัญมากเพราะว่าจะทำ�งานด้วย
กัน เมื่อคนหนึ่งคนใดทำ�งานอยู่คนเดียวก็มีแรงหนึ่งคน หรือหนึ่งครอบครัว ทำ�ได้ไม่มากนัก
แต่ถ้ารวมกันหลายครอบครัวเป็นสหกรณ์หรือเป็นหมู่บ้านสหกรณ์ก็ทำ�งานได้ดีกว่า เพราะมี
กำ�ลังมากกว่า เราช่วยกันได้...”
ความตอนหนึ่งในพระราชดำ�รัสในโอกาสที่คณะกรรมการสหกรณ์การเกษตร สหกรณ์นิคม
สหกรณ์ประมง และสมาชิกผู้รับนมสดเข้าเฝ้าฯ วันศุกร์ ที่ 8 พฤษภาคม 2530
พระตำ�หนักจิตรลดารโหฐาน วันที่ 26 มีนาคม พุทธศักราช 2527

หลักการสหกรณ์
หลักการสหกรณ์ คือ แนวทางที่สหกรณ์ยึดถือปฏิบัติเพื่อให้คุณค่าทางสหกรณ์เกิดผลเป็น
รูปธรรม ซึ่งประกอบไปด้วยหลักการที่สำ�คัญรวม 7 ประการ กล่าวคือ

การเป็นสมาชิก
โดยสมัครใจ
และเปิดกว้าง
การเอื้ออาทร
ต่อ
ชุมชน

การควบคุมโดย
สมาชิกตามหลัก
ประชาธิปไตย

หลักการ
สหกรณ์

การร่วมมือ
ระหว่าง
สหกรณ์

การศึกษา
ฝึกอบรมและ
สารสนเทศ

การมีส่วนร่วม
ทางเศรษฐกิจ
ของสมาชิก

การปกครอง
ตนเองและ
ความเป็นอิสระ
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คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำ�รวจตรัง จำ�กัด
ชุดที่ 48 ประจำ�ปี 2558

พล.ต.ต.จีรวัฒน์ อุดมสุด
ประธานกรรมการ
ร.ต.ท.วิชิต เพชรสุวรรณ
รองประธานกรรมการ คนที่ 2

พ.ต.อ.ชัยโรจน์ โพธิปฐม
รองประธานกรรมการ คนที่ 1

ร.ต.ท.อรุณ หิรัญรัตน์
เหรัญญิก

ร.ต.อ.หญิงรุ่งฤดี นิลวงศ์
เลขานุการ

ร.ต.ท.นิยม ไทรแก้ว
กรรมการ

พ.ต.ท.ไพโรจน์ ชูทอง
กรรมการ

พ.ต.ท.ชาติชาย วงษ์ปัญญา
กรรมการ

ร.ต.ท.วิทยา เพชรอาวุธ
กรรมการ

ร.ต.ท.ประสิทธิ์ ประกอบกิจ
กรรมการ

ร.ต.ต.พิศิษฐ์ แจ้งประจักษ์
กรรมการ

ด.ต.วุฒิชัย เมืองเหนือ
กรรมการ

ด.ต.สุมาโนช ไกรเทพ
กรรมการ

ด.ต.สานิต เวชภักดิ์
กรรมการ

ร.ต.ท.นิวัตน์ ทรัพยทักษิณ
กรรมการ
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ผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำ�ปี 2558

พ.ต.ท.บุญชาย พราหมเภทย์
ผู้ตรวจสอบกิจการ

ด.ต.หญิง สุภาพร ปลอดทอง
ผู้ตรวจสอบกิจการ

เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ตำ�รวจ ตรัง จำ�กัด

นางสาวอมรา ท่าจีน
ผู้จัดการ

นางพักตร์ประไพ เต็มพร้อม
เจ้าหน้าที่การเงิน

นางสาวณาฎญา พริ้งคงพล
เจ้าหน้าที่บัญชีและประมวลผล

...วิสัยทัศน์...

นางสาวภัทราพร เจริญฤทธิ์
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ และงานธุรการ

องค์กรสวัสดิการ บริหารโปร่งใส สมาชิกมั่นใจ
ร่วมใจพัฒนา ยึดหลักธรรมาภิบาล
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คณะกรรมการอำ�นวยการ

พล.ต.ต.จีรวัฒน์ อุดมสุด
ประธานกรรมการ

ร.ต.ท.วิชิต เพชรสุวรรณ
กรรมการ

พ.ต.อ.ชัยโรจน์ โพธิปฐม
กรรมการ

ร.ต.ท.อรุณ หิรัญรัตน์
เหรัญญิก

ร.ต.อ.หญิงรุ่งฤดี นิลวงศ์
เลขานุการ
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คณะกรรมการเงินกู้

ร.ต.ท.อรุณ หิรัญรัตน์
ประธาน

ร.ต.ต.พิศิษฐ์ แจ้งประจักษ์
กรรมการ

ร.ต.ท.วิทยา เพชรอาวุธ
กรรมการ

ด.ต.วุฒิชัย เมืองเหนือ
กรรมการ

ร.ต.ท.ประสิทธิ์ ประกอบกิจ
เลขานุการ
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คณะกรรมการการศึกษาและประชาสัมพันธ์

พ.ต.ท.ไพโรจน์ ชูทอง
ประธาน

พ.ต.ท.ชาติชาย วงษ์ปัญญา
กรรมการ

ด.ต.สุมาโนช ไกรเทพ
กรรมการ

ด.ต.สานิต เวชภักดิ์
กรรมการ

ร.ต.ท.นิยม ไทรแก้ว
เลขานุการ
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คณะกรรมการเร่งรัดหนี้สิน

พล.ต.ต.จีรวัฒน์ อุดมสุด
ประธาน

พ.ต.อ.ชัยโรจน์ โพธิปฐม
กรรมการ

ร.ต.ท.นิวัตน์ ทรัพยทักษิณ
กรรมการ

ร.ต.ท.อรุณ หิรัญรัตน์
กรรมการ

ด.ต.สุมาโนช ไกรเทพ
กรรมการ
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พ.ต.ท.ไพโรจน์ ชูทอง
กรรมการ

ร.ต.อ.หญิง รุ่งฤดี นิลวงศ์
เลขานุการ

ที่ สอ.46/2559 						
								
								
						

สหกรณ์ออมทรัพย์ตำ�รวจตรัง จำ�กัด
ถนนรื่นรมย์ อำ�เภอเมือง จังหวัดตรัง
92000

18 มกราคม 2559

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2558
เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำ�รวจตรัง จำ�กัด
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานกิจการประจำ�ปี 2558					

จำ�นวน 1 เล่ม

		
ด้วยคณะกรรมการดำ�เนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำ�รวจตรัง จำ�กัด ชุดที่ 48 ได้ปฏิบัติงานมาครบ
วาระตามข้อบังคับสหกรณ์แล้ว จึงเห็นสมควรจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2558 ในวันพฤหัสบดีที่
11 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา อำ�เภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง เวลา 08.00 น. เพื่อพิจารณาอนุมัติและ
รับทราบเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
		
ดังนัน้ สหกรณ์ออมทรัพย์ต�ำ รวจตรัง จำ�กัด จึงขอเรียนเชิญท่านในฐานะผูแ้ ทนสมาชิกและผูส้ งั เกตการณ์
ของสหกรณ์ฯ เข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน
		

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

						

ขอแสดงความนับถือ

				
พันตำ�รวจเอก
					
(ชัยโรจน์ โพธิปฐม)
			
รองประธานกรรมการ ทำ�หน้าที่แทน ประธานกรรมการ
				
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำ�รวจตรัง จำ�กัด

หมายเหตุ 1. โปรดนำ�รายงานกิจการมาในวันประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2558
2. แต่งกายสุภาพ และนำ�บัตรประชาชน/บัตรข้าราชการ มาด้วย
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สารจาก...

พลตำ�รวจตรี จีรวัฒน์ อุดมสุด

ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำ�รวจตรัง จำ�กัด
จากการทำ�งานในฐานะเป็นประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำ�รวจ
ตรัง จำ�กัด ตลอดระยะเวลา 2 ปี ผมพบว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ตำ�รวจตรัง จำ�กัด
ของเราต้องปรับปรุงกฎเกณฑ์หลายอย่าง เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบัน
การเงินของเรา จึงได้ร่วมกับกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำ�รวจตรัง จำ�กัด ร่วม
กันวางแผนจัดระบบ ระเบียบต่างๆ หรือแม้แต่การพัฒนาสถานที่ทำ�งาน ให้มี
ความมั่นคง น่าเชื่อถือจากผู้ที่จะมาทำ�ธุรกรรมทางการเงินกับสหกรณ์ออมทรัพย์
ตำ�รวจตรัง จำ�กัด ของเรา จนในที่สุดทำ�ให้การบริหารงานประสบความสำ�เร็จใน
ระดับหนึ่ง ทำ�ให้มีเงินทุนหมุนเวียนไม่ต้องไปพึ่งสถาบันการเงินอื่นมากนัก ทำ�ให้
เครดิตทางการเงินของเราเป็นที่น่าเชื่อถือ ศรัทธา จากสถาบันการเงินอื่น ผมได้
ยึดมั่นเสมอว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ตำ�รวจตรัง จำ�กัด แห่งนี้ เป็นที่พึ่งทางการเงิน
ของข้าราชการตำ�รวจและครอบครัวได้ เราต้องช่วยกันพยุง รักษา ให้มีความเข้ม
แข็ง บางครั้งอาจจะทำ�ให้สมาชิกไม่พอใจบ้าง ก็ขอโทษไว้ ณ ที่นี้
แต่ทกุ สิง่ ทุกอย่างทีท่ �ำ ไปด้วยความบริสทุ ธิใ์ จ ทำ�เพือ่ สมาชิกทุกท่าน เพราะ
ไม่ตอ้ งการให้สมาชิกสร้างภาระให้ตวั เองมากเกินไป แต่อย่างไรก็ยงั เป็นห่วงสมาชิก
ทุกท่านเกี่ยวกับวินัยการเงิน เพราะสมาชิกส่วนมากจะกู้เงินจำ�นวนมาก เป็นเหตุ
ให้เกิดภาระกับครอบครัวของสมาชิกและผู้คำ�้ ประกัน
จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ในปี 2559 นี้ ฝากให้เหล่าสมาชิกทุกท่านได้
ดำ�เนินการจัดระเบียบทางการเงินของตัวเอง ว่าสิง่ ใดควรใช้จา่ ย สิง่ ใดควรประหยัด
ซึ่งจะทำ�ให้ชีวิตในบั้นปลายในการรับราชการ คือ การเกษียณอายุราชการจะได้
ไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว และความสุขในชีวิตหลังเกษียณ
สุดท้ายนีข้ อให้สหกรณ์ออมทรัพย์ต�ำ รวจตรัง จำ�กัด จงมีความมัน่ คง แข็งแรง
เป็นสถาบันทางการเงินของข้าราชการตำ�รวจ และเป็นที่ยอมรับของสถาบันการ
เงินอื่นและเป็นที่ศรัทธาของเหล่าสมาชิกต่อไป
				
พลตำ�รวจตรี
					
(จีรวัฒน์ อุดมสุด)
			
ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำ�รวจตรัง จำ�กัด
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สหกรณ์ออมทรัพย์ตำ�รวจตรัง จำ�กัด
TRANG POLICE SAVING AND CREDIT COOPERATIVE,LIMITED
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วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559
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11. ร.ต.ต.พิศิษฐ์
12. ด.ต.วุฒิชัย
13. ด.ต.สุมาโนช
14. ด.ต.สานิต
15. ร.ต.อ.หญิง รุ่งฤดี

1. พ.ต.ท.บุญชาย
2. ด.ต.หญิง สุภาพร

1.
2.
3.
4.

นางสาวอมรา
นางพักตร์ประไพ
นางสาวณาฏญา
นางสาวภัทราพร

อุดมสุด
โพธิปฐม
เพชรสุวรรณ
หิรัญรัตน์
ชูทอง
วงษ์ปัญญา
ประกอบกิจ
ทรัพยทักษิณ
ไทรแก้ว
เพชรอาวุธ
แจ้งประจักษ์
เมืองเหนือ
ไกรเทพ
เวชภักดิ์
นิลวงศ์

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ คนที่ 1
รองประธานกรรมการ คนที่ 2
กรรมการ/เหรัญญิก
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ

รายชื่อผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจาปี 2558
พราหมเภทย์
สภ.รัษฎา
ปลอดทอง
ภ.จว.ตรัง
รายชื่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตรัง จากัด
ท่าจีน
ผู้จัดการ
เต็มพร้อม
เจ้าหน้าที่การเงิน
พริ้งคงพล
เจ้าหน้าที่บัญชีและคอมพิวเตอร์
เจริญฤทธิ์
เจ้าหน้าที่สินเชื่อและธุรการ
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ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
อาศัย พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 54 และข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 62.
ให้คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์เรียกประชุมใหญ่สามัญปีละหนึ่งครั้ง
ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่
วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์
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.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... ......................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................... ..............................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
มติที่ประชุม............................................................................................................................. ..............
.............................................................................................................................................................................
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ระเบียบวาระที่ 2
รับทราบรายงานผลการดำ�เนินงาน
ของสหกรณ์ประจำ�ปี 2558

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของสหกรณ์ประจาปี 2558

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำ�เนินงานของสหกรณ์ประจำ�ปี 2558
1. สมาชิกภาพ
จานวนสมาชิก
สมาชิกเมื่อต้นปี
1.1 สมาชิกเพิ่มระหว่างปี
- เข้าใหม่ (ค่าธรรมเนียม 100)
- เข้าใหม่ (ค่าธรรมเนียม 200)
1.2 สมาชิกลดลงระหว่างปี
- เหตุผลส่วนตัว
- ย้าย
- เสียชีวิต
- ถูกออกจากราชการ
รวม
1.3 สมาชิกสมทบ
- เมื่อต้นปี
- เข้าใหม่ (ค่าธรรมเนียม 100)
- เข้าใหม่ (ค่าธรรมเนียม 200)
- ลดลงระหว่างปี
รวม
สมาชิกคงเหลือ ณ วันสิ้นปี

หญิง(คน)
58

ประจาปี 2558
ชาย(คน)
1,545

รวม(คน)
1,603

1
-

34
6

35
6

4
1
54

25
13
1,547

4
26
13
1,601

117
31
1
4
145
199

40
10
2
48
1,595

157
41
1
6
193
1,794

2. การรับฝากเงิน
2.1 การรับฝากจากสมาชิก
ประเภทเงินรับฝาก
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์พิเศษ
ออมทรัพย์ทวีคูณ
ออมทรัพย์ทวีทรัพย์
กองทุนผู้ค้ําประกัน

จานวนราย
1,622
220
50
91
1

รายได้กองทุนผู้ค้ําประกัน

1

เงินบริจาคเสริมความมั่นคง

1
1,986

รวม

ต้นปี
17,472,155.66
32,616,909.34
49,332,179.01
47,019,226.65
487,757.17
17,913.60
32,361,760.77
179,307,902.20

เพิ่มระหว่างปี
63,890,938.97
26,900,379.05
17,703,100.00
82,380,353.68
13,360.10
632.12
9,442,117.77
200,330,881.69
21

ลดระหว่างปี
คงเหลือ
62,393,103.41 18,969,991.22
22,690,586.84 36,826,701.55
5,663,000.00 61,372,279.01
60,495,998.65 68,903,581.68
2,040.00
499,077.27
18,545.72
8,852,229.13 32,951,649.41
160,096,958.03 219,541,825.86

2.2 เงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น
สหกรณ์อื่น
สกก.ห้วยยอด
สอ.ตร.สงขลา
สอ.ครูตรัง
สอ.บริษัทแปลนทอยส์
สอ.โรงพยาบาลตรัง
สกก.นาโยง
สกก.ย่านตาขาว
สอ.ครูตรัง
สอ.พนักงาน ธ.ทหารไทย
ชุมนุมออมทรัพย์ตํารวจ
แห่งชาติ
สอ.สถาบันพัฒน บริหาร
ศาสตร์ (นิด้า)
สอ.บริการโรงพยาบาล
ตรัง
สอ.บริษัทแปลนทอยส์
สอ.พนักงาน ธ.ทหารไทย
สอ.พนักงาน ธ.ทหารไทย

ประเภท
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์
พิเศษ
ออมทรัพย์
พิเศษ
ออมทรัพย์
พิเศษ
ออมทรัพย์
พิเศษ
ออมทรัพย์
พิเศษ
ออมทรัพย์
พิเศษ

ออมทรัพย์
พิเศษ
ประจํา
12 เดือน
ประจํา
12 เดือน
ประจํา
12 เดือน
ประจํา
6 เดือน
ประจํา
3 เดือน

รวม

ต้นปี
339,869.14
477,621.71
127,859.88
2,998,144.60

เพิ่มระหว่างปี
15,098,267.71
16,816.43
4,501.78
7,814,108.67

20,171.01

918.53

46,200.94

ลดระหว่างปี
15,000,000.00
4,600,000.00

คงเหลือ
438,136.85
494,438.14
132,361.66
6,212,253.27

-

21,089.54

94,440.15

92,336.30

48,304.79

514,116.98

23,411.29

-

537,528.27

306,844.64

16,243.11

2,270.36

320,817.39

738,827.12

33,643.89

-

772,471.01

90,765,000.00

-

90,765,000.00

60,000,000.00

63,309,041.11

63,309,041.11

60,000,000.00

1,000,000.00

2,055,000.00

1,000,000.00

2,055,000.00

4,192,000.00

4,423,823.34

4,192,000.00

4,423,823.34

40,491,342.47

20,000,000.00

20,491,342.47

20,261,780.82

41,041,208.51

61,302,989.33

-

91,023,436.84

265,187,766.99

-

169,498,637.10 186,712,566.73

3. ทุนเรือนหุ้น
หุ้นต้นปี
บวก หุ้นระหว่างปี
รวม
หัก ถอนหุ้นคืน
สมาชิกถือหุ้น ณ วันสิ้นปี
สมาชิกถือหุ้นสูงกว่าปี 2557

จานวนหุ้น
61,737,630.00
5,940,943.00
67,678,573.00
1,241,450.00
66,437,123.00
4,699,493.00
22

จานวนเงิน
617,376,300.00
59,409,430.00
676,785,730.00
12,414,500.00
664,371,230.00
46,994,930.00

4. ทุนสะสมตามข้อบังคับระเบียบและอื่น ๆ
รายการ
ยอดคงเหลือต้นปี
ทุนสาธารณประโยชน์
821,130.68
ทุนการศึกษาอบรม
790,128.29
ทุนรักษาระดับเงินปันผล
1,060,600.00
ทุนปรับปรุงสํานักงาน
2,720,000.00
ทุนสวัสดิการสมาชิก
16,937,169.70
รวม
22,329,028.67

เพิ่มระหว่างปี
600,000.00
166,940.00
20,000.00
50,000.00
5,006,000.00
5,842,940.00

 การจ่ายทุนสาธารณประโยชน์ ประจาปี 2558
สนับสนุนงานวันเด็ก
ทุนการศึกษาบุตร ประจําปี 2558 จํานวน 171 ทุน
งานวันสหกรณ์แห่งชาติ
สมทบกองทุนสวัสดิการสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
ถวายผ้ากฐินร่วมกับสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
ร่วมทําบุญวันตํารวจกับตํารวจภูธรจังหวัดตรัง
ทุนการศึกษาโครงการ 1 ทุน 1 สหกรณ์

ลดลงระหว่างปี
474,280.00
166,096.00
4,346,999.99
4,987,375.99

ยอดคงเหลือ
946,850.68
790,972.29
1,080,600.00
2,770,000.00
17,596,169.71
23,184,592.68

เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน

7,300.00
342,000.00
14,520.00
100,000.00
1,000.00
4,460.00
5,000.00

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

 การจ่ายทุนสวัสดิการสมาชิกเพื่อสงเคราะห์ศพ ประจาปี 2558
จํานวน 70 ราย (ตามรายชื่อในภาคผนวก)
เป็นเงิน

4,337,999.99

บาท

5. การกู้เงินภายนอก
5.1 สัญญาเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาตรัง วงเงิน 11,600,000.00 บาท
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.375 บาทต่อปี โดยมีคณะกรรมการทั้งชุดและผู้จัดการเป็นผู้ค้ําประกัน
5.2 ตั๋วสัญญาใช้เงินธนาคารกรุงไทย จํากัด สาขาตรัง วงเงิน 650,000,000.00 บาท
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.50-4.40 บาทต่อปี โดยมีคณะกรรมการทั้งชุดและผู้จัดการเป็นผู้ค้ําประกัน
5.3 ตั๋วสัญญาใช้เงินธนาคารธนชาต สาขาตรัง วงเงิน 55,000,000.00 บาท
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.50 บาทต่อปี โดยมีคณะกรรมการทั้งชุดและผู้จัดการเป็นผู้ค้ําประกัน
5.4 ตั๋วสัญญาใช้เงินธนาคารออมสิน สาขาตรัง วงเงิน 100,000,000.00 บาท
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.40 บาทต่อปี โดยมีคณะกรรมการทั้งชุดและผู้จัดการเป็นผู้ค้ําประกัน
5.5 กู้เงินระยะยาวธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร วงเงิน 600,000,000.00 บาท
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.00-4.40 บาทต่อปี โดยมีคณะกรรมการทั้งชุดและผู้จัดการเป็นผู้ค้ําประกัน
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6. สรุปผลการดาเนินงานปี 2558 เปรียบเทียบปีก่อน
พ.ศ.
จํานวนสมาชิก(คน)
ทุนเรือนหุ้น
เงินรับฝาก
ให้เงินกู้ระหว่างปี
ลูกหนี้สุทธิ
ทุนดําเนินงาน
ทุนสหกรณ์
รายได้
รายจ่าย
กําไรสุทธิ

2558

2557

2556

2555

1,794
1,760
1,752
1,677
664,371,230.00 617,376,300.00 573,237,640.00 513,721,540.00
406,254,392.59 270,331,339.04 218,135,562.89 183,454,237.94
1,025,984,761.24 1,070,281,084.47 1,796,810,032.59 2,392,057,016.30
2,047,002,001.13 2,014,518,696.84 1,997,636,407.92 1,800,669,013.37
2,067,496,420.26 2,030,769,657.43 2,017,326,128.20 1,814,101,662.23
818,081,381.52 750,340,687.96 698,291,999.20 616,097,321.30
143,912,993.95 140,440,170.72 134,155,478.53 107,146,553.50
72,230,467.25
82,621,718.09
70,397,848.92
53,476,228.22
71,682,526.70
57,818,452.63
63,757,629.61
53,670,325.28

แผนภูมแิ สดงจำนวนสมำชิก ตั้งแต่ ปี 2555-2558
จำนวนสมำชิก (คน)
1,800
1,780
1,760
1,740
1,720
1,700
1,680
1,660
1,640
1,620
1,600
2555

2556

2557

24

2558

พ.ศ.

แผนภูมิแสดงทุนดำเนินงำน ตั้งแต่ ปี 2555 - 2558
ล้ ำนบำท
2,100
2,050
2,000
1,950
1,900
1,850
1,800
1,750
1,700
1,650
2555

พ.ศ.
2556

2557

2558

แผนภูมิแสดงรำยได้ ตั้งแต่ ปี 2555 - 2558
ล้านบาท

160
140
120
100
80
60
40
20
0

พ.ศ.

2555

2556

2557

25

2558

แผนภูมิแสดงรำยจ่ ำยของสหกรณ์ ตั้งแต่ ปี 2555 - 2558
ล้ ำนบำท
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
2555

2556

2557

พ.ศ.

2558

แผนภูมิแสดงกำไรสุ ทธิ ตั้งแต่ ปี 2555 - 2558
ล้ ำนบำท
80
70
60
50
40
30
20
10
0

พ.ศ.
2555

2556
26

2557

2558

7. เงินรับฝาก

พ.ศ.

2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552

จานวนเงิน
รับฝาก
(บาท)
406,254,392.59
270,331,339.04
218,135,562.89
183,454,237.94
95,808,157.80
94,766,277.29
144,635,139.61

เพิ่มขึ้น(ลดลง)

เพิ่มขึ้น

จานวน

จากปีก่อน
(บาท)
135,923,053.55
52,195,776.15
34,681,324.95
87,646,080.14
1,041,880.51
(49,868,862.32)
27,307,579.68

(ลดลง)
%
33.46
19.30
15.89
91.48
1.08
(34.48)
18.88

ผู้ฝาก

เฉลี่ย
เงินฝาก
ต่อผู้ฝาก
1 คน
204,559.11
147,560.77
131,406.96
122,958.60
69,831.01
174,523.53
267,842.85

1,986
1,832
1,660
1,492
1,372
543
540

เฉลี่ย
เงินฝาก
ต่อสมาชิก
1 คน
226,451.73
153,597.35
124,506.59
109,394.29
58,030.38
60,283.89
91,425.50

แผนภูมแิ สดงเงินรับฝำกของสหกรณ์ ตั้งแต่ ปี 2552 - 2558
ล้ำนบำท
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

พ.ศ.
2552

2553

2554

2555
27

2556

2557

2558

8. ทุนเรือนหุ้น
พ.ศ.

ทุนเรือนหุ้น

2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552

664,371,230.00
617,376,300.00
573,237,640.00
513,721,540.00
427,302,250.00
371,416,620.00
323,110,190.00

เพิ่มขึ้นจากปีก่อน
(บาท)
46,994,930.00
44,138,660.00
59,516,100.00
86,419,290.00
55,885,630.00
48,306,430.00
44,356,430.00

เพิ่มขึ้น
(%)
7.08
7.69
11.58
20.22
13.07
13.01
13.73

จานวนสมาชิก เฉลี่ยต่อสมาชิก
1 คน
1,794
370,329.56
1,760
350,781.98
1,752
327,190.43
1,677
306,333.65
1,651
258,814.20
1,572
236,270.11
1,582
204,241.59

แผนภูมิแสดงทุนเรือนหุ้น ตั้งแต่ ปี 2552-2558
ล้านบาท
700
600
500
400
300
200
100
0
2552

พ.ศ.

2553

2554

2555

28

2556

2557

2558

9. เงินให้กู้แก่สมาชิก
พ.ศ.
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552

สัญญา
744
746
670
728
1,095
703
1,221

ฉุกเฉิน
เงินให้กู้(บาท)
31,228,311.24
47,987,484.47
42,804,993.09
53,079,548.57
64,815,428.85
46,836,786.98
22,902,290.00

สัญญา
1,064
965
1,393
1,930
2,279
2,050
2,119

สามัญ
เงินให้กู้(บาท) สัญญา
972,065,000.00 704
1,003,671,700.00 702
1,735,321,039.50 623
2,324,959,867.73 490
1,498,120,335.44
991,673,222.70
720,836,039.45

พิเศษ
เงินให้กู้(บาท)
22,691,450.00
18,621,900.00
18,684,000.00
14,017,600.00

สัญญา
2,512
2,413
2,686
3,148
3,021
2,753
3,340

รวม
เงินให้กู้(บาท)
1,025,984,761.24
1,070,281,084.47
1,796,810,032.59
2,392,057,016.30
1,562,935,764.29
1,038,510,009.68
743,738,329.45

คณะกรรมการดาเนินการชุดที่ 48

แผนภูมิแสดงกำรให้ เงินกู้แก่สมำชิก ตั้งแต่ ปี 2552 - 2558
ล้ ำนบำท
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0

พ.ศ.
2552

2553

2554

2555

2556

2557

2558

มติที่ประชุม............................................................................................................................. ...........
..........................................................................................................................................................................
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ระเบียบวาระที่ 3
พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการดำ�เนินการ
ประจำ�ปี 2559

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการดาเนินการ ประจาปี 2559

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการดำ�เนินการ ประจำ�ปี 2559
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตาม พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 50 ให้สหกรณ์มี
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ประกอบด้วยประธานกรรมการคนหนึ่งและกรรมการอื่นอีกไม่เกิน 14 คน
ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์มีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละ 2 ปี นับแต่วันเลือกตั้ง
กรรมการซึ่งพ้นจากตําแหน่งอาจได้รับการเลือกตั้งอีกได้แต่ต้องไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน
ในกรณีที่มีการเลือกตั้งกรรมการดําเนินการสหกรณ์แทนตําแหน่งที่ว่าง ให้กรรมการที่ได้รับเลือก
ตั้งอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ที่ตนแทน
มติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 48 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559 ขอเสนอการจัดสรร
กรรมการเฉลี่ยให้ทุกหน่วยเหมือนปีก่อนๆ โดยใช้หลักเกณฑ์ตามจํานวนสมาชิกให้ มีประธานกรรมการ 1 คน
สภ. และ สภ.ลูกข่าย สภ. ละ 1 คน หน่วยบํานาญ 1 คน เฉพาะ สภ.เมือง,คลองเต็ง,หนองตรุด 2 คน
ภ.จว. ฝุายอํานวยการ ภ.จว.ตรัง , กลุ่มงานสอบสวน , กก.สส.ภ.จว.ตรัง , พฐ., จนท., ตจว. 2 คน รวมเป็น
15 คน และขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการ ตามตารางรายละเอียด ดังนี้
ตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ ข้อ 72 คณะกรรมการดําเนินการ ให้มีคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์
ประกอบด้วยประธานกรรมการคนหนึ่ง และกรรมการอีก 14 คน ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก
ให้คณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งในระหว่างกันเองขึ้นดํารงตําแหน่งรองประธานกรรมการคนหนึ่ง
หรือหลายคน เลขานุการคนหนึ่ง และ/หรือเหรัญญิกคนหนึ่ง นอกนั้นเป็นกรรมการและปิดประกาศให้ทราบ
โดยทั่วกัน ณ สํานักงานสหกรณ์ฯ

สังกัด

คณะกรรมการดาเนินการที่หมดวาระ มีจานวน 7 คน ตามรายละเอียด
จานวน
จานวน
คณะกรรมการ
ชื่อคณะกรรมการ
หมายเหตุ
สมาชิก
ที่ได้รับจัดสรร

ข้าราชการบํานาญ

295

1. เจ้าหน้าที่
2. ตํารวจภูธรจังหวัดตรัง
3. กก.สส.ภ.จว.ตรัง
4. พิสูจน์หลักฐาน
5. ต่างจังหวัด
รวม

4
43
63
15
134
259

1

ร.ต.ท.วิชิต เพชรสุวรรณ

วาระที่ 2/1

พล.ต.ต.จีรวัฒน์ อุดมสุด

วาระที่ 1/2 หมดวาระ
เลือกใหม่ได้
วาระที่ 2/1

ร.ต.ท.อรุณ หิรญ
ั รัตน์
3
ร.ต.อ.หญิง รุ่งฤดี นิลวงศ์

33

วาระที่ 2/2 หมดวาระ
เลือกใหม่ไม่ได้

สังกัด

จานวน
สมาชิก

1. สภ.เมืองตรัง
2. สภ.หนองตรุด
3. สภ.คลองเต็ง
รวม
สภ.นาโยง

194
30
45
269
63

สภ.ห้วยยอด
สภ.รัษฎา

จานวน
คณะกรรมการ
ที่ได้รับจัดสรร

ชื่อคณะกรรมการ

หมายเหตุ

ร.ต.ท.วิทยา เพชรอาวุธ

วาระที่ 1/1

ร.ต.ต.พิศิษฐ์ แจ้งประจักษ์

วาระที่ 1/1

1

พ.ต.อ.ชัยโรจน์ โพธิปฐม

วาระที่ 1/1

122
49

1
1

ร.ต.ท.นิวัตน์ ทรัพยทักษิณ
พ.ต.ท.ไพโรจน์ ชูทอง

สภ.หาดสําราญ

29

1

ด.ต.สานิต เวชภักดิ์

วาระที่ 1/1
วาระที่ 1/2 หมดวาระ
เลือกใหม่ได้
วาระที่ 1/2 หมดวาระ
เลือกใหม่ได้

1. สภ.วังวิเศษ
2. สภ.เขาวิเศษ
รวม
1. สภ.ย่านตาขาว
2. สภ.ในควน
รวม
1. สภ.กันตัง
2. สภ.โคกยาง
รวม
1. สภ.ปะเหลียน
2. สภ.หนองเอื้อง
รวม
สภ.สิเกา

48
28
76
105
28
133
109
31
140
80
29
109
57

1

พ.ต.ท.ชาติชาย วงษ์ปัญญา

วาระที่ 1/1

1

ด.ต.วุฒิชัย เมืองเหนือ

วาระที่ 2/2 หมดวาระ
เลือกใหม่ไม่ได้

1

ร.ต.ท.ประสิทธิ์ ประกอบกิจ

วาระที่ 1/1

1

ด.ต.สุมาโนช ไกรเทพ

1

ร.ต.ท.นิยม ไทรแก้ว

วาระที่ 2/2 หมดวาระ
เลือกใหม่ไม่ได้
วาระที่ 1/2 หมดวาระ
เลือกใหม่ได้

รวมสมาชิก

2

1,601

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ พล.ต.ต.จีรวัฒน์ อุดมสุด วาระ 1/2 หมดวาระ เลือกประธานกรรมการจากที่
ประชุมใหญ่
มติที่ประชุม............................................................................................................................. ..............
34

หน่วยงานที่ต้องเลือกตั้งกรรมการดาเนินการใหม่แทนกรรมการที่หมดวาระ 6 คน ดังนี้
1. ตํารวจภูธรจังหวัดตรัง,กองกํากับการสืบสวน,พิสูจน์หลักฐาน,เจ้าหน้าที่ 1
คน
3. สถานีตํารวจภูธรรัษฎา
1
คน
4. สถานีตํารวจภูธรย่านตาขาว, สถานีตํารวจภูธรบ้านในควน
1
คน
5. สถานีตํารวจภูธรหาดสําราญ
1
คน
6. สถานีตํารวจภูธรปะเหลียน, สถานีตํารวจภูธรบ้านหนองเอื้อง
1
คน
7. สถานีตํารวจภูธรสิเกา
1
คน
มติที่ประชุม..........................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
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ระเบียบวาระที่ 4
พิจารณาเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ
ประจำ�ปี 2559

ระเบียบวาระที
่ 4 พิจารณาเลื
้ตรวจสอบกิจจการ
ระเบียบวาระที
่ 4 พิจารณาเลื
อกตัอ้งกตัผู้ง้ตผูรวจสอบกิ
การปี 2559
ประจำ�ปี 2559
ตามข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจตรัง จํากัด ข้อ 102. ผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ที่ประชุม
ใหญ่เลือกตั้งสมาชิกหรื อบุคคลภายนอก ผู้มีคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถในด้านธุรกิจ การเงิน การบัญชี
การเศรษฐกิจหรือการสหกรณ์ เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์เป็นการประจําปี จํานวนไม่เกิน 3 คน
หรือหนึ่งนิติบุคคล
ที่ประชุมใหญ่จะเลือกตั้งกรรมการดําเนินการ หรือผู้ซึ่งดํารงตําแหน่งหน้าที่ประจําในสหกรณ์เป็น
ผู้ตรวจสอบกิจการไม่ได้
จํานวนผู้ตรวจสอบกิจการตามวรรคก่อนให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนสหกรณ์กําหนด
ข้ อ 103. การดํ า รงตํ า แหน่ ง ของผู้ ต รวจสอบกิ จ การ ผู้ ต รวจสอบกิ จ การอยู่ ใ นตํ า แหน่ ง ได้ มี
กําหนดเวลาหนึ่งปีทางบัญชีสหกรณ์ ถ้าเมื่อครบกําหนดเวลาแล้วยังไม่มีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่
ก็ให้ผู้ตรวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อน
ประธาน/เลขานุการ/ผู้จัดการ/ผู้ที่ได้รับมอบหมายนําเสนอข้อเสนอบริการของผู้ตรวจสอบกิจการให้ที่
ประชุมพิจารณาเลือกตั้ง ดังนี้
มติที่ประชุม ผู้ได้รับการเลือกตั้งให้ทําหน้าที่ผู้ตรวจสอบกิจการ คือ
1. ...........................................................................................................
2. ...........................................................................................................
3. ...........................................................................................................
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ระเบียบวาระที่ 5
รายงานผลการตรวจสอบกิจการ
ประจำ�ปี 2558

ระเบียบวาระที
่ 5 รายงานผลการตรวจสอบกิ
�ปี 2558
ระเบียบวาระที
่ 5 รายงานผลการตรวจสอบกิจการจการ
ประจประจำ
าปี 2558
รายงานผลการตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตรัง จากัด
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
-----------------------------------------เรียน คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตรัง จากัด
ตามมติที่ ป ระชุม ใหญ่ ส ามั ญ ประจํ า ปี 2557 ของสหกรณ์อ อมทรัพ ย์ ตํ า รวจตรั ง จํ า กั ด
ที่ประชุมได้มีมติให้ พ.ต.ท.บุญชาย พราหมเภทย์ และ ด.ต.หญิง สุภาพร ปลอดทอง เป็นผู้ตรวจสอบ
กิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจตรัง จํากัด สําหรับปีทางบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 นั้น
ข้าพเจ้ากับพวก ได้ดําเนินการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจตรัง จํากัด
ประจําปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 จึงขอสรุปผลการตรวจสอบดังนี้
1. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
- เพื่อตรวจสอบติดตามการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป การเงิน บัญชี
การดําเนินงานด้านสินเชื่อ และด้านอื่น ๆ ของสหกรณ์ว่าปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
กฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายของสหกรณ์
- เพื่อตรวจสอบติดตามผลการบริหารงานของคณะกรรมการดําเนินการ
- เพื่อทราบว่าเอกสารหลักฐานการให้เงินกู้ การค้ําประกัน และการชําระหนี้ถูกต้อง
- เพื่อตรวจสอบการดูแลการรักษาสินทรัพย์ทุกประเภท ว่าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และคุ้มค่า
- เพื่อให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงด้านการบริหารงาน
2. ขอบเขตการตรวจสอบ
- ตรวจสอบการปฏิบัติงานของสหกรณ์จากการตรวจเอกสารสําคัญ สมุด ทะเบียน บัญชี
รายงานใบสําคัญและเอกสารทางการเงิน ระเบียบ ข้อบังคับ และรายงานการประชุม
รวมทั้ง การซักถามผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ฝุายจัดการสหกรณ์ โดยตรวจเอกสารสําคัญ
ต่าง ๆ ประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
- ติดตามการบริหารงานของคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ฝุายจัดการสหกรณ์ จากเอกสาร
ประกอบการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ประจําปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2558
43

3. ผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ
ผลการตรวจสอบกิจการ ดังนี้
1. ด้านการบริหารงานทั่วไป
1.1 การตรวจสอบตลอดปี ที่ผ่านมา พบว่า การปฏิบัติห น้าที่ของคณะกรรมการดําเนิน การ และ
กรรมการฝุายต่างๆ ได้บริหารสหกรณ์ ด้านต่าง ๆ เป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบของสหกรณ์ฯ และมติที่
ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ โดยมีการเข้าร่วมประชุมประจําเดือน เดือนละ 1 ครั้ง มีอนุกรรมการฝุาย
ต่าง ๆ รับผิดชอบงานตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมาย
ทั้งนี้ ไม่พบว่า มีการปฏิบัติที่มีเจตนาฝุาฝืนระเบียบ ข้อบังคับ ให้สหกรณ์ หรือ สมาชิกได้ รับความ
เสียหายอย่างร้ายแรง แต่ประการใด สําหรับกรณีที่เกิดประเด็นขัดหรือแย้งกับข้อบังคับ หรือระเบียบต่าง ๆ ได้
ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมอย่างต่อเนื่อง
1.2 ตามที่ ไ ด้ ข ออนุ มั ติ งบประมาณรายจ่ า ยประจํ า ปี 2558 หมวดค่ า ตอบแทน เพื่ อ จ่ า ยเป็ น
ค่าตอบแทนให้กับที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ จํานวน 1 ท่าน สหกรณ์ ฯ ไม่ได้ดําเนินการจัดหาที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
เพื่อให้ความเห็นแนะนําที่เป็นประโยชน์ในการดําเนินงานกับสหกรณ์
1.3 สหกรณ์ได้มีการพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนการบริหารงานได้อย่างมี
ประสิ ทธิภ าพ โดยได้มีการปรั บปรุ งเว็ บ ไซต์ของสหกรณ์เพื่อเพิ่มช่องทางในการสื่ อสาร ให้ ทันสมัยอยู่
ตลอดเวลาและสมาชิกสามารถตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวได้ ทําให้สมาชิกได้รับความสะดวกมากขึ้น
1.4 การนําหลักธรรมาภิบาล มาใช้ในสหกรณ์ฯ เป็นเรื่องที่ มีความสําคัญมาก เนื่องจากหลักธรรมาภิบาล เป็นหัวใจในการดําเนินธุรกิจที่มีผลต่อทุกฝุายให้ได้รับผลประโยชน์ที่ยุติธรรม มีความโปร่งใส มีคุณธรรม
มีความคุ้ม ค่า มีส่ ว นร่ ว ม มีค วามรั บ ผิ ด ชอบ ตั้ง แต่ค ณะกรรมการ สมาชิ ก เจ้าหน้าที่ รวมถึงสั งคม และ
ประเทศชาติ สหกรณ์ฯ ได้ดําเนินการในเรื่องธรรมาภิบาลเพียงบางเรื่อง เช่นหลักความโปร่งใส สหกรณ์ได้มี
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร แก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
อย่างตรงไปตรงมา
1.5 ในปี 2558 สหกรณ์ฯ ได้ส่งกรรมการ เจ้าหน้าที่ และผู้ตรวจสอบกิจการ เข้าร่วมประชุมสัมมนา
และฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ วิสัยทัศน์ ตลอดจนแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์
กับกรรมการและเจ้าหน้าที่จากสหกรณ์ออมทรัพย์ต่างๆ เพื่อเสริมสร้างวิสัยทัศน์และนําองค์ความรู้จากการ
สัมมนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและการบริหารงานของสหกรณ์ออมทรัพย์
1.6 การจัดระดับมาตรฐาน ประจําปี 2558 จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ประเมินมาตรฐานสหกรณ์
และจัดทําประกาศผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ ผลการประเมิน สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจตรัง จํากัด
อยู่ในระดับ A
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2. ด้านการเงิน
ในปี 2558 สหกรณ์ ฯ ได้ รั บ อนุ มั ติ ว งเงิ น งบประมาณรายจ่ า ยเป็ น จํ า นวนเงิ น รวมทั้ ง สิ้ น
81,746,000.00 บาท สหกรณ์ฯ ได้จ่ายเงินงบประมาณไป 72,230,467.25 บาท
ในระหว่างปี ได้ทําการสุ่มตรวจนับเงินสดเป็นประจํา ทุกเดื อน ปรากฏว่ามีเงินสดคงเหลือตรงตาม
บัญชีทุกครั้ง ยอดเงินฝากธนาคารตามสมุดคู่ฝากและใบแจ้งยอดของธนาคารปรากฏว่ามียอดคงเหลือตามบัญชี
ของสหกรณ์ฯ การรับจ่ายและเก็บรักษาเงินสดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รัดกุม และปลอดภัย ณ วันสิ้นปี
สหกรณ์ฯ มีเงินสดคงเหลือ จํานวน 6,861.44 บาท โดยสหกรณ์ได้มีการควบคุมการใช้จ่ายเงินเป็นไปตาม
ระเบียบว่าด้วยการรับ จ่าย และ เก็บรักษาเงิน และ งบประมาณรายจ่ายที่ ที่ประชุมใหญ่กําหนดไว้ รวมทั้ง
รายจ่ายของสหกรณ์ฯ ได้จ่ายไปเพื่อกิจการสหกรณ์ฯ และสมาชิก และเป็นไปตามที่ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการ
3. ด้านการบัญชี
สหกรณ์ใช้ระบบบัญชีเป็นไปตามแบบที่ทางราชการกําหนด ซึ่งเหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณ
ธุรกิจ
การบันทึกบัญชีของสหกรณ์ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน และมีเอกสารประกอบรายการบัญชีเพียงพอที่จะใช้
เป็นหลักฐานทางบัญชีได้
สหกรณ์ได้ใช้คอมพิวเตอร์ในการดําเนินงานอย่างเป็นระบบ ทํา ให้รายการบัญชี ทะเบียน งบการเงิน
และรายงานต่ า ง ๆ ถู ก ต้ อ ง สมบู ร ณ์ รวดเร็ ว และสามารถนํ า ข้ อ มู ล ไปใช้ ใ นการบริ ห ารงานได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานทางด้านการเงิน การบัญชี ส่วนใหญ่ถูกต้องเรียบร้อย มีข้อบกพร่องบ้าง เล็กน้อย ซึ่งไม่
เป็นสาระสําคัญ ได้แจ้งให้เจ้าหน้ าที่ ผู้ที่รับผิดชอบ และเกี่ยวข้องทราบ เพื่อดําเนินการให้มีการแก้ไขให้
ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว
4. ด้านการลงทุน
สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจตรัง จํากัด ได้มีการลงทุน ดังนี้
1. หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด
จํานวน 623,000.00 บาท
2. หุ้นชุมนุมสหกรณ์จังหวัดตรัง จํากัด
จํานวน 113,930.00 บาท
3. หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจแห่งชาติ จํากัด
จํานวน 637,000.00 บาท
4. หุ้นบริษัท สหประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
จํานวน 200,000.00 บาท
การลงทุนดังกล่าวเป็นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 มาตรา 62 และประกาศคณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ เรื่อง ข้อกําหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์ การคํานวณผลตอบแทน
ถูกต้องครบถ้วน การเก็บหลักฐานอยู่ในตู้นิรภัยของสหกรณ์ ฯ มีความมั่นคง แข็งแรง ปลอดภัย
5. การรับฝากเงิน
การปฏิบัติในการรับฝากเงินรัดกุม ปลอดภัย การคํานวณ ดอกเบี้ย ถูกต้อง เรียบร้อย
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6. ด้านทุนเรือนหุ้น
สหกรณ์ฯ มีการปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินค่าหุ้น ถูกต้องตามระเบียบ โดยแจ้ง ยอดทุนเรือนหุ้น
สะสมในใบเสร็ จ รั บ เงิ น ทุ ก เดื อ น และจ่ า ยเงิ น กองทุ น ต่ า ง ๆ เป็ น ไปตามวั ต ถุ ป ระสงค์ แ ห่ ง ทุ น ระเบี ย บ
ที่เกี่ยวข้องตามมติของคณะกรรมการดําเนินการ โดยมีหลักฐานเอกสารประกอบถูกต้อง ครบถ้วน ตรงกับ
ทะเบียนผู้ถือหุ้นรายตัว
7. ด้านสินเชื่อ
การจ่ายเงินกู้ให้แก่สมาชิกแต่ละรายมีการทํานิติกรรมครบถ้วน เอกสารหลักฐานประกอบสัญญาเงินกู้
ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบเกี่ยวกับการให้เงินกู้ที่กําหนดไว้ และมติคณะกรรมการดําเนินการ
8. รายจ่ายของสหกรณ์
8.1 รายจ่ายต่าง ๆ ของสหกรณ์ได้จ่ายไปเพื่อกิจการของสหกรณ์ เป็นไปตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการ มีเอกสารประกอบรายการครบถ้วนเพียงพอที่จะใช้เป็นหลักฐานทางบัญชีได้
8.2 รายจ่ายต่าง ๆ ของสหกรณ์เป็นไปตามมติของที่ประชุมว่าด้วยรายจ่ายนั้น และส่วนใหญ่อยู่
ภายในวงเงินงบประมาณที่กําหนดไว้
9. ทุนสารองและทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบ และอื่น ๆ
การใช้จ่ ายเงิน ทุนสะสมต่างๆ ในระหว่างปี เป็น ไปตามวั ตถุป ระสงค์ และ ระเบียบที่ ส หกรณ์ ฯ
กําหนด
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
โดยทั่วไปแล้ว จากการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา คณะกรรมการดําเนินการและฝุายจัดการได้
ปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนมติที่ ประชุม สําหรับข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่
ได้มีข้อเสนอแนะให้ทราบ และได้ดําเนินการแก้ไขในระหว่างตรวจสอบแล้ว
ในปีที่ผ่านมาคณะผู้ตรวจสอบกิจการ ได้ทําหน้าที่แทนสมาชิกทุกท่าน ด้วยความโปร่งใส และเต็ม
ความสามารถ โดยได้รับความร่ว มมือและการอํานวยความสะดวกจากประธานกรรมการ คณะกรรมการ
ดําเนินการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ทุกท่านเป็นอย่างดี จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
พ.ต.ท.

บุญชาย พราหมเภทย์ ประธานผู้ตรวจสอบกิจการ
( บุญชาย พราหมเภทย์ )

ด.ต.หญิง สุภาพร ปลอดทอง ผู้ตรวจสอบกิจการ
( สุภาพร ปลอดทอง )
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ระเบียบวาระที่ 6
พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน
งบกำ�ไรขาดทุน งบกระแสเงินสด
ประจำ�ปี 2558
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หนังสือรับรองของสหกรณ์
วันที่ 15 มกราคม 2559
เรียน ผู้สอบบัญชี
หนังสือรับรองฉบับนี้ให้ไว้เพื่อประโยชน์ของท่านในการตรวจสอบงบการเงินของ สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจตรัง จํากั ด
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เพื่อแสดงความเห็นว่างบการเงินดังกล่า วแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด สําหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจตรัง จํากัด โดยถูกต้องตามที่ควรใน
สาระสําคัญตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กําหนดหรือไม่
ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบ ในการจัดให้มีการจัดการที่มีประสิทธิผล เพื่อให้การดําเนินการของสหกรณ์เป็นไปตามกฎหมาย
สหกรณ์ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
ข้าพเจ้าขอรับรองรายละเอียดเกี่ยวกับงบการเงินที่ท่านตรวจสอบตามที่ข้าพเจ้าทราบ และคิดว่าควรจะเป็นเช่นรายการ
ดังต่อไปนี้
1. งบการเงินไม่มีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญ ซึ่งรวมถึงการละเว้นการแสดงรายการและข้อมูล
ต่างๆ
2. ข้าพเจ้าได้จัดเอกสารหลักฐานและข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ท่านตรวจสอบครบถ้วนแล้ว คือ
2.1 บันทึกทางการบัญชี เอกสารหลักฐานประกอบรายการบัญชี และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการและรายงานการประชุมใหญ่
3. ไม่มีรายการผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับการกระทําของคณะกรรมการดําเนินการหรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ผู้ซึ่งมีหน้าที่
สําคัญเกี่ยวกับระบบบัญชี และระบบการควบคุมภายใน หรือรายการผิดปกติที่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคัญต่องบการเงิน
4. สหกรณ์ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาทั้งหมด ซึ่งหากไม่ปฏิบัติตามอาจมีผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญต่อ
งบการเงิน นอกจากนี้ สหกรณ์ได้ปฏิบัติตามระเบียบและข้อกําหนดของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กํากับดูแล ซึ่งหากไม่
ปฏิบัติตามอาจมีผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญต่องบการเงิน
5. สหกรณ์ไม่ได้รับหนังสือแจ้งจากหน่วยงานราชการอันมีผลต่องบการเงิน เพราะมิได้ปฏิบัตติ ามกฎหมายหรือข้อบังคับ
ซึ่งรวมถึงการถูกเรียกชดเชย หรือถูกประเมินภาษีอากร หรือมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า ซึ่งควรจะได้นํามาพิจารณาเปิดเผยใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน หรือใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการตั้งสํารองค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
6. รายการหรือข้อมูลดังต่อไปนี้มีการบันทึกหรือเปิดเผยไว้อย่างเพียงพอและเหมาะสมในงบการเงิน
6.1 รายการธุรกิจที่มีกับสาขาของสหกรณ์หรือบุคคลอื่น
6.2 ข้อตกลงกับสถาบันการเงินเกี่ยวกับภาระผูกพันเงินฝาก หรือข้อจํากัดการใช้เงินกู้
6.3 สินทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกัน
7. สหกรณ์มีกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์ทั้งหมดอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และไม่มีภาระผูกพัน หรือข้อผูกมัดใด ๆ ใน
สินทรัพย์ของสหกรณ์ เว้นแต่ที่ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
8. สหกรณ์ได้บันทึก หรือเปิดเผยรายการหนี้สินทั้งหมดของสหกรณ์ ทั้งที่เกิดขึ้นแล้ว และอาจเกิดขึ้นในภายหน้าไว้
อย่างเหมาะสม รวมทั้งได้มีการเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เกี่ ยวกั บหลัก ประกันทั้งหมดที่สหกรณ์ให้แก่ บุคคลที่สาม
นอกจากนี้สหกรณ์ไม่มีคดีฟูองร้องอื่นและไม่มีคดีที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
9. นอกจากเรื่องที่อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว ไม่มีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้น หรือไม่ปรากฏข้อเท็จจริงใดที่
มีผลกระทบต่องบการเงินอย่างมีสาระสําคัญ ซึ่งต้องนํามาปรับปรุงงบการเงินหรือเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินอีก
ขอแสดงความนับถือ
พันตํารวจเอก ชัยโรจน์ โพธิปฐม
(ชัยโรจน์ โพธิปฐม)
รองประธานกรรมการ

อมรา ท่าจีน
(นางสาวอมรา ท่าจีน)
ผู้จัดการ
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ระเบียบวาระที่ 7
พิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณ
รายจ่าย ประจำ�ปี 2559
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ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2559
ตามความในข้อบังคับ ข้อ 79(5) คณะกรรมการดําเนินการมีหน้าที่เสนอแผนงานและงบประมาณ
รายจ่ ายประจํ าปี ให้ ที่ป ระชุมใหญ่ส ามัญประจําปี อนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
สหกรณ์ ตามข้อบังคับข้อ 71 (7) ดังต่อไปนี้

รายการ
1. รับสมาชิกเพิ่ม
2. ถือหุ้นเพิ่ม
3. รับฝากเงินจากสมาชิกเพิ่ม
4. รับฝากเงินจากสหกรณ์อื่นเพิ่ม
5. จ่ายเงินกู้ระหว่างปี
6. รับชําระหนี้เงินกู้ระหว่างปี

แผนการดาเนินงานประจาปี 2559
แผนงานปี 2558 ผลงานปี 2558 แผนงานปี 2559
75
83
85
60,000,000.00
59,409,430.00
60,000,000.00
60,000,000.00 143,916,113.76
60,000,000.00
123,068,828.66
1,200,000,000.00 1,025,984,761.24 1,050,000,000.00
1,100,000,000.00 992,818,273.53 1,000,000,000.00
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ประมาณการรายรับ-รายจ่าย

71

ประมาณการรายรับ
ดอกเบี�ยรับจากการให้เงินกูแ้ ก่สมาชิก
ดอกเบี�ยรับเงินฝากธนาคาร/สหกรณ์อื�น
ผลตอบแทนจากการลงทุน
รายได้จากค่าธรรมเนียมแรกเข้า
กําไรจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์
หนี� สูญรับคืน
เงินบริ จาค
รายได้อื�น ๆ ที�ไม่เข้าหมวดรายการใด ๆ
รวมประมาณการรายรับ
ประมาณการรายจ่ าย
ดอกเบี�ยจ่ายเงินกูย้ มื และเงินรับฝาก
ค่าบําเหน็จเจ้าหน้าที�
ปรับปรุ งอาคารรอตัดบัญชี
สิ ทธิ ประโยชน์การใช้อาคารรอตัดบัญชี
ค่าเสื� อมราคา - ครุ ภณั ฑ์
ค่าเสื� อมราคา - อาคาร
ค่าเสื� อมราคา -รถยนต์ตู้
ค่าเสื� อมราคา - รถจักรยานยนต์
ค่าใช้จ่ายดําเนิ นงาน
รวมประมาณการรายจ่ าย
ประมาณการกําไร (ขาดทุน)
14,582,000.00
81,746,000.00
59,502,000.00

66,000,000.00
380,000.00
13,000.00
45,000.00
150,000.00
275,800.00
300,200.00

100,000.00
141,248,000.00

141,000,000.00
100,000.00
40,000.00
8,000.00

งบประมาณ

190,535.65
146,000.00

37,788.15
60,864.74
11,875.00
300,007.50
2,841.92
12,258,061.45
72,230,467.25
71,682,526.70

300,007.50
11,275.00
12,826,000.00
75,898,818.15
67,385,181.85

62,000,000.00
425,000.00

105,000.00
143,284,000.00

143,000,000.00
120,000.00
50,000.00
9,000.00

ขอตั�ง

งบประมาณปี 2559

59,200,588.49
358,440.00

141,030,539.63
92,017.19
50,051.00
9,000.00
2,304,183.29
317,001.48
6,000.00
104,201.36
143,912,993.95

ผลการดําเนินงาน

ประมาณการรายรับ - รายจ่ าย กําไรประจําปี 2559 ( 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2559)
ปี 2558
รายการ

72

1. หมวดเงินเดือนและค่ าจ้ าง
1.1 จ่ายเป็ นเงินเดือนเจ้าหน้าที� 5 อัตรา ประมาณ เดือนละ 163,700 บาท สํารองปรับเงินเดือน 10%
1.2 ค่าครองชีพ
1.3 จ่ายเป็ นค่าทําความสะอาด
1.4 ค่าดูแลสวนหย่อมด้านหน้า ด้านหลัง สํานักงาน และ ตัดแต่งต้นไม้
รวมหมวดเงินเดือนและค่ าจ้ าง
2. หมวดค่ าตอบแทน
2.1 จ่ายเป็ น ค่าปฏิบตั ิงานประธานกรรมการ จํานวน 6,000 บาท/เดื อน
2.2 จ่ายเป็ น ค่าปฏิบตั ิงานรองประธานกรรมการ 2 ท่าน @ 4,000 บาท/เดื อน
2.3 จ่ายเป็ น ค่าปฏิบตั ิงานเลขานุการ จํานวน 4,000 บาท/เดือน
2.4 จ่ายเป็ น ค่าปฏิบตั ิงานเหรัญญิก จํานวน 4,000 บาท/เดื อน
2.5 จ่ายเป็ น ค่าปฏิบตั ิงานผูต้ รวจสอบกิจการ 3 ท่าน @ 9,000 บาท/เดือน
2.6 จ่ายเป็ น ค่าปฏิบตั ิงานที�ปรึ กษากิตติมศักดิ� 1 ท่าน @ 3,000 บาท/เดือน
2.7 จ่ายเป็ น ค่าปฏิบตั ิงานกรรมการ 10 คน @ 2,000 บาท/เดือน
2.8 จ่ายเป็ น เบี�ยประชุมคณะกรรมการดําเนิ นการ 15 คน @ 1,000 บาท/ครั�ง
2.9 จ่ายเป็ น เบี�ยประชุมคณะกรรมการเงินกู้ 5 คน @ 500 บาท/ครั�ง
2.10 จ่ายเป็ น เบี�ยประชุมกรรมการอํานวยการ/ศึกษา คณะละ 5 คน @500 บาท/ครั�ง จํานวน 12 ครั�ง
2.11 จ่ายเป็ น เบี�ยประชุมอนุกรรมการชุดต่าง ๆ @ 500 บาท/ครั�ง จํานวน 12 ครั�ง
2.12 จ่ายเป็ น เบี�ยประชุมผูเ้ ข้าร่ วมประชุม ตัวแทน ผูต้ รวจสอบกิจการ ที�ปรึ กษา
สมาชิกผูเ้ ข้าร่ วมประชุมครั�งละ 5 คน
2.13 จ่ายเป็ น ค่าจ้างผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต ตามที�กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กาํ หนด
2.14 จ่ายเป็ น ค่ารับรองแขกและค่ากาแฟรับรองสมาชิ กซึ่ งมาช่วยเหลือและเยีย่ มเยือนสหกรณ์
2.15 จ่ายเป็ น ค่าล่วงเวลาเจ้าหน้าที่สาหรับการทางานนอกเวลาปกติ

รายการ

ปี 2558

ปี 2558

50,000.00
40,000.00
10,000.00

72,000.00
96,000.00
48,000.00
48,000.00
108,000.00
36,000.00
240,000.00
300,000.00
90,000.00
50,000.00
30,000.00
20,000.00

1,840,000.00
40,000.00
12,000.00
1,892,000.00

อนุมตั ิ

งบประมาณรายจ่ ายประจําปี 2559 (1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2559)

-

50,000.00
39,149.50

220,000.00
184,000.00
43,500.00
27,500.00
23,500.00
6,000.00

72,000.00
96,000.00
48,000.00
48,000.00
72,000.00

1,773,130.00

44,000.00

1,729,130.00

จ่ ายจริง

งบประมาณปี 2559

50,000.00
60,000.00
20,000.00

72,000.00
96,000.00
48,000.00
48,000.00
108,000.00
36,000.00
240,000.00
200,000.00
70,000.00
50,000.00
40,000.00
40,000.00

2,100,000.00
9,000.00
72,000.00
30,000.00
2,211,000.00

งบประมาณปี 2559
ขอตั�ง
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2.16 จ่ายเป็ น ค่าสวัสดิ การเครื� องแบบเจ้าหน้าที� จํานวน 5 คน @ 5,000 บาท
2.17 จ่ายเป็ น ค่าปฏิบตั ิงานเจ้าหน้าที�การเงิน
2.18 จ่ายเป็ น ค่าปฏิบตั ิงานเจ้าหน้าที�ตาํ รวจที�มาอยูป่ ระจําการสหกรณ์ วันละ 1 คน @ 300 บาท
2.19 จ่ายเป็ น ค่าอาหารกลางวันนักศึกษาฝึ กงานตามระเบียบสหกรณ์ วันละไม่เกิน 50 บาท/คน
2.20 จ่ายเป็ น ค่าตอบแทนพนักงานขับรถ
รวมหมวดค่ าตอบแทน
3. หมวดวัสดุ
3.1 จ่ายเป็ น ค่าแบบพิมพ์ เช่น สัญญาต่าง ๆ กระดาษ เครื� องเขียน ผ้าหมึกพิมพ์ ฯลฯ
3.2 จ่ายเป็ น วัสดุสาํ นักงาน
รวมหมวดวัสดุ
4. ค่ าสาธารณูปโภค
4.1 จ่ายเป็ น ค่านํ�าประปาที�ใช้ในสหกรณ์
4.2 จ่ายเป็ น ค่าไฟฟ้ า ที�ใช้ในสหกรณ์
4.3 จ่ายเป็ น ค่าโทรศัพท์ที�ใช้ในสหกรณ์
4.4 จ่ายเป็ น ค่าธรรมเนี ยมไปรษณี ยส์ าํ หรับติดต่อสมาชิ กและหน่วยงานที�เกี�ยวข้องกับงานของสหกรณ์
4.5 จ่ายเป็ น ค่าซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค
รวมหมวดค่ าสาธารณูปโภค
5. หมวดค่ าใช้ สอย
5.1 จ่ายเป็ น ค่าพาหนะผูแ้ ทนเข้าร่ วมประชุมใหญ่ @ 500 บาท/คน และผูส้ งั เกตการณ์ @ 500 บาท/คน
และค่าใช้จ่ายอื�น ๆ ในวันประชุมใหญ่
5.2 จ่ายเป็ น ค่าธรรมเนี ยมในการโอนเงินและค่าธรรมเนี ยมอื�นๆ
5.3 จ่ายเป็ น ค่าสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลเจ้าหน้าที่สหกรณ์ตามระเบียบฯ
5.4 จ่ายเป็ น ค่าเล่าเรี ยนบุตรเจ้าหน้าที่ตามระเบียบสหกรณ์ฯ
5.5 จ่ายเป็ น ค่าซ่อมบารุ งครุ ภณ
ั ฑ์ของสหกรณ์ให้คงสภาพใช้งานได้
5.6 จ่ายเป็ น เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม

รายการ

2.14 จ่ายเป็ น ค่ารับรองแขกและค่ากาแฟรับรองสมาชิ กซึ� งมาช่วยเหลือและเยีย� มเยือนสหกรณ์
2.15 จ่ายเป็ น ค่าล่วงเวลาเจ้าหน้าที�สาํ หรับการทํางานนอกเวลาปกติ

102,543.73
789,884.00
19,336.01
9,825.00
11,000.00
37,723.82
36,288.00

6,000.00
60,000.00
35,000.00
30,000.00
15,000.00
146,000.00
1,200,000.00
30,000.00
50,000.00
40,000.00
50,000.00
40,000.00

-

160,494.23
14,370.25
174,864.48

200,000.00
30,000.00
230,000.00

4,745.46
47,106.23
34,572.04
16,120.00

จ่ ายจริง
20,000.00
87,580.00
66,600.00
7,400.00
1,111,229.50

-

39,149.50

อนุมตั ิ
20,000.00
150,000.00
76,000.00
20,000.00
30,000.00
1,534,000.00

ปี 2558

40,000.00
10,000.00

30,000.00
50,000.00
40,000.00
50,000.00
50,000.00

1,200,000.00

7,000.00
75,000.00
40,000.00
30,000.00
20,000.00
172,000.00

200,000.00
30,000.00
230,000.00

งบประมาณปี 2559
ขอตั�ง
25,000.00
150,000.00
75,000.00
20,000.00
30,000.00
1,478,000.00

60,000.00
20,000.00
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5.7 จ่ายเป็ น ค่าซ่อมแซมอาคารสํานักงานเดิมในกรณีชาํ รุ ด
5.8 จ่ายเป็ น ค่าจัดทําวารสารประชาสัมพันธ์
5.9 จ่ายเป็ น ค่านํ�ามันเชื�อเพลิงรถกรรมการหรื อเจ้าหน้าที�ไปติดต่องานสหกรณ์เยีย� มสมาชิ ก/รถยนต์ตู้
5.10 จ่ายเป็ น ค่าดูแลสัญญาระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์กบั สอ.มอ.
5.11 จ่ายเป็ น ค่าพัฒนาระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (กรณี มีการพัฒนาระบบ ATM Online)
5.12 จ่ายเป็ น ค่าใช้จ่ายทัว� ไป กรณีที�ไม่เข้ากับหมวดรายจ่ายอื�นฯ
5.13 จ่ายเป็ น ประกัน ภาษี พรบ. รถยนต์ตู้ และ รถจักรยานยนต์
5.14 จ่ายเป็ น ค่าใช้จ่ายดําเนินคดี ค่าทนาย
รวมหมวดค่ าใช้ สอย
6. ค่ าใช้ จ่ายดําเนินงานตามโครงการต่ างๆ
6.1 โครงการส่งเสริ มการออม
6.2 โครงการส่งเสริ มสมาชิกและโครงการสหกรณ์พบสมาชิกเกษียณอายุ ปี 2559
6.3 โครงการให้ความรู ้สมาชิกเข้าใหม่
6.4 โครงการอบรมฝ่ ายบริ หาร ฝ่ ายจัดการ และฝ่ ายตรวจสอบกิจการ
6.5 โครงการศึกษาดูงานเพือ� พัฒนาสหกรณ์
6.6 โครงการจัดทําเว็ปไซด์สหกรณ์
6.7 โครงการให้สวัสดิ การแก่สมาชิก
6.7.1 ทุนสวัสดิการ
6.7.2 กองทุนเสริ มความมัน� คง
6.8 โครงการจัดสัมมนาวิชาการชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภาคใต้
รวมหมวดค่ าใช้ จ่ายดาเนินงานตามแผน
รวมทั้งสิ้น

รายการ

5.5 จ่ายเป็ น ค่าซ่อมบํารุ งครุ ภณ
ั ฑ์ของสหกรณ์ให้คงสภาพใช้งานได้
5.6 จ่ายเป็ น เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม

4,000,000.00
4,000,000.00
150,000.00
8,672,000.00
14,582,000.00

50,000.00
190,000.00
50,000.00
50,000.00
160,000.00
22,000.00

อนุมตั ิ
100,000.00
50,000.00
30,000.00
18,000.00
20,000.00
130,000.00
50,000.00
300,000.00
2,108,000.00

ปี 2558

50,000.00
40,000.00

2,000,000.00
4,000,000.00

6,512,000.00
12,831,000.00

8,062,520.00
12,258,061.45

22,000.00

50,000.00
190,000.00
50,000.00
50,000.00
150,000.00
22,000.00

งบประมาณปี 2559
ขอตั�ง
100,000.00
50,000.00
30,000.00
18,000.00
250,000.00
130,000.00
30,000.00
200,000.00
2,228,000.00

50,000.00
50,000.00

4,000,000.00
4,000,000.00

-

24,600.00
15,920.00

9,280.50
18,000.00
9,200.00
70,722.00
21,314.41
1,200.00
1,033,773.74

จ่ ายจริง
-

37,723.82
36,288.00
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60,000.00
40,000.00
30,000.00
100,000.00
50,000.00
30,000.00
310,000.00
14,892,000.00

อนุมตั ิ

ปี 2558

หมายเหตุ 1. เพือ� ให้การดําเนิ นงานคล่องตัว ขออนุมตั ิให้มีการถัวจ่ายงบประมาณในหมวดรายจ่ายได้ทุกหมวด โดยยกเว้นหมวดครุ ภณ
ั ฑ์
2. ขึ�นปี บัญชี ใหม่ ขออนุมตั ิค่าใช้จ่าย 20% ของงบประมาณเดิ ม เพือ� ให้งานประจําดําเนิ นการได้อย่างต่อเนื�อง

7. หมวดครุ ภณ
ั ฑ์
7.1 รถจักรยานยนต์
7.2 เครื� องพิมพ์สมุดเงินฝาก (กรณี เครื� องเสี ยหายไม่สามารถซ่อมแซมได้)
7.3 เครื� องนับธนบัตร
7.4 โรงเก็บรถยนต์ตูแ้ ละรถสมาชิ กมาติดต่อ
7.5 โต๊ะ เก้าอี� สํานักงาน , ตูเ้ ก็บเอกสาร อื�นๆ ตามความจําเป็ น
7.6 เครื� องพิมพ์ใบเสร็ จ แคร่ ยาว (กรณี เครื� องเสี ยหายไม่สามารถซ่อมแซมได้)
รวมครุ ภณ
ั ฑ์
รวมค่ าใช้ จ่ายทั�งสิ�น

รายการ

25,000.00
20,250.00
101,850.00
12,359,911.45

11,500.00

45,100.00

จ่ ายจริง

12,831,000.00

งบประมาณปี 2559
ขอตั�ง

ระเบียบวาระที่ 8
พิจารณากำ�หนดวงเงินกู้ยืม หรือ
คำ�้ ประกัน ประจำ�ปี 2559

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณากาหนดวงเงินกู้ยืม หรือ ค้าประกัน ประจาปี 2559
ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจตรัง จํากัด ข้อ 17 กําหนดว่าที่ประชุมใหญ่อาจกําหนดวงเงิน
กู้ยืมหรือการค้ําประกันสําหรับปีหนึ่ง ๆ ไว้ตามที่จําเป็นและสมควรแก่การดําเนินงาน วงเงินซึ่งกําหนดดังว่านี้
ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
ในปี งบประมาณ 2559 นี้ ขอนํ าเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ ขอกําหนดวงเงินกู้ยื มหรือการค้ําประกั น
เท่ากับปี 2558 เป็นเงิน 2,000,000,000.00 บาท (สองพันล้านบาทถ้วน)
จึงเรียนที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติ
มติที่ประชุม............................................................................................................................. ..........
........................................................................................................................................................................
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ระเบียบวาระที่ 9
พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำ�ไรสุทธิ
ประจำ�ปี 2558

ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาไรสุทธิ ประจาปี 2558
คณะกรรมการดํ า เนิ น การ ชุ ด ที่ 48 ขอเสนอแนะการจั ด สรรกํ า ไรสุ ท ธิ ป ระจํ า ปี 2558 ตาม
พ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 60 และข้อบังคับข้อ 27 ดังนี้
รายการจัดสรร
1. เป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่า 10% ของกําไรสุทธิ
เป็นทุนสํารองจากกําไรการจําหน่ายสินทรัพย์
2. ค่าบํารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยไม่เกินร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิ
แต่ไม่เกิน อัตราที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกําหนด
3. เงินปันผลตามหุ้นแก่สมาชิกในอัตราร้อยละ 6.10 ต่อปี แห่งค่าหุ้นที่ชําระ
แล้วของสมาชิกแต่ต้องไม่เกินอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง โดยคิดให้ตาม
ส่วนแห่งระยะเวลา
4. เงินปันผลตามหุ้นแก่สมาชิกสมทบในอัตราร้อยละ 5.85 ต่อปี
แห่งค่าหุ้นที่ชําระแล้วของสมาชิกแต่ต้องไม่เกินอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง
โดยคิดให้ตามส่วนแห่งระยะเวลา
5. เงินเฉลี่ยคืนแก่สมาชิกในอัตราร้อยละ 11.00 ของจํานวนรวมแห่งดอกเบีย้
เงินกู้ซึ่งสมาชิกส่งต่อสหกรณ์ระหว่างปี 2558
6. โบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ไม่เกินร้อยละ 10 ของกําไรสุทธิ
7. ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 2 แห่งทุนเรือนหุ้น
8. ทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ไม่เกินร้อยละ 10 ของ กําไรสุทธิ
9. ทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกินร้อยละ 10 ของกําไรสุทธิ
- สมทบกองทุนสวัสดิการ ตร. (0.30% ของ กําไรสุทธิ)
20,000.00
- ทุนสาธารณประโยชน์สหกรณ์ตํารวจตรัง จํากัด
680,000.00
10. ทุนสวัสดิการเพื่อการสงเคราะห์แก่สมาชิกและครอบครัว
11. ทุนสร้างหรือปรับปรุงสํานักงานเสริมความมั่นคงให้สหกรณ์
12. เงินบริจาคเสริมสร้างความมั่นคง
รวม
** อัตราดอกเบี้ยแท้จริง ปี 2558 เงินกู้สามัญบุคคลค้ําประกัน 6.23
เงินกู้สามัญโครงการพิเศษ 6.00
เงินกู้พิเศษหลักทรัพย์ค้ําประกัน 5.78

ปี 2558
(จานวนเงิน)
7,181,910.16
2,304,183.29
10,000.00

ปี 2557
(จานวนเงิน)
6,026,125.18

10.02
3.21
0.01

10.42

10,000.00

0.01

38,137,526.13

53.20

35,038,924.50

60.60

431,593.00

0.60

333,116.00

0.58

15,297,314.12

21.34

12,790,286.65

22.12

990,000.00
30,000.00
150,000.00
700,000.00

1.38
0.04
0.21
0.98

800,000.00
20,000.00
150,000.00
600,000.00

1.38
0.04
0.26
1.04

(%)

3,000,000.00
4.19
1,000,000.00 1.73
50,000.00
0.07
50,000.00 0.09
3,400,000.00
4.75
1,000,000.00 1.73
71,682,526.70 100.00
57,818,452.33 100.00
ปี 2557 อัตราดอกเบีย้ แท้จริงของเงินกู้ทุกประเภท 6.30

หากจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี 2558 ตามที่เสนอจะมีผล ดังนี้
รายการ
ปี 2558
ร้อยละ
1. เป็นของสมาชิกตามข้อ 3,4,5
2. เป็นผลประโยชน์แก่สมาชิก ตามข้อ 1,7,8,9,10,11,12
3. เป็นของกรรมการและเจ้าหน้าที่ ตามข้อ 6
4. เป็นของสันนิบาตสหกรณ์ ตามข้อ 2
รวม

(%)

53,866,433.25
16,816,093.45
990,000.00
10,000.00
71,682,526.70

75.14
23.47
1.38
0.01
100.00

ปี 2557

ร้อยละ

48,162,327.15
8,846,125.18
800,000.00
10,000.00
57,818,452.33

83.30
15.31
1.38
0.01
100.00

มติที่ประชุม............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
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ระเบียบวาระที่ 10
พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
และกำ�หนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีสหกรณ์
ประจำ�ปี 2559

ระเบียบวาระที่ 10 พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและกาหนดค่าธรรมเนียม
การสอบบัญชีสหกรณ์ ประจาปี 2559

คณะกรรมการดํ า เนิ น การได้ส รรหาผู้ ส อบบั ญชี ไ ว้ 10 ราย มี ผู้ เสนอการสอบบั ญชี เพี ย ง 2 ราย
จึงเสนอข้อมูลของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณา
ดังนี้
1. สานักงานตรวจสอบบัญชี อาจารย์พรศรี ละงู
63 ถนนพัฒนา ตําบลคูหาสวรรค์ อําเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000
โทร. 0-7462-1368 โทรสาร. 0-7461-1462 มือถือ 08-4921-8207 E-mail pornsri9@gmail.com
ข้อเสนอการเข้าสอบบัญชี กําหนดช่วงเวลาตรวจสอบปีละ 5 ครั้ง ครั้งละประมาณ 1-2 วันทํา
การ พร้อมผู้ช่วยสอบบัญชี 3-9 คน
ค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชี 50,000.00 บาท
2. บริษัท สานักงานบัญชี สุรินทร์ และ เพื่อน จากัด
204 ถนนนางงาม ตําบลบ่อยาง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
โทร. 0-7431-1961 , 08-3170-8373 , 08-5628-1313 โทรสาร. 0-7443-7802
ข้อเสนอการเข้าสอบบัญชี กําหนดช่วงเวลาตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 3 ครั้ง ครั้งละไม่น้อยกว่า
2-3 วันทําการ พร้อมเจ้าหน้าที่ตรวจสอบไม่น้อยกว่า 2-4 คน
ค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชี 60,000.00 บาท
มติที่ประชุม..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
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ระเบียบวาระที่ 11
เรื่องอื่นๆ

ระเบียบวาระที่ 11 เรื่องอื่น ๆ
เรื่องที่ 1 ...............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
เรื่องที่ 2 ................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................ ................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
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.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
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.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
มติที่ประชุม.................................................................................................................... .......................
.............................................................................................................................................................................
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91

ระเบียบวาระที่ 12
รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ
ประจำ�ปี 2558

ระเบียบวาระที่ 12 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2558
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
..................................................................................................................................
ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของสหกรณ์ประจําปี 2558
...................................................................................................................................
ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการประจําปี 2559
...................................................................................................................................
ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการประจําปี 2559
...................................................................................................................................
ระเบียบวาระที่ 5 รับทราบรายงานผลการตรวจสอบกิจการประจําปี 2558
..................................................................................................................................
ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุน งบกระแสเงินสด ประจําปี 2558
..................................................................................................................................
ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2559
..................................................................................................................................
ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณากําหนดวงเงินกู้ยืม หรือค้ําประกันประจําปี 2559
..................................................................................................................................
ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี 2558
..................................................................................................................................
ระเบียบวาระที่ 10 พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและกําหนดค่าธรรมเนียม
การสอบบัญชีสหกรณ์ ประจําปี 2559
..................................................................................................................................
ระเบียบวาระที่ 11 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
..................................................................................................................................
มติที่ประชุมใหญ่.............................................................................................................................. ...
..........................................................................................................................................................................
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ภาคผนวก

คาสั่งสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตรัง จากัด
ที่ 4/2559
เรื่อง แต่งตั้งผู้แทนสมาชิกเพื่อเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2558
********************************
ตามที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจตรัง จํากัด ได้มีประกาศเรื่อง การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกเพื่อเข้าร่วม
ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2558 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 แจ้งให้สมาชิกสังกัดต่างๆ สมัครเข้ารับ
การเลือกตั้งเป็นผู้แทนสมาชิกในสังกัดของตนเอง เพื่อเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2558 นั้น
บัดนี้ การดําเนินการตามประกาศดังกล่าวข้างต้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจตรัง
จํากัด จึงขอแต่งตั้งผู้แทนสมาชิกเพื่อเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2558 ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
1. สังกัดเจ้าหน้าที่
1. นางสาวอมรา ท่าจีน
2. สังกัดข้าราชการบานาญ
1. ร.ต.ท.วิชิต เพชรสุวรรณ
2. ร.ต.ต.บัณฑิตย์ ชัยฤทธิ์
3. ด.ต.ยงยุทธ เล่าส้ม
4. ด.ต.ประกอบ โตสุจริตธรรม
5. ด.ต.ประกอบ วงศ์วิวัฒน์
6. ด.ต.สุรศักดิ์ ตันตยกุล
7. ด.ต.สมหมาย ปานยัง
8. ร.ต.ต.นิวัฒน์ แก้วสามเขียว
9. ร.ต.ท.ชูชาติ กลิ่นสัมผัส
10. ร.ต.ต.มนัส โจงจาบ
11. ด.ต.ปรารภ ช่วยสงค์
12. ด.ต.เวียง นกรักษ์
13. ร.ต.ต.เชื้อ ชัยทอง
14. ร.ต.ท.เคล้า รัตโน
15. ด.ต.โสรัจ ศรีทองกุล
16. ด.ต.สมพร มาเพิ่ม
17. ร.ต.ต.เคียง ดิสสระ
18. ร.ต.ต.สมบูรณ์ ทับเที่ยง
19. ร.ต.ต.ดํารง อินทองมาก
20. ด.ต.ณรงค์ ธรรมหิเวศน์
21. ด.ต.ฟอง สวัสดิรักษา
22. ร.ต.ต.สุบิน รัตนพันธ์
23. ร.ต.ต.ประถม บัวทอง
24. ร.ต.ต.ชวน พลเดช
25. ร.ต.ต.สวัสดิ์ สุขการ
26. ด.ต.สิทธิพล กันตังกุล
27. ด.ต.สุทัศน์ จริงจิตร
28. ด.ต.เทิดศักดิ์ พลประสิทธิ์
29. ร.ต.ต.จเร ทองงาม
30. ร.ต.อ.แคล้ว ทองฤทธิ์
31. พ.ต.อ.จรัส ศิริพันธ์
32. ด.ต.บัญชา เมืองพูล
33. ร.ต.อ.มณเฑียร แก่นอิน
34. ด.ต.อรุณ จรูญศักดิ์
35. ร.ต.ต.โกมล พรหมทอง
36. พ.ต.ท.สุรเดช จันทร์ทอง
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37. ด.ต.บุญภูมิ ชูใจ
39. ด.ต.ชม คงสุข
41. ร.ต.ต.จเร ซุ่นสั้น
43. พ.ต.ท.อ่อนจันทร์ ปะพะลา
45. พ.ต.ท.ประเวียง ชูมาก
47. ด.ต.บรรจบ เวชการ
49. ด.ต.มานิต นวลนาค
51. ร.ต.ต.อุดร บุญโยดม
53. ร.ต.ต.กฤษดา เอ็ม เอ็ม
55. ด.ต.ปกรณ์ ทองพราว
57. ด.ต.ประดิษฐ์ ยอดราช
59. ร.ต.ต.สมพงศ์ หนูวุ่น
3. สังกัดฝ่ายอานวยการ ตารวจภูธรจังหวัดตรัง
1. พล.ต.ต.ดาวลอย เหมือนเดช
3. พ.ต.ท.พิเชษฐ์ กันทาส้ม
5. ร.ต.ท.อรุณ หิรัญรัตน์
7. พ.ต.ท.หญิงภารดี เด่นยุกต์
9. ด.ต.หญิงสุภาพร ปลอดทอง
4. สังกัดสถานีตารวจภูธรเมืองตรัง
1. ร.ต.ท.สรรเสริญ นาควงศ์
3. ด.ต.นนทวัฒน์ พลฤทธิ์
5. ด.ต.สมยศ เส็นสด
7. ร.ต.ต.ชิต ทองแย้ม
9. ร.ต.ท.สุชาติ อุ้มเมือง
11. ร.ต.ท.ประดิษฐ์ หลักเพชร
13. ด.ต.ปรีชา เสียมไหม
15. ร.ต.ต.บุญโชค หมุดหมิด
17. ด.ต.กษิดิ์เดช แท่นทอง
19. ด.ต.สุรศักดิ์ รักใหม่
21. ด.ต.สมนึก ปานเพชร
23. ร.ต.ท.สิทธิชัย สุวรรณเนตร
25. ร.ต.ท.ประสิทธิ์ บินรินทร์
27. ด.ต.พเนิน นวลนิ่ม
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38. ด.ต.สมเกียรติ สถิตย์ธรรม
40. ด.ต.เสรี แก้วแจ้ง
42. ด.ต.สมปอง ชิตน้อย
44. พ.ต.ท.ธเนศ แสงทอง
46. ด.ต.สุรินทร์ แก้วแทน
48. พ.ต.ท.ธรรมศักดิ์ สุรสินธุ์
50. ร.ต.ต.สว่างจิต แก้วมณี
52. ร.ต.ท.โสภณ สิงห์ขาว
54. ด.ต.โกศล ธนูศิลป์
56. ด.ต.ชัยนาท เลี้ยววัฒนาสกุล
58. พ.ต.อ.สมศักดิ์ ศรีแสง

2. พ.ต.อ.ชรินทร์ โกพัฒน์ตา
4. พ.ต.ท.หญิง ปรีดา มะยายอ
6. ร.ต.ท.ชาญชัย ศรีนา
8. พ.ต.ท.หญิงชลธิชา ยอมใหญ่

2. ร.ต.ท.สิงหา แก้วสมศรี
4. ด.ต.กนก เชยชื่นจิตร
6. ด.ต.สามารถ ศรทอง
8. ร.ต.ต.บุญสนอง เต็มพร้อม
10. ร.ต.ต.พิศิษฐ์ แจ้งประจักษ์
12. ร.ต.ท.มาศ หวานสนิท
14. ร.ต.ต.ชาญชัย สุภาผล
16. ด.ต.อนนท์ ดําเกาะ
18. ร.ต.อ.ธานินทร์ หนูดุก
20. ร.ต.ต.ธีรศานต์ ส่งเสริม
22. ด.ต.กฤษธิพงศ์ เอียดคลองชี
24. ร.ต.ท.ประยูร ขวัญแก้ว
26. ด.ต.จํานงค์ ชัยเพ็ชร์
28. จ.ส.ต.พิศุทธ์ ฉิมเกื้อ

29. นายสุทธิชัย ดําทิพย์
31. ร.ต.อ.สนั่น นิลวงศ์
33. ด.ต.เดชา รองเดช
35. ด.ต.ศุภากร จินตยะ
37. ร.ต.ท.วิทยา เพชรอาวุธ
39. ร.ต.ท.ประยูร รักไทย
5. สังกัดสถานีตารวจภูธรนาโยง
1. พ.ต.อ.ชัยโรจน์ โพธิปฐม
3. ร.ต.ท.อํานวย เส้งสุ้น
5. ร.ต.ต.ไพศาล ทองมณี
7. ร.ต.ต.สัมพันธ์ เสวตโสธร
9. ด.ต.จักรี สังยวน
11. ด.ต.ประนอม นาคิน
13. ด.ต.วิรัต หมานมา
6. สังกัดสถานีตารวจภูธรบ้านคลองเต็ง
1. ร.ต.อ.สิโรฒ จริยวิจิตร
3. ด.ต.อภิเชษฐ์ เพชรไข่
5. ด.ต.จตุรภัทร ยังเจริญ
7. ด.ต.สมมิตร อักษรนิตย์
9. จ.ส.ต.ยงยุทธ วงค์ศรี
7. สังกัดสถานีตารวจภูธรหนองตรุด
1. ร.ต.ท.เลอภพ เวศม์รัชสกุล
3. ด.ต.ณัฐพล นวลทอง
5. ด.ต.พัฒนศักดิ์ ทองสุข
8. สังกัดสถานีตารวจภูธรบ้านโคกยาง
1. ร.ต.ท.ประสิทธิ์ ประกอบกิจ
3. ด.ต.อภิสิทธิ์ แตะแอ
5. ด.ต.วินัย เพ็ชรสกูล
9. สังกัดสถานีตารวจภูธรเขาวิเศษ
1. พ.ต.ท.ชาติชาย วงษ์ปัญญา
3. ร.ต.ท.หญิง ปรานี ยุดมั่น
5. ด.ต.โชคชัย สิทธิชัย

30. ด.ต.ศุภเกียรติ สู่คีรี
32. พ.ต.ท.ธวัช ข่ายม่าน
34. ด.ต.หญิงจันจิรา เส็นบัตร
36. ร.ต.อ.หญิงอังคณา อ่อนอินทร์
38. จ.ส.ต.วุฒิชัย โงกเขา

2. ร.ต.ท.วินัย สุวรรณจันทร์
4. ร.ต.ท.บุญช่วย ดําจํานงค์
6. ร.ต.ต.พินิจ แสงมณี
8. ด.ต.ประสิทธิ์ ขําเกลี้ยง
10. ด.ต.บุญเลิศ เพ็ชรทิพย์
12. ด.ต.อํานวย ฤทธิมา

2.
4.
6.
8.

ร.ต.ท.นุกูล นิตยโชติ
ด.ต.เจริญศักดิ์ ไชยโยธา
ด.ต.อนันต์ ซุ่นสั้น
ด.ต.หญิงชฎาพร เพชรขาวช่วย

2. ร.ต.ต.กมล คชภักดี
4. ด.ต.พงษ์ศักดิ์ นิลวงค์
6. ด.ต.สุวิทย์ อมรปิยกุล
2. ร.ต.อ.บุญเลิศ หวานแก้ว
4. ด.ต.สมเชษฐ์ มัชฌิมาภิโร
6. ด.ต.เกรียงไกร หวังสม
2. ด.ต.ศิริพงษ์ จันทอง
4. ด.ต.พัชศักดิ์ ทองพิจิตร
6. ร.ต.ท.ชํานาญ สุวรรณชาตรี
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10. สังกัดสถานีตารวจภูธรห้วยยอด
1. พ.ต.ท.หญิงปาริชาต สมจริง
3. ด.ต.วรทัต เลิศสกุลจินดา
5. ด.ต.จารุพงษ์ พิณกลับ
7. ด.ต.นิคม ลักษณะ
9. ร.ต.ท.นิวัตน์ ทรัพยทักษิณ
11. ด.ต.ชาญชัย บุญเลิศวรกุล
13. ด.ต.สุวิทย์ คงบัน
15. จ.ส.ต.ชาญวิทย์ ทองรักขาว
17. ร.ต.ต.ประภา จวบอรุณ
19. ร.ต.ท.โพยม สุขะพัฒน์
21. ด.ต.หญิงมัณฑาณี เพ็ชรพัว
23. ร.ต.ท.สมพงษ์ รัตนพันธ์
25. ร.ต.ท.ฉลาด ศักดิ์ชัยนันท์
11. สังกัดสถานีตารวจภูธรปะเหลียน
1. พ.ต.ท.เจษฎา แสงมณี
3. ร.ต.ท.ประเวทย์ ผาสุก
5. ร.ต.ท.นิพล เพชรสามสี
7. ร.ต.ต.เสรี สุขสาร
9. ด.ต.วิโรจน์ นาคบรรพ์
11. ด.ต.สุนทร สุดสวาท
13. ด.ต.สาทร สินสุภางค์
15. ด.ต.วริทธิ์นันท์ เสนอินทร์
12. สังกัดสถานีตารวจภูธรบ้านหนองเอื้อง
1. ร.ต.ท.จําลอง พลายด้วง
3. ด.ต.สุมาโนช ไกรเทพ
5. ด.ต.เด่นชัย หนูวงศ์
13. สังกัดกองกากับการสืบสวน ตารวจภูธรจังหวัดตรัง
1. ร.ต.ท.ธวัฒน์ สาระอาภรณ์
3. ร.ต.ท.ณรงค์ ดํากลึง
5. ด.ต.สมศักดิ์ ไชยภักดี
7. ด.ต.เฉลิมชาติ หนูหมอก
9. ด.ต.ภาณุพงศ์ คงชีภา
11. ด.ต.กิตติ รัตนคํา
13. จ.ส.ต.วินัย วันแรก
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2. ด.ต.อิทธิพล คงจันทร์
4. ด.ต.ถาวร จันทร์ยก
6. ด.ต.ปรีชา ผกาแก้ว
8. ด.ต.กาญวิทย์ ข่ายม่าน
10. ร.ต.ท.ธีรยุทธ ขําประเสริฐ
12. ด.ต.อภิชัย เฉลียวปัญญาวงศ์
14. จ.ส.ต.สุวิทย์ สุวรรณโณ
16. ด.ต.ชรัญ สุขเสน
18. ด.ต.พนม เสนีย์
20. ด.ต.สุพัฒน์ มาแก้ว
22. ด.ต.ไพรัช ปัจฉิมวาทิน
24. ด.ต.วีรศักดิ์ รังสี

2. พ.ต.ท.หญิงชุติณัชชา มีศรี
4. ร.ต.ท.กรีฑา คงประสม
6. ร.ต.ต.สมนึก พ่วงสอาด
8. ร.ต.ต.สุไลมาน หลังเถาะ
10. ด.ต.กฤชพล ปลอดแก้ว
12. ด.ต.สมพงค์ ปานะจินาพร
14. ด.ต.วิทยา วงศ์ศรีสมุทร
16. ด.ต.สมพงค์ ทองวัตร
2. ร.ต.ท.หรูน อิสรียพงศ์
4. ร.ต.ต.จิรน ทองใย

2. ร.ต.ท.อนุสรณ์ เรืองศรี
4. ด.ต.ถนอม ไชยภักดี
6. ด.ต.วิชัย น้ําผุด
8. ด.ต.อนุชา อนันตกุล
10. ด.ต.พิตรพิบูล บุญขัน
12. ด.ต.อนันท์ จับปรั่ง

14. สังกัดสถานีตารวจภูธรรัษฎา
1. พ.ต.ท.ไพโรจน์ ชูทอง
3. ด.ต.ปรารถนา ฟุกล่อย
5. ด.ต.ธนพรรดิ์ ชูจิตร์
7. ด.ต.สุวิตร คงศรี
9. ด.ต.บุญสิทธิ์ มณีฉาย
15. สังกัดสถานีตารวจภูธรหาดสาราญ
1. ร.ต.ท.โกวิท ขุนทอง
3. ด.ต.สุนันท์ ทองเยาว์
5. ด.ต.สานิต เวชภักดิ์
16. สังกัดสถานีตารวจภูธรวังวิเศษ
1. พ.ต.ต.พงษ์ศักดิ์ กาญจนพันธ์
3. ร.ต.ท.โสภณ รัตนะ
5. ด.ต.เสรี กลิ่นจันทร์
7. ด.ต.ไมตรี เซ่งง่าย
9. ด.ต.บุญเลิศ เอียดละออง
17. สังกัดสถานีตารวจภูธรย่านตาขาว
1. พ.ต.ท.บรรเทา ปลอดทอง
3. ร.ต.ท.ศรศักดิ์ อเนกกาญจนา
5. ด.ต.กรรชฤทธิ์ สมจริง
7. ด.ต.วิเชียร นิคะ
9. จ.ส.ต.หญิงพจนารถ เจริญฤทธิ์
11. ด.ต.ณรงค์ชัย พันธเกตุ
13. ด.ต.สายัณ จิตราภิรมย์
15. ด.ต.ศุภฤกษ์ เพชรชนะ
17. ร.ต.ท.วรเชษฐ แก้วเพ็ง
19. ด.ต.สุคนธ์ กองทอง
21. ด.ต.ปฏิการ ยูงมณีรัตน์
18. สังกัดสถานีตารวจภูธรบ้านในควน
1. ร.ต.ท.บุญธรรม สุบิน
3. ร.ต.ท.ฉลองชัย ชาปาน
5. ด.ต.สิทธิชัย เกื้อรอด
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2. พ.ต.ท.บุญชาย พราหมเภทย์
4. ร.ต.ต.บุญเกื้อ ปาลานุพันธ์
6. ด.ต.ประภาส คงมัยลิก
8. ร.ต.ท.มงกฎ ทวีสุข
10. ร.ต.ท.อรุณ มิตรมูสิก
2. ร.ต.ท.ชํานาญ สวัสดี
4. ด.ต.ชัยยุทธ์ ม่วงปลอด
6. จ.ส.ต.เอกรินทร์ หนูวงษ์
2. ร.ต.ท.บัญชา นิสัยดี
4. ร.ต.ต.นิพนธ์ นันทรัตน์
6. ด.ต.สานันท์ วิเชียรโสภณ
8. ด.ต.สานันท์ อินทวงศ์
10. ด.ต.นพพร เคี่ยมการ
2. ร.ต.ท.เนรมิตร สุรสินธุ์
4. ด.ต.วุฒชิ ัย เมืองเหนือ
6. ด.ต.สุกิจ เทพสิงห์
8. ด.ต.ชาตรี ผดุงศักดิ์
10. ด.ต.ณัฐณรงค์ พรหมเพชร
12. นายชัยรัช สุดรักษ์
14. ด.ต.สาโรจน์ ชัยเพชร
16. ร.ต.อ.สุวิทย์ สุวรรณราช
18. ด.ต.วิเชียร ขาวคง
20. ด.ต.วิเชียร ไชยทองรักษ์

2. ร.ต.ท.สวัสดิ์ หนูลอย
4. ด.ต.ชัฏฐานนท์ ทองขาว
6. ด.ต.ศักดิ์ฐานันดร์ ยอดจิต

19. สังกัดสถานีตารวจภูธรกันตัง
1. ร.ต.ท.วิชัย หลงสะ
2. ร.ต.ต.ระวิ ชูศรีอ่อน
3. ร.ต.ท.ประสิทธิ์ ดําด้วงโรม
4. ด.ต.นพพร เตชะเดช
5. ร.ต.ท.ชัยวัฒน์ บุญยัง
6. ด.ต.ชาญลิขิต กันตังกุล
7. ด.ต.สุเวศ ยงค์ประเดิม
8. ด.ต.ขวัญพัฒน์ บุญนิธิยรรยง
9. ด.ต.ปรีชา กาเยาว์
10. พ.ต.ท.หญิงรัตนาวลี สุระสังวาลย์
11. ร.ต.ท.สิทธิศักดิ์ ท่าจีน
12. ร.ต.ต.มิตร ปูนิล
13. ร.ต.ท.นิติ สองเมือง
14. ด.ต.ปรีชา ศิริ
15. ด.ต.บรรยง หาบสา
16. ด.ต.ศักดิ์ชัย รัตนพงศ์
17. ด.ต.ประยูร ดําแก้ว
18. ด.ต.วัลลภ เลียดดํา
19. ร.ต.อ.ทินกร เพิ่มศรี
20. ด.ต.มนตรี เกตุจันทร์
21. ด.ต.อดิศร จินดาศรัย
22. ร.ต.ท.ทวีศักดิ์ ปลอดทอง
20. สังกัดสถานีตารวจภูธรสิเกา
1. ร.ต.ท.นิยม ไทรแก้ว
2. ร.ต.ท.พงษ์เทพ ดําแดง
3. ร.ต.ต.จิระชัย ไกรเทพ
4. ด.ต.ประสิทธิ์ ผอมนุ่ม
5. ด.ต.ปรีชา เชี่ยวภู่
6. ด.ต.เมธา กาฬสิงห์
7. ด.ต.ประภาส ปานแก้ว
8. ด.ต.สัมพันธ์ จันทรมณี
9. ด.ต.รังสี สิทธิศักดิ์
10. ด.ต.สดายุ ชิตชลธาร
11. ด.ต.บุญไทย ล้วนดี
12. นายพิวันพร นกศรีแก้ว
21. สังกัดพิสูจน์หลักฐานจังหวัดตรัง
1. ด.ต.สมชาย โชติสวัสดิ์รักษา
2. ด.ต.ยิ่งยวด จิระวัฒน์
3. ด.ต.หญิงพิมพิลาภรณ์ ทองชิต
22. สังกัดสมาชิกต่างจังหวัด
1. ร.ต.ท.จํารูญ ส่อสืบ
2. ด.ต.ธีรทัศน์ วงศ์คณาทรัพย์
3. ด.ต.กฤษดา ชูดรุ่ง
4. ร.ต.อ.กัมปนาท เมืองทองอ่อน
5. พ.ต.ท.พีรพงศ์ กาลรักษ์
ทั้งนี้ ให้ผู้แทนสมาชิกที่มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2558 โดยนํา
หนังสือขอเชิญผู้แทนสมาชิกเข้าประชุมใหญ่สามัญ ซึ่งปรากฏในรายงานกิจการประจําปี 2558

พันตํารวจเอก
(ชัยโรจน์ โพธิปฐม)
รองประธานกรรมการ ทําหน้าที่แทน ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจตรัง จํากัด
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ประกาศ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจตรัง จํากัด
ฉบับที่ 3/2559
เรื่อง รายชือ่ บุตรสมาชิกได้รับทุนการศึกษา ประจําปี 2558
********************
ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ตาํ รวจตรัง จํากัด ฉบับที่ 20/2558 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558
ให้บตุ รสมาชิกยื่นสมัครขอรับทุนส่งเสริมการศึกษา จํานวน 200 ทุน ทุนละ 2,000 บาท
ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการดํ า เนิ น การ ชุ ด ที่ 48 ครั้ ง ที่ 13/2558 เมื่ อ วั น ที่ 20 มกราคม 2559
ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบ บุตรสมาชิกผู้ได้รับทุนการศึกษาประจําปี 2558 ดังรายชื่อต่อไปนี้
1. สังกัดเจ้าหน้าที่
ชื่อ - ชื่อสกุล

บุตรสมาชิก ยศ ชื่อ - ชื่อสกุล

ระดับ

1. ด.ช.ปรินทร์ แสงหอย
นางสาวภัทราพร เจริญฤทธิ์
มัธยมศึกษา
*** ได้รับเงินบริจาคทุนการศึกษาทุนละ 2,000 บาท โดย ร.ต.ท.ประสิทธิ์ ประกอบกิจ

ประเภททุน
ทุนส่งเสริม

2. สังกัดข้าราชการบํานาญ
ชื่อ - ชื่อสกุล

บุตรสมาชิก ยศ ชื่อ - ชื่อสกุล

ระดับ

ประเภททุน

1. ด.ช.ภูริ สุวรรณไทย

ด.ต.อาทิตย์ สุวรรณไทย

มัธยมศึกษา

ทุนส่งเสริม

2. น.ส.เทวี กันตังกุล

ด.ต.สิทธิพล กันตังกุล

อุดมศึกษา

ทุนเรียนดี

3. น.ส.สุชาวดี มาเพิ่ม
4. ด.ญ.ฟากฟ้า ชนะปราชญ์

ด.ต.สมพร มาเพิ่ม
ด.ต.สุดใจ ชนะปราชญ์

อุดมศึกษา
มัธยมศึกษา

ทุนเรียนดี
ทุนเรียนดี

5. นายวุฒิชัย ก้องสุวรรณคีรี

ด.ต.ชัยยัญ ก้องสุวรรณคีรี

มัธยมศึกษา

ทุนส่งเสริม

ระดับ

ประเภททุน

3. สังกัดตํารวจภูธรจังหวัดตรัง
ชื่อ - ชื่อสกุล

บุตรสมาชิก ยศ ชื่อ - ชื่อสกุล

1. ด.ญ.สุวิชาดา รัตนะ

ด.ต.หญิงสุพินญา รัตนะ

ประถมศึกษา

ทุนเรียนดี

2. ด.ญ.ณัฐธิดา นวลแก้ว

ด.ต.ไพฑูรย์ นวลแก้ว

มัธยมศึกษา

ทุนเรียนดี
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ชื่อ - ชื่อสกุล

บุตรสมาชิก ยศ ชื่อ - ชื่อสกุล

ระดับ

ประเภททุน

3. ด.ช.กิตติพิชญ์ บุญขัน

ด.ต.พิตรพิบูล บุญขัน

ประถมศึกษา

ทุนเรียนดี

4. ด.ญ.ณัฐณิชา หนูหมอก

ด.ต.เฉลิมชาติ หนูหมอก

มัธยมศึกษา

ทุนเรียนดี

5. ด.ญ.กุลวดี จับปรั่ง

ด.ต.อนันต์ จับปรั่ง

ประถมศึกษา

ทุนเรียนดี

6. น.ส.พิชามญชุ์ คงชีภา

ด.ต.ภาณุพงศ์ คงชีภา

อุดมศึกษา

ทุนเรียนดี

7. นายธนกิจ แก่นอินทร์

ร.ต.อ.หญิงสุภาวดี แก่นอินทร์

มัธยมศึกษา

ทุนส่งเสริม

8. น.ส.ฑาริณี ภูมิมาตร

ร.ต.ท.ภูมิ ภูมิมาตร

มัธยมศึกษา

ทุนส่งเสริม

9. น.ส.สาธิตา เล็บครุฑ

ร.ต.ต.สมประสงค์ เล็บครุฑ

อุดมศึกษา

ทุนส่งเสริม

10. ด.ญ.ธัญสินี รัตนพรหมมา

ด.ต.ไพรัตน์ รัตนพรหมมา

ประถมศึกษา

ทุนส่งเสริม

11. ด.ญ.อลีนา ปิยัง

ด.ต.สุนทร ปิยัง

ประถมศึกษา

ทุนส่งเสริม

12. ด.ช.อัครเทพ อนันตกุล

ด.ต.อนุชา อนันตกุล

ประถมศึกษา

ทุนส่งเสริม

13. ด.ญ.อังศุราตรี รัตนคา

ด.ต.กิตติ รัตนคา

มัธยมศึกษา

ทุนส่งเสริม

14. นายณัฐนนท์ สังข์ทอง
ร.ต.ต.เสรี สังข์ทอง
อุดมศึกษา
ทุนส่งเสริม
*** ทุนลาดับที่ 14 ได้รับเงินบริจาคทุนการศึกษาทุนละ 2,000 บาท โดย ร.ต.อ.หญิงรุ่งฤดี นิลวงศ์
4. สังกัดสถานีตารวจภูธรเมืองตรัง
ชื่อ - ชื่อสกุล

บุตรสมาชิก ยศ ชื่อ - ชื่อสกุล

ระดับ

ประเภททุน

1. น.ส.ปทิตตา ปานเพชร

ด.ต.สมนึก ปานเพชร

อุดมศึกษา

ทุนเรียนดี

2. น.ส.ภัทชาวดี ปิลกะพันธ์

ด.ต.บัญชา ปิลกะพันธ์

อุดมศึกษา

ทุนเรียนดี

3. นายพงศธร ชูทิพย์

ด.ต.หญิงนงเยาว์ ชูทิพย์

อาชีวศึกษา

ทุนเรียนดี

4. ด.ญ.ปวิภา เสียมไหม

ด.ต.ปรีชา เสียมไหม

มัธยมศึกษา

ทุนเรียนดี

5. ด.ญ.พัชรินภรณ์ ทองบุตร

ด.ต.มิตรชัย ทองบุตร

มัธยมศึกษา

ทุนเรียนดี

6. ด.ญ.สลิลทิพย์ จันทร์น้อย

ด.ต.ธนพนธ์ จันทร์น้อย

มัธยมศึกษา

ทุนเรียนดี

7. น.ส.กนกอร ศรทอง

ด.ต.สามารถ ศรทอง

มัธยมศึกษา

ทุนเรียนดี

8. ด.ญ.นัทยาวา บินรินทร์

ร.ต.ท.ประสิทธิ์ บินรินทร์

มัธยมศึกษา

ทุนเรียนดี

9. ด.ช.กฤตยชญ์ ผังจิโน

ด.ต.ประทีป ผังจิโน

มัธยมศึกษา

ทุนเรียนดี

10. ด.ญ.พรรณรมณ พลฤทธิ์

ด.ต.นนทวัฒน์ พลฤทธิ์

ประถมศึกษา

ทุนเรียนดี

11. ด.ช.ชินพงศ์ รักใหม่

ด.ต.เชวง รักใหม่

ประถมศึกษา

ทุนเรียนดี
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ชื่อ - ชื่อสกุล

บุตรสมาชิก ยศ ชื่อ - ชื่อสกุล

ระดับ

ประเภททุน

12. ด.ช.อชิระ อ่อนอินทร์

ร.ต.อ.หญิง อังคณา อ่อนอินทร์

ประถมศึกษา

ทุนเรียนดี

13. ด.ญ.ศิรดา สีใส

ด.ต.วิทวัฒน์ สีใส

ประถมศึกษา

ทุนเรียนดี

14. ด.ญ.วรัชพร โงกเขา

จ.ส.ต.วุฒิชัย โงกเขา

ประถมศึกษา

ทุนเรียนดี

15. นายทัพพสาร จิตตะกาล

ด.ต.วินิจ จิตตะกาล

อุดมศึกษา

ทุนส่งเสริม

16. น.ส.ปิยาภรณ์ รองเดช

ด.ต.เดชา รองเดช

มัธยมศึกษา

ทุนส่งเสริม

17. ด.ญ.ศศิวิมล รุ่งเรือง

ด.ต.อรรณพ รุ่งเรือง

มัธยมศึกษา

ทุนส่งเสริม

18. ด.ญ.ณัฐธิดา หลักเพชร

ร.ต.ท.ประดิษฐ์ หลักเพชร

มัธยมศึกษา

ทุนส่งเสริม

19. น.ส.ณัฐติกานต์ ขวัญแก้ว

ร.ต.ท.ประยูร ขวัญแก้ว

มัธยมศึกษา

ทุนส่งเสริม

20. ด.ช.สิรวิชญ์ จุทอง

ด.ต.ปกรณ์ จุทอง

ประถมศึกษา

ทุนส่งเสริม

21. ด.ญ.ชนิดาภา ไกรเทพ

ด.ต.สมพร ไกรเทพ

ประถมศึกษา

ทุนส่งเสริม

22. ด.ช.จตุรภัทร พรมดาน

ด.ต.จเร พรมดาน

ประถมศึกษา

ทุนส่งเสริม

23. ด.ช.ก้องภพ คงกลับ

ด.ต.ฉัตรชัย คงกลับ

ประถมศึกษา

ทุนส่งเสริม

ระดับ

ประเภททุน

5. สังกัดสถานีตารวจภูธรนาโยง
ชื่อ - ชื่อสกุล

บุตรสมาชิก ยศ ชื่อ - ชื่อสกุล

1. น.ส.เฟื่องฟ้า ดาจานงค์

ร.ต.ท.บุญช่วย ดาจานงค์

อุดมศึกษา

ทุนเรียนดี

2. ด.ญ.พิชชาภา บุญฤทธิ์

ด.ต.เกรียงศักดิ์ บุญฤทธิ์

ประถมศึกษา

ทุนเรียนดี

3. น.ส.เบญจวรรณ ขาเกลี้ยง

ด.ต.ประสิทธิ์ ขาเกลี้ยง

อุดมศึกษา

ทุนส่งเสริม

4. น.ส.กานต์ธิดา สิกขาจารย์

ด.ต.สมชาย สิกขาจารย์

มัธยมศึกษา

ทุนส่งเสริม

5. ด.ญ.ณิชาภัทร สังยวน

ด.ต.จักรี สังยวน

ประถมศึกษา

ทุนส่งเสริม

6. นายศุภฤกษ์ อุคติ

ด.ต.นิยม อุคติ

อุดมศึกษา

ทุนส่งเสริม

7. น.ส.วรางคณา นุ่มน่วม

ร.ต.ต.สมยศ นุ่มน่วม

มัธยมศึกษา

ทุนส่งเสริม

8. น.ส.วริศรา ขวัญแย้ม

ด.ต.วัชระ ขวัญแย้ม

มัธยมศึกษา

ทุนส่งเสริม
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6. สังกัดสถานีตารวจภูธรบ้านคลองเต็ง
ชื่อ - ชื่อสกุล

บุตรสมาชิก ยศ ชื่อ - ชื่อสกุล

ระดับ

ประเภททุน

1. น.ส.เทพศิริรัตน์ นิตยโชติ

ร.ต.ท.นุกูล นิตยโชติ

อาชีวศึกษา

ทุนเรียนดี

2. น.ส.ชลิดา จันทรสุนทร

ด.ต.นภาดล จันทรสุนทร

มัธยมศึกษา

ทุนเรียนดี

3. น.ส.ภาวินี ซุ่นสั้น

ด.ต.อนันต์ ซุ่นสั้น

มัธยมศึกษา

ทุนเรียนดี

4. ด.ญ.สุภสั สรา ยังเจริญ

ด.ต.จตุรภัทร ยังเจริญ

มัธยมศึกษา

ทุนเรียนดี

5. น.ส.ศรีประไพ ไตรวงค์

ด.ต.หญิงชฎาพร เพชรขาวช่วย

อาชีวศึกษา

ทุนส่งเสริม

6. น.ส.ธิติพร ไชยโยธา

ด.ต.เจริญศักดิ์ ไชยโยธา

มัธยมศึกษา

ทุนส่งเสริม

7. ด.ญ.จิดาหลา เพชรไข่
ด.ต.อภิเชษฐ์ เพชรไข่
มัธยมศึกษา
ทุนเรียนดี
*** ทุนลาดับที่ 7 ได้รับเงินบริจาคทุนการศึกษาทุนละ 2,000 บาท โดย ร.ต.อ.หญิงรุ่งฤดี นิลวงศ์
7. สังกัดสถานีตารวจภูธรหนองตรุด
ชื่อ - ชื่อสกุล

บุตรสมาชิก ยศ ชื่อ - ชื่อสกุล

ระดับ

ประเภททุน

1. ด.ญ.ปัณฑารีย์ นิ่มวุ่น

ร.ต.อ.สมใจ นิ่มวุ่น

มัธยมศึกษา

ทุนเรียนดี

2. ด.ญ.รวินทร์นิภา รัตนฤทธิ์

ร.ต.ท.พิสุทธิ์ รัตนฤทธิ์

ประถมศึกษา

ทุนเรียนดี

3. ด.ญ.สุมิตานันท์ กุ้งทอง

ด.ต.สมพร กุ้งทอง

ประถมศึกษา

ทุนเรียนดี

4. น.ส.สิรินยา เอ้งฉ้วน

ด.ต.พิสิฐ เอ้งฉ้วน

มัธยมศึกษา

ทุนเรียนดี

ระดับ

ประเภททุน

8. สังกัดสถานีตารวจภูธรบ้านโคกยาง
ชื่อ - ชื่อสกุล

บุตรสมาชิก ยศ ชื่อ - ชื่อสกุล

1. ด.ญ.ธมลวรรณ หวานแก้ว

ร.ต.อ.บุญเลิศ หวานแก้ว

ประถมศึกษา

ทุนส่งเสริม

2. นางสาวพิมพ์ลักษณ์ มัชฌิมาภิโร

ด.ต.สมเชษฐ์ มัชฌิมาภิโร

มัธยมศึกษา

ทุนเรียนดี

3. ด.ช.สัภยา โกเอี้ยน

ด.ต.สมยศ โกเอี้ยน

มัธยมศึกษา

ทุนเรียนดี

4. ด.ต.ณิกษา เพ็ชรประสิทธิ์

ด.ต.อภินันท์ เพ็ชรประสิทธิ์

ประถมศึกษา

ทุนเรียนดี
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9. สังกัดสถานีตารวจภูธรเขาวิเศษ
ชื่อ - ชื่อสกุล

บุตรสมาชิก ยศ ชื่อ - ชื่อสกุล

ระดับ

ประเภททุน

1. นายอรรถพล ลั่นซ้าย

ร.ต.ท.อุดม ลั่นซ้าย

มัธยมศึกษา

ทุนส่งเสริม

2. ด.ช.สุรวุธ ฉูมิ

ด.ต.ศราวุฒิ ฉูมิ

ประถมศึกษา

ทุนเรียนดี

3. ด.ช.พรภวิชญ์ จันทอง

ด.ต.ศิริพงษ์ จันทอง

ประถมศึกษา

ทุนส่งเสริม

4. ด.ญ.เปมิกา ปุสวิโร

ด.ต.โกเมศว์ ปุสวิโร

ประถมศึกษา

ทุนเรียนดี

ระดับ

ประเภททุน

10. สังกัดสถานีตารวจภูธรห้วยยอด
ชื่อ - ชื่อสกุล

บุตรสมาชิก ยศ ชื่อ - ชื่อสกุล

1. ด.ญ.เมธาวี สังเกต

ด.ต.ชูศักดิ์ สังเกต

ประถมศึกษา

ทุนเรียนดี

2. ด.ช.วงศพัทธ์ คชวงศ์

จ.ส.ต.ประมุข คชวงศ์

มัธยมศึกษา

ทุนเรียนดี

3. ด.ญ.ศดานันท์ คงจันทร์

ด.ต.อิทธิพล คงจันทร์

ประถมศึกษา

ทุนส่งเสริม

4. ด.ช.ธนกฤต ข่ายม่าน

ด.ต.กาญวิทย์ ข่ายม่าน

ประถมศึกษา

ทุนส่งเสริม

5. น.ส.ณัฐธญา เสนีย์

ด.ต.พนม เสนีย์

มัธยมศึกษา

ทุนส่งเสริม

6. นายฐากูร ไชยทอง

ด.ต.ธวัช ไชยทอง

มัธยมศึกษา

ทุนเรียนดี

7. ด.ญ.อาภาภัทร์ แท่นอ่อน

ด.ต.ศักดิ์ปรีชา แท่นอ่อน

ประถมศึกษา

ทุนเรียนดี

8. ด.ญ.ศศิชา ประดิษฐ์

ร.ต.ท.ขวัญดี ประดิษฐ์

ประถมศึกษา

ทุนส่งเสริม

9. ด.ช.ฤทธิพันธ์ พันฤทธิ์ดา

ด.ต.หญิงพยุงศรี พันฤทธิ์ดา

มัธยมศึกษา

ทุนเรียนดี

10. ด.ญ.สิริกร ธนพัฒน์ศิริ

ด.ต.สมศักดิ์ ธนพัฒน์ศิริ

มัธยมศึกษา

ทุนเรียนดี

11. น.ส.ปาลิตา ทองตัด

ด.ต.วิฑูร ทองตัด

มัธยมศึกษา

ทุนเรียนดี

12. ด.ช.ณรงค์กร คงละออ

ด.ต.สายัญ คงละออ

ประถมศึกษา

ทุนเรียนดี

13. ด.ช.ภูฟ้า ทองทรัพย์

ด.ค.ณรงค์ ทองทรัพย์

ประถมศึกษา

ทุนเรียนดี

14. ด.ช.วรรณศิลป์ กลิ่นเพชร

จ.ส.ต.ธีรวุฒิ กลิน่ เพชร

ประถมศึกษา

ทุนเรียนดี

15. ด.ช.ติณห์ สังข์แก้ว

ด.ต.สมบัติ สังข์แก้ว

ประถมศึกษา

ทุนเรียนดี
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11. สังกัดสถานีตารวจภูธรปะเหลียน
ชื่อ - ชื่อสกุล

บุตรสมาชิก ยศ ชื่อ - ชื่อสกุล

ระดับ

ประเภททุน

1. ด.ช.อิงครัช วรรณบวร

พ.ต.ท.หญิงชุติณัชชา มีศรี

ประถมศึกษา

ทุนเรียนดี

2. นายณัฐนนท์ เพ็ญนิ่ม

ด.ต.ณรงค์ เพ็ญนิ่ม

มัธยมศึกษา

ทุนเรียนดี

3. ด.ญ.นรีรัตน์ สัญจิตร

ร.ต.ท.คมสรรค์ สัญจิตร

ประถมศึกษา

ทุนเรียนดี

4. ด.ญ.ศุทธินี เกิดด้วง

ด.ต.อาวุธ เกิดด้วง

มัธยมศึกษา

ทุนเรียนดี

5. ด.ญ.ภัสริยา เตียวปิยกุล

ด.ต.รุจนากร เตียวปิยกุล

มัธยมศึกษา

ทุนเรียนดี

6. ด.ช.รัชพล ทองวัตร

ด.ต.สมพงศ์ ทองวัตร

ประถมศึกษา

ทุนเรียนดี

7. ด.ญ.กฤษฏาฎา ประกอบกิจ

ด.ต.รุ่งศักดิ์ ประกอบกิจ

ประถมศึกษา

ทุนเรียนดี

8. ด.ช.โชคนิพัฐห์ สินสุภางค์

ด.ต.สาทร สินสุภางค์

ประถมศึกษา

ทุนเรียนดี

9. ด.ช.อนันดา ปลอดแก้ว

ด.ต.กฤชพล ปลอดแก้ว

ประถมศึกษา

ทุนส่งเสริม

10. นายพุทธิพงศ์ ปานะจินาพร

ด.ต.สมพงค์ ปานะจินาพร

อุดมศึกษา

ทุนส่งเสริม

ระดับ

ประเภททุน

12. สังกัดสถานีตารวจภูธรบ้านหนองเอื้อง
ชื่อ - ชื่อสกุล

บุตรสมาชิก ยศ ชื่อ - ชื่อสกุล

1. ด.ญ.พิมพ์วรีย์ ศรีวุ่น

ร.ต.อ.วังไพร ศรีวุ่น

มัธยมศึกษา

ทุนเรียนดี

2. ด.ช.ถาวรพัฒน์ รักคง

ด.ต.วิวัฒน์ รักคง

มัธยมศึกษา

ทุนส่งเสริม

3. ด.ญ.กชกร ควนวิไล

ด.ต.ชนะ ควนวิไล

ประถมศึกษา

ทุนส่งเสริม

4. ด.ช.ธนพล ศักดิ์แก้ว

ด.ต.ทรงพร ศักดิ์แก้ว

มัธยมศึกษา

ทุนส่งเสริม

ระดับ

ประเภททุน

13. สังกัดสถานีตารวจภูธรรัษฎา
ชื่อ - ชื่อสกุล

บุตรสมาชิก ยศ ชื่อ - ชื่อสกุล

1. ด.ญ.พิชญาพร แสงสว่าง

ด.ต.พิชัย แสงสว่าง

ประถมศึกษา

ทุนเรียนดี

2. ด.ญ.ภควี คงมัยลิก

ด.ต.ประภาส คงมัยลิก

มัธยมศึกษา

ทุนเรียนดี

3. ด.ญ.อัญชลี สุดกิจ

ร.ต.ท.ประวิง สุดกิจ

ประถมศึกษา

ทุนเรียนดี

4. น.ส.กนกวรรณ ฟุกล่อย

ด.ต.ปรารถนา ฟุกล่อย

อุดมศึกษา

ทุนเรียนดี

5. น.ส.จิตติมาส คงช่วย

ร.ต.ต.นพดล คงช่วย

อุดมศึกษา

ทุนเรียนดี

6. ด.ช.นัฐชนน สังสัพพันธ์

ร.ต.ต.วิชัย สังสัพพันธ์

ประถมศึกษา

ทุนส่งเสริม
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14. สังกัดสถานีตารวจภูธรหาดสาราญ
ชื่อ - ชื่อสกุล

บุตรสมาชิก ยศ ชื่อ - ชื่อสกุล

ระดับ

ประเภททุน

1. ด.ญ.พัชรหทัย กล้างาม

ร.ต.ท.หญิงพรรณี กล้างาม

ประถมศึกษา

ทุนเรียนดี

2. น.ส.สุรัชฎา จิตรเที่ยง

ร.ต.ท.จีรวัฒน์ จิตรเที่ยง

มัธยมศึกษา

ทุนเรียนดี

3. ด.ญ.ตรีรัศมี สุขอินทร์

ด.ต.อัมพล สุขอินทร์

มัธยมศึกษา

ทุนส่งเสริม

4. นายวัจน์กร ขุนทอง

ร.ต.ท.โกวิท ขุนทอง

มัธยมศึกษา

ทุนส่งเสริม

ระดับ

ประเภททุน

15. สังกัดสถานีตารวจภูธรวังวิเศษ
ชื่อ - ชื่อสกุล

บุตรสมาชิก ยศ ชื่อ - ชื่อสกุล

1. น.ส.จิตรลดา รุ่งส่งศรี

ร.ต.อ.สุธรรม รุ่งส่งศรี

มัธยมศึกษา

ทุนเรียนดี

2. น.ส.วรัญญา บุญรักษ์

พ.ต.ท.มานิตย์ บุญรักษ์

มัธยมศึกษา

ทุนเรียนดี

3. ด.ช.รณกฤต ทองส่งศรี

ร.ต.ท.สมรักษ์ ทองส่งศรี

มัธยมศึกษา

ทุนเรียนดี

4. ด.ญ.อธิชา เซ่งง่าย

ด.ต.ไมตรี เซ่งง่าย

ประถมศึกษา

ทุนเรียนดี

5. ด.ญ.ณัฐณิชา เผือกทิพย์

ร.ต.ต.สมนึก เผือกทิพย์

ประถมศึกษา

ทุนเรียนดี

6. ด.ช.วงศ์พิทักษ์ ปานแก้ว

ด.ต.พงศธร ปานแก้ว

ประถมศึกษา

ทุนเรียนดี

ระดับ

ประเภททุน

16. สังกัดสถานีตารวจภูธรย่านตาขาว
ชื่อ - ชื่อสกุล

บุตรสมาชิก ยศ ชื่อ - ชื่อสกุล

1. ด.ญ.ชญานิศ สงทิพย์

รต.อ.สมเกียรติ สงทิพย์

มัธยมศึกษา

ทุนเรียนดี

2. ด.ญ.จิณณพัต สงช่วย

ด.ต.วิจิตร สงช่วย

ประถมศึกษา

ทุนเรียนดี

3. ด.ญ.สุรัสวดี กองทอง

ด.ต.สุคนธ์ กองทอง

ประถมศึกษา

ทุนเรียนดี

4. ด.ญ.วสุธิดา สุวรรณราช

ร.ต.อ.สุวิทย์ สุวรรณราช

ประถมศึกษา

ทุนเรียนดี

5. นายวงศกร ไชยทองรักษ์

ด.ต.วิเชียร ไชยทองรักษ์

มัธยมศึกษา

ทุนเรียนดี

6. ด.ช.ยศภัทร ทองสุข

ร.ต.ต.ประเสริฐ ทองสุข

ประถมศึกษา

ทุนเรียนดี

7. ด.ญ.ศุภธิดา เพชรชนะ

ด.ต.ศุภฤกษ์ เพชรชนะ

ประถมศึกษา

ทุนเรียนดี

8. นายปวิตรี อัตบุตร

ร.ต.ท.เสริม อัตบุตร

อุดมศึกษา

ทุนเรียนดี

9. น.ส.ณัชชา เมืองเหนือ

ด.ต.วุฒิชัย เมืองเหนือ

มัธยมศึกษา

ทุนเรียนดี
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ชื่อ - ชือ่ สกุล

บุตรสมาชิก ยศ ชื่อ - ชื่อสกุล

ระดับ

ประเภททุน

10. ด.ช.เกษมพันธ์ ขาวคง

ด.ต.วิเชียร ขาวคง

ประถมศึกษา

ทุนส่งเสริม

11. นายวรรณรักษ์ ยูงมณีรัตน์

ด.ต.ปฏิการ ยูงมณีรัตน์

อาชีวศึกษา

ทุนส่งเสริม

12. ด.ช.สันติราษฎร์ เพชรรัตน์

ด.ต.กิตติ เพชรรัตน์

มัธยมศึกษา

ทุนส่งเสริม

13. น.ส.วัณณิตา แก้วภักดี

ร.ต.ท.ประจวบ แก้วภักดี

มัธยมศึกษา

ทุนส่งเสริม

ระดับ

ประเภททุน

17. สังกัดสถานีตารวจภูธรบ้านในควน
ชื่อ - ชื่อสกุล

บุตรสมาชิก ยศ ชื่อ - ชื่อสกุล

1. ด.ญ.ธีร์จุฑา ชาปาน

ร.ต.ท.ฉลองชัย ชาปาน

ประถมศึกษา

ทุนเรียนดี

2. นายศราวุฒิ ยอดจิต

ด.ต.ศักดิ์ฐานันดร์ ยอดจิต

มัธยมศึกษา

ทุนเรียนดี

3. นางสาวกานติมา เรืองพุทธ

ร.ต.ต.วิมล เรืองพุทธ

มัธยมศึกษา

ทุนเรียนดี

4. ด.ญ.สลิลทิพย์ เกื้อรอด

ด.ต.สิทธิชัย เกื้อรอด

มัธยมศึกษา

ทุนเรียนดี

ระดับ

ประเภททุน

18. สังกัดสถานีตารวจภูธรกันตัง
ชื่อ - ชื่อสกุล

บุตรสมาชิก ยศ ชื่อ - ชื่อสกุล

1. ด.ช.ทัพสิน สองเมือง

ร.ต.ท.นิติ สองเมือง

ประถมศึกษา

ทุนเรียนดี

2. นายพงศกร บุญศรี

ร.ต.ต.กิติกร บุญศรี

มัธยมศึกษา

ทุนเรียนดี

3. ด.ญ.ปาณิญษ ไกรเทพ

ด.ต.นพดล ไกรเทพ

มัธยมศึกษา

ทุนเรียนดี

4. ด.ญ.ณัฐธิดา หนูฉ้ง

ด.ต.จานาญ หนูฉ้ง

ประถมศึกษา

ทุนเรียนดี

5. ด.ช.จักรบดินทร์ ไชยเซ่ง

ด.ต.บุญโชค ไชยเซ่ง

ประถมศึกษา

ทุนเรียนดี

6. ด.ช.โกสินธ์ หาบสา

ด.ต.บรรยง หาบสา

ประถมศึกษา

ทุนเรียนดี

7. ด.ต.สมิทธิ์ ดาแก้ว

ด.ต.ประยูร ดาแก้ว

ประถมศึกษา

ทุนเรียนดี

8. ด.ญ.ศศิธินันท์ บุญนิธิยรรยง

ด.ต.ขวัญพัฒน์ บุญนิธิยรรยง

ประถมศึกษา

ทุนเรียนดี

9. น.ส.อาทิตยา แสงสุวรรณ

ด.ต.สืบศักดิ์ แสงสุวรรณ

อาชีวศึกษา

ทุนเรียนดี

10. น.ส.กฤติมาศ ท่าจีน

ร.ต.ท.สมศักดิ์ ท่าจีน

มัธยมศึกษา

ทุนเรียนดี

11. ด.ญ.สัญลักษณ์ ศรีทอง

ร.ต.อ.สมศักดิ์ ศรีทอง

ประถมศึกษา

ทุนเรียนดี

12. นายจิณณวัตร มืดเกิด

ด.ต.สุจิน มืดเกิด

มัธยมศึกษา

ทุนเรียนดี

13. ด.ช.กิตติคุณ รัตนกาญจน์

ด.ต.เจริญ รัตนกาญจน์

ประถมศึกษา

ทุนเรียนดี
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ชื่อ - ชื่อสกุล
14. ด.ช.ศิวพงศ์ รัตนพงศ์

บุตรสมาชิก ยศ ชื่อ - ชื่อสกุล
ด.ต.ศักดิ์ชัย รัตนพงศ์

ระดับ

ประเภททุน

ประถมศึกษา

ทุนเส่งเสริม

ระดับ

ประเภททุน

19. สังกัดสถานีตารวจภูธรสิเกา
ชื่อ - ชื่อสกุล

บุตรสมาชิก ยศ ชื่อ - ชื่อสกุล

1. น.ส.บุปผาชน ไกรเทพ

ร.ต.ต.จิระชัย ไกรเทพ

อุดมศึกษา

ทุนเรียนดี

2. น.ส.กานต์ธิดา ผอมนุ่ม

ด.ต.ประสิทธิ์ ผอมนุ่ม

อุดมศึกษา

ทุนเรียนดี

3. ด.ญ.พัทธนันท์ ปานแก้ว

ด.ต.ประภาส ปานแก้ว

ประถมศึกษา

ทุนเรียนดี

4. ด.ช.ทวีศักดิ์ หนูอุดม

ร.ต.ท.สุชีพ หนูอุดม

ประถมศึกษา

ทุนเรียนดี

5. ด.ญ.ธารางรัตน์ เชี่ยวภู่

ด.ต.ปรีชา เชี่ยวภู่

ประถมศึกษา

ทุนเรียนดี

6. ด.ญ.ติณณา สายเมธา

ร.ต.ท.หญิงเครือฟ้า สายเมธา

ประถมศึกษา

ทุนเรียนดี

7. น.ส.กัญชทิพย์ นกศรีแก้ว

นายพิวันพร นกศรีแก้ว

อุดมศึกษา

ทุนส่งเสริม

8. ด.ญ.รัฐติภสั จันทรมณี

ด.ต.สัมพันธ์ จันทรมณี

มัธยมศึกษา

ทุนส่งเสริม

9. ด.ญ.ชนิกานต์ กาฬสิงห์

ด.ต.เมธา กาฬสิงห์

มัธยมศึกษา

ทุนส่งเสริม

10. ด.ช.ทวีทรัพย์ สาเหรบ

ด.ต.มาลา สาเหรบ

มัธยมศึกษา

ทุนส่งเสริม

*** ทุนลาดับที่ 8-10 ได้รับเงินบริจาคทุนการศึกษาทุนละ 1,500 บาท โดย ร.ต.ท.นิยม ไทรแก้ว
20. สังกัดพิสูจน์หลักฐานจังหวัดตรัง
ชื่อ - ชื่อสกุล

บุตรสมาชิก ยศ ชื่อ - ชื่อสกุล

ระดับ

ประเภททุน

1. ด.ญ.ทักษอร ฤกขะวุฒิกุล

ด.ต.หญิงณัฐกานต์ ฤกขะวุฒิกุล

ประถมศึกษา

ทุนเรียนดี

2. ด.ญ.ชนัญชิตา จันทร์แก้ว

ด.ต.หญิงภัทราวดี ศรีสังขจร

ประถมศึกษา

ทุนส่งเสริม

ระดับ

ประเภททุน

21. สังกัดสมาชิกต่างจังหวัดหักผ่านบัญชีกรุงไทย
ชื่อ - ชื่อสกุล

บุตรสมาชิก ยศ ชื่อ - ชื่อสกุล

1. น.ส.ปรมัตถ์ ทองนวลจันทร์

ร.ต.ท.ปรีชา ทองนวลจันทร์

มัธยมศึกษา

ทุนเรียนดี

2. ด.ญ.ศศิกานต์ แท่นมาก

ร.ต.ท.จักราวุธ แท่นมาก

มัธยมศึกษา

ทุนเรียนดี

3. ด.ญ.ลักษมี ดาทอง

ด.ต.เสถียร ดาทอง

ประถมศึกษา

ทุนเรียนดี
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ชื่อ - ชื่อสกุล

บุตรสมาชิก ยศ ชื่อ - ชื่อสกุล

ระดับ

ประเภททุน

4. ด.ญ.ณัฏฐนันท์ ลุ้งกี่

ด.ต.อนันต์ ลุ้งกี่

ประถมศึกษา

ทุนเรียนดี

5. ด.ญ.นันท์นภัส ทองรอด

ด.ต.พันธ์ ทองรอด

มัธยมศึกษา

ทุนเรียนดี

6. นายคัคเนศ สุรัติศักดิ์

ร.ต.ต.คม สุรัติศักดิ์

มัธยมศึกษา

ทุนส่งเสริม

ระดับ

ประเภททุน

21. สังกัดสมาชิกต่างจังหวัด(ชาระเอง/การเงินหักส่ง)
ชื่อ - ชื่อสกุล

บุตรสมาชิก ยศ ชื่อ - ชื่อสกุล

1. ด.ญ.พรรษชล โชคกลาง

ร.ต.ต.วิณัฐพงศ์ โชคกลาง

มัธยมศึกษา

ทุนเรียนดี

2. ด.ช.ปัญญภูมิ ปัญญโชติกุล

ด.ต.สมศักดิ์ ปัญญโชติกุล

มัธยมศึกษา

ทุนส่งเสริม

3. ด.ช.ธีรภัทร ส่อสืบ

ร.ต.ท.จารูญ ส่อสืบ

ประถมศึกษา

ทุนส่งเสริม

4. ด.ช.สืบพงศ์ กาลรักษ์

พ.ต.ท.พีรพงศ์ กาลรักษ์

ประถมศึกษา

ทุนเรียนดี

5. ด.ช.วงศธร นวลไหน

ด.ต.ชาญยุทธ นวลไหน

มัธยมศึกษา

ทุนส่งเสริม

6. ด.ช.ปวีณณัฏฐ์ ธัญญาพิทักษ์กุล

ด.ต.อัศม์เดช ธัญญาพิทักษ์กุล

มัธยมศึกษา

ทุนเรียนดี

ประกาศ ณ วันที่ 21 มกราคม 2559
พันตารวจเอก
(ชัยโรจน์ โพธิปฐม)
รองประธานกรรมการ ทาหน้าที่แทน ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตรัง จากัด
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รายงานการจ่ ายทนสวั
ุ สดิการสมาชิก ประจําปี 2558
ลําดับที่

รายการ

สั งกัด

จํานวนเงิน

1

ศพ ด.ต.เสรี จันทรเกต

บํานาญ

253,000.00

2

ทําบุญงานศพ มารดา บุญโท คงเลง่

บํานาญ

3,000.00

3

ทําบุญงานศพ บิดา ร.ต.ท.สุ วทิ ย์ ทองเหมือน

่ งหวัด
ตางจั

3,000.00

4

ทําบุญงานศพ บิดา ด.ต.กรรชฤทธิ์ สมจริ ง

่
สภ.ยานตาขาว

3,000.00

5

ทําบุญงานศพ บิดา ด.ต.สมทบ ชัยเพชร

บํานาญ

3,000.00

6

ทําบุญงานศพ มารดา ร.ต.ท.เฉลียว หนูเมือง

บํานาญ

3,000.00

7

ศพ ด.ต.สมโชค เพชรแกว้

บํานาญ

403,000.00

8

ศพ ด.ต.สมปราด ชูทว้ ม

สภ.สิ เกา

403,000.00

9

่ ่
ทําบุญงานศพ มารดา ด.ต.ศักดิ์ ปรี ชา แทนออน

สภ.ห้วยยอด

3,000.00

10

ทําบุญงานศพ บิดา ด.ต.อากร โยมทรัพย์

สภ.เมืองตรัง

3,000.00

11

ศพภรรยา ด.ต.ปราโมทย์ ใจซื่อดี

สภ.ห้วยยอด

33,333.33

12

ทําบุญงานศพ บิดา ร.ต.ต.นุกลู รักดี

สภ.รัษฎา

3,000.00

13

ทําบุญงานศพ มารดา ร.ต.ต.ชาญชัย สุ ภาผล

สภ.เมืองตรัง

3,000.00

14

ทําบุญงานศพ มารดา ด.ต.เจริ ญ รัตนกาญจน์

ั ง
สภ.กนตั

3,000.00

15

ทําบุญงานศพ บิดา พ.ต.ท.ฉันทรักษ์ จันวดี

สภ.นาโยง

3,000.00

16

ทําบุญงานศพ บิดา ด.ต.ไพรัตน์ รัตนพรหมมา

กก.สส.ภ.จว.ตรัง

3,000.00

17

ทําบุญงานศพ มารดา ร.ต.ต.จิรวัฒน์ สุ วรรณมณี

ั ง
สภ.กนตั

3,000.00

18

ทําบุญงานศพ บิดา ร.ต.ต.ปฏิวตั ิ มณี ภาค

สภ.นาโยง

3,000.00

19

ทําบุญงานศพ บิดา ด.ต.เจริ ญ เลื่อนแกว้

่ งหวัด
ตางจั

3,000.00

20

ิ พงษ์ เที่ยงธรรม
ทําบุญงานศพ มารดา ด.ต.กตติ

สภ.เมืองตรัง

3,000.00

21

่
ศพ ด.ต.สามารถ บุญชวย

22

ั ง
สภ.กนตั

153,000.00

ทําบุญงานศพ ด.ต.ดิเรก ตูด้ าํ

บํานาญ

3,000.00

23

ทําบุญงานศพ มารดา ด.ต.สมศักดิ์ ทองสุ ด

บํานาญ

3,000.00

24

้ กดี
ทําบุญงานศพ บิดา ร.ต.ท.ประจวบ แกวภั

่
สภ.ยานตาขาว

3,000.00

25

ทําบุญงานศพ มารดา ร.ต.ต.สมศักดิ์ เพ็งพูน

บํานาญ

3,000.00

จํานวนเงิน

ลําดับที่

รายการ

สั งกัด

26

ทําบุญงานศพ มารดา ด.ต.ทรงพร ศักดิ์ แกว้ 115

สภ.หนองเอื้อง

3,000.00

27

ทําบุญงานศพ มารดา ร.ต.ท.วินยั สุ วรรณจันทร์

สภ.นาโยง

3,000.00

28

ทําบุญงานศพ บิดา ร.ต.ท.อนันต์ โทขํา

กก.สส.ภ.จว.ตรัง

3,000.00

หมายเหตุ

หมายเหตุ

25

ทําบุญงานศพ มารดา ร.ต.ต.สมศักดิ์ เพ็งพูน

ลําดับที่

รายการ

บํานาญ

3,000.00

สั งกัด

จํานวนเงิน

26

ทําบุญงานศพ มารดา ด.ต.ทรงพร ศักดิ์ แกว้

27

ทําบุญงานศพ มารดา ร.ต.ท.วินยั สุ วรรณจันทร์

28

ทําบุญงานศพ บิดา ร.ต.ท.อนันต์ โทขํา

29

ศพ ด.ต.สําราญ นุ่นตา

สภ.โคกยาง

403,000.00

30

้ มล
ศพ ร.ต.ต.อํ่า แกวพิ

สภ.หาดสําราญ

253,000.00

31

ศพ ด.ต.สมชาย ปั จฉิ มวาทิน

สภ.สิ เกา

203,000.00

32

ศพ ด.ต.สถิต รัตนะ

สภ.ห้วยยอด

403,000.00

33

่
ทําบุญงานศพ บิดา ด.ต.นพดล คงชวย

34

สภ.หนองเอื้อง

3,000.00

สภ.นาโยง

3,000.00

กก.สส.ภ.จว.ตรัง

3,000.00

สภ.รัษฎา

3,000.00

ทําบุญงานศพ บิดา ด.ต.ประสิ ทธิ์ นวลโข้ย

สภ.เมืองตรัง

3,000.00

35

ทําบุญงานศพ มารดา ด.ต.จตุรภัทร ยังเจริ ญ

สภ.คลองเต็ง

3,000.00

36

ทําบุญงานศพ มารดา ด.ต.ภาทนันท์ ทับชุม

สภ.เมืองตรัง

3,000.00

37

ศพ ด.ต.พันธ์ หอยบาง

38

ทําบุญงานศพ บิดา ร.ต.ท.เทพกรณ์ สังขารา

39

บํานาญ

403,000.00

ั ง
สภ.กนตั

3,000.00

ทําบุญงานศพ บิดา ร.ต.ต.ละมุล เวชกุล

บํานาญ

3,000.00

40

ทําบุญงานศพ บิดา จ.ส.ต.จักริ น คงตุก

บํานาญ

3,000.00

41

ทําบุญงานศพ มารดา ด.ต.ธนาชัย จํานงค์

สภ.หนองตรุ ด

3,000.00

42

้
ทําบุญงานศพ บิดา ด.ต.สุ รินทร์ แกวแทน

บํานาญ

3,000.00

43

ทําบุญงานศพ มารดา จ.ส.ต.วิโรจน์ สงค์คต

ั ง
สภ.กนตั

3,000.00

44

ทําบุญงานศพ บิดา ร.ต.ต.บรรจบ แสงแกว้

สภ.สิ เกา

3,000.00

45

่
ทําบุญงานศพ ด.ต.ประชา ชวยดู

สภ.เมืองตรัง

3,000.00

46

ทําบุญงานศพ บิดา ร.ต.ต.นัยสันต์ สุ วรรณสุ นทร

ั ง
สภ.กนตั

3,000.00

47

ศพ พ.ต.ท.ประเสริ ฐ ด้วงทอง

บํานาญ

153,000.00

48

่ อย
ทําบุญงานศพ บิดา พ.ต.ท.เสถียร เผาน้

ั ง
สภ.กนตั

3,000.00

49

่
ศพ ด.ต.ไสว ชวยเกลี
้ ยง

สภ.ห้วยยอด

43,000.00

50
51

ทําบุญงานศพ บิดา ด.ต.หญิงสุ พินญา รัตนะ
ทําบุญงานศพ บุตร ด.ต.ภิญโญ บัวกงิ่

ภ.จว.ตรัง
บํานาญ

3,000.00
3,000.00

52

ทําบุญงานศพ มารดา ด.ต.ชาญณรงค์ อุดมศักดิ์

สภ.ห้วยยอด

3,000.00

ลําดับที่

รายการ

สั งกัด

53

สภ.เขาวิเศษ

3,000.00

54

ทําบุญงานศพ มารดา ร.ต.ต.สมศักดิ์ ธนาวุฒิ 116
ทําบุญงานศพ มารดา นิคม ชูช่วย

สภ.ห้วยยอด

3,000.00

55

ศพ ภรรยา ด.ต.รณภพ บัวบางกรู ด

56

ทําบุญงานศพ มารดา ด.ต.เชวงศ์ สงเกลี้ ยง

สภ.สิ เกา
สภ.หนองเอื้อง

จํานวนเงิน

133,333.33
3,000.00

หมายเหตุ
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51

ทําบุญงานศพ บุตร ด.ต.ภิญโญ บัวกงิ่

52

ทําบุญงานศพ มารดา ด.ต.ชาญณรงค์ อุดมศักดิ์

ลําดับที่

รายการ

บํานาญ

3,000.00

สภ.ห้วยยอด

3,000.00

สั งกัด

จํานวนเงิน

53

ทําบุญงานศพ มารดา ร.ต.ต.สมศักดิ์ ธนาวุฒิ

สภ.เขาวิเศษ

3,000.00

54

ทําบุญงานศพ มารดา นิคม ชูช่วย

สภ.ห้วยยอด

3,000.00

55

ศพ ภรรยา ด.ต.รณภพ บัวบางกรู ด

สภ.สิ เกา

56

ทําบุญงานศพ มารดา ด.ต.เชวงศ์ สงเกลี้ ยง

57

่ ซ่ ี่
ทําบุญงานศพ มารดา ร.ต.ต.วิชิต ฮอยี

58

ศพ ภรรยา ร.ต.ต.ลออ ยุทธโกศา

59

ทําบุญงานศพ บิดา ร.ต.ท.ประยูร ขวัญแกว้

60

ทําบุญงานศพ มารดา ร.ต.ท.วิโรจน์ ยุทธโกศา

61

ศพ ร.ต.ท.สุ ทิน สุ ขสุ วรรณ์

สภ.ปะเหลียน

403,000.00

62

ทําบุญงานศพ บิดา ด.ต.รุ่ งศักดิ์ ประกอบกจิ

สภ.ปะเหลียน

3,000.00

63

ทําบุญงานศพ บิดา ด.ต.นันทวิทย์ พัฒนสิ งห์

สภ.ปะเหลียน

3,000.00

64

ทําบุญงานศพ บิดา ร.ต.ท.ชวน ประเสริ ฐ

สภ.สิ เกา

3,000.00

65

ทําบุญงานศพ มารดา ด.ต.ศักดา สุ ทธิเหลือ

่ งหวัด
ตางจั

3,000.00

66

ทําบุญงานศพ มารดา ร.ต.ท.จรู ญ แสงอรุ ณ

สภ.สิ เกา

3,000.00

67

ศพ ด.ต.ภิญโญ บัวกงิ่

บํานาญ

400,000.00

68

ทําบุญงานศพ มารดา ด.ต.สามารถ คิ้วนาง

สภ.คลองเต็ง

3,000.00

69

ทําบุญงานศพ บิดา ด.ต. เยาว์ เพชรฤทธิ์

สภ.เมืองตรัง

3,000.00

70

ทําบุญงานศพ มารดา ด.ต.ประไพ บุระชัด

สภ.สิ เกา

3,000.00

133,333.33

สภ.หนองเอื้อง

3,000.00

่ งหวัด
ตางจั

3,000.00

บํานาญ

133,333.33

สภ.เมืองตรัง

3,000.00

บํานาญ

3,000.00

4,337,999.99

117
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การใช้ ทุนสาธารณประโยชน์ ด้านอืน่ ๆ ประจําปี 2558
ลําดับที่

รายการ

จํานวนเงิน

1

ิ
่
กจกรรมวั
นเด็กแหงชาติ

2

ทุนการศึกษาบุตร ประจําปี 2557 จํานวน 171*2000

3

่
งานวันสหกรณ์แหงชาติ

4

่
สมทบเข้ากองทุนสวัสดิการสํานักงานตํารวจแหงชาติ

5

่ าบุญกบสํ
ั านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตรัง
รวมทํ

1,000.00

6

่ าบุญวันตํารวจกบตํ
ั ารวจภูธรจังหวัดตรัง
รวมทํ

4,460.00

7

ทุนการศึกษาโครงการ 1 ทุน 1 สหกรณ์

5,000.00

7,300.00
342,000.00
14,520.00

รวม

100,000.00

474,280.00
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29,247,499.89

15,357,631.45

-

2555

2554

32,907,838.74

2557

2556

ยอดยกมา
32,361,760.77

ปี
2558

เพิม่ ระหว่ างปี
9,441,817.77
ํ 1,000,000.00
จัดสรรจากกาไร
ตัดจาก คชจ.
4,000,000.00
จากสมาชิก
4,441,817.77
11,577,944.10
ํ 3,500,000.00
จัดสรรจากกาไร
ตัดจาก คชจ. 4,000,000.00
จากสมาชิก
4,077,944.10
12,013,371.98
ํ 2,000,000.00
จัดสรรจากกาไร
ตัดจาก คชจ. 3,000,000.00
จากสมาชิก
7,013,371.98
20,146,437.10
ํ 2,000,000.00
จัดสรรจากกาไร
ตัดจาก คชจ. 3,000,000.00
จากสมาชิก 15,146,437.10
18,056,512.16
2,698,880.71

6,256,568.66

8,353,033.13

12,124,022.07
( สมาชิก 11 คน)

ลดระหว่ างปี
8,851,929.13

รายละเอียดกองทนเสริ
ุ มความมัน่ คง(เปรียบเทียบตั้งแต่ ปี 2554 - 2558)

15,357,631.45

29,247,499.89

32,907,838.74

32,361,760.77

ยอดคงเหลือ
32,954,649.41

รายงานการจ่ ายเงินกองทนบริ
ุ จาคเสริมความมัน่ คง ประจําปี 2558
ลําดับที่

ยศ ชื่อ - ชื่อสกลุ

สั งกัด

จํานวนเงิน

1

ร.ต.ต.เสรี จันทรเกต

บํานาญ

320,541.77

2

ด.ต.สมโชค เพชรแกว้

บํานาญ

416,183.59

3

ร.ต.ท.สมปราด ชูทว้ ม

สภ.สิ เกา

1,051,795.66

4

่
ด.ต.สามารถ บุญชวย

สภ.สิ เกา

1,068,228.44

5

้ มล
ร.ต.ต.อํ่า แกวพิ

สภ.หาดสําราญ

1,077,332.99

6

้ ขาว
จ.ส.ต.สถาพร แกวศรี

สภ.เมืองตรัง

1,172,474.10

7

ร.ต.ต.สําราญ นุ่นตา

บํานาญ

428,620.54

8

ด.ต.สมชาย ปั จฉิ มวาทิน

สภ.สิ เกา

1,060,299.39

9

ด.ต.พันธ์ หอยบาง

บํานาญ

190,178.80

10

พ.ต.ท.ประเสริ ฐ ด้วงทอง

บํานาญ

331,675.46

11
12

่
ด.ต.ไสว ชวยเกลี
้ ยง
ร.ต.ท.สุ ทิน สุ ขสุ วรรณ์

สภ.ห้วยยอด
สภ.ปะเหลียน

983,166.20
751,432.19

รวม

8,851,929.13

120

สาเหตุ
เสี ยชีวติ
เสี ยชีวติ
เสี ยชีวติ
เสี ยชีวติ
เสี ยชีวติ
ถูกออกจากราชการ
เสี ยชีวติ
เสี ยชีวติ
เสี ยชีวติ
เสี ยชีวติ
เสี ยชีวติ
เสี ยชีวติ

121

ร.ต.ต.เสรี จันทรเกต
ด.ต.สถิต รัตนะ
ด.ต.พันธ์ หอยบาง
ด.ต.ไสว ช่วยเกลี้ ยง

ยศ ชื่ อ- ชื่ อสกุล

สสอต.
3
9
4
237

รับโอน

ลาออก

เสียชีวติ

คงเหลือ

8

239

รวม

เข้ าใหม่

ยกมา

*** สรุปจานวนสมาชิกคงเหลือ ประจาปี 2558

1
2
3
4

ลาดับที่

ราย
ราย

ราย

ราย

ราย

ราย

2,436,045.38

สส.ชสอ.

97,344.76

คงเหลือ

เสี ยชีวติ

ลาออก

รับโอน

เข้ าใหม่

ยกมา

2,340,067.05

136

3

2

3

1

137

1,806,449.00

ราย

ราย

ราย

ราย

ราย

ราย

72,256.00

ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ ออมทรัพย์ ตารวจตรัง จากัด
รายงานการจ่ ายเงินสงเคราะห์ ศพสมาชิก สสอต. และ สส.ชสอ. ปี 2558
สสอต.
สส.ชสอ.
วันทีเ่ สี ยชีวติ
เงินสงเคราะห์ หักค่ าใช้ จ่าย 4%
จ่ ายสุ ทธิ
เงินสงเคราห์ หักค่ าใช้ จ่าย 4%
2 มกราคม 2558
598,403.85
24,000.00
574,403.85
19 มิถุนายน 2558
611,075.10
24,354.56
586,720.54
600,000.00
24,000.00
7 กรกฎาคม 2558
613,416.96
24,464.22
588,952.74
601,865.00
24,074.00
3 กันยายน 2558
613,149.47
24,525.98
589,989.92
604,584.00
24,182.00
1,734,193.00

576,000.00
577,791.00
580,402.00

จ่ ายสุ ทธิ

-๒-

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตรัง จากัด
ระเบียบว่าด้วยทุนสวัสดิการสมาชิกพักรักษาตัวในโรงพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๘
********************
อาศัยอานาจตามความในข้อบั งคับของสหกรณ์ ข้อ ๗๙(๘) และ ข้อ ๑๐๗(๑๑) ประกอบกับ มติ
ที่ป ระชุมคณะกรรมการดาเนินการชุดที่ ๔๘ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ เมื่อวัน ที่ ๒๕ ธัน วาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้กาหนด
ระเบียบว่าด้วยทุนสวัสดิการสมาชิกพักรักษาตัวในโรงพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบว่าด้วยทุนสวัสดิการสมาชิกพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
พ.ศ. ๒๕๕๘”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“สหกรณ์” หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตรัง จากัด
“สมาชิก” หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตรัง จากัด
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตรัง จากัด
“ผู้จัดการ” หมายถึง ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตรัง จากัด
“เจ้าหน้าที่” หมายถึง เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตรัง จากัด
“โรงพยาบาล” หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซึ่งตั้งขึ้นถูกต้องตามกฎหมายเพื่อประกอบ
รักษาพยาบาลตรวจวิ นิจฉัยโรคทาการศัลยกรรม และให้บริการรักษาพยาบาลเต็มเวลามิได้เป็นสถานที่ที่จัดให้เพื่อ
พักผ่อนหรือพักฟื้นหรือสถาบันใดซึ่งคล้ายคลึงกัน
“เจ็บป่วย” หมายถึง การเจ็บป่วยทุกชนิด เว้นแต่การเจ็บป่วยที่เกิดจากการกระทาโดย
เจตนาของตนเอง
“ปีบัญชี” หมายถึง ปีบัญชีของสหกรณ์ระหว่างวันที่ ๑ ม.ค. – ๓๑ ธ.ค.ของทุกปี
ข้อ ๔ วัตถุประสงค์ของระเบียบนี้
(๑) เพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่เจ็บป่วย และต้องอยู่พักรักษาตัวในโรงพยาบาล
(๒) เพื่อเป็นขวัญและกาลังใจแก่สมาชิก
ข้อ ๕ ทุนสวัสดิการอาจได้จากแหล่งต่างๆ ดังต่อไปนี้
(๑) กาไรสุทธิประจาปี
(๒) งบประมาณรายจ่ายประจาปี
(๓) ทุนอื่นๆ ของสหกรณ์
(๔) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค
(๕) รายได้อื่นๆ
122
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ข้อ ๖ สมาชิกมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการต้องมีอายุการเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า ๑ ปี
ข้อ ๗ สมาชิกมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการจะต้องไม่ผิดนัดเงินงวดชาระหนี้หัก ณ ที่จ่าย หากผิดนัด
เงินงวดชาระหนี้ในปีบัญชีใดไม่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการในปีบัญชีนั้น เว้นแต่การผิดนัดนั้น มิได้เกิดขึ้นจากการกระทา
ของตนเอง
สมาชิกนอกเขตและสมาชิกที่เป็นข้าราชการบานาญ ที่ส่งเงินงวดชาระหนี้ด้วยตนเองจะต้องชาระให้
เสร็จภายในเดือนนั้นๆ และต้องไม่ผิดนัดตามวรรคก่อนจึงมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการ
ข้อ ๘ สมาชิกมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการต้องอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล สหกรณ์จะจ่ายเงินอัตราคืน
ละ ๓๐๐ บาท ไม่เกิน ๑๐ คืน ในรอบปีบัญชี
ข้อ ๙ สมาชิกยื่นแบบคาขอรับสวัสดิการภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ออกจากโรงพยาบาล หากพ้น
กาหนดดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ พร้อมทั้งแนบหลักฐานดังต่อไปนี้
(๑) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรือสาเนาบัตรข้าราชการ รับรองสาเนาถูกต้อง
(๒) ใบรับรองแพทย์การเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล หรือ สาเนาใบรับรองแพทย์
ที่สถานพยาบาลที่เข้ารับการรักษารับรอง หรือ เอกสารอื่นใดที่สถานพยาบาลที่ทาการรักษารับรอง
(๓) เอกสารอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกาหนด
ข้อ ๑๐ ให้เจ้าหน้าที่เสนอแบบคาขอรับเงินสวัสดิการผ่านผู้จัดการเพื่อพิจารณาเสนอต่อประธาน
กรรมการหรือเหรัญญิกพิจารณาอนุมัติจ่ายทุนสวัสดิการตามระเบียบนี้ และรายงานให้คณะกรรมการรับทราบ
ข้อ ๑๑ สหกรณ์ทรงไว้ซึ่งมีสิทธิที่อาจจะงดจ่ายหรือลดจานวนเงินให้น้อยกว่าที่กาหนดไว้
โดยคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ หากปรากฏว่า
(๑) ทุนสวัสดิการมีจานวนน้อยมาก หรือหมดลง
(๒) กรณีสมาชิกหรือผู้รับโอนประโยชน์หรือทายาทโดยธรรมยื่นแบบคาขอรับสวัสดิการ
พร้อมกันหลายคนเป็นเหตุให้ทุนสวัสดิการน่าจะไม่พอจ่ายในปีงบประมาณ
ข้อ ๑๒ กรณีวันครบกาหนดเป็นวันหยุดราชการ หรือ วันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือวันหยุดตามประเพณี
หรือวันหยุดตามประกาศของสหกรณ์ ให้ถือว่าวันทาการถัดไปเป็นวันครบกาหนด
ข้อ ๑๓ กรณีที่ระเบียบนี้กาหนดไว้แต่ไม่ชัดเจน ให้เป็นอานาจของคณะกรรมการที่จะวินิจฉัยชี้ขาด
ตลอดจนพิจารณาได้ตามสมควรและให้ถือเป็นที่สุด
ข้อ ๑๔ ให้สหกรณ์จัดทาประกาศแจ้งระเบียบพร้อมกาหนดรูปแบบคาขอเบิกเงินสวัสดิการหรือ
รูปแบบเอกสารอื่นๆ ให้ผู้มีสิทธิหรือสมาชิกทราบโดยทั่วกัน
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-๒-

ข้อ ๑๕ ให้ประธานกรรมการดาเนินการ รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
พันตารวจเอก
(ชัยโรจน์ โพธิปฐม)
รองประธานกรรมการ รักษาการแทน ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตรัง จากัด
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ประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2557
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โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
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โครงการขายอาคารของสหกรณ์

โครงการส่งเสริมการออมเฉลิมพระเกียรติ
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โครงการสหกรณ์พบข้าราชการเกษียณอายุ

ชสอ.พบกรรมการสหกรณ์
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ตรวจสอบบัญชีประจำ�ปี 2558

ตรวจหลักทรัพย์เงินกู้พิเศษ
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ทำ�บุญวันตำ�รวจ

บรรยากาศประชุมประจำ�เดือน
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ร่วมเคารพศพสมาชิก เสียชีวิต

สวัสดีปีใหม่ 2559

สัมมนา
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สหกรณ์ออมทรัพย์ตำ�รวจตรัง จำ�กัด
ขอขอบคุณสถาบันการเงินซึ่งสนับสนุนงบประมาณจัดทำ�รายงานกิจการ
ประจำ�ปี 2558 ดังนี้

1. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร		
2. ธนาคารธนชาต						
3. ธนาคารกรุงไทย สาขาตรัง					
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จำ�นวน		
จำ�นวน		
จำ�นวน		

2,000.2,000.-		
1,000.-		

บาท
บาท
บาท

