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

2

คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำ�รวจ ตรัง
ชุดที่ 49 ประจำ�ปี 2559

พ.ต.อ.ชัยโรจน์ โพธิปฐม
รองประธานกรรมการ คนที่ 1

พล.ต.ต.ดาวลอย เหมือนเดช
ประธานกรรมการ

ร.ต.ท.ประสิทธิ์ ประกอบกิจ
รองประธานกรรมการ คนที่ 2

ร.ต.ท.อรุณ หิรัญรัตน์
เหรัญญิก

ร.ต.ท.พิศิษฐ์ แจ้งประจักษ์
เลขานุการ

พ.ต.ท.ชาติชาย วงษ์ปัญญา
กรรมการ

พ.ต.ท.บุญชาย พราหมเภทย์
กรรมการ

พ.ต.ท.บรรเทา ปลอดทอง
กรรมการ

พ.ต.ท.หญิง ปรีดา มะยายอ
กรรมการ

พ.ต.ท.หญิง ชุติณัชชา มีศรี
กรรมการ

ร.ต.ท.วิชิต เพชรสุวรรณ
กรรมการ

ร.ต.ท.วิทยา เพชรอาวุธ
กรรมการ

ร.ต.ท.นิวัตน์ ทรัพย์ทักษิณ
กรรมการ

ด.ต.สานิตย์ เวชภักดิ์
กรรมการ

ด.ต.บุญไทย ล้วนดี
กรรมการ

3

ผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำ�ปี 2559

ร.ต.ท.วินัย สุวรรณจันทร์

ด.ต.หญิง วลัญช์รัตน์ ใหม่ศรีดี

ด.ต.หญิง มัณฑาณี เพ็ชรพัว

เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ตำ�รวจ ตรัง จำ�กัด

นางสาวอมรา ท่าจีน
ผู้จัดการ

นางพักตร์ประไพ แก่นอิน
เจ้าหน้าที่การเงิน

นางสาวณาฎญา พริ้งคงพล
เจ้าหน้าที่บัญชีและประมวลผล

นางสาวภัทราพร เจริญฤทธิ์
เจ้าหน้าที่สินเชื่อและงานธุรการ

...วิสัยทัศน์...
องค์กรสวัสดิการ บริหารโปร่งใส สมาชิกมั่นใจ
ร่วมใจพัฒนา ยึดหลักธรรมาภิบาล
4

คณะกรรมการอำ�นวยการ

พล.ต.ต.ดาวลอย เหมือนเดช
ประธานกรรมการ

พ.ต.อ.ชัยโรจน์ โพธิปฐม
รองประธานกรรมการ คนที่ 1

ร.ต.ท.ประสิทธิ์ ประกอบกิจ
รองประธานกรรมการ คนที่ 2

ร.ต.ท.อรุณ หิรัญรัตน์
เหรัญญิก

ร.ต.ท.พิศิษฐ์ แจ้งประจักษ์
เลขานุการ

5

คณะกรรมการเงินกู้

ร.ต.ท.อรุณ หิรัญรัตน์
ประธาน

ร.ต.ท.วิทยา เพชรอาวุธ
กรรมการ

ร.ต.ท.นิวัตน์ ทรัพย์ทักษิณ
กรรมการ

ร.ต.ท.พิศิษฐ์ แจ้งประจักษ์
กรรมการ

ร.ต.ท.ประสิทธิ์ ประกอบกิจ
เลขานุการ

6

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์

พ.ต.ท.บรรเทา ปลอดทอง
ประธาน

พ.ต.ท.บุญชาย พราหมเภทย์
กรรมการ

ร.ต.ท.วิชิต เพชรสุวรรณ
กรรมการ

ด.ต.สานิต เวชภักดิ์
กรรมการ

พ.ต.ท.หญิง ชุติณัชชา มีศรี
เลขานุการ

7

คณะกรรมการเร่งรัดหนี้สิน

พล.ต.ต.ดาวลอย เหมือนเดช
ประธาน

พ.ต.ท.ชาติชาย วงษ์ปัญญา
กรรมการ

พ.ต.อ.ชัยโรจน์ โพธิปฐม
กรรมการ

พ.ต.ท.หญิง ปรีดา มะยายอ
กรรมการ

ด.ต.บุญไทย ล้วนดี
เลขานุการ

พ.ต.ท.บุญชาย พราหมเภทย์
กรรมการ
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9

สารจาก...

พล.ต.ต.สมพงศ์ ทองใบ
ผู้บังคับการตำ�รวจภูธรจังหวัดตรัง
ในวาระที่สหกรณ์ออมทรัพย์ตำ�รวจตรัง จำ�กัด ได้ดำ�เนินการจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี
๒๕๕๙ ผมขอแสดงความชื่นชมยินดีต่อความสำ�เร็จของสหกรณ์ ที่ผลการดำ�เนินงานตลอดระยะเวลา
ที่ผ่านมา ซึ่งสหกรณ์ได้ดำ�เนินกิจการเข้าสู่ปีที่ ๕๐ มีความตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรให้เป็น
สถาบันการเงินที่มั่นคง สร้างมาตรฐานให้การบริการที่ดี มีการจัดสวัสดิการให้ครอบคลุมทุกกลุ่มสมาชิก
มุ่งเน้นให้มวลสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคง และหวังว่าสมาชิกซึ่งเป็นเจ้าของกิจการสหกรณ์
ทุกท่านจะให้การสนับสนุนกิจการของสหกรณ์ตลอดไป
ในโอกาสนี้ ผมขอส่งความรักและความปรารถนาดีถึงสมาชิกทุกท่าน ขออวยพรให้สมาชิกทุก
ท่าน ประสบความสุขความเจริญ มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง พร้อมที่จะก้าวผ่านอุปสรรคและ
สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีได้ โดยทั่วกัน
					
					
			

พลตำ�รวจตรี
		
(สมพงศ์ ทองใบ)
ผู้บังคับการตำ�รวจภูธรจังหวัดตรัง
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รายชื่อคณะกรรมการดำ�เนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำ�รวจตรัง จำ�กัด
ชุดที่ 49 ประจำ�ปี 2559
1. พล.ต.ต.ดาวลอย
เหมือนเดช		
2. พ.ต.อ.ชัยโรจน์
โพธิปฐม			
3. ร.ต.ท.ประสิทธิ์
ประกอบกิจ		
4. ร.ต.ท.อรุณ		
หิรัญรัตน์		
5. พ.ต.ท.บุญชาย
พราหมเภทย์		
6. พ.ต.ท.ชาติชาย
วงษ์ปัญญา		
7. พ.ต.ท.บรรเทา
ปลอดทอง		
8. พ.ต.ท.หญิง ปรีดา มะยายอ			
9. พ.ต.ท.หญิง ชุติณัชชา มีศรี			
10. ร.ต.ท.วิชิต 		
เพชรสุวรรณ		
11. ร.ต.ท.นิวัตน์		
ทรัพยทักษิณ		
12. ร.ต.ท.วิทยา		
เพชรอาวุธ		
13. ด.ต.บุญไทย
ล้วนดี			
14. ด.ต.สานิต		
เวชภักดิ์			
15. ร.ต.ท.พิศิษฐ์		
แจ้งประจักษ์		

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

รายชื่อผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำ�ปี 2559
1. ร.ต.ท.วินัย
สุวรรณจันทร์		
2. ด.ต.หญิง วลัญช์รัตน์ ใหม่ศรีดี			
3. ด.ต.หญิง มัณฑาณี เพ็ชรพัว			

บำ�นาญ
สภ.นาโยง
สภ.ห้วยยอด

รายชื่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ตำ�รวจตรัง จำ�กัด
1.
2.
3.
4.

นางสาวอมรา		
นางพักตร์ประไพ
นางสาวณาฏญา
นางสาวภัทราพร

ท่าจีน			
แก่นอิน			
พริ้งคงพล		
เจริญฤทธิ์		

ผู้จัดการ
เจ้าหน้าที่การเงิน
เจ้าหน้าที่บัญชีและคอมพิวเตอร์
เจ้าหน้าที่สินเชื่อและธุรการ
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ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของสหกรณ์ประจาปี 2559

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำ�เนินงานของสหกรณ์ประจำ�ปี 2559
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)
54

ประจาปี 2559
ชาย(คน)
1,547

รวม(คน)
1,601

3
-

63
8

66
8

1
56

7
14
9
2
1,586

7
15
9
2
1,642

145
8
4
149
205

48
3
1
50
1,636

193
11
5
199
1,841

2. การรับฝากเงิน
2.1 การรับฝากจากสมาชิก
ประเภทเงินรับฝาก
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์พิเศษ
ออมทรัพย์ทวีคูณ
ออมทรัพย์ทวีทรัพย์
กองทุนผู้ค้ําประกัน

จานวนราย
1,664
237
70
73
1

รายได้กองทุนผู้ค้ําประกัน

1

เงินบริจาคเสริมความมั่นคง

1
2,047
1,986

รวม

ต้นปี
18,969,991.22
36,826,701.55
61,372,279.01
68,903,581.68
499,077.27
18,545.72
32,951,649.41
219,541,825.86

เพิ่มระหว่างปี
114,326,673.52
32,030,113.55
72,362,924.22
65,884,145.48
23,232.37
5,141.18
11,435,617.73
296,067,848.05

14

ลดระหว่างปี
คงเหลือ
105,550,950.43
27,745,714.31
21,155,674.67
47,701,140.43
9,507,534.59 124,227,668.64
87,230,770.72
47,556,956.44
19,370.00
502,939.64
4,490.00
19,196.90
28,992,867.47
15,394,399.67
252,461,657.88 263,148,016.03

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.สถาบันพัฒน บริหาร
ศาสตร์ (นิด้า)
สอ.บริการโรงพยาบาล
ตรัง
สอ.บริษัทแปลนทอยส์
สอ.พนักงาน ธ.ทหารไทย

ประเภท
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์
พิเศษ
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

รวม

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

เพิ่มระหว่างปี
15,384.17
17,361.08
4,647.58
1,733,401.34

21,089.54

888.20

-

21,977.74

48,304.79

2,034.40

-

50,339.19

537,528.27

22,638.47

-

560,166.74

320,817.39

13,511.49

-

334,328.88

772,471.01

56,747,118.37

36,772,471.01

20,747,118.37

90,765,000.00

5,703,121.86

3,836,664.20

92,631,457.66

41,366,985.88

ลดระหว่างปี
2,400,000.00

-

คงเหลือ
453,521.02
511,799.22
137,009.24
5,545,654.61

41,366,985.88

60,000,000.00

43,061,125.08

83,061,125.08

20,000,000.00

2,055,000.00

2,158,027.24

2,055,000.00

2,158,027.24

4,423,823.34

6,968,070.63

10,346,513.55

1,045,380.42

20,491,342.47

22,252,950.57

21,766,069.89

20,978,223.15

186,712,566.73

180,067,266.36

160,237,843.73 206,541,989.36

3. ทุนเรือนหุ้น
หุ้นต้นปี
บวก หุ้นระหว่างปี
รวม
หัก ถอนหุ้นคืน
สมาชิกถือหุ้น ณ วันสิ้นปี
สมาชิกถือหุ้นสูงกว่าปี 2558

จานวนหุ้น
66,437,123.00
8,182,645.00
74,619,768.00
1,504,240.00
73,115,528.00
6,678,405.00
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จานวนเงิน
664,371,230.00
81,826,450.00
746,197,680.00
15,042,400.00
731,155,280.00
66,784,050.00

4. ทุนสะสมตามข้อบังคับระเบียบและอื่น ๆ
รายการ
ยอดคงเหลือต้นปี
ทุนสาธารณประโยชน์
946,850.68
ทุนการศึกษาอบรม
790,972.29
ทุนรักษาระดับเงินปันผล
1,080,600.00
ทุนปรับปรุงสํานักงาน
2,770,000.00
ทุนสวัสดิการสมาชิก
17,596,169.71
รวม
23,184,592.68

เพิ่มระหว่างปี
700,00.00
700,000.00
155,500.00
30,000.00
50,000.00
5,000,000.00
5,935,500.00

 การจ่ายทุนสาธารณประโยชน์ ประจาปี 2559
งานวันสหกรณ์แห่งชาติ
ทุนการศึกษาบุตร ประจําปี 2559 จํานวน 164 ทุน
โครงการปันน้ําใจให้น้องน้อยร่วมกับสหกรณ์จังหวัด
สมทบกองทุนสวัสดิการสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
ช่วยเหลือสมาชิกได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่
ร่วมทําบุญกับสํานักงานสหกรณ์จังหวัด
ร่วมทําบุญกับสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
ร่วมทําบุญวันตํารวจกับตํารวจภูธรจังหวัดตรัง
ร่วมทําบุญกับชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
ทุนการศึกษาโครงการ 1 ทุน 1 สหกรณ์
 การจ่ายทุนสวัสดิการสมาชิก ประจาปี 2559
-เพื่อการสงเคราะห์ศพ
จํานวน 68 ราย (ตามรายชื่อในภาคผนวก)
-พักรักษาตัวในโรงพยาบาล
จํานวน 46 ราย (ตามรายชื่อในภาคผนวก)

ลดลงระหว่างปี
383,605.00
188,244.00
1,977,000.00
2,705,766.66
5,254,615.66

เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน

14,200.00
328,000.00
2,000.00
20,000.00
3,500.00
1,000.00
1,000.00
3,405.00
5,500.00
5,000.00

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

เป็นเงิน

2,628,666.66

บาท

เป็นเงิน

77,100.00

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 3.80 บาทต่อปี โดยมีคณะกรรมการทั้งชุดและผู้จัดการเป็นผู้ค้ําประกัน
5.3 ตั๋วสัญญาใช้เงินธนาคารธนชาต สาขาตรัง วงเงิน 95,000,000.00 บาท
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.00 บาทต่อปี โดยมีคณะกรรมการทั้งชุดและผู้จัดการเป็นผู้ค้ําประกัน
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ยอดคงเหลือ
1,263,245.68
758,228.29
1,110,600.00
843,000.00
19,890,403.05
23,865,477.02

5.4 ตั๋วสัญญาใช้เงินธนาคารออมสิน สาขาตรัง วงเงิน 100,000,000.00 บาท
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.90 บาทต่อปี โดยมีคณะกรรมการทั้งชุดและผู้จัดการเป็นผู้ค้ําประกัน
5.5 กู้เงินระยะยาวธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร วงเงิน 300,000,000.00 บาท
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.00 บาทต่อปี โดยมีคณะกรรมการทั้งชุดและผู้จัดการเป็นผู้ค้ําประกัน
6. สรุปผลการดาเนินงานปี 2559 เปรียบเทียบปีก่อน
พ.ศ.
จํานวนสมาชิก(คน)
ทุนเรือนหุ้น
เงินรับฝาก
ให้เงินกู้ระหว่างปี
ลูกหนี้สุทธิ
ทุนดําเนินงาน
ทุนสหกรณ์
รายได้
รายจ่าย
กําไรสุทธิ

2559

2558

2557

2556

1,841
1,794
1,760
1,752
731,155,280.00 664,371,230.00 617,376,300.00 573,237,640.00
469,690,005.39 406,254,392.59 270,331,339.04 218,135,562.89
1,255,068,975.15 1,025,984,761.24 1,070,281,084.47 1,796,810,032.59
2,098,308,267.21 2,047,002,001.13 2,014,518,696.84 1,997,636,407.92
2,127,856,651.29 2,067,496,420.26 2,030,769,657.43 2,017,326,128.20
905,504,526.91 818,081,381.52 750,340,687.96 698,291,999.20
143,607,068.99 143,912,993.95 140,440,170.72 134,155,478.53
63,429,424.69
72,230,467.25
82,621,718.09
70,397,848.92
80,177,644.30
71,682,526.70
57,818,452.63
63,757,629.61
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แผนภูมิแสดงจำ�นวนสมาชิก ตั้งแต่ปี 2556 - 2559
แผนภูมแิ สดงจำนวนสมำชิก ตั้งแต่ ปี 2556-2559

จำนวนสมำชิก (คน)
1,860
1,840
1,820
1,800
1,780
1,760
1,740
1,720
1,700
2556

2557

2558

18

2559

พ.ศ.

แผนภูมิแสดงทุนดำเนินงำน ตั้งแต่ ปี 2556 - 2559
มิแสดงทุ
ปี 2556
- 2559
แผนภูแผนภู
มิแสดงทุ
นดำ�เนินนดำเนิ
งานนงำน
ตั้งแต่ตั้ปงแต่
ี 2556
- 2559

ล้ ำนบำท
2,140
ล้ ำนบำท
2,120
2,100
2,140
2,080
2,120
2,060
2,100
2,040
2,080
2,020
2,060
2,000
2,040
1,980
2,020
1,960
2,000
1,980
2556
1,960
2556

พ.ศ.
2557

2558

2557

2558

2559

พ.ศ.

2559

แผนภูมิแสดงรายได้ ตั้งแต่ปี 2556 - 2559
แผนภูมิแสดงรำยได้ ตั้งแต่ ปี 2556 - 2559

แผนภูมิแสดงรำยได้ ตั้งแต่ ปี 2556 - 2559

ล้านบาท

144
ล้านบาท
142
144140
142138
140136
138134
136132
134130
132128
130
2556
128
2556

พ.ศ.

2557

2558

2557

2558
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2559
2559

พ.ศ.

ล้ำนบำท
90
80
70แผนภูมิแสดงรำยจ่ ำยของสหกรณ์ ตั้งแต่ ปี 2556 - 2559
แผนภู
60 มิแสดงรายจ่ายของสหกรณ์ ตั้งแต่ปี 2556 - 2559
50
40 ล้ำนบำท
30 90
20 80
10 70
0 60
50
40 2556
2557
2558
2559
30
20
10
0

2556

2557

2558

2559

พ.ศ.

แผนภูมมิแิแสดงกำ
- 2559
แผนภู
สดงก�ไรสุ
ำไรสุทธิทตัธิ้งตัแต่้งปแต่ี 2556
ปี 2556
- 2559
ล้ำนบำท

90แผนภูมิแสดงกำไรสุ ทธิ ตั้งแต่ ปี 2556 - 2559
80 ล้ำนบำท
70 90
60 80
50 70
40 60
30 50
40
20 30
10 20
พ.ศ.
0 10
พ.ศ.
0
25562556 2557
2558 25592559
2557
2558
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พ.ศ.

7. เงินรับฝาก

พ.ศ.

2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553

จานวนเงิน
รับฝาก
(บาท)
469,690,005.39
406,254,392.59
270,331,339.04
218,135,562.89
183,454,237.94
95,808,157.80
94,766,277.29

เพิ่มขึ้น(ลดลง)

เพิ่มขึ้น

จานวน

จากปีก่อน
(บาท)
63,435,612.80
135,923,053.55
52,195,776.15
34,681,324.95
87,646,080.14
1,041,880.51
(49,868,862.32)

(ลดลง)
%
13.50
33.46
19.30
15.89
91.48
1.08
(34.48)

ผู้ฝาก

เฉลี่ย
เงินฝาก
ต่อผู้ฝาก
1 คน
229,789.63
204,559.11
147,560.77
131,406.96
122,958.60
69,831.01
174,523.53

2,044
1,986
1,832
1,660
1,492
1,372
543

เฉลี่ย
เงินฝาก
ต่อสมาชิก
1 คน
255,127.65
226,451.73
153,597.35
124,506.59
109,394.29
58,030.38
60,283.89

แผนภู
มิแมสดงเงิ
นรันบรัฝากของสหกรณ์
2559
แผนภู
แิ สดงเงิ
บฝำกของสหกรณ์ ตั้งแต่ปปีี 2553
2553 - -2559
ล้ำนบำท
500
400
300
200
100

พ.ศ.

0
2553

2554

2555

2556
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2557

2558

2559

8. ทุนเรือนหุ้น
พ.ศ.

ทุนเรือนหุ้น

2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553

731,155,280.00
664,371,230.00
617,376,300.00
573,237,640.00
513,721,540.00
427,302,250.00
371,416,620.00

เพิ่มขึ้นจากปีก่อน
(บาท)
66,784,050.00
46,994,930.00
44,138,660.00
59,516,100.00
86,419,290.00
55,885,630.00
48,306,430.00

เพิ่มขึ้น
(%)
9.13
7.08
7.69
11.58
20.22
13.07
13.01

จานวนสมาชิก เฉลี่ยต่อสมาชิก
1 คน
1,841
397,151.15
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

แผนภูมมิแสดงทุนเรือนหุ้น ตั้งแต่ปปีี 2553
- 2559
แผนภู
2553-2559
ล้านบาท
800
600
400
200
พ.ศ.

0
2553

2554

2555

2556
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2557

2558

2559

9. เงินให้กู้แก่สมาชิก
พ.ศ.
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553

สัญญา
435
744
746
670
728
1,095
703

ฉุกเฉิน
เงินให้กู้(บาท)
36,523,315.15
31,228,311.24
47,987,484.47
42,804,993.09
53,079,548.57
64,815,428.85
46,836,786.98

สัญญา
1,306
1,064
965
1,393
1,930
2,279
2,050

สามัญ
เงินให้กู้(บาท) สัญญา
1,174,654,960.00 683
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

พิเศษ
เงินให้กู้(บาท)
43,890,700.00
22,691,450.00
18,621,900.00
18,684,000.00
14,017,600.00

สัญญา
2,424
2,512
2,413
2,686
3,148
3,021
2,753

รวม
เงินให้กู้(บาท)
1,255,068,975.15
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

คณะกรรมการดาเนินการชุดที่ 49

แผนภูมมิแิแสดงกำรให้
ก ตัก้งแต่
- 2559- 2559
แผนภู
สดงการให้เงิเนงิกูน้ แกูก่้แสก่มำชิ
สมาชิ
ตั้งปีแต่2553
ปี 2553
ล้ ำนบำท
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0

พ.ศ.
2553

2554

2555

2556

2557

2558

2559

มติที่ประชุม............................................................................................................................. ...........
..........................................................................................................................................................................
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ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการดาเนินการ ประจาปี 2560
ระเบียบวาระที
่ 3 พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการดำ�เนินการ ประจำ�ปี 2560
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 49 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 ขอเสนอการ
จัดสรรกรรมการเฉลี่ยให้ทุกหน่วยเหมือนปีก่อนๆ โดยใช้หลักเกณฑ์ตามจํานวนสมาชิกให้ มีประธานกรรมการ
1 คน สภ. และ สภ.ลูกข่าย สภ. ละ 1 คน หน่วยบํานาญ 1 คน เฉพาะ สภ.เมืองตรัง,บ้านคลองเต็ง,หนองตรุด
2 คน ภ.จว.ตรัง , กก.สส.ภ.จว.ตรัง , พฐ., จนท., ตจว. 2 คน รวมเป็น 15 คน และขอให้ที่ประชุมพิจารณา
เลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการ ตามตารางรายละเอียด ดังนี้
ตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ ข้อ 72 คณะกรรมการดําเนินการ ให้มีคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์
ประกอบด้วยประธานกรรมการคนหนึ่ง และกรรมการอีก 14 คน ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก
ให้คณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งในระหว่างกันเองขึ้นดํารงตําแหน่งรองประธานกรรมการคนหนึ่ง
หรือหลายคน เลขานุการคนหนึ่ง และ/หรือเหรัญญิกคนหนึ่ง นอกนั้นเป็นกรรมการและปิดประกาศให้ทราบ
โดยทั่วกัน ณ สํานักงานสหกรณ์ฯ

สังกัด

คณะกรรมการดาเนินการที่หมดวาระ มีจานวน 9 คน ตามรายละเอียด
จานวน
จานวน
คณะกรรมการ
ชื่อคณะกรรมการ
หมายเหตุ
สมาชิก
ที่ได้รับจัดสรร

ข้าราชการบํานาญ

330

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

4
49
62
13
133
261

1

ร.ต.ท.วิชิต เพชรสุวรรณ

วาระที่ 2/2 หมดวาระ
เลือกใหม่ไม่ได้

พล.ต.ต.ดาวลอย เหมือนเดช

วาระที่ 1/1 ย้าย เลือกใหม่

ร.ต.ท.อรุณ หิรญ
ั รัตน์

วาระที่ 2/2 หมดวาระ
เลือกใหม่ไม่ได้
วาระที่ 1/1

3
พ.ต.ท.หญิง ปรีดา มะยายอ

24

สังกัด

จานวน
สมาชิก

จานวน
คณะกรรมการ
ที่ได้รับจัดสรร

ชื่อคณะกรรมการ

หมายเหตุ

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

192
29
40
261
64

ร.ต.ท.วิทยา เพชรอาวุธ

สภ.ห้วยยอด

122

1

สภ.รัษฎา
สภ.หาดสําราญ
1. สภ.วังวิเศษ
2. สภ.เขาวิเศษ
รวม
1. สภ.ย่านตาขาว
2. สภ.บ้านในควน
รวม
1. สภ.กันตัง
2. สภ.บ้านโคกยาง
รวม
1. สภ.ปะเหลียน
2. สภ.บ้านหนองเอื้อง
รวม
สภ.สิเกา
รวมสมาชิก

56
32
47
31
78
104
27
131
98
32
130
73
32
105
55
1,625

1
1

วาระที่ 1/2 หมดวาระ
เลือกใหม่ได้
ร.ต.ท.พิศิษฐ์ แจ้งประจักษ์ วาระที่ 1/2 หมดวาระ
เลือกใหม่ได้
พ.ต.อ.ชัยโรจน์ โพธิปฐม
วาระที่ 1/2 หมดวาระ
เลือกใหม่ได้
ร.ต.ท.นิวัตน์ ทรัพยทักษิณ วาระที่ 1/2 หมดวาระ
เลือกใหม่ได้
พ.ต.ท.บุญชาย พราหมเภทย์ วาระที่ 1/1
ด.ต.สานิต เวชภักดิ์
วาระที่ 2/1

1

พ.ต.ท.ชาติชาย วงษ์ปัญญา

วาระที่ 1/2 หมดวาระ
เลือกใหม่ได้

1

พ.ต.ท.บรรเทา ปลอดทอง

วาระที่ 1/1

1

ร.ต.ท.ประสิทธิ์ ประกอบกิจ

วาระที่ 1/2 หมดวาระ
เลือกใหม่ได้

1

พ.ต.ท.หญิง ชุติณัชชา มีศรี

วาระที่ 1/1

1

ด.ต.บุญไทย ล้วนดี

วาระที่ 1/1

2

1

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ พล.ต.ต.ดาวลอย เหมือนเดช วาระ 1/1 ย้ายไปดํารงตําแหน่งรองผู้บัญชาการ
ตํารวจภูธรภาค 7 เลือกประธานกรรมการจากที่ประชุมใหญ่
มติที่ประชุม............................................................................................................................. ..............
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หน่วยงานที่ต้องเลือกตั้งกรรมการดาเนินการใหม่แทนกรรมการที่หมดวาระ 8 คน ดังนี้
1. สังกัดข้าราชการบํานาญ
1
คน
2. ตํารวจภูธรจังหวัดตรัง,กองกํากับการสืบสวน,พิสูจน์หลักฐาน,เจ้าหน้าที่
สมาชิกนอกเขตพื้นที่จังหวัดตรัง
1
คน
3. สถานีตํารวจภูธรเมืองตรัง,สถานีตํารวจภูธรบ้านคลองเต็ง
สถานีตํารวจภูธรหนองตรุด
2
คน
4. สถานีตํารวจภูธรนาโยง
1
คน
5.
4. สถานีตํารวจภูธรห้วยยอด
1
คน
5. สถานีตํารวจภูธรวังวิเศษ , สถานีตํารวจภูธรเขาวิเศษ
1
คน
6.
6. สถานีตํารวจภูธรกันตัง , สถานีตํารวจภูธรบ้านโคกยาง
1
คน
7.
มติที่ประชุม..........................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
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ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ปี 2560

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ปี 2560
ตามข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจตรัง จํากัด ข้อ 102. ผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ที่ประชุม
ใหญ่เลือกตั้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอก ผู้มีคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถในด้านธุร กิจ การเงิน การบัญชี
การเศรษฐกิจหรือการสหกรณ์ เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์เป็นการประจําปี จํานวนไม่เกิน 3 คน
หรือหนึ่งนิติบุคคล ที่ประชุมใหญ่จะเลือกตั้งกรรมการดําเนินการ หรือผู้ซึ่งดํารงตําแหน่งหน้าที่ประจําใน
สหกรณ์เป็น 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/ผู้ที่ได้รับมอบหมายนําเสนอผู้ต รวจสอบกิจการให้ที่ประชุมพิจารณา
เลือกตั้ง ดังนี้
มติที่ประชุม ผู้ได้รับการเลือกตั้งให้ทําหน้าที่ผู้ตรวจสอบกิจการ คือ
1. ...........................................................................................................
2. ...........................................................................................................
3. ...........................................................................................................
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28

29

30

31

ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์
รอสแกนใหม่ค่ะ
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ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์
รอสแกนใหม่ค่ะ

33

ระเบียบวาระที่ 5 รายงานผลการตรวจสอบกิจการ ประจาปี 2559

ระเบียบวาระที่ 5 รายงานผลการตรวจสอบกิจการ ประจำ�ปี 2559
รายงานการตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตรัง จากัด
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
..............................................................
เสนอ ที่ประชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตรัง จากัด
ตามมติที่ ป ระชุม ใหญ่ ส ามั ญ ประจํ า ปี 2558 ของสหกรณ์อ อมทรัพ ย์ ตํ า รวจตรั ง จํ า กั ด
ที่ประชุมใหญ่ได้มีมติให้ ร.ต.ท.วินัย สุวรรณจันทร์ ด.ต.หญิง มัณฑาณี เพ็ชรพัว และ ด.ต.หญิง วลัญช์รัตน์
ใหม่ ศ รี ดี เป็ น ผู้ ต รวจสอบกิ จ การสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ตํ า รวจตรั ง จํ า กั ด สํ า หรั บ ปี ท างบั ญ ชี สิ้ น สุ ด วั น ที่
31 ธันวาคม 2559 นั้น
ข้าพเจ้ากับพวก ได้ดําเนินการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจตรัง จํากัด และ
รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการดําเนินการเป็นประจําทุกเดือนที่เข้าตรวจสอบ จึงขอเสนอผลการ
ตรวจสอบประจําปี โดยสรุป ดังนี้
1. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
1.1 เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบัญชี และการควบคุมการเงิน
1.2 เพื่อทราบว่าการปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
1.3 เพื่อทราบว่าการดําเนินงานเป็นไปอย่างเหมาะสม
2. ขอบเขตการตรวจสอบ
2.1 ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีตามเอกสารหลักฐาน
2.2 ตรวจสอบการควบคุมการเงินตามระเบียบและข้อกําหนดของสหกรณ์
2.3 ตรวจสอบการดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ระเบียบ และมติของที่ประชุม
3. ผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะที่สหกรณ์ควรแก้ไข
3.1 ด้านการบริหารงานทั่วไป
3.1.1 สหกรณ์ออมทรั พย์ตํารวจตรัง ได้บริหารงานกิจการสหกรณ์โดยปฏิบัติตาม พ.ร.บ.
สหกรณ์ ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ กฎหมายอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ สหกรณ์ และมติ ที่ ป ระชุ ม ใหญ่ มี ก ารประชุ ม
คณะกรรมการดํา เนิ น การเพื่อ รั บ ทราบการปฏิบั ติง านของฝุ า ยจั ดการ ร่ ว มประชุม พิจ ารณาหาแนวทาง
แก้ปัญหา เมื่อเกิดปัญหาเพื่อให้เกิดหนทางที่ดีที่สุด ให้สหกรณ์มีความมั่นคง มีการประชุมแต่งตั้งคณะทํางาน
ของคณะกรรมการดําเนินการไว้เรียบร้อย ตลอดปีที่ผ่านมาสหกรณ์ได้เน้นด้านการบริการ โดยให้บริการ
สมาชิกด้วยความรวดเร็ว มีหลั กการบริห ารงานที่ดี โดยมุ่งหวังให้ สมาชิก เป็นตัว ตั้งและสนองตอบความ
ต้องการของสมาชิกให้มากที่สุด
34

3.1.2 เรื่องวิธีการสรรหาประธาน กรรมการ และผู้ตรวจสอบกิจการ สืบเนื่องจากมีตัวแทน
สมาชิกของสหกรณ์ มีความประสงค์ต้องการให้มีกรรมการฯ ครอบคลุมทุกสถานีตํารวจ เพื่อบริการให้กับ
สมาชิกได้ครบถ้วน แต่เนื่องจากตาม พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542 ได้กําหนดให้มีประธาน 1 คน กรรมการได้ไม่
เกิน 14 คน จึงไม่สามารถจัดสรรกรรมการให้ได้ครบทุกสถานี คณะกรรมการดําเนินการจึงได้มีการประชุม
ปรึกษาหารือ และมีมติโดยให้ร่างระเบียบว่าด้วยการสรรหาประธาน กรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ขึ้นมา
เพื่อขอความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับเขตสรรหา ได้แบ่งออกเป็น 14 เขต เขตที่มี
กรรมการขึ้นมาใหม่ 2 เขต มี สภ.บ้านคลองเต็ง กับ สภ.หนองตรุด มีกรรมการได้ 1 คน โดยให้แยกจาก สภ.
เมืองตรัง เขตของ สภ.บ้านหนองเอื้อง สภ.บ้านในควน ให้มีกรรมการได้ 1 คน โดยกรรมการจะแยกมาจาก
ของ ภ.จว.ตรัง
ส่วนวิธีการจัดการเลือกตั้งนั้น คณะกรรมการฯ ได้จัดทําโครงการศึกษาดูงานจากสหกรณ์
ออมทรัพย์ตํารวจสุราษฎร์ธานี จํากัด และ สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจสงขลา จํากัด เพื่อหาวิธีการที่ดีที่สุดและ
นํามาปรับใช้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจตรัง จํากัด โดยเน้นให้เกิดความเสมอภาค โปร่งใส ชัดเจน สุจริต
และเป็นธรรม ระหว่างผู้สมัครรับเลือกตั้งของสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจตรัง จํากัด ต่อไป
ซึ่งหากร่างระเบียบว่าด้วยการสรรหาประธาน กรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ได้รับอนุมัติ
ผ่านในที่ประชุมใหญ่ครั้งนี้ ในปีถัดไปสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจตรัง จํากัด ก็จะมี การจัดการเลือกตั้งแบบใหม่
โดยกําหนดให้มีกรรมการจัดการเลือกตั้งขึ้นมาชุดหนึ่ง เพื่อดําเนินการจัดการเลือกตั้ง ในการเลือกประธาน
กรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และจะมีการเปิดรับสมัครล่วงหน้าก่อนการประชุมใหญ่ มีการลงคะแนนโดย
การใช้บัตรเลือกตั้ง ซึ่งปรากฏอยู่ในร่างระเบียบแล้ว
3.1.3 เรื่องกองทุนเสริมสร้างความมั่นคงให้กับสมาชิก สืบเนื่องจากคณะกรรมการชุดก่อน
ได้เ ล็ งเห็ น ถึงความเดื อดร้อนของผู้ ค้ํ าประกั น กรณี ที่ผู้ กู้ ถึงแก่ค วามตาย และถูกออกจากราชการ ทํ าให้
ผู้ค้ําประกันจะต้องรับผิดชอบหนี้สินทั้งหมด ในขณะที่ตัวเองก็ ยังมีภาระหนี้สินอยู่กับสหกรณ์ ทําให้มีความ
เดือดร้อน จึงได้มีมติตั้งกองทุนเสริมสร้างความมั่นคงให้กับสมาชิกขึ้นมา ซึ่งเงินที่มาสมทบเข้ากองทุนส่วนหนึ่ง
มีที่มาจากการหักจากเงินกู้สามัญของสมาชิก ร้อยละ 1.5 หรือ ร้อยละ 2 แล้วแต่กรณี
ต่อมาสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจตรัง จํากัด ได้รับหนังสือจากนายทะเบียนสหกรณ์จังหวัดตรัง
ให้ทบทวนเงินที่หักจากสมาชิกเข้ากองทุนดังกล่าว อาจเป็นการกระทําผิดกฎหมายประกันชีวิต ให้ดําเนินการ
แก้ไข คณะกรรมการชุดปัจจุบัน ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ที่มาของเงินในส่วนที่หักจากเงินกู้สามัญ ร้อยละ 1.5
หรือ ร้อยละ 2 แล้วแต่กรณี ของสมาชิกเข้ากองทุน เป็นการกระทําผิดกฎหมายประกันชีวิต ซึ่งสหกรณ์จะต้อง
ได้รับอนุญาต จึงจะสามารถดําเนินการได้ เมื่อสหกรณ์ฯ ไม่ได้รับอนุญาต แนวทางแก้ไขก็คือ จะต้องทําให้ถูก
กฎหมาย จึงจําเป็นจะต้องไม่ให้มีเงินที่หักจากสมาชิกอยู่ในกองทุน คณะกรรมการจึงได้มีมติให้คืนเงินส่วนที่หัก
จากสมาชิก กลับให้กับสมาชิก ซึ่งสหกรณ์ฯ ได้คืนเงินในยอดจํานวนเต็มให้กับสมาชิกไปบ้างแล้ว แต่ยังมีส่วน
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ที่สมาชิกกู้วนหลังจากกู้ครั้งแรกไปแล้วหลายครั้ง กรณีนี้สหกรณ์ฯ ได้มีมติคืนเงินในส่วนนี้ด้วย แต่เนื่องจาก
เงินส่วนนี้ได้รั บแจ้งจากเจ้าหน้าที่ว่าจะต้องตรวจสอบจากเอกสารซึ่งจะต้องใช้เวลา สหกรณ์ฯ จึงขอเวลา
ตรวจสอบยอดเงินของแต่ละคนและจะคืนให้กับสมาชิกต่อไป
3.1.4 ในแต่ละเดือนคณะอนุกรรมการชุดเล็กมีการประชุมก่อนเพื่อสรุปเรื่องสําคัญๆ และ
นําเข้าที่ประชุมประจําเดือนเพื่อพิจารณาทุกเดือน
3.1.5 ในปี 2559 สหกรณ์ได้ส่งกรรมการ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมสัมมนาและฝึกอบรมเพื่อ
เพิ่มพูน ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ วิสั ย ทัศน์ ตลอดจนแลกเปลี่ ย นความรู้ เพื่อนํ ามาประยุ กต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจตรัง จํากัด
3.2 ด้านสินเชื่อ
3.2.1 สหกรณ์ฯ ได้ปฏิบัติตามข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์ฯ เอกสารหลักฐานแสดง
การเป็ น หนี้ การค้ํ า ประกั น และเอกสารประกอบส่ ว นใหญ่ ถู ก ต้ อ ง ครบถ้ ว น สมบู ร ณ์ การติ ด ตาม
หนี้ค้างชําระ สหกรณ์ได้มีการติดตามทวงถามจากผู้กู้โดยตรง และติดตามจากผู้ค้ําประกัน มีการปรับโครงสร้าง
หนี้เพื่อให้ผู้กู้ชําระหนี้เอง ซึ่งการเรียกให้ผู้ค้ําประกันเป็นผู้ชําระหนี้เป็นทางเลือกสุดท้ายที่ไม่สามารถติดตามผู้
กู้ได้เท่านั้น และหากจะต้องให้ผู้ค้ําประกันเป็นผู้ชําระหนี้แทน สหกรณ์จะใช้ปรับสภาพหนี้โดยวิธีให้รวมหนี้
และขยายเวลาให้กับผู้ค้ําเป็นกรณีพิเศษเป็นราย ๆ ไป
3.2.2 เจ้ าหน้ า ที่ฝุ ายสิ น เชื่อเป็ น ผู้ จั ดทํ าและตรวจสอบความถูก ต้องเอกสารในการกู้ทุ ก
ประเภท เมื่อเอกสารเรียบร้อย นําส่งฝุายการเงินเพื่อดําเนินการส่วนการจ่ายเงินต่อไป ( แบ่งแยกหน้าที่กัน
ชัดเจน เพื่อความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน )
3.2.3 สหกรณ์ได้มีการกู้ยืมเงินจากสถาบัน การเงินอื่น สามารถชําระคืนเงินกู้ยืมได้ และ
เป็นไปตามระเบียบที่สหกรณ์ฯ กําหนด ในการกู้ยืมเงิน อยู่ภายในวงเงินกู้ยืมที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่
และได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ อีกทั้งมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานทุกครั้ง
3.3 ด้านการบัญชี
3.3.1 สหกรณ์จัดทําบัญชีเรียบร้อย เป็นปัจจุบัน มีเอกสารหลักฐานประกอบการลงบัญชี
ครบถ้วน สมบูรณ์ มีการใช้ระบบคอมพิวเตอร์บันทึกระบบข้อมูล เงินให้กู้ ระบบเงินฝาก และระบบทุนเรือน
หุ้น ซึ่งสามารถประมวลผลข้อมูลได้
3.3.2 การบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีการสอบทานข้อมูลกับฝุายที่ เกี่ยวข้องก่อนการลงบันทึก
บัญชี เพื่อควบคุมความถูกต้องและตรวจสอบติดตาม
3.3.3 การปิดบัญชีประจําวัน สหกรณ์สามารถปิดบัญชีได้ทุกวัน ซึ่งทําให้สามารถตรวจสอบ
ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้ในแต่ละวันง่ายขึ้นและไม่เกิดความผิดพลาดสะสม
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3.4 ด้านการเงิน
- ตรวจสอบในด้านการเงิน สหกรณ์ได้ถือปฏิบัติตามระเบียบการเก็บรักษาเงินสด การรับ
จ่ายเงิน ผู้เกี่ยวข้องมีการลงลายมือชื่อรับเงิน จ่ายเงินและวันที่ในการจ่ายเงินเรียบร้อย การจ่ายเงินเป็นไปตาม
ระเบียบที่ส หกรณ์กําหนด และอยู่ ในงบประมาณแผนงานที่ได้รั บ อนุ มัติจ ากที่ประชุมใหญ่ มีผู้ อนุ มัติการ
จ่ายเงินทุกครั้ง
3.5 ด้านการลงทุน
- สหกรณ์มีการลงทุน เป็ น ไปตาม พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542 การคํานวณผลตอบแทน
ถูกต้องครบถ้วน และได้เก็บหลักฐานอยู่ในตู้นิรภัยของสหกรณ์ฯ มีความมั่นคงปลอดภัย
3.6 ด้านสินทรัพย์ถาวร
- สหกรณ์มีการปรับปรุงอาคารสํานักงาน เครื่ องใช้สํานักงานหรือสินทรัพย์ถาวรอย่างอื่น
ตามความเหมาะสมซึ่งในการจั ดซื้อจั ดจ้ างมีเอกสารหลั กฐานในการจ่ ายครบถ้ว น สหกรณ์ฯ ได้คํานวณ
ค่าเสื่อมราคา เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป การดูแลรักษาสินทรัพย์ของสหกรณ์อยู่ในสภาพการ
ใช้งานได้ดี
3.7 ด้านทุนเรือนหุ้น
- สหกรณ์มีการเก็บค่าหุ้นและการจ่ายคืนค่าหุ้นเป็นไปตามข้อบังคับ มีการแจ้งยอดทุนเรือน
หุ้นสะสมในใบเสร็จรับเงินทุกเดือน
3.8 ทุนสารองและทุนสะสม
- สหกรณ์มีการจัดสรรกําไรสุทธิเป็นทุนสํารองและทุนสะสมเป็นไปตามวัตถุประสงค์และ
ระเบียบที่กําหนด
ข้ อ สั ง เกตและข้ อ เสนอ ในการตรวจสอบและเสนอรายงานผลการตรวจสอบในระหว่ า งปี
คณะผู้ตรวจสอบกิจการได้ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอต่อคณะกรรมการและฝุายจัดการสหกรณ์ฯ ไว้ในรายงาน
การตรวจสอบกิจการประจําทุกเดือน ทั้งนี้การดําเนินงานของคณะผู้ตรวจสอบกิจการในปีที่ผ่านมาได้ทําหน้าที่
แทนสมาชิกทุกท่าน ด้วยความโปร่งใส และเต็มความสามารถ โดยได้รับความร่วมมือและการอํานวยความ
สะดวกจากคณะกรรมการดําเนินการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ทุกท่านเป็นอย่างดี ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
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4. เรื่องติดตามการแก้ไขปรับปรุง ไม่มี
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ร.ต.ท. วินัย สุวรรณจันทร์

ประธานผู้ตรวจสอบกิจการ

(วินัย สุวรรณจันทร์)
ด.ต.หญิง มัณฑาณี เพ็ชรพัว

ผู้ตรวจสอบกิจการ

(มัณฑาณี เพ็ชรพัว)
ด.ต.หญิง วลัญช์รัตน์ ใหม่ศรีดี
(วลัญช์รัตน์ ใหม่ศรีดี)
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ผู้ตรวจสอบกิจการ

หนังสือรับรองของสหกรณ์
วันที่ 24 มกราคม 2560
เรียน ผู้สอบบัญชี
หนังสือรับรองฉบับนี้ให้ไว้เพื่อประโยชน์ของท่านในการตรวจสอบงบการเงินของ สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจตรัง จํากั ด
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เพื่อแสดงความเห็นว่างบการเงินดังกล่าวแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
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. สหกรณ์ได้บันทึกหรือเปิดเผยรายการหนี้สินทั้งหมดของสหกรณ์ ทั้งที่เกิดขึ้นแล้ว และอาจเกิดขึ้นในภายหน้าไว้
อย่างเหมาะสม รวมทั้งได้มีการเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เกี่ ยวกั บหลัก ประกันทั้งหมดที่สหกรณ์ให้แก่ บุคคลที่ สาม
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 พิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2560
ระเบียบวาระที
่ 7 พิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจำ�ปี 2560
ตามความในข้อบังคับ ข้อ 79(5) คณะกรรมการดําเนินการมีหน้าที่เสนอแผนงานและงบประมาณ
รายจ่ ายประจํ าปี ให้ ที่ป ระชุมใหญ่ส ามัญประจําปี อนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจ่า ยประจําปีของ
สหกรณ์ ตามข้อบังคับข้อ 71 (7) ดังต่อไปนี้

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

แผนการดาเนินงานประจาปี 2560
แผนงานปี 2559 ผลงานปี 2559
85
85
60,000,000.00
81,826,455.43
60,000,000.00
63,435,612.80
180,067,266.36
1,050,000,000.00 1,255,068,975.15
1,000,000,000.00 1,203,762,709.07
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แผนงานปี 2560
95
60,000,000.00
60,000,000.00
180,000,000.00
1,400,000,000.00
1,348,000,000.00
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ประมาณการรายรับ
ดอกเบี � ยรับจากการให้เงินกู้แก่สมาชิก
ดอกเบี � ยรับเงินฝากธนาคาร/สหกรณ์อื�น
ผลตอบแทนจากการลงทุน
รายได้จากค่าธรรมเนียมแรกเข้ า
รายได้อื�น ๆ ที�ไม่เข้ าหมวดรายการใด ๆ
รวมประมาณการรายรับ
ประมาณการรายจ่ าย
ดอกเบี � ยจ่ายเงินกู้ยืมและเงินรับฝาก
ค่าบํ าเหน็จเจ้าหน้าที�
ปรับปรุ งอาคารรอตั ดบั ญชี
สิ ทธิประโยชน์การใช้อาคารรอตั ดบั ญชี
ค่าเสื� อมราคา - ครุ ภ ัณฑ์
ค่าเสื� อมราคา - อาคาร
ค่าเสื� อมราคา -รถยนต์ตู ้
ค่าเสื� อมราคา - รถจักรยานยนต์
ค่าใช้จ่ายดํ าเนินงาน
รวมประมาณการรายจ่ าย
ประมาณการกําไร (ขาดทุน)
51,775,942.04
426,810.00
74,835.34
67,843.18
137,123.68
11,275.00
10,935,595.45
63,429,424.69
80,175,644.30

190,535.65
146,000.00
300,007.50
11,275.00
12,826,000.00
75,898,818.15
67,385,181.85

143,169,578.17
96,294.44
97,105.00
9,300.00
232,791.38
143,605,068.99

ผลการดําเนินงาน

62,000,000.00
425,000.00

143,000,000.00
120,000.00
50,000.00
9,000.00
105,000.00
143,284,000.00

งบประมาณ

ประมาณการรายรับ - รายจ่ าย กําไรประจําปี 2560 ( 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2560)
ปี 2559
รายการ

ประมาณการรายรับ - รายจ่าย กำ�ไรประจำ�ปี 2560 (1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2560)

11,500.00
14,089,000.00
76,900,500.00
70,447,000.00

-

200,000.00
80,000.00

62,000,000.00
520,000.00

147,000,000.00
90,000.00
98,000.00
9,500.00
150,000.00
147,347,500.00

ขอตั�ง

งบประมาณปี 2560
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1. หมวดเงินเดือนและค่ าจ้ าง
1.1 จ่ายเป็ นเงินเดือนเจ้าหน้าที� 6 อั ตรา ประมาณ เดือนละ 196,970 บาท และสํารองปรับเงินเดือน
1.2 ค่าครองชีพ
1.3 เงินประจํ าตํ าแหน่งผู ้ จัดการ(คนใหม่) เดือนละ 4,000 บาท ( ตั � งแต่ พ.ค.2560)
1.4 จ่ายเป็ นค่าทํ าความสะอาด และดูแลสวนหย่อม ด้ านหลั ง สํานักงาน และ ตั ดแต่งต้ นไม้
รวมหมวดเงินเดือนและค่ าจ้ าง
2. หมวดค่ าตอบแทน
2.1 จ่ายเป็ น ค่าปฏิบ ั ติงานประธานกรรมการ จํ านวน6,000 บาท/เดือน
2.2 จ่ายเป็ น ค่าปฏิบ ั ติงานรองประธานกรรมการ 2 ท่าน @ 4,000 บาท/เดือน
2.3 จ่ายเป็ น ค่าปฏิบ ั ติงานเลขานุการ จํ านวน4,000 บาท/เดือน
2.4 จ่ายเป็ น ค่าปฏิบ ั ติงานเหรัญญิก จํ านวน4,000 บาท/เดือน
2.5 จ่ายเป็ น ค่าปฏิบ ั ติงานผู ้ ตรวจสอบกิจการ3 ท่าน @ 4,000 บาท เป็ นเงิน 12,000 บาท/เดือน
2.6 จ่ายเป็ น ค่าปฏิบ ั ติงานที�ปรึ กษากิตติมศั กดิ1� ท่าน @ 3,000 บาท/เดือน
2.7 จ่ายเป็ น ค่าปฏิบ ั ติงานกรรมการ 10 คน @ 3,000 บาท/เดือน
2.8 จ่ายเป็ น เบี � ยประชุมคณะกรรมการดํ าเนินการ15 คน @ 1,000 บาท/ครั � ง
2.9 จ่ายเป็ น เบี � ยประชุมคณะกรรมการอํ านวยการ จํ านวน5 คน @ 1,000 บาท/ครั � ง จํ านวน12 ครั � ง
2.10 จ่ายเป็ น เบี � ยประชุมคณะกรรมการเงินกู้ จํ านวน5 คน @ 1,000 บาท/ครั � ง จํ านวน24 ครั � ง
2.11 จ่ายเป็ นเบี � ยประชุมคณะกรรมการศึกษาประชาสัมพั นธ์ จํ านวน5 คน @ 1,000 บาท/ครั � ง จํ านวน12 ครั � ง
2.12 จ่ายเป็ น เบี � ยประชุมอนุกรรมการชุดต่าง ๆ @ 1,000 บาท/ครั � ง จํ านวน12 ครั � ง
2.13 จ่ายเป็ น เบี � ยประชุมผู ้ เข้ าร่ วมประชุม ผู ้ ตรวจสอบกิจการ ที�ปรึ กษา@ 1,000 บาท/ครั � ง
2.14 จ่ายเป็ น เบี � ยประชุม สมาชิกผู ้ เข้ าร่ วมประชุมครั � งละ5 คน @ 1,000 บาท/ครั � ง
2.15 จ่ายเป็ น ค่าจ้างผู ้ สอบบั ญชีรับอนุญาต ตามที�กรมตรวจบั ญชีสหกรณ์ก ํ าหนด
2.16 จ่ายเป็ น ค่ารับรองแขกและค่ากาแฟรับรองสมาชิกซึ � งมาช่วยเหลือและเยี�ยมเยือนสหกรณ์
2.17 จ่ายเป็ น ค่าล่วงเวลาเจ้าหน้าที�สําหรับการทํ างานนอกเวลาปกติ

รายการ

31,500.00
17,500.00
50,000.00
50,579.00
18,059.75

50,000.00
60,000.00
20,000.00

240,000.00
199,500.00
34,500.00
50,500.00
40,000.00
40,000.00

-

54,000.00
96,000.00
48,000.00
48,000.00
105,000.00

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

จ่ ายจริง
1,860,600.00
74,850.00
1,935,450.00

ปี 2559

2,100,000.00
9,000.00
102,000.00
2,211,000.00

อนุมัติ

งบประมาณรายจ่ ายประจําปี 2560 (1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2560)

งบประมาณรายจ่ายประจำ�ปี 2560 (1มกราคม - 31 ธันวาคม 2560)

72,000.00
96,000.00
48,000.00
48,000.00
144,000.00
36,000.00
360,000.00
220,000.00
60,000.00
120,000.00
60,000.00
80,000.00
60,000.00
60,000.00
50,000.00
60,000.00
50,000.00

2,400,000.00
10,000.00
32,000.00
100,000.00
2,542,000.00

งบประมาณปี 2560
ขอตั�ง
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จ่ายเป็ น ค่าสวั สดิการเครื� องแบบเจ้าหน้าที� จํ านวน6 คน @ 5,000 บาท
จ่ายเป็ น ค่าปฏิบัติงานเจ้าหน้าที�การเงิน
จ่ายเป็ น ค่าปฏิบัติงานเจ้าหน้าที�ต ํ ารวจที�มาอยู่ประจํ าการสหกรณ์ วั นละ1 คน @ 500 บาท
จ่ายเป็ น ค่าอาหารกลางวั นนักศึกษาฝึ กงานตามระเบียบสหกรณ์ วั นละไม่เกิน50 บาท/คน
จ่ายเป็ น ค่าตอบแทนพนักงานขั บรถ
จ่ายเป็ น ค่าตอบแทนให้แก่สมาชิกในวั นประชุมใหญ่ จํ านวน1,642 คน @ 500 บาท
โดยโอนเข้ าบัญชีเงินฝากสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ ต ํ ารวจตรัง จํ ากั ด
รวมหมวดค่ าตอบแทน
3. หมวดวัสดุ
3.1 จ่ายเป็ น ค่าแบบพิมพ์ เช่น สัญญาต่าง ๆ กระดาษ เครื� องเขียน ผ้ าหมึกพิมพ์ ฯลฯ
3.2 จ่ายเป็ น วั สดุสํานักงาน
รวมหมวดวัสดุ
4. ค่ าสาธารณูปโภค
4.1 จ่ายเป็ น ค่านํ � าประปาที�ใช้ในสหกรณ์
4.2 จ่ายเป็ น ค่าไฟฟ้ า ที�ใช้ในสหกรณ์
4.3 จ่ายเป็ น ค่าโทรศั พท์ที�ใช้ในสหกรณ์
4.4 จ่ายเป็ น ค่าธรรมเนียมไปรษณี ย ์ สําหรับติดต่อสมาชิกและหน่วยงานที�เกี�ยวข้ องกั บงานของสหกรณ์
4.5 จ่ายเป็ น ค่าซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค
รวมหมวดค่ าสาธารณูปโภค
5. หมวดค่ าใช้ สอย
5.1 จ่ายเป็ น เบี � ยประชุมผู ้ แทนสมาชิกเข้ าร่ วมประชุมใหญ่@ 500 บาท/คน
และค่าใช้จ่ายอื�น ๆ ในวั นประชุมใหญ่
5.2 จ่ายเป็ น ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินและค่าธรรมเนียมอื�นๆ
5.3 จ่ายเป็ น ค่าสวั สดิการค่ารักษาพยาบาลเจ้าหน้าที�สหกรณ์ตามระเบียบฯ

2.18
2.19
2.20
2.21
2.22
2.23

รายการ

1,248,154.45
186,779.47
20,328.50
207,107.97
5,955.19
65,600.40
33,072.47
14,511.00
3,570.00
122,709.06
965,006.00
34,511.31
5,861.00

200,000.00
30,000.00
230,000.00
7,000.00
75,000.00
40,000.00
30,000.00
20,000.00
172,000.00
1,200,000.00
30,000.00
50,000.00

จ่ ายจริง
12,000.00
104,715.70
72,600.00
4,400.00
11,300.00

1,478,000.00

อนุมัติ
25,000.00
150,000.00
75,000.00
20,000.00
30,000.00

ปี 2559

45,000.00
50,000.00

400,000.00

7,000.00
84,000.00
45,000.00
30,000.00
30,000.00
196,000.00

250,000.00
30,000.00
280,000.00

2,800,000.00

งบประมาณปี 2560
ขอตั�ง
30,000.00
150,000.00
125,000.00
20,000.00
30,000.00
821,000.00
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5.4 จ่ายเป็ น ค่าเล่าเรี ยนบุตรเจ้าหน้าที�ตามระเบียบสหกรณ์ฯ
5.5 จ่ายเป็ น ค่าซ่อมบํ ารุ งครุ ภ ั ณฑ์ของสหกรณ์ให้คงสภาพใช้งานได้
5.6 จ่ายเป็ น เงินสมทบกองทุนประกั นสังคม ตาม พ.ร.บ.ประกั นสังคม
5.7 จ่ายเป็ น ค่าซ่อมแซมอาคารสํานักงานเดิมในกรณี ช ํ ารุ ด
5.8 จ่ายเป็ น ค่าจัดทํ าวารสารประชาสัมพั นธ์
5.9 จ่ายเป็ น ค่านํ � ามันเชื� อเพลิงรถกรรมการหรื อเจ้าหน้าที�ไปติดต่องานสหกรณ์เยี�ยมสมาชิ/กรถยนต์ตู้
5.10 จ่ายเป็ น ค่าดูแลสัญญาระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์กั บ สอ.มอ.
5.11 จ่ายเป็ น ค่าพั ฒนาระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (กรณี มีการพั ฒนาระบบ ATM Online)
5.12 จ่ายเป็ น ค่าใช้จ่ายทั � วไป กรณี ที�ไม่เข้ ากั บหมวดรายจ่ายอื�นฯ
5.13 จ่ายเป็ น ประกั น ภาษี พรบ. รถยนต์ตู้ และ รถจักรยานยนต์
5.14 จ่ายเป็ น ค่าใช้จ่ายดํ าเนินคดี ค่าทนาย
รวมหมวดค่ าใช้ สอย
6. ค่ าใช้ จ่ายดําเนินงานตามโครงการต่ างๆ
6.1 โครงการส่ งเสริ มการออม
6.2 โครงการส่ งเสริ มให้ความรู้แก่สมาชิกสหกรณ์
6.3 โครงการสหกรณ์พบสมาชิกเกษียณอายุ ปี 2560
6.3 โครงการให้ความรู้สมาชิกเข้ าใหม่
6.4 โครงการอบรมฝ่ ายบริ หาร ฝ่ ายจัดการ และฝ่ ายตรวจสอบกิจการ
6.5 โครงการศึกษาดูงานเพื�อพั ฒนาสหกรณ์
6.6 โครงการจัดทํ าเว็ปไซด์สหกรณ์
6.7 โครงการให้สวั สดิการแก่สมาชิก
6.7.1 ทุนสวั สดิการ
6.7.2 กองทุนเสริ มความมั � นคง
6.8 โครงการปรับปรุ งห้องประชุม

รายการ

-

-

50,000.00
50,000.00
150,000.00
22,000.00
2,000,000.00
4,000,000.00

-

2,000,000.00
4,000,000.00

33,050.00
22,000.00

35,400.00

จ่ ายจริง
47,987.53
36,288.00
99,295.00
13,358.08
24,000.00
84,134.57
19,682.48
1,600.00
1,331,723.97

50,000.00
190,000.00

40,000.00
50,000.00
50,000.00
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

อนุมัติ

ปี 2559

3,000,000.00
3,000,000.00
300,000.00

50,000.00
300,000.00
100,000.00
100,000.00
50,000.00
100,000.00
22,000.00

งบประมาณปี 2560
ขอตั�ง
20,000.00
50,000.00
50,000.00
100,000.00
50,000.00
30,000.00
24,000.00
50,000.00
130,000.00
50,000.00
200,000.00
1,249,000.00
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12,831,000.00

อนุมัติ

ปี 2559

6,512,000.00
12,831,000.00

หมายเหตุ 1. เพื�อให้การดํ าเนินงานคล่องตั ว ขออนุมัติให้มีการถั วจ่ายงบประมาณในหมวดรายจ่ายได้ทุกหมวด โดยยกเว้ นหมวดครุ ภ ั ณฑ์
2. ขึ � นปี บั ญชีใหม่ ขออนุมัติค่าใช้จ่าย20% ของงบประมาณเดิม เพื�อให้งานประจํ าดํ าเนินการได้อย่างต่อเนื�อง

7. หมวดครุ ภัณฑ์
7.1 เครื� องคอมพิวเตอร์ 2 ชุด
7.2 เครื� องพิมพ์สมุดเงินฝาก หรื ออื�นๆ ตามความจํ าเป็ น
รวมครุ ภัณฑ์
รวมค่ าใช้ จ่ายทั�งสิ�น

รายการ

รวมหมวดค่ าใช้ จ่ายดําเนินงานตามแผน
รวมทั�งสิ�น

10,935,595.45

จ่ ายจริง

6,090,450.00
10,935,595.45

60,000.00
100,000.00
160,000.00
14,249,000.00

งบประมาณปี 2560
ขอตั�ง

7,022,000.00
14,089,000.00

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณากาหนดวงเงินกู้ยืม หรือ ค้าประกัน ประจาปี 2560
ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณากำ�หนดวงเงินกู้ยืม หรือ คำ�้ ประกัน ประจำ�ปี 2560
ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจตรัง จํากัด ข้อ 17 กําหนดว่าที่ประชุมใหญ่อาจกําหนดวงเงิน
กู้ยืมหรือการค้ําประกันสําหรับปีหนึ่ง ๆ ไว้ตามที่จําเป็นและสมควรแก่การดําเนินงาน วงเงินซึ่งกําหนดดังว่านี้
ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
ในปี งบประมาณ 2560 นี้ ขอนํ าเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ ขอกําหนดวงเงินกู้ยื มหรือการค้ําประกัน
เท่ากับปี 2559 เป็นเงิน 2,000,000,000.00 บาท (สองพันล้านบาทถ้วน)
จึงเรียนที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติ
มติที่ประชุม..................................................................................................................................... ..
........................................................................................................................................................................
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ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาไรสุทธิ ประจาปี 2559
ระเบียบวาระที
่ 9 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำ�ไรสุทธิ ประจำ�ปี 2559
คณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 49 ขอเสนอการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี 2559 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 13.00 ของจํานวนรวมแห่งดอกเบีย้
เงินกู้ซึ่งสมาชิกส่งต่อสหกรณ์ระหว่างปี 2559
6. โบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ไม่เกินร้อยละ 10 ของกําไรสุทธิ
7. ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 2 แห่งทุนเรือนหุ้น
8. ทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ไม่เกินร้อยละ 10 ของ กําไรสุทธิ
9. ทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกินร้อยละ 10 ของกําไรสุทธิ
- สมทบกองทุนสวัสดิการ ตร. (0.30% ของ กําไรสุทธิ)
- ทุนสาธารณประโยชน์สหกรณ์ตํารวจตรัง จํากัด
10. ทุนสวัสดิการเพื่อการสงเคราะห์แก่สมาชิกและครอบครัว
11. ทุนสร้างหรือปรับปรุงสํานักงานเสริมความมั่นคงให้สหกรณ์
12. เงินบริจาคเสริมสร้างความมั่นคง
รวม
** อัตราดอกเบี้ยแท้จริง ปี 2559 เงินกู้สามัญบุคคลค้ําประกัน 6.09
เงินกู้สามัญโครงการพิเศษ 5.8725
เงินกู้พิเศษหลักทรัพย์ค้ําประกัน 5.4375
เงินกู้สามัญ หุ้น/เงินฝาก ค้ําประกัน 5.8725

ปี 2559
(จานวนเงิน)
8,528,365.83
10,000.00

0.01

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

41,987,210.80

52.37

38,137,526.13

53.20

583,814.00

0.73

431,593.00

0.60

18,471,253.67

23.04

15,297,314.12

21.34

1,100,000.00
50,000.00
500,000.00

1.37
0.06
0.62

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

1.38
0.04
0.21
0.98

(%)
10.64

10.02
3.21
0.01

30,000.00
0.04
700,000.00
0.87
4,000,000.00
4.99
3,000,000.00
4.19
200,000.00
0.25
50,000.00
0.07
4,017,000.00
5.01
3,400,000.00
4.75
80,177,644.30 100.00
71,682,526.70 100.00
ปี 2558 เงินกู้สามัญบุคคลค้ําประกัน 6.23
เงินกู้สามัญโครงการพิเศษ 6.00
เงินกู้พิเศษหลักทรัพย์ค้ําประกัน 5.78
เงินกู้สามัญหุ้น/เงินฝาก ค้ําประกัน 6.0075

หากจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี 2559 ตามที่เสนอจะมีผล ดังนี้
รายการ
ปี 2559
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

(%)

61,042,278.47
18,025,365.83
1,100,000.00
10,000.00
80,177,644.30

76.14
22.48
1.37
0.01
100.00

ปี 2558

ร้อยละ

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

มติที่ประชุม................................................................................................................. ...........................
.............................................................................................................................................................................
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ระเบียบวาระที่ 10 พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและกาหนดค่าธรรมเนียม
การสอบบั
ชีสหกรณ์
ระเบียบวาระที่ 10 พิจารณาคั
ดเลือญกผู
ส้ อบบัประจ
ญชีาปีรบั 2560
อนุญาตและกำ�หนดค่าธรรมเนียม

		

การสอบบัญชีสหกรณ์ ประจำ�ปี 2560

คณะกรรมการดําเนินการได้สรรหาผู้สอบบัญชีไว้ 7 ราย มีผู้เสนอการสอบบัญชีเพียง 1 ราย จึงเสนอ
ข้อมูลของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 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
มติที่ประชุม..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
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ระเบียบวาระที่ 11 พิจารณากาหนดระเบียบว่าด้วยการสรรหาประธานกรรมการ
ระเบียบวาระที่ 11 พิจกรรมการด
ารณากำ�หนดระเบี
ยบว่้ตารวจสอบกิ
ด้วยการสรรหาประธานกรรมการ
าเนินการ และผู
จการ พ.ศ. 2559

		

กรรมการดำ�เนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ.2559

เพื่อให้การเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการดําเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์
ตํารวจตรัง จํากัด ดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย เป็นผลดีต่อสหกรณ์ มติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุด
ที่ 49 ครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2559 ได้กําหนดระเบียบว่าด้วยการสรรหาประธานกรรมการ
กรรมการดําเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2559 รายละเอียดตามเอกสารแนบ
มติที่ประชุม...........................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
กรณีที่ประชุมใหญ่มีมติอนุมัติให้ถือใช้ระเบียบนี้ ตามระเบียบข้อ 23 ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการ
เลือกตั้งซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากผู้แทนสมาชิก จํานวน 7 คน โดยทําการเลือกกันเอง เป็นประธาน 1 คน
เลขานุการ 1 คน ที่เหลือเป็นกรรมการ
มติที่ประชุมใหญ่ เลือกคณะกรรมการเลือกตั้ง ดังนี้
1. ....................................................................................
2. ....................................................................................
3. ....................................................................................
4. ....................................................................................
5. ....................................................................................
6. ....................................................................................
7. ....................................................................................
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ต�ำ รวจตรัง จำ�กัด
ว่าด้วยการสรรหาประธานกรรมการ กรรมการดำ�เนินการ และผูต้ รวจสอบกิจการ พ.ศ. ๒๕๕๙
**************************

เพื่อให้การเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการดำ�เนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์
ตำ�รวจตรัง จำ�กัด ดำ�เนินไปด้วยความเรียบร้อย เป็นผลดีต่อสหกรณ์
ฉะนั้น อาศัยอำ�นาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ ๗๙ (๘) และ ข้อบังคับข้อ ๑๐๗ (๑๑) ประกอบ
กับมติที่ประชุมคณะกรรมการดำ�เนินการชุดที่ ๔๙ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ ได้กำ�หนด
ระเบียบว่าด้วยการสรรหาประธานกรรมการ กรรมการดำ�เนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังต่อไปนี้
หมวดที่ ๑
บททั่วไป
ข้อ ๑. ระเบียบนี้เรียกว่าระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตำ�รวจตรัง จำ�กัด ว่าด้วยการสรรหาประธานกรรมการ
กรรมการดำ�เนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๙
ข้อ ๒. ให้ระเบียบนี้มีผลบังคับใช้ได้นับถัดจากวันที่ประชุมใหญ่มีมติให้ความเห็นชอบ
ข้อ ๓. ให้ยกเลิกบรรดาระเบียบ ประกาศ คำ�สั่ง มติ หรือข้อตกลงอื่นใด ซึ่งขัดแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้
ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔. ในระเบียบนี้
		
(๑) สหกรณ์ หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ตำ�รวจตรัง จำ�กัด
		
(๒) คณะกรรมการดำ�เนินการ หมายถึง คณะกรรมการดำ�เนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำ�รวจตรัง
จำ�กัด
		
(๓) คณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง หมายถึง บุคคลที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ เลือกจากที่ประชุมใหญ่
ให้ทำ�หน้าที่ในการเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการดำ�เนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำ�รวจ
ตรัง จำ�กัด
		
(๔) ประธานกรรมการ หมายถึง ประธานคณะกรรมการดำ�เนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำ�รวจตรัง
จำ�กัด
		
(๕) กรรมการดำ�เนินการ หมายถึง กรรมการดำ�เนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำ�รวจตำ�รวจตรัง จำ�กัด
		
(๖) ผู้ตรวจสอบกิจการ หมายถึง สมาชิกของสหกรณ์ หรือบุคคลภายนอก หรือนิติบุคคล ซึ่งทำ�
หน้าตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำ�รวจตรัง จำ�กัด
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(๗) สมาชิก หมายถึง สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำ�รวจตรัง จำ�กัด
		
(๘) การแบ่งเขตสรรหา หมายถึง การแบ่งเขตเลือกตั้งตามหน่วยสังกัดที่คณะกรรมการดำ�เนินการ
ได้กำ�หนดไว้ในระเบียบนี้
		
(๙) การเลือกตั้งโดยวิธีแบ่งเขตเรียงเบอร์ หมายถึง มีการแบ่งผู้สมัครผู้แทนสมาชิกแยกเป็นแต่ละ
เขต ผู้แทนสมาชิกในแต่ละเขตสามารถเลือกผู้สมัครได้ทุกเขตไม่เกินจำ�นวนกรรมการดำ�เนินการที่ว่างลงในแต่ละเขต
สำ�หรับการเลือกตั้งในแต่ละปี
		
(๑๐) การเลือกตั้งโดยวิธีรวมเขตเรียงเบอร์ หมายถึง ไม่มีการแบ่งผู้สมัครออกเป็นแต่ละเขต แต่
มีการแบ่งผู้แทนสมาชิกแยกเป็นแต่ละเขต ผู้แทนสมาชิกในแต่ละเขตสามารถเลือกผู้สมัครได้ไม่เกินจำ�นวนของ
ตำ�แหน่งที่ว่าง สำ�หรับการเลือกตั้งในแต่ละปี
ข้อ ๕. ให้ประธานคณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง รักษาการตามระเบียบนี้
		
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติ หรือการตีความตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการจัดการ
เลือกตั้งเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด
หมวดที่ ๒
การแบ่งเขต และการสรรหาประธานกรรมการ กรรมการดำ�เนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ
ข้อ ๖. เขตสรรหาที่ ๑ มีข้าราชการบำ�นาญ เลือกกรรมการได้จำ�นวน ๑ คน
ข้อ ๗. เขตสรรหาที่ ๒ มีภ.จว.ตรัง กก.สส.ภ.จว.ตรัง เลือกกรรมการได้จำ�นวน ๑ คน
ข้อ ๘. เขตสรรหาที่ ๓ มี สภ.เมืองตรัง เลือกกรรมการได้จำ�นวน ๑ คน
ข้อ ๙. เขตสรรหาที่ ๔ มี สภ.กันตัง สภ.บ้านโคกยาง เลือกกรรมการได้จำ�นวน ๑ คน
ข้อ ๑๐. เขตสรรหาที่ ๕ มี สภ.ห้วยยอด เลือกกรรมการได้จำ�นวน ๑ คน
ข้อ ๑๑. เขตสรรหาที่ ๖ มี สภ.ย่านตาขาว เลือกกรรมการได้จำ�นวน ๑ คน
ข้อ ๑๒. เขตสรรหาที่ ๗ มี สภ.ปะเหลียน เลือกกรรมการได้จำ�นวน ๑ คน
ข้อ ๑๓. เขตสรรหาที่ ๘ มี สภ.นาโยง เลือกกรรมการได้จำ�นวน ๑ คน
ข้อ ๑๔. เขตสรรหาที่ ๙ มี สภ. สิเกา เลือกกรรมการได้จำ�นวน ๑ คน
ข้อ ๑๕. เขตสรรหาที่ ๑๐ มี สภ. รัษฎา เลือกกรรมการได้จำ�นวน ๑ คน
ข้อ ๑๖. เขตสรรหาที่ ๑๑ มี สภ.วังวิเศษ สภ.เขาวิเศษ เลือกกรรมการได้จำ�นวน ๑ คน
ข้อ ๑๗. เขตสรรหาที่ ๑๒ มีสภ.หาดสำ�ราญ พิสูจน์หลักฐาน เลือกกรรมการได้ จำ�นวน ๑ คน
ข้อ ๑๘. เขตสรรหาที่ ๑๓ มีสภ.บ้านในควน สภ.บ้านหนองเอื้อง เลือกกรรมการได้ จำ�นวน ๑ คน
ข้อ ๑๙. เขตสรรหาที่ ๑๔ มี สภ.บ้านคลองเต็ง สภ.หนองตรุด เลือกกรรมการได้ จำ�นวน ๑ คน
		
กรรมการของเขตสรรหาที่ ๑๓ สภ.บ้านในควน สภ.บ้านหนองเอื้อง ให้แยกมาจากกรรมการใน
ส่วนของ ตำ�รวจภูธรจังหวัดตรัง กก.สส.ภ.จว.ตรัง และ พิสูจน์หลักฐานตรัง เดิม จำ�นวน ๑ คน
		
กรรมการของเขตสรรหาที่ ๑๔ สภ.บ้านคลองเต็ง สภ.หนองตรุด ให้แยกมาจากกรรมการในส่วน
ของ สภ.เมืองตรัง สภ.บ้านคลองเต็ง สภ.หนองตรุด เดิม จำ�นวน ๑ คน
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โดยให้มีผลบังคับใช้หลังจากที่ได้รับความเห็นชอบให้ใช้ระเบียบนี้จากที่ประชุมใหญ่ และตำ�แหน่ง
กรรมการเดิมหมดวาระ
ข้อ ๒๐. การสรรหาตำ�แหน่งประธานกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ให้ใช้วิธีการสรรหาแบบรวม
เขตเรียงเบอร์
ข้อ ๒๑. การสรรหาตำ�แหน่งกรรมการดำ�เนินการ ให้ใช้วิธีการสรรหาแบบแบ่งเขตเรียงเบอร์ โดยเรียงลำ�ดับ
เขตเลือกตั้ง
หมวดที่ ๓
คุณสมบัติ การได้มา และองค์ประกอบ ของคณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง
ข้อ ๒๒. คุณสมบัติของคณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง
		
(๑) เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำ�รวจตรัง จำ�กัด
		
(๒) มีความซื่อสัตย์สุจริต
		
(๓) ไม่เป็นผู้มีคุณสมบัติต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์
		
(๔) ไม่เป็นกรรมการดำ�เนินการ หรือผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
		
(๕) ไม่อยู่ในระหว่างเป็นคู่กรณีพิพาทคดีความใดๆ ในชั้นศาลกับสหกรณ์เกี่ยวกับคดีอาญา คดีแพ่ง
คดีปกครอง หรือคดีอื่นใดตามที่กฎหมายกำ�หนด
ข้อ ๒๓. ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการเลือกตั้ง ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากผู้แทนสมาชิก จำ�นวน ๗ คน โดย
ทำ�การเลือกกันเองเป็น ประธาน ๑ คน เลขานุการ ๑ คน ที่เหลือเป็นกรรมการ
ให้คณะกรรมการเลือกตั้งสามารถแต่งตั้งผู้ช่วยในการเลือกตั้งได้เท่าที่จำ�เป็นโดยแต่งตั้งจากสมาชิกสหกรณ์
ข้อ ๒๔. กำ�หนดเวลาอยู่ในตำ�แหน่งคณะกรรมการเลือกตั้ง มีวาระอยู่ในตำ�แหน่งคราวละ ๑ ปี นับแต่วัน
เลือกตั้ง เมื่อครบกำ�หนดแล้วหากยังไม่มีการเลือกตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งชุดใหม่ ก็ให้กรรมการชุดเดิมรักษาการ
จนกว่าจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่
หมวดที่ ๔
องค์ประกอบ คุณสมบัติ และวาระการดำ�รงตำ�แหน่งของประธานกรรมการ
กรรมการดำ�เนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ
ข้อ ๒๕. องค์ประกอบของคณะกรรมการดำ�เนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประกอบด้วย
		
(๑) ประธานกรรมการ จำ�นวน ๑ คน ให้เลือกตั้งจากสมาชิกที่มีคุณสมบัติตามระเบียบนี้
		
(๒) กรรมการดำ�เนินการจำ�นวน ๑๔ คน ให้เลือกตั้งจากสมาชิกที่มีคุณสมบัติตามระเบียบนี้
		
(๓) ผู้ตรวจสอบกิจการ ให้สรรหาจากสมาชิกของสหกรณ์ โดยให้สมัครเป็นทีม ทีมละไม่เกิน ๓ คน
ข้อ ๒๖. คุณสมบัติผู้สมัครเป็นประธานกรรมการ กรรมการดำ�เนินการ
		
(๑) ต้องไม่เคยได้รับโทษจำ�คุกโดยคำ�พิพากษาถึงที่สุดให้จำ�คุก เว้นแต่เป็นโทษสำ�หรับความผิดที่ได้
กระทำ�โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
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(๒) ต้องไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือออกจากราชการ องค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ หรือ
เอกชน ฐานทุจริตต่อหน้าที่
		
(๓) ต้องไม่เคยถูกให้พน้ จากตำ�แหน่งกรรมการ หรือมีค�ำ วินจิ ฉัยเป็นทีส่ ดุ ให้พน้ จากตำ�แหน่งกรรมการ
ตามมาตรา ๒๒ (๔) แห่ง พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒
		
(๔) ต้องไม่เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตำ�แหน่งกรรมการ เพราะเหตุทุจริตต่อ
หน้าที่
		
(๕) ต้องไม่ผิดนัดการส่งเงินงวดชำ�ระหนี้ ไม่ว่าเงินต้น หรือดอกเบี้ยถึงวันเลือกตั้ง เว้นแต่การผิดนัด
นั้น มิได้เกิดขึ้นจากการกระทำ�ของตนเอง
		
(๖) ต้องไม่เป็นเจ้าหน้าที่ประจำ�ในสหกรณ์แห่งนี้
		
(๗) ต้องไม่เป็นคณะกรรมการเลือกตั้ง
		
(๘) กรรมการดำ�เนินการสหกรณ์ ที่จะสมัครประธานกรรมการ หากยังมีวาระการดำ�รงตำ�แหน่ง
กรรมการในปีถัดไปอีก จะต้องลาออกจากกรรมการสหกรณ์ก่อนการเปิดรับสมัคร ส่วนกรรมการที่หมดวาระในปีนั้น
ไม่ต้องลาออกก็ได้
ข้อ ๒๗. ผู้ตรวจสอบกิจการต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
		
(๑) เป็นสมาชิกของสหกรณ์นั้น หรือ บุคคลภายนอกที่ได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่
		
(๒) ผ่านการอบรมการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับรอง
หลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ข้อ ๒๘. ผู้ตรวจสอบกิจการต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
		
(๑) เป็นผู้สอบบัญชี หรือผู้ช่วยผู้สอบบัญชี หรือบุคคลที่อยู่ในสังกัดนิติบุคคลที่รับงานสอบบัญชี
ของสหกรณ์ในปีบัญชีนั้น
		
(๒) เป็นกรรมการของสหกรณ์นั้น เว้นแต่ได้พ้นจากตำ�แหน่งกรรมการมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
บัญชีของสหกรณ์
		
(๓) เป็นคู่สมรส บุตร บิดามารดาของกรรมการ หรือ ผู้จัดการ หรือ เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์นั้น
		
(๔) เป็นผูจ้ ดั การหรือเจ้าหน้าทีส่ หกรณ์นน้ั หรือสหกรณ์อน่ื หรือเคยถูกให้ออกจากตำ�แหน่งผูจ้ ดั การ
หรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์นั้น หรือสหกรณ์อื่น ฐานทุจริตต่อหน้าที่
		
(๕) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
		
(๖) เคยได้รับโทษจำ�คุกโดยคำ�พิพากษาถึงที่สุดให้จำ�คุก เว้นแต่เป็นโทษสำ�หรับความผิดที่ได้
กระทำ�โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
		
(๗) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ หรือ เอกชน
ฐานทุจริตต่อหน้าที่
		
(๘) เคยถูกให้พ้นจากตำ�แหน่งหรือผู้ตรวจสอบกิจการ หรือมีคำ�วินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจากตำ�แหน่ง
กรรมการ หรือผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์นั้น หรือสหกรณ์อื่น
		
(๙) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนจากตำ�แหน่งกรรมการ หรือ ผู้ตรวจสอบกิจการ เพราะ
เหตุทุจริตต่อหน้าที่ของสหกรณ์นั้น หรือสหกรณ์อื่น
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(๑๐) เคยถูกให้ออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์นั้น หรือสหกรณ์อื่น
		
(๑๑) เป็นผู้อยู่ระหว่างการถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
		
(๑๒) เป็นผู้อยู่ระหว่างการถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนชื่อออกจากทะเบียนผู้สอบบัญชีภาคเอกชนตาม
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชีสหกรณ์
		
(๑๓) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สม
ประกอบ
ข้อ ๒๙. วาระการดำ�รงตำ�แหน่ง
		
(๑) ประธานกรรมการ และกรรมการดำ�เนินการสหกรณ์ มีวาระอยู่ในตำ�แหน่งได้คราวละสองปี
นับแต่วันเลือกตั้ง ในวาระเริ่มแรกเมื่อครบหนึ่งปี นับแต่วันเลือกตั้ง ให้กรรมการดำ�เนินการสหกรณ์ออกจากตำ�แหน่ง
เป็นจำ�นวนหนึ่งในสองของกรรมการดำ�เนินการสหกรณ์ทั้งหมด โดยวิธีจับฉลาก และให้ถือว่าเป็นการพ้นจาก
ตำ�แหน่งตามวาระ กรรมการดำ�เนินการสหกรณ์ซึ่งพ้นจากตำ�แหน่งอาจได้รับเลือกตั้งอีกได้แต่ต้องไม่เกินสองวาระ
ติดต่อกัน
		
ในกรณีทีมีการเลือกตั้งกรรมการดำ�เนินการสหกรณ์แทนตำ�แหน่งที่ว่าง ให้กรรมการดำ�เนินการ
สหกรณ์ที่ได้รับเลือกตั้ง อยู่ในตำ�แหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ที่ตนแทน
		
(๒) ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ มีวาระอยู่ในตำ�แหน่งได้คราวละหนึ่งปี และอาจได้รับเลือกตั้งอีก
ได้
		
(๓) ประธานกรรมการ กรรมการดำ�เนินการ และผู้ตรวจสอบสหกรณ์ อาจพ้นจากตำ�แหน่งก่อน
ครบวาระตามข้อบังคับของสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๗๖
หมวดที่ ๕
หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่ง ประธานกรรมการ กรรมการดำ�เนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ
ข้อ ๓๐. เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม ให้สมาชิกเลือกคณะกรรมการเลือกตั้งจากที่ประชุม
ใหญ่ เพื่อกำ�หนดรายละเอียดการเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการดำ�เนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
ให้สอดคล้องกับระเบียบ ข้อบังคับ และ พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๓
		
คณะกรรมการเลือกตั้งต้องจัดและดำ�เนินการให้มีการเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการดำ�เนิน
การ และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ในวันประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี
ข้อ ๓๑. ให้ประธานกรรมการเลือกตั้ง หรือตัวแทน แจ้งผลการเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการดำ�เนิน
การ และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ในวันประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี และให้ติดประกาศไว้ที่สหกรณ์หนึ่งชุด
ข้อ ๓๒. การกำ�หนดเขตของผูส้ มัครเป็นกรรมการดำ�เนินการในแต่ละเขตให้ถอื เอาสถานทีป่ ฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการ
ที่ตั้งของหน่วยงานที่ผู้สมัครสังกัดอยู่ในขณะนั้นเป็นหลัก
ข้อ ๓๓. วิธีการรับสมัคร จำ�นวนประธานกรรมการ กรรมการดำ�เนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการที่ต้องมีการ
เลือกตั้ง ตลอดจนกำ�หนดวันเวลาในการยื่นใบสมัคร วันเวลา และสถานที่เลือกตั้งให้เป็นไปตามประกาศของคณะ
กรรมการเลือกตั้ง
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ข้อ ๓๔. ให้คณะกรรมการจัดการเลือกตั้งเป็นผู้รับสมัคร และประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นประธาน
กรรมการ กรรมการดำ�เนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ โดยติดประกาศไว้ที่สำ�นักงานของสหกรณ์ ไม่น้อยกว่าสิบ
ห้าวันก่อนการเลือกตั้งและให้ติดประกาศไว้ที่หน่วยเลือกตั้งในวันเลือกตั้งด้วย
		
ก่อนการลงคะแนนเลือกตั้ง หากผู้สมัครท่านใดมีคำ�สั่งแต่งตั้งให้ไปดำ�รงตำ�แหน่ง นอกพื้นที่จังหวัด
ตรัง หรือ เสียชีวิต ให้ถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติ ไม่มีสิทธิเข้ารับการสรรหา หากไม่มีผู้สมัครท่านอื่น ให้คณะกรรมการ
เลือกตั้งรีบดำ�เนินการให้ได้ตัวผู้สมัครในเขตสรรหานั้น โดยให้เสร็จสิ้นก่อนวันเลือกตั้ง
ข้อ ๓๕. เมื่อคณะกรรมการเลือกตั้งได้รับใบสมัครไว้แล้ว ให้กรรมการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร หาก
มีผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ก็จัดให้มีการเลือกตั้ง
		
เมื่อกรรมการเลือกตั้งตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้วปรากฏว่าผู้สมัครท่านใดขาดคุณสมบัติ
ให้ประธานคณะกรรมการเลือกตั้งแจ้งให้ผู้สมัครนั้นทราบ คำ�วินิจฉัยของคณะกรรมการเลือกตั้งถือเป็นที่สุด
ข้อ ๓๖. การกำ�หนดหมายเลขประจำ�ตัวผู้สมัคร ให้กำ�หนดตามลำ�ดับที่ยื่นใบสมัคร หากผู้สมัครยื่นใบสมัคร
พร้อมกันก็ให้กำ�หนดหมายเลขประจำ�ตัวผู้สมัครโดยวิธีจับฉลาก
ข้อ ๓๗. การเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการดำ�เนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ดำ�เนินการในวัน
ประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปีตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา ถึง ๑๑.๐๐ นาฬิกา วิธีการลงคะแนนให้ใช้วิธีลับโดยใช้บัตร
เลือกตั้ง ตามแบบที่คณะกรรมการเลือกตั้งกำ�หนด
		
ก่อนที่จะเปิดการลงคะแนน ให้กรรมการประจำ�หีบบัตรเลือกตั้งเปิดหีบบัตรเลือกตั้งให้ผู้เลือกตั้ง
ซึ่งอยู่ ณ ที่เลือกตั้งแสดงให้เห็นว่าเป็นหีบเปล่า แล้วให้ปิดหีบบัตรเลือกตั้งใส่กุญแจไว้จนกว่าการลงคะแนนจะเสร็จ
สิ้น
		
ให้สมาชิกผู้ที่จะใช้สิทธิเลือกตั้งไปแสดงตนต่อกรรมการตรวจสอบรายชื่อและจ่ายบัตรเลือกตั้ง
โดยให้แสดงบัตรประจำ�ตัวข้าราชการ หรือลูกจ้าง หลักฐานอื่นที่ทางราชการออกให้ หากไม่มีหลักฐานดังกล่าวมา
แสดง กรรมการตรวจสอบรายชื่อ และจ่ายบัตรเลือกตั้งจะไม่จ่ายบัตรเลือกตั้งให้
ข้อ ๓๘. การลงคะแนนเลือกตั้ง เมื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้รับบัตรเลือกตั้งแล้วให้ไปยังคูหาลงคะแนน เพื่อลง
คะแนนโดยทำ�เครื่องหมายกากบาท (X) ลงใน “ช่องทำ�เครื่องหมาย” ให้ตรงกับหมายเลขประจำ�ตัวของผู้สมัครที่
ตนต้องการเลือกลงในบัตรเลือกตั้ง ทั้งนี้ ให้ทำ�เครื่องหมายได้ไม่เกินจำ�นวนกรรมการดำ�เนินการที่จะเลือกตั้ง แล้วไป
หย่อนบัตรเลือกตั้งลงในหีบบัตรเลือกตั้งทันที
ข้อ ๓๙. บัตรเลือกตั้งต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นบัตรเสีย คือ
		
(๑) บัตรปลอม
		
(๒) บัตรที่มิได้ทำ�เครื่องหมายตามที่คณะกรรมการเลือกตั้งกำ�หนด
		
(๓) บัตรที่ทำ�เครื่องหมายเกินกว่าจำ�นวนกรรมการดำ�เนินการที่จะมีได้
		
(๔) บัตรที่ไม่อาจทราบว่าลงคะแนนให้กับผู้สมัครฯ ท่านใด
		
(๕) บัตรที่มีเครื่องหมายหรือข้อความอื่นใด นอกจากเครื่องหมายกากบาทตามข้อ ๓๘
ข้อ ๔๐. เมื่อพ้นกำ�หนดเวลาลงคะแนนแล้ว ให้คณะกรรมการตรวจนับคะแนนทำ�การนับคะแนนโดยเปิด
เผยทันที และประกาศผลการนับคะแนนไว้ ณ ที่เลือกตั้ง
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กรณีที่มีผู้สมัครับเลือกตั้งหลายคนได้คะแนนเท่ากัน จนเป็นเหตุให้ไม่สามารถเรียงลำ�ดับผู้ได้รับ
การเลือกตั้งได้ ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ได้คะแนนเท่ากันนั้นจับฉลาก เพื่อให้ได้ผู้ได้รับการเลือกตั้งครบตามจำ�นวน
ทั้งนี้ ตามวิธีการที่ประธานคณะกรรมการเลือกตั้ง หรือผู้ที่ประธานหมอบหมายเป็นผู้กำ�หนด
		
กรณีที่ผู้ได้รับการเลือกตั้งที่มีคะแนนเท่ากันไม่อยู่ ณ ที่นับคะแนน ให้ประธานคณะกรรมการเลือก
ตั้ง หรือผู้ที่ประธานหมอบหมายเป็นผู้จับฉลากแทน
		
บัตรเลือกตั้งที่นับคะแนนเรียบร้อยแล้ว ให้คณะกรรมการตรวจสอบนับคะแนน บรรจุใส่ซองปิด
ผนึกแล้วลงชื่อกำ�กับ แล้วส่งให้ผู้จัดการเป็นผู้เก็บรักษา โดยให้เก็บรักษาไว้ไม่น้อยกว่า ๑ เดือน นับแต่วันเลือกตั้ง
หากพ้นกำ�หนดแล้วให้เสนอประธานกรรมการพิจารณาอนุมัติทำ�ลายได้
		

ประกาศ ณ วันที่

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

					
พันตำ�รวจเอก
							
(ชัยโรจน์ โพธิปฐม)
					
รองประธานกรรมการ รักษาการ ประธานกรรมการ
						
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำ�รวจตรัง จำ�กัด
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ระเบียบวาระทีระเบี
่ 12ยพิบวาระที
จารณาอนุ
ัารณาอนุ
โิ อนเงิมนัตรอจ่
นค้ายคื
างจ่นค้ายเป็
เวลา
5 ปี5 ปีเข้าเป็นทุน
่ 12 พิมจต
ิโอนเงิายคื
นรอจ่
างจ่านยเป็
นเวลา
เข้าเป็นทุนสารองของสหกรณ์
		
สำ�รองของสหกรณ์
ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจตรัง จํากัด ได้รับเงินโอนเข้าบัญชีตามธนาคารต่างๆ โดยไม่ทราบว่าเป็น
เงินของผู้ใดโอนให้และโอนเพื่อวัตถุประสงค์ใด โดยสหกรณ์ได้ตั้งยอดค้างไว้ในบัญชีเงินรอจ่ายคืน เพื่อรอให้มี
ผู้มาแสดงหลักฐานการโอนเงิน แต่จนถึงปัจจุบันก็ยังไม่มีผู้มาติดต่อแต่อย่างใด
คณะกรรมการดําเนินการในคราวประชุมครั้งที่ 13/2559 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 ได้พิจารณา
แล้วจึงมีมติให้ตัดบัญชีเงินรอจ่ายคืนเกิน 5 ปี (ปี 2552 – ปี 2554) เข้าเป็นทุนสํารองของสหกรณ์ ตามหนังสือ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ กษ 0406/ว.25758 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2540 เป็นเงิน 34,943.00 บาท
(สามหมื่นสี่พันเก้าร้อยสี่สิบสามบาทถ้วน) ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ
ดังนั้น หากสมาชิกท่านใดที่สงสัยว่าเคยโอนเงินให้สหกรณ์แต่ยังไม่ได้รับใบเสร็จรับเงิน โปรดส่ง
หลักฐานการโอนเงินพร้อมเขียน ชื่อ – นามสกุล และวัตถุประสงค์ของการโอนเงิน ส่งไปที่สหกรณ์ ภายในวันที่
31 กรกฎาคม 2560 หากพ้นกําหนดนี้สหกรณ์จะโอนเงินดังกล่าวเข้าเป็นทุนสํารองต่อไป และหากภายใน 10
ปี มีผู้มาติดต่อแสดงหลักฐานการโอนเงิน สหกรณ์จะจ่ายจากงบทําการของปีปัจจุบันนั้น

มติที่ประชุม.................................................................................................................... .......................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
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ประกาศ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำ�รวจตรัง จำ�กัด
ฉบับที่ ๔/๒๕๖๐
เรื่อง เงินค้างในบัญชีธนาคารของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำ�รวจตรัง จำ�กัด
********************

ด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์ตำ�รวจตรัง จำ�กัด ได้รับเงินโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาตรัง โดยไม่ทราบว่า
เป็นเงินของผู้ใดโอนให้และโอนเพื่อวัตถุประสงค์ใด โดยสหกรณ์ได้ตั้งยอดค้างไว้ในบัญชีเงินรอจ่ายคืน เพื่อรอให้มีผู้
มาแสดงหลักฐานการโอนเงิน แต่จนถึงปัจจุบันก็ยังไม่มีผู้มาติดต่อแต่อย่างใด
คณะกรรมการดำ�เนินการในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ ได้พิจารณา
แล้วจึงมีมติให้ตัดบัญชีเงินรับโอนผ่านธนาคารรอปรับบัญชีที่ค้างไว้ในบัญชีเกิน ๕ ปี(ปี ๒๕๕๒ – ๒๕๕๔) เข้าเป็น
ทุนสำ�รองของสหกรณ์ซึ่งมีจำ�นวน ๓ รายการ เป็นเงิน ๓๔,๙๔๓.- บาท(สามหมื่นสี่พันเก้าร้อยสี่สิบสามบาทถ้วน)
ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ
ดังนั้น หากสมาชิกท่านใดที่สงสัยว่าเคยโอนเงินให้สหกรณ์แล้วยังไม่ได้รับใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการ
รับเงิน โปรดส่งหลักฐานการโอนเงินพร้อมเขียนชื่อ – สกุล เลขบัตรประจำ�ตัวประชาชน และวัตถุประสงค์ของการ
โอนเงินส่งไปยังสหกรณ์ ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ หากพ้นกำ�หนดนี้ สหกรณ์จะโอนเงินดังกล่าวเข้าเป็น
ทุนสำ�รองต่อไป และหากภายใน ๑๐ ปี มีผู้มาติดต่อแสดงหลักฐานการโอนเงิน สหกรณ์จะจ่ายจากงบทำ�การของปี
ปัจจุบันนั้น
			

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐

					
พันตำ�รวจเอก
						
(ชัยโรจน์ โพธิปฐม)
				
รองประธานกรรมการ รักษาการ ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำ�รวจตรัง จำ�กัด
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รายการยอดเงินคงค้างในบัญชีธนาคารของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำ�รวจตรัง จำ�กัด
1. วันที่ 10 ก.พ. 2552
2. วันที่ 2 มิ.ย. 2552
3. วันที่ 1 มี.ค. 2554
					

ยอดเงิน		
ยอดเงิน		
ยอดเงิน		
รวมเงิน		
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5,343.00
23,100.00
6,500.00
34,943.00

บาท
บาท
บาท
บาท

ระเบี
ระเบียยบวาระที
บวาระที่ ่1313เรืเรื่
่องอือ่นงอื่
ๆน ๆ
เรื่องที่ 1 ...............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
เรื่องที่ 2 ................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................ ................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ .................
.............................................................................................................................................................................
มติที่ประชุม.................................................................................................................... .......................
........................................................................................................................................................................ .....
.............................................................................................................................................................................
75

ระเบียบวาระที่ 14 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2559
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
...........................................................................................................................................................
ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำ�เนินงานของสหกรณ์ประจำ�ปี 2559
...........................................................................................................................................................
ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการดำ�เนินการประจำ�ปี 2560
...........................................................................................................................................................
ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการประจำ�ปี 2560
...........................................................................................................................................................
ระเบียบวาระที่ 5 รับทราบรายงานผลการตรวจสอบกิจการประจำ�ปี 2559
...........................................................................................................................................................
ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำ�ไรขาดทุน งบกระแสเงินสด ประจำ�ปี 2559
...........................................................................................................................................................
ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจำ�ปี 2560
...........................................................................................................................................................
ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณากำ�หนดวงเงินกู้ยืม หรือค้ำ�ประกันประจำ�ปี 2560
...........................................................................................................................................................
ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำ�ไรสุทธิประจำ�ปี 2559
...........................................................................................................................................................
ระเบียบวาระที่ 10 พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและกำ�หนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีสหกรณ์
		
ประจำ�ปี 2560
...........................................................................................................................................................
ระเบียบวาระที่ 11 พิจารณากำ�หนดระเบียบว่าด้วยการสรรหาประธานกรรมการ กรรมการดำ�เนินการ และ
		
ผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2559
...........................................................................................................................................................
ระเบียบวาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติโอนเงินรอจ่ายคืนค้างจ่ายเป็นเวลา 5 ปี เข้าเป็นทุนสำ�รองของสหกรณ์		
...........................................................................................................................................................
ระเบียบวาระที่ 13 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
...........................................................................................................................................................
มติที่ประชุม........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
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ภาคผนวก
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คำ�สั่งสหกรณ์ออมทรัพย์ตำ�รวจตรัง จำ�กัด
ที่ 6/2560
เรื่อง แต่งตั้งผู้แทนสมาชิกเพื่อเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2559
********************************

มติที่ประชุมคณะกรรมการดำ�เนินการ ชุดที่ 49 ครั้งที่ 13/2559 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 ให้ยกเลิกคำ�
สั่งสหกรณ์ออมทรัพย์ตำ�รวจตรัง จำ�กัด ที่ 2/2560 เรื่องแต่งตั้งผู้แทนสมาชิกเพื่อเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี
2559 เนื่องจากหน่วยสังกัดส่งเอกสารไม่ครบถ้วน ขาดสำ�เนารายงานการประชุมการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก
บัดนี้ การดำ�เนินการดังกล่าวข้างต้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว สหกรณ์ออมทรัพย์ต�ำ รวจตรัง จำ�กัด ขอแต่งตัง้ ผูแ้ ทน
สมาชิกเพื่อเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2559 ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
1. สังกัดเจ้าหน้าที่
		
1. นางสาวอมรา ท่าจีน
2. สังกัดข้าราชการบำ�นาญ
1. พ.ต.อ.จรัส ศิริพันธ์				
2. ร.ต.ต.กฤษดา เอ็ม เอ็ม
		
3. ด.ต.สมพร มาเพิ่ม				
4. ร.ต.ท.เคล้า รัตโน
		
5. ร.ต.ต.จเร ทองงาม				
6. ร.ต.ท.วินัย สุวรรณจันทร์
		
7. ร.ต.ท.โชค รองเดช				
8. ด.ต.ดวง ปิยะเขต
		
9. พ.ต.ท.อ่อนจันทร์ ปะพะลา			
10. ด.ต.เทิดศักดิ์ พลประสิทธิ์
		
11. ด.ต.สิทธิพล กันตังกุล			
12. ด.ต.โกศล ธนูศิลป์
		
13. ด.ต.สมปอง ชิตน้อย				
14. ร.ต.ท.วิชิต เพชรสุวรรณ
		
15. ร.ต.ต.สุบิน รัตนพันธ์				
16. พ.ต.อ.สมศักดิ์ ศรีแสง
		
17. พ.ต.ท.ประเวียง ชูมาก			
18. ด.ต.ฟอง สวัสดิรักษา
		
19. ด.ต.วรายุทธ ศักดิ์สุวรรณ			
20. ร.ต.ท.ณรงค์ ทองฤทธิ์
		
21. ด.ต.จรูญ กฤษณะพันธ์			
22. ร.ต.ต.เสรี แก้วแจ้ง
		
23. ร.ต.ต.นิวัฒน์ แก้วสามเขียว			
24. ร.ต.ต.จเร ซุ่นสั้น
		
25. ร.ต.ต.อุดร บุญโยดม				
26. ร.ต.ท.อำ�นวย เส้งสุ้น
		
27. ร.ต.ต.เชื้อ ชัยทอง				
28. ด.ต.สุรินทร์ แก้วแทน
		
29. ด.ต.ณรงค์ ธรรมหิเวศน์			
30. ด.ต.สมนึก เอียดแก้ว
		
31. ด.ต.สมหมาย ปานยัง			
32. ร.ต.ต.เคียง ดิสสระ
		
33. ร.ต.ท.โสภณ สิงห์ขาว			
34. ด.ต.ประกอบ วงศ์วิวัฒน์
79

		
35. ร.ต.ต.บัณฑิตย์ ชัยฤทธิ์			
		
37. ร.ต.อ.แคล้ว ทองฤทธิ์			
		
39. ร.ต.ต.มานิต นวลนาค			
		
41. ร.ต.ต.โกมล พรมทอง			
		
43. ด.ต.บรรจบ เวชการ				
		
45. พ.ต.ท.ธรรมศักดิ์ สุรสินธิ์			
		
47. ร.ต.ต.จำ�เริญ ดวงเมืองใหม่			
		
49. ด.ต.ประกอบ โตสุจริตธรรม			
		
51. ร.ต.อ.มณเฑียร แก่นอิน			
		
53. ด.ต.สมเกียรติ สถิตย์ธรรม			
		
55. ร.ต.ต.สวัสดิ์ สุขการ				
		
57. ด.ต.นอบ บูลย์การณ์				
		
59. ร.ต.ท.บำ�รุง นวลศรี				
		
61. ร.ต.ท.สันติ ใหม่ศรี				
		
63. ร.ต.ต.สว่างจิต แก้วมณี			
		
65. ด.ต.สมรัฐ ช่วยเหมือน			
3. สังกัดตำ�รวจภูธรจังหวัดตรัง
		
1. พ.ต.ท.หญิง ปรีดา มะยายอ			
		
3. พล.ต.ต.สมพงศ์ ทองใบ			
		
5. พ.ต.ท.ธวัช ข่ายม่าน				
		
7. ร.ต.ท.หญิง ทิพย์วรา รอดริน			
		
9. ร.ต.ท.ศุภณัฐ พลศรี				
4. สังกัดสถานีตำ�รวจภูธรเมืองตรัง
		
1. ร.ต.ท.พิศิษฐ์ แจ้งประจักษ์			
		
3. ร.ต.ท.ประยูร ขวัญแก้ว			
		
5. ด.ต.หญิง จันจิรา เส็นบัตร			
		
7. ร.ต.ท.อุดม สุชนก				
		
9. ด.ต.ปรีชา เสียมไหม				
		
11. ด.ต.มิตรชัย ทองบุตร			
		
13. ด.ต.พรประสิทธิ์ ศรีขวัญ			
		
15. ด.ต.ภานุมาศ โต๊ะขุนนุ้ย 			
		
17. ร.ต.ท.สิงหา แก้วสมศรี			
		
19. ด.ต.สามารถ ศรทอง 			
		
21. ด.ต.ไพศาล สมาธิ				
		
23. ร.ต.ท.สุชาติ อุ้มเมือง				
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36. ด.ต.ชม คงสุข
38. ร.ต.ท.พินิจ พินิจสกุล
40. ด.ต.ยงยุทธ เล่าส้ม
42. ด.ต.เวียง นกรักษ์
44. ด.ต.อรุณ จรูญศักดิ์
46. ร.ต.ต.สมพงษ์ หนูวุ่น
48. ร.ต.ต.หญิง เยาวลักษณ์ จันทร์แจ่มใส
50. ด.ต.เจริญ ทองเต็ม
52. ร.ต.ต.ประสาท หนูยศ
54. ด.ต.ภาวะ คงชัย
56. ด.ต.มนัส โจงจาบ
58. ร.ต.ท.จำ�ลอง พลายด้วง
60. ร.ต.ท.ธวัช ยั่งยืน
62. ร.ต.ท.สวัสดิ์ ศรีสว่าง
64. ด.ต.บัญชา เมืองพูล
66. ด.ต.ปรีดา ชนะภัย
2. ร.ต.ท.อรุณ หิรัญรัตน์
4. พ.ต.อ.วดล คงพิพัฒน์กุล			
6. พ.ต.ท.หญิง ชลธิชา ยอมใหญ่
8. ร.ต.อ.หญิง รุ่งฤดี นิลวงค์
10. ด.ต.ครรชิต เสนาชิต
2. ร.ต.ท.วิทยา เพชรอาวุธ
4. ร.ต.ท.ประยูร รักไทย
		
6. ด.ต.ถิรพุทธ์ นาคิน
8. ด.ต.สุรศักดิ์ รักใหม่
10. ด.ต.สุขชัย คำ�หล้า
12. ด.ต.ฉัตรชัย คงกลับ
14. ด.ต.เจริญกิตต์ ศรันยุตานนท์
16. ด.ต.พชร ชูชมชื่น
18. ด.ต.สมยศ เส็นสด
20. ร.ต.ต.ชิต ทองแย้ม
22. ร.ต.ต.บุญสนอง เต็มพร้อม
24. ด.ต.สุทธิพร สุภารัตนชัย

		
25. ด.ต.อนนท์ ดำ�เกาะ				
		
27. ด.ต.สมพร ไกรเทพ
			
		
29. ด.ต.หญิง สุภาพร ปลอดทอง			
		
31. ด.ต.ศุภเกียรติ สู่คีรี				
		
33. ด.ต.เดชา รองเดช				
		
35. ด.ต.ชาฤทธิ์ แก้วเพ็ง 			
		
37. ด.ต.บัญชา ปิลกะพันธ์			
5. สังกัดสถานีตำ�รวจภูธรนาโยง
1. พ.ต.อ.ชัยโรจน์ โพธิปฐม			
		
3. ร.ต.ท.สมยศ นุ่มน่วม
		
		
5. ร.ต.ท.พินิจ แสงมณี				
		
7. ด.ต.ประสิทธิ์ ขำ�เกลี้ยง			
		
9. ด.ต.วัชระ ขวัญแย้ม				
		
11. ด.ต.สายัณห์ บุรีภักดี				
		
13. ด.ต.นิยม อุคติ
6. สังกัดสถานีตำ�รวจภูธรบ้านคลองเต็ง
		
1. ร.ต.ท.นุกูล นิตยโชติ				
		
3. ด.ต.นิวัตน์ เมืองหนู				
		
5. ด.ต.จตุรภัทร ยังเจริญ			
		
7. ด.ต.สุนทร คงจริง				
7. สังกัดสถานีตำ�รวจภูธรหนองตรุด
		
1. ร.ต.ท.เจียร เรืองดำ�				
		
3. ร.ต.ท.กมล คชภักดี				
		
5. ด.ต.พัฒนศักดิ์ ทองสุข			
8. สังกัดสถานีตำ�รวจภูธรบ้านโคกยาง
1. ร.ต.อ.แสวง เปรมปรัชชา			
		
3. ร.ต.ท.ประสิทธิ์ ประกอบกิจ			
		
5. ด.ต.วินัย เพ็ชรสกูล				
9. สังกัดสถานีตำ�รวจภูธรเขาวิเศษ
1. พ.ต.ท.บรรเทา ปลอดทอง			
		
3. ร.ต.อ.สุกิจ สงเทพ				
		
5. ร.ต.ท.ชาลี แก้วแกมทอง			
10. สังกัดสถานีตำ�รวจภูธรห้วยยอด
1. ร.ต.ท.นิวัตน์ ทรัพยทักษิณ			
		
3. ร.ต.ท.ธวัชชัย พานิชย์			
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26. ร.ต.อ.ธานินทร์ หนูดุก
28. ด.ต.ไวย์เดช ศรมณี
30. ด.ต.เกื้อ แก้วมณี
32. ร.ต.อ.สนั่น นิลวงศ์
34. ด.ต.อินทร คงทอง
36. ด.ต.สถาพร ถาวโร
38. ด.ต.อภิชาติ แสงทวีโชคชัย
2. พ.ต.ท.ฉันทลักษณ์ จันวดี
4. ร.ต.ท.สัมพันธ์ เสวตโสธร
6. ร.ต.ท.คล่อง นวลทอง
8. ด.ต.สมชาย สิกขาจารย์
10. ด.ต.บุญเลิศ เพ็ชรทิพย์
12. ด.ต.อำ�นวย ฤทธิมา
2.
4.
6.
8.

ด.ต.อภิเชษฐ์ เพชรไข่
ร.ต.ต.สุเทพ จำ�ปา
ด.ต.อนันต์ ซุ่นสั้น
ด.ต.เจริญศักดิ์ ไชยโยธา

2. ร.ต.ท.พิสุทธิ์ รัตนฤทธิ์
4. ด.ต.ณัฐพล นวลทอง
6. ด.ต.สมพร กุ้งทอง
2. ร.ต.ท.เจริญ คงแก้ว
4. ด.ต.สมเชษฐ์ มัชฌิมาภิโร
6. ด.ต.เกรียงไกร หวังสม
2. พ.ต.ท.ชาติชาย วงษ์ปัญญา
4. ร.ต.อ.หญิง ปราณี ยุดมั่น
6. ด.ต.พัชศักดิ์ ทองพิจิตร
2. ร.ต.ท.โพยม สุขพัฒน์
4. ร.ต.ท.ลือชัย หวังดี				

		
5. ร.ต.ท.สมพงษ์ รัตนพันธ์			
		
7. ร.ต.ท.ชาคริต หนูวิลัย			
		
9. ด.ต.สมคิด พรมขวัญ				
		
11. ด.ต.หญิง มัณฑาณี เพชรพัว			
		
13. ด.ต.วรทัต เลิศสกุลจินดา			
		
15. ด.ต.วิฑูรย์ ทองตัด				
		
17. ด.ต.สุพัฒน์ มาแก้ว				
		
19. ด.ต.อภิชัย เฉลียวปัญญาวงศ์			
		
21. ด.ต.ธีรวุฒิ กลิ่นเพชร				
		
23. ด.ต.ไพรัช ปัจฉิมวาทิน			
11. สังกัดสถานีตำ�รวจภูธรปะเหลียน
		
1. พ.ต.ท.หญิง ชุติณัชชา มีศรี			
		
3. ร.ต.ท.นิพล เพชรสามสี			
		
5. ร.ต.ท.อนันต์ มาทรัพย์			
		
7. ร.ต.ท.สุไลมาน หลังเถาะ			
		
9. ด.ต.วิโรจน์ นาคบรรพ์			
		
11. ด.ต.อาวุธ เกิดด้วง				
		
13. ด.ต.ศุภมิตร เพชรรัตน์			
		
15. ด.ต.วิทยา วงศ์ศรีสมุทร			
12. สังกัดสถานีตำ�รวจภูธรบ้านหนองเอื้อง
1. ร.ต.อ.วังไพร ศรีวุ่น				
		
3. ร.ต.ท.โกศล เกษมสุข				
		
5. ด.ต.มนตรี เสียมไหม				
13. สังกัดกองกำ�กับการสืบสวน ตำ�รวจภูธรจังหวัดตรัง
		
1. ร.ต.ท.อนุสรณ์ เรืองศรี			
		
3. ด.ต.เฉลิมชาติ หนูหมอก			
		
5. ด.ต.ไวภพ ตันพลัง				
		
7. ด.ต.ภาณุพงศ์ คงชีภา				
		
9. ด.ต.ไกรเพชร เพ็ชรสุทธิ์			
		
11. ด.ต.อนุชา อนันตกุล				
14. สังกัดสถานีตำ�รวจภูธรรัษฎา
		
1. พ.ต.ท.บุญชาย พราหมเภทย์			
		
3. ร.ต.อ.สมใจ โปซิว				
		
5. ร.ต.ท.นพดล คงช่วย				
		
7. ด.ต.สิทธาภัทร์ มณีฉาย			
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6. ร.ต.ท.มานพ คันธมาท
8. ด.ต.ฐิติชัย นารีกุล
10. ด.ต.ชัยสิทธิ์ เสตะพันธ์
12. ด.ต.เสรี รอดบุตร
14. ด.ต.อภินันท์ จีนชาวนา
16. ด.ต.ศักดิ์ปรีชา แท่นอ่อน
18. ด.ต.สุชาติ หมื่นศรีแกม
20. ด.ต.นิคม ลักษณะ
22. ด.ต.นิสัย ธนพัฒน์ศิริ
24. ด.ต.นิทัศน์ มรดกเกษม
2. ร.ต.ท.ประเวทย์ ผาสุก
4. ร.ต.ท.สมนึก พ่วงสอาด
6. ร.ต.ท.เสรี เจือกโว้น
8. ด.ต.สมพงศ์ ทองวัตร
10. ด.ต.สมเกียรติ เพชรกาศ
12. ด.ต.กฤษดา บุ้งทอง
14. ด.ต.รุจนากร เตียวปิยกุล
2. ร.ต.ท.หรูน อิสรียพงศ์
4. ด.ต.มนูญ สุขเกษม
6. ด.ต.ณรงค์ พลสังข์
2. ร.ต.ท.ธนวัฒน์ ทองนุ้ย
4. ด.ต.สาโรธ สุขธร
6. ด.ต.สุนทร ปิยัง
8. ด.ต.กิตติ รัตนคำ�
10. ด.ต.รังสิต ศรีละมุล
12. จ.ส.ต.วินัย วันแรก
2.
4.
6.
8.

พ.ต.ท.ไพโรจน์ ชูทอง
ร.ต.ท.ญาณเทพ เรืองน้อย
ด.ต.เอกพงศ์ พิทักษ์
ด.ต.นพดล อุยสุย

		
9. ด.ต.พายุ ปาสาเน				
		
11. ด.ต.สุวคล รักษานาค
15. สังกัดสถานีตำ�รวจภูธรหาดสำ�ราญ
		
1. ด.ต.มาโนช โพธิ์ศรีชัย				
		
3. ด.ต.บุญลือ ไมเรกัน				
		
5. ด.ต.สานิต เวชภักดิ์ 			
16. สังกัดสถานีตำ�รวจภูธรวังวิเศษ
1. ร.ต.ท.บุญฤทธิ์ ขวัญเกลี้ยง			
		
3. ร.ต.ท.ชัยพจน์ กาญจนะ			
		
5. ด.ต.นพพร เคี่ยมการ				
		
7. ด.ต.สานันท์ วิเชียรโสภณ			
		
9. ด.ต.บุญเลิศ เอียดละออง
17. สังกัดสถานีตำ�รวจภูธรย่านตาขาว
1. พ.ต.อ.ภวัต ประชาญสิทธิ์			
		
3. ร.ต.ต.ศรศักดิ์ อเนกกาญจนา			
		
5. ร.ต.ท.วรเชษฐ์ แก้วเพ็ง			
		
7. ร.ต.ต.ประชา ฟุ้งเฟื่อง			
		
9. ร.ต.ต.สุวิทย์ สุกแก้วณรงค์			
		
11. ด.ต.กรรชฤทธิ์ สมจริง			
		
13. ด.ต.สุคนธ์ กองทอง				
		
15. ด.ต.พยุง รักษศรี				
		
17. ด.ต.กฤษฎา คันฉ่อง				
		
19. ร.ต.ท.ฉลองชัย ชาปาน			
		
21. ด.ต.หญิง พจนารถ เจริญฤทธิ์			
18. สังกัดสถานีตำ�รวจภูธรบ้านในควน
		
1. พ.ต.ท.เจษฎา แสงมณี			
		
3. ร.ต.ท.ศุเบศร์ ชุมสุขช่วยเรือง			
		
5. ด.ต.ศักดิ์ฐานันดร์ ยอดจิต			
19. สังกัดสถานีตำ�รวจภูธรกันตัง
		
1. ร.ต.ท.วิชัย หลงสะ				
		
3. ร.ต.ท.ประสิทธิ์ ดำ�ด้วงโรม			
		
5. พ.ต.ท.ชัยชนะ ตรุยานนท์			
		
7. ร.ต.อ.ทินกร เพิ่มศรี				
		
9. ร.ต.ท.สุวิทย์ รัตนพงศ์				
		
11. ร.ต.ท.ชัยวัฒน์ บุญยัง			
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10. ด.ต.ประภาส คงมัยลิก
2. ด.ต.วีระวุฒิ ลิ่มวัน
4. ด.ต.ธวัชชัย ช่วยเรือง
6. ส.ต.ต.อภิเดช พรมวงษ์
2.
4.
6.
8.

ร.ต.ท.สุวนัย สุขะเกตุ
ร.ต.ท.บัญชา นิสัยดี		
ด.ต.ไมตรี เซ่งง่าย
ด.ต.กฤษณะ ทองแก้ว

2. ร.ต.ท.เนรมิตร สุรสินธุ์
4. ด.ต.ณัฏฐิวิชญ์ เพชรหวล
6. ด.ต.ไพสณห์ เศษคง
8. ด.ต.ชัฏฐานนท์ ทองขาว
10. ด.ต.สาโรจน์ ชัยเพชร
12. ด.ต.วิจิตร สงช่วย
14. ด.ต.นุกูล ใจตรง
16. ด.ต.สราวุธ ลายทิพย์
18. ด.ต.ปฏิการ ยูงมณีรัตน์
20. ร.ต.ท.เจตสมบูรณ์ ทองปาน
2. ร.ต.ท.บุญธรรม สุบิน
4. ด.ต.เจด็จ พุฒจันทร์
2. ร.ต.ท.ชา อินทะสะระ
4. ร.ต.อ.ถาวร สังขมัน
6. พ.ต.ท.หญิง รัตนาวลี สุระสังวาลย์
8. ร.ต.ท.สมพร พลวัฒน์
10. ร.ต.ท.สิทธิศักดิ์ ท่าจีน
12. ร.ต.ต.พิณธุ เขียวเล่ง		

		
13. ด.ต.สุเวศ ยงค์ประเดิม			
14. ด.ต.ปรีดา บุญวิชัย				
		
15. ด.ต.นพพร เตชะเดช				
16. ด.ต.อดิศร จินดาศรัย
		
17. ด.ต.ประยูร ดำ�แก้ว				
18. ด.ต.ขวัญพัฒน์ บุญนิธิยรรยง
		
19. ด.ต.จำ�นาญ เพชรแก้ว			
20. ด.ต.เจริญ รัตนกาญจน์
20. สังกัดสถานีตำ�รวจภูธรสิเกา
		
1. พ.ต.ต.สมศักดิ์ เยาว์ดำ�			
2. ร.ต.ท.จิระชัย ไกรเทพ
		
3. ร.ต.ท.เอกชัย พันธรังสี			
4. ร.ต.ท.สุภาพ อินทร
		
5. ร.ต.ต.อำ�พร ระสิตานนท์			
6. ด.ต.สดายุ ชิดชลธาร
		
7. ด.ต.จักรพันธ์ แสงมณี			
8. ด.ต.ประภาส ปานแก้ว
		
9. ด.ต.เมธา กาฬสิงห์				
10. ด.ต.บุญไทย ล้วนดี
		
11. จ.ส.ต.กัมปนาท ราชราวี			
21. สังกัดพิสูจน์หลักฐานจังหวัดตรัง
		
1. พ.ต.ท.สราวุธ จงจิต				
2. ร.ต.ท.ธีระพันธ์ คชเวช
		
3. ด.ต.สุริยา หมั่นทวี		
22. สังกัดสมาชิกต่างจังหวัด
1. ด.ต.สุนทร ดำ�เกาะ				
2. ร.ต.ท.สุนัน สุธาประดิษฐ์
		
3. ร.ต.ท.จักราวุธ แท่นมาก			
4. ร.ต.ท.จำ�รูญ ส่อสืบ
		
5. พ.ต.ท.หญิง พรฤดี ยิ่งยง
ทั้งนี้ ให้ผู้แทนสมาชิกที่มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2559 โดยนำ�หนังสือ
ขอเชิญผู้แทนสมาชิกเข้าประชุม ซึ่งปรากฏในรายงานประจำ�ปี 2559 มาด้วย
		

สั่ง ณ วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2560

					
พันตำ�รวจเอก
					
(ชัยโรจน์ โพธิปฐม)
					
รองประธานกรรมการ รักษาการ ประธานกรรมการ
						
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำ�รวจตรัง จำ�กัด
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ประกาศ
สหกรณ์ออมทรัพประกาศ
ย์ตารวจตรัง จากัด
สหกรณ์อฉบัอมทรั
ย์ตำ�รวจตรัง จำ�กัด
บที่ พ3/2559
เรื่อง รายชื่อบุตรสมาชิฉบั
กได้บรทีับ่ ทุ3/2559
นการศึกษา ประจาปี 2559
เรื่อง รายชื่อบุตรสมาชิ
กได้รับทุนการศึกษา ประจำ�ปี 2559
********************
********************
ตามประกาศสหกรณ์ออมทรั
พย์ตารวจตรัง จากัด ฉบับที่ 29/2559 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2559

ตามประกาศสหกรณ์
ตำ�รวจตรั
�กัด 203
ฉบับทุทีน่ 29/2559
ลงวันบาท
ที่ 13 ธันวาคม 2559 ให้บุตร
ให้บุตรสมาชิ
กยื่นสมัครขอรับทุอนอมทรั
ส่งเสริพมย์การศึ
กษางจจำานวน
ทุนละ 2,000
สมาชิกยื่นสมัครขอรั
ทุนมส่กรรมการก
งเสริมการศึาหนดประกาศหลั
กษา จำ�นวน 203กเกณฑ์
ทุน ทุนวละ
2,000บัตบาท
ที่ปบระชุ
ิธีการปฏิ
ิการจ่ายทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
ทีป่ ระชุมกรรมการกำ�หนดประกาศหลักเกณฑ์วธิ กี ารปฏิบตั กิ ารจ่ายทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำ�ปี 2559
ประจาปี 2559 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560 ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบบุตรสมาชิกผู้ ได้รับทุนการศึกษา
เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560 ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบบุตรสมาชิกผู้ได้รับทุนการศึกษาประจำ�ปี 2559 ดังรายชื่อ
ประจาปี 2559 ดังรายชื่อต่อไปนี้
ต่อไปนี้
1. สังกัดเจ้าหน้าที่
ชื่อ - ชื่อสกุล
1. ด.ญ.ปุณฑรี แสงหอย

บุตรสมาชิก ยศ ชื่อ - ชื่อสกุล
นางสาวภัทราพร เจริญฤทธิ์

ระดับ

ประเภททุน

ประถมศึกษา

ทุนเรียนดี

2. สังกัดข้าราชการบานาญ
ชื่อ - ชื่อสกุล

บุตรสมาชิก ยศ ชื่อ - ชื่อสกุล

ระดับ

ประเภททุน

1. ด.ญ.ปัทมพร แย้มใส

ร.ต.ต.คล่อง แย้มใส

ประถมศึกษา

ทุนส่งเสริม

2. นายวุฒิชัย ก้องสุวรรคีรี

ด.ต.ชัยยัญ ก้องสุวรรณคีรี

มัธยมศึกษา

ทุนเรียนดี

3. น.ส.ดารารายณ์ ส่งแสง
4. น.ส.เทวี กันตังกุล

ร.ต.ท.สรสิทธิ์ ส่งแสง
ด.ต.สิทธิพล กันตังกุล

อุดมศึกษา
อุดมศึกษา

ทุนส่งเสริม
ทุนเรียนดี

5. น.ส.ดวงกมล เพ็งรัศมี

ด.ต.วิเชียร เพ็งรัศมี

อุดมศึกษา

ทุนส่งเสริม

6. ด.ช.เจริญวุฒิ คงเล่ง

ร.ต.ต.บุญโท คงเล่ง

มัธยมศึกษา

ทุนเรียนดี

7. ด.ช.ยศพล แก้วแจ้ง

ร.ต.ต.เสรี แก้วแจ้ง

มัธยมศึกษา

ทุนส่งเสริม

8. นายส่งศักดิ์ จันทภาโส

ด.ต.อรุณ จันทภาโส

มัธยมศึกษา

ทุนส่งเสริม

9. นายอภิชาติ เหล่าประชาวิทย์

ร.ต.ท.วินธรณ์ เหล่าประชาวิทย์

อาชีวศึกษา

ทุนส่งเสริม

10. ด.ญ.ปิยมน เนตรสว่าง

พ.ต.อ.สราวุฒิ เนตรสว่าง

มัธยมศึกษา

ทุนส่งเสริม
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ชื่อ - ชื่อสกุล

บุตรสมาชิก ยศ ชื่อ - ชื่อสกุล

ระดับ

ประเภททุน

11. น.ส.ฟากฟ้า ชนะปราชญ์

ด.ต.สุดใจ ชนะปราชญ์

มัธยมศึกษา

ทุนเรียนดี

12. ด.ญ.มาริน่า รัตนประพันธ์

ร.ต.ท.วิมลศักดิ์ รัตนประพันธ์

มัธยมศึกษา

ทุนเรียนดี

13. นายพชร ป่ากว้าง

ด.ต.รัญ ป่ากว้าง

มัธยมศึกษา

ทุนเรียนดี

14. น.ส.ศิริรัตน์ สุวรรณโณ

ร.ต.ต.คล่อง สุวรรณโณ

อุดมศึกษา

ทุนส่งเสริม

ระดับ

ประเภททุน

3. สังกัดตารวจภูธรจังหวัดตรัง
ชื่อ - ชื่อสกุล

บุตรสมาชิก ยศ ชื่อ - ชื่อสกุล

1. ด.ช.ภวรัญชน์ อนุสุนัย

พ.ต.ท.หญิง ชลธิชา ยอมใหญ่

ประถมศึกษา

ทุนเรียนดี

2. น.ส.ศศิรัศมี จรูญจุติเจริญ

ส.ต.ต.พุฒิพัฒน์ จรูญจุติเจริญ

มัธยมศึกษา

ทุนเรียนดี

3. ด.ญ.ภวิกา จาปา

จ.ส.ต.หญิง ปัทมา จาปา

มัธยมศึกษา

ทุนเรียนดี

4. น.ส.ถิรดา ณ พัทลุง

พ.ต.ท.สุรพล ณ พัทลุง

อุดมศึกษา

ทุนเรียนดี

ระดับ

ประเภททุน

4. สังกัดสถานีตารวจภูธรเมืองตรัง
ชื่อ - ชื่อสกุล

บุตรสมาชิก ยศ ชื่อ - ชื่อสกุล

1. ด.ญ.สาริศา นิลวงค์

ร.ต.อ.สนั่น นิลวงค์

ประถมศึกษา

ทุนเรียนดี

2. ด.ช.วริทธิ์ธร ทองนิล

ร.ต.ท.ปิยวัฒน์ ทองนิล

ประถมศึกษา

ทุนเรียนดี

3. ด.ญ.ศิรดา สีใส

ด.ต.วิทวัฒน์ สีใส

ประถมศึกษา

ทุนเรียนดี

4. ด.ญ.ภัททจารี พานิชกุล

ร.ต.ท.สุพล พานิชกุล

ประถมศึกษา

ทุนเรียนดี

5. ด.ญ.พิณญาดา เส็นสด

ด.ต.สมยศ เส็นสด

ประถมศึกษา

ทุนเรียนดี

6. ด.ญ.วรรณวนัช รัตนโชติ

ด.ต.ธีรพันธ์ รัตนโชติ

ประถมศึกษา

ทุนเรียนดี

7. ด.ญ.ทิพกฤต รักไทย

ร.ต.ท.ประยูร รักไทย

ประถมศึกษา

ทุนเรียนดี

8. ด.ช.กษิดิศ คงแก้ว

ด.ต.สนทญา คงแก้ว

ประถาศึกษา

ทุนเรียนดี

9. ด.ช.ยศิลป์ธร แป้นไทย

ด.ต.กมลศิลป์ แป้นไทย

มัธยมศึกษา

ทุนเรียนดี

10. ด.ญ.ลักษิกา ศรีขวัญ

ด.ต.พรประสิทธิ์ ศรีขวัญ

มัธยมศึกษา

ทุนเรียนดี

11. ด.ญ.พัชรินทร์ ทองบุตร

ด.ต.มิตรชัย ทองบุตร

มัธยมศึกษา

ทุนเรียนดี

12. น.ส.พิชญากร เพ็ชรขา

ด.ต.คานึง เพ็ชรขา

มัธยมศึกษา

ทุนเรียนดี

13. ด.ญ.อรวรรณ สุภารัตนชัย

ด.ต.สุทธิพร สุภารัตนชัย

มัธยมศึกษา

ทุนเรียนดี
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ชื่อ - ชื่อสกุล

บุตรสมาชิก ยศ ชื่อ - ชื่อสกุล

ระดับ

ประเภททุน

14. ด.ญ.ญาณิศา สาโรจน์

ร.ต.อ.นราธิป สาโรจน์

มัธยมศึกษา

ทุนเรียนดี

15. น.ส.กานต์สิริ ตั่นเล่ง

ด.ต.พิชิต ตั่นเล่ง

มัธยมศึกษา

ทุนเรียนดี

16. น.ส.ณัฐมล ชูทิพย์

ด.ต.หญิง นงเยาว์ ชูทิพย์

มัธยมศึกษา

ทุนส่งเสริม

17. ด.ช.วริทธิ์ ช่วยรอด

ด.ต.ชัยมิตร ช่วยรอด

ประถมศึกษา

ทุนส่งเสริม

18. ด.ญ.ศุภิสรา ศรันยุตานนท์

ด.ต.เจริญกิตต์ ศรันยุตานนท์

ประถมศึกษา

ทุนส่งเสริม

19. ด.ช.ธนาธิป เชยชื่นจิตร

ด.ต.กนก เชยชื่นจิตร

ประถมศึกษา

ทุนส่งเสริม

20. นายณรงค์พันธุ์ ดีเบา

ด.ต.ธนวัฒน์ ดีเบา

อุดมศึกษา

ทุนส่งเสริม

21. นายอนิก เส็นบัตร

ด.ต.หญิง จันจิรา เส็นบัตร

มัธยมศึกษา

ทุนส่งเสริม

22. น.ส.อภิณห์พร วงศ์อากนิษฐ์

ด.ต.เอกศิษฐ์ วงศ์อากนิษฐ์

มัธยมศึกษา

ทุนส่งเสริม

23. นายณัฐปคัลภ์ คาหล้า

ด.ต.สุขชัย คาหล้า

อุดมศึกษา

ทุนส่งเสริม

24. น.ส.นภัสวรรณ สุชนก

ร.ต.ท.อุดม สุชนก

อุดมศึกษา

ทุนส่งเสริม

25. ด.ช.จตุรภัทร พรมดาน

ด.ต.จเร พรมดาน

ประถมศึกษา

ทุนส่งเสริม

26. ด.ช.สิรวิชญ์ จุทอง

ด.ต.ปกรณ์ จุทอง

มัธยมศึกษา

ทุนส่งเสริม

ระดับ

ประเภททุน

5. สังกัดสถานีตารวจภูธรนาโยง
ชื่อ - ชื่อสกุล

บุตรสมาชิก ยศ ชื่อ - ชื่อสกุล

1. ด.ญ.ศุภนิดา บุญดา

ด.ต.สายันห์ บุญดา

มัธยมศึกษา

ทุนเรียนดี

2. ด.ญ.รักษิตา หนูพรหม

ด.ต.อภิวัฒน์ หนูพรหม

ประถมศึกษา

ทุนเรียนดี

3. น.ส.ศุทธหทัย นวลทอง

ร.ต.ท.คล่อง นวลทอง

อุดมศึกษา

ทุนส่งเสริม

4. ด.ช.ณัฐวิทย์ รักล้วน

ด.ต.สุวิทย์ รักล้วน

ประถมศึกษา

ทุนส่งเสริม

5. น.ส.ภัทราพร บุรีภักดี

ด.ต.สายัณห์ บุรีภักดี

มัธยมศึกษา

ทุนส่งเสริม

6. น.ส.รวิสรา ขวัญแย้ม

ด.ต.วัชระ ขวัญแย้ม

มัธยมศึกษา

ทุนส่งเสริม

7. น.ส.วรางคณา นุ่มน่วม

ร.ต.ต.สมยศ นุ่มน่วม

มัธยมศึกษา

ทุนส่งเสริม

8. น.ส.ธัญชนก แสงมณี

ร.ต.ท.พินิจ แสงมณี

อุดมศึกษา

ทุนส่งเสริม

9. ด.ช.อภิวชิ ญ์ ฤทธิมา

ด.ต.อานวย ฤทธิมา

มัธยมศึกษา

ทุนส่งเสริม

10. นายชัชนันท์ จันวดี

พ.ต.ต.ฉันทรักษ์ จันวดี

อาชีวศึกษา

ทุนส่งเสริม
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6. สังกัดสถานีตารวจภูธรบ้านคลองเต็ง
ชื่อ - ชื่อสกุล

บุตรสมาชิก ยศ ชื่อ - ชื่อสกุล

ระดับ

ประเภททุน

1. น.ส.กวิสรา คงจริง

ด.ต.สุนทร คงจริง

มัธยมศึกษา

ทุนเรียนดี

2. ด.ช.นฤบดินทร์ ดาช่วย

ด.ต.ชานาญ ดาช่วย

ประถมศึกษา

ทุนเรียนดี

3. ด.ญ.มาวิดี วังโยธา

ด.ต.อัครเดช วังโยธา

ประถมศึกษา

ทุนเรียนดี

4. น.ส.ภาวินี ซุ่นสั้น

ด.ต.อนันต์ ซุ่นสั้น

มัธยมศึกษา

ทุนเรียนดี

5. น.ส.ลัทธวรรณ เมืองหนู

ด.ต.นิวัตน์ เมืองหนู

มัธยมศึกษา

ทุนเรียนดี

6. น.ส.ธิติพร ไชยโยธา

ด.ต.เจริญศักดิ์ ไชยโยธา

มัธยมศึกษา

ทุนส่งเสริม

7. นายวศิน ไกรเทพ

ด.ต.วีระศักดิ์ ไกรเทพ

มัธยมศึกษา

ทุนส่งเสริม

ระดับ

ประเภททุน

7. สังกัดสถานีตารวจภูธรหนองตรุด
ชื่อ - ชื่อสกุล

บุตรสมาชิก ยศ ชื่อ - ชื่อสกุล

1. ด.ญ.ศุภนิดา เรืองดา

ร.ต.ท.เจียร เรืองดา

ประถมศึกษา

ทุนส่งเสริม

2. ด.ญ.เทพกัญญา นานอน

ด.ต.พิโชว์ นานอน

ประถมศึกษา

ทุนเรียนดี

3. น.ส.อัจฉรา สุวรรณเรืองศรี

ร.ต.ท.ธวัฒชัย สุวรรณเรืองศรี

อุดมศึกษา

ทุนส่งเสริม

4. ด.ญ.สมิตานันท์ กุ้งทอง

ด.ต.สมพร กุ้งทอง

ประถมศึกษา

ทุนเรียนดี

5. ด.ญ.ภารดี สุภเพียร

ด.ต.ณรงค์ฤทฺธิ์ สุภเพียร

มัธยมศึกษา

ทุนส่งเสริม

ระดับ

ประเภททุน

8. สังกัดสถานีตารวจภูธรบ้านโคกยาง
ชื่อ - ชื่อสกุล

บุตรสมาชิก ยศ ชื่อ - ชื่อสกุล

1. ด.ช.ชิษณุพงศ์ พรหมศร

ร.ต.ท.จรัญ พรหมศร

มัธยมศึกษา

ทุนเรียนดี

2. น.ส.วรรัตน์ เกตุแก้ว

ด.ต.บุญนิตย์ เกตุแก้ว

มัธยมศึกษา

ทุนเรียนดี

3. ด.ญ.กชกร หวังสม

ด.ต.เกรียงไกร หวังสม

มัธยมศึกษา

ทุนส่งเสริม

4. น.ส.ลักษณพร ธนพัฒน์ศิริ

พ.ต.ต.สมบูรณ์ ธนพัฒน์ศิริ

มัธยมศึกษา

ทุนเรียนดี

5. ด.ญ.อัญชิสา หวังสม

ด.ต.วิทูล หวังสม

มัธยมศึกษา

ทุนส่งเสริม

6. ด.ช.สัภยา โกเอี้ยน

ด.ต.สมยศ โกเอี้ยน

มัธยมศึกษา

ทุนเรียนดี
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ชื่อ - ชื่อสกุล

บุตรสมาชิก ยศ ชื่อ - ชื่อสกุล

ระดับ

ประเภททุน

1. ด.ช.ปัณณทัต จิตรา

ร.ต.อ.ประยูร จิตรา

ประถมศึกษา

ทุนส่งเสริม

2. นายญาณันธร ชูโรจน์

ร.ต.ต.ศักดิ์ ชูโรจน์

มัธยมศึกษา

ทุนส่งเสริม

3. น.ส.สุวัชชญา ทองพิจิตร

ด.ต.พัชศักดิ์ ทองพิจิตร

อุดมศึกษา

ทุนส่งเสริม

4. ด.ญ.ประภาศิริ หมานแอ

ด.ต.เกษม หมานแอ

ประถมศึกษา

ทุนส่งเสริม

5. ด.ช.สุรวุธ ฉูมิ

ด.ต.ศราวุฒิ ฉูมิ

ประถมศึกษา

ทุนเรียนดี

ระดับ

ประเภททุน

10. สังกัดสถานีตารวจภูธรห้วยยอด
ชื่อ - ชื่อสกุล

บุตรสมาชิก ยศ ชื่อ - ชื่อสกุล

1. ด.ญ.รัญชิดา วงศ์น้อย

ร.ต.ท.พงศ์กรณ์ วงศ์น้อย

มัธยมศึกษา

ทุนเรียนดี

2. ด.ช.กันตินันท์ รอดริน

ร.ต.อ.หญิง รัณพิสชา รอดริน

ประถมศึกษา

ทุนเรียนดี

3. ด.ช.ฤทธิพันธ์ พันฤทธิ์ดา

ด.ต.สาราญ พันฤทธิ์ดา

มัธยมศึกษา

ทุนเรียนดี

4. นายภานุวัฒน์ เสตะพันธ์

ด.ต.ชัยสิทธิ์ เสตะพันธ์

มัธยมศึกษา

ทุนเรียนดี

5. ด.ญ.ณัฐณิชา หมื่นศรีแกม

ด.ต.สุชาติ หมื่นศรีแกม

มัธยมศึกษา

ทุนเรียนดี

6. ด.ญ.ศดานันท์ คงจันทร์

ด.ต.อิทธิพล คงจันทร์

ประถมศึกษา

ทุนเรียนดี

7. ด.ญ.พรชนก ศรีนุ่นชุม

ด.ต.ไพบูลย์ ศรีนุ่นชุม

ประถมศึกษา

ทุนเรียนดี

8. น.ส.ศรีสุดา จั่นแค้น

ด.ต.หญิง สุวารี ยกย่อง

มัธยมศึกษา

ทุนเรียนดี

9. น.ส.ศรวณีย์ ไชยศร

ด.ต.อานวย ไชยศร

มัธยมศึกษา

ทุนส่งเสริม

10. ด.ญ.วิลาสินี ทองรักขาว

ด.ต.ชาญวิทย์ ทองรักขาว

ประถมศึกษา

ทุนส่งเสริม

11. ด.ช.ภูรินท์ สุขเสน

ด.ช.ชรัญ สุขเสน

ประถมศึกษา

ทุนเรียนดี

12. ด.ญ.กัญญารัตน์ จีนชาวนา

ด.ต.อภินันท์ จีนชาวนา

มัธยมศึกษา

ทุนเรียนดี

13. น.ส.กฤษณา เฉลียวปัญญาวงศ์

ด.ต.อภิชัย เฉลียวปัญญาวงศ์

มัธยมศึกษา

ทุนเรียนดี

14. ด.ช.ปิยทัศน์ นาคช่วย

พ.ต.ท.ปรีดี นาคช่วย

มัธยมศึกษา

ทุนเรียนดี

15. น.ส.ไอลดา พานิชย์

ร.ต.ท.ธวัชชัย พานิชย์

ประถมศึกษา

ทุนเรียนดี

16. ด.ญ.มนัสนันท์ พรมขวัญ

ด.ต.สมคิด พรมขวัญ

มัธยมศึกษา

ทุนส่งเสริม

17. น.ส.ชุติมา ธนพัฒน์ศิริ

ด.ต.นิสัย ธนพัฒน์ศิริ

ประถมศึกษา

ทุนเรียนดี
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11. สังกัดสถานีตารวจภูธรปะเหลียน
ชื่อ - ชื่อสกุล

บุตรสมาชิก ยศ ชื่อ - ชื่อสกุล

ระดับ

ประเภททุน

1. ด.ช.ภูกิจ ศรมณี

ด.ต.นิวัติ ศรมณี

ประถมศึกษา

ทุนเรียนดี

2. ด.ญ.กฤษฎาภา ประกอบกิจ

ร.ต.ต.รุ่งศักดิ์ ประกอบกิจ

ประถมศึกษา

ทุนเรียนดี

3. ด.ญ.ศิรดา ชูบัว

ด.ต.พิพัฒน์ชัย ชูบัว

ประถมศึกษา

ทุนเรียนดี

4. ด.ญ.ธันยพร พัฒนสิงห์

ร.ต.ต.นันทวิทย์ พัฒนสิงห์

ประถมศึกษา

ทุนเรียนดี

5. ด.ช.รัชพล ทองวัตร

ด.ต.สมพงค์ ทองวัตร

ประถมศึกษา

ทุนเรียนดี

6. ด.ญ.นุตประวีณ์ เสนอินทร์

ด.ต.วิรทธิ์นันท์ เสนอินทร์

มัธยมศึกษา

ทุนเรียนดี

7. ด.ญ.ภัสริยา เตียวปิยกุล

ด.ต.รุจนากร เตียวปิยกุล

มัธยมศึกษา

ทุนเรียนดี

8. ด.ญ.ญาณิศา เกลาจีน

ด.ต.เสน่ห์ เกลาจีน

มัธยมศึกษา

ทุนเรียนดี

9. น.ส.ลักษณมน จุลจ้าย

ด.ต.สมพร จุลจ้าย

มัธยมศึกษา

ทุนเรียนดี

10. นายกีรติ บุ้งทอง

ด.ต.กฤษดา บุ้งทอง

มัธยมศึกษา

ทุนส่งเสริม

11. ด.ญ.ประภัสสร สุดสวาท

ด.ต.สุนทร สุดสวาท

ประถมศึกษา

ทุนส่งเสริม

ระดับ

ประเภททุน

12. สังกัดสถานีตารวจภูธรบ้านหนองเอื้อง
ชื่อ - ชื่อสกุล

บุตรสมาชิก ยศ ชื่อ - ชื่อสกุล

1. ด.ญ.พิมพ์วรีย์ ศรีวุ่น

ร.ต.อ.วังไพร ศรีวุ่น

มัธยมศึกษา

ทุนส่งเสริม

2. ด.ญ.ชนิสรา สงแก้ว

ด.ต.โกศล สงแก้ว

มัธยมศึกษา

ทุนเรียนดี

3. ด.ช.บูรพา กุลนิล

ด.ต.กล้าหาญ กุลนิล

มัธยมศึกษา

ทุนเรียนดี

4. ด.ญ.ปนิตตา เสียมไหม

ด.ต.มนตรี เสียมไหม

ประถมศึกษา

ทุนเรียนดี

5. ด.ญ.กชกร ควนวิไล

ด.ต.ชนะ ควนวิไล

มัธยมศึกษา

ทุนเรียนดี

6. ด.ญ.ศิริลักษณ์ พลสังข์

ด.ต.ณรงค์ พลสังข์

มัธยมศึกษา

ทุนส่งเสริม

ระดับ

ประเภททุน

13. สังกัดกองกากับการสืบสวนตารวจภูธรจังหวัดตรัง
ชื่อ - ชื่อสกุล

บุตรสมาชิก ยศ ชื่อ - ชื่อสกุล

1. น.ส.ทัณฑิกา ดากลึง

ร.ต.ท.ณรงค์ ดากลึง

อุดมศึกษา

ทุนเรียนดี

2. ด.ญ.สุชานันท์ เพ็ชรสนั่น

ด.ต.อานวย เพ็ชรสนั่น

ประถมศึกษา

ทุนเรียนดี

3. นายจิรายุ คงแก้ว

ด.ต.เกียรติเดช คงแก้ว

อาชีวศึกษา

ทุนส่งเสริม
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ชื่อ - ชื่อสกุล

บุตรสมาชิก ยศ ชื่อ - ชื่อสกุล

ระดับ

ประเภททุน

4. ด.ญ.ชนิษฎา ทองจีน

ด.ต.เจริญรัชต์ ทองจีน

ประถมศึกษา

ทุนเรียนดี

5. นายกิตติศักดิ์ วรรณศิลป

ด.ต.สมชาย วรรณศิลป

มัธยมศึกษา

ทุนส่งเสริม

6. ด.ญ.ลักษณรัชต์ ทองนุ้ย

ร.ต.ท.ธนวัฒน์ ทองนุ้ย

ประถมศึกษา

ทุนเรียนดี

7. ด.ช.ธรรมธัช ปิยัง

ด.ต.สุนทร ปิยัง

ประถมศึกษา

ทุนเรียนดี

8. ด.ญ.ณัฐณิชา หนูหมอก

ด.ต.เฉลิมชาติ หนูหมอก

ประถมศึกษา

ทุนเรียนดี

9. ด.ญ.ปพิญชญา กิ่งเกาะยาว

ส.ต.อ.เพลิน กิ่งเกาะยาว

ประถมศึกษา

ทุนเรียนดี

10. ด.ญ.ตุลดา เพชรกาฬ

ด.ต.ประพัช เพชรกาฬ

มัธยมศึกษา

ทุนเรียนดี

ระดับ

ประเภททุน

14. สังกัดสถานีตารวจภูธรรัษฎา
ชื่อ - ชื่อสกุล

บุตรสมาชิก ยศ ชื่อ - ชื่อสกุล

1. น.ส.คณิตา จานงค์

ร.ต.ท.เนติธรรม จานงค์

มัธยมศึกษา

ทุนเรียนดี

2. นายคมกฤช พิทักษ์

ด.ต.เอกพงศ์ พิทักษ์

มัธยมศึกษา

ทุนส่งเสริม

3. ด.ช.ปกพัช ชูจิตร์

ด.ต.ธนพรรดิ์ ชูจิตร์

ประถมศึกษา

ทุนส่งเสริม

4. ด.ญ.มนสิชา มิตรมุสิก

ร.ต.ท.อรุณ มิตรมุสิก

มัธยมศึกษา

ทุนเรียนดี

5. ด.ช.ณัฐเดช ทวีสุข

ร.ต.ท.มงกุ ทวีสุข

ประถมศึกษา

ทุนส่งเสริม

6. ด.ญ.พรประทาน คงศรี

ด.ต.สุวิตร คงศรี

ประถมศึกษา

ทุนเรียนดี

7. นายนิธิฤทธิ์ กาลังเกื้อ

ร.ต.ท.อร่าม กาลังเกื้อ

อุดมศึกษา

ทุนส่งเสริม

8. ด.ญ.ธิดารัตน์ วังหิน

ด.ต.ธีรวัฒน์ วังหิน

มัธยมศึกษา

ทุนส่งเสริม

9. ด.ญ.อัญชลี สุดกิจ

ร.ต.ท.ประวิง สุดกิจ

ประถมศึกษา

ทุนเรียนดี

ระดับ

ประเภททุน

15. สังกัดสถานีตารวจภูธรหาดสาราญ
ชื่อ - ชื่อสกุล

บุตรสมาชิก ยศ ชื่อ - ชื่อสกุล

1. ด.ญ.ปริยาภัทร ผลบุญ

ร.ต.ท.ปณตพร ผลบุญ

ประถมศึกษา

ทุนส่งเสริม

2. น.ส.นันท์นภัส บริมาตุ

ด.ต.สมพร บริมาตุ

มัธยมศึกษา

ทุนเรียนดี

3. น.ส.รังสิมา โพชสาลี

ด.ต.สมศักดิ์ โพชสาลี

มัธยมศึกษา

ทุนส่งเสริม

4. ด.ช.รัฐชัย ม่วงปลอด

ด.ต.ชัยยุทธ์ ม่วงปลอด

ประถมศึกษา

ทุนเรียนดี

5. น.ส.อภิสรา ทองเยาว์

ด.ต.สุนันท์ ทองเยาว์

มัธยมศึกษา

ทุนเรียนดี

6. ด.ช.นภัสธร ช่วยเรือง

ด.ต.ธวัชชัย ช่วยเรือง

ประถมศึกษา

ทุนเรียนดี
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16. สังกัดสถานีตารวจภูธรวังวิเศษ
ชื่อ - ชื่อสกุล

บุตรสมาชิก ยศ ชื่อ - ชื่อสกุล

ระดับ

ประเภททุน

1. ด.ช.วงศ์พิทักษ์ ปานแก้ว

ด.ต.พงศธร ปานแก้ว

ประถมศึกษา

ทุนเรียนดี

2. ด.ญ.สุภสั สร กลิ่นจันทร์

ด.ต.เสรี กลิ่นจันทร์

มัธยมศึกษา

ทุนเรียนดี

ระดับ

ประเภททุน

17. สังกัดสถานีตารวจภูธรย่านตาขาว
ชื่อ - ชื่อสกุล

บุตรสมาชิก ยศ ชื่อ - ชื่อสกุล

1. ด.ญ.เพ็ญพิชชา สังข์วิสุทธิ์

พ.ต.ท.กิตติพัฒน์ สังข์วิสุทธิ์

มัธยมศึกษา

ทุนเรียนดี

2. ด.ช.พีรวิชญ์ หนูหมอก

ร.ต.อ.หญิง ระพีพร หนูหมอก

ประถมศึกษา

ทุนเรียนดี

3. ด.ช.พิชญพงศ์ สิงหา

ร.ต.อ.พิเชษฐ สิงหา

ประถมศึกษา

ทุนเรียนดี

4. ด.ญ.ชญานิศ สงทิพย์

ร.ต.อ.สมเกียรติ สงทิพย์

มัธยมศึกษา

ทุนเรียนดี

5. ด.ช.ยศภัทร ทองสุข

ร.ต.ท.ประเสริฐ ทองสุข

ประถมศึกษา

ทุนเรียนดี

6. น.ส.ศุริสรา รามศรี

ร.ต.ท.ศรายุทธ รามศรี

มัธยมศึกษา

ทุนเรียนดี

7. ด.ญ.ณัฐฐินันท์ มาลยารมย์

ด.ต.บรรณสิษฎ์ มาลยารมย์

ประถมศึกษา

ทุนเรียนดี

8. ด.ช.วงศกร ไชยทองรักษ์

ด.ต.วิเชียร ไชยทองรักษ์

มัธยมศึกษา

ทุนเรียนดี

9. ด.ญ.ศุภธิดา เพชรชนะ

ด.ต.ศุภฤกษ์ เพชรชนะ

มัธยมศึกษา

ทุนเรียนดี

10. ด.ช.กิติภพ ยิ้มย่อง

ด.ต.สมศักดิ์ ยิ้มย่อง

ประถมศึกษา

ทุนเรียนดี

11. น.ส.พรรณพัชร ทองมณี

ด.ต.สุชาติ ทองมณี

มัธยมศึกษา

ทุนเรียนดี

12. ด.ช.ธนกฤต หนูเขียว

ด.ต.ศักดา หนูเขียว

มัธยมศึกษา

ทุนส่งเสริม

13. ด.ญ.กัญญ์จรา ชัยเพชร

ด.ต.สาโรจน์ ชัยเพชร

มัธยมศึกษา

ทุนส่งเสริม

14. ด.ช.กฤติน นวลแก้ว

ด.ต.พยูน นวลแก้ว

ประถมศึกษา

ทุนส่งเสริม

15. นายเลิศพงศ์ สุกแก้วณรงค์

ร.ต.ต.สุวิทย์ สุกแก้วณรงค์

มัธยมศึกษา

ทุนส่งเสริม

ระดับ

ประเภททุน

18. สังกัดสถานีตารวจภูธรบ้านในควน
ชื่อ - ชื่อสกุล

บุตรสมาชิก ยศ ชื่อ - ชื่อสกุล

1. ด.ญ.บุญยาพร รักเมียน

ร.ต.อ.สมพร รักเมียน

ประถมศึกษา

ทุนเรียนดี

2. ด.ช.เนติภัท ศักดิ์สูง

ร.ต.อ.อติวัณณ์ ศักดิ์สูง

ประถมศึกษา

ทุนเรียนดี

3. น.ส.กานติมา เรืองพุทธ

ร.ต.ต.วิมล เรืองพุทธ

มัธยมศึกษา

ทุนเรียนดี
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ชื่อ - ชือ่ สกุล

บุตรสมาชิก ยศ ชื่อ - ชื่อสกุล

ระดับ

ประเภททุน

4. น.ส.สลิลทิพย์ เกื้อรอด

ด.ต.สิทธิชัย เกื้อรอด

มัธยมศึกษา

ทุนส่งเสริม

5. ด.ช.นราธิป หนูลอย

ร.ต.ท.สวัสดิ์ หนูลอย

ประถมศึกษา

ทุนส่งเสริม

ระดับ

ประเภททุน

19. สังกัดสถานีตารวจภูธรกันตัง
ชื่อ - ชื่อสกุล

บุตรสมาชิก ยศ ชื่อ - ชื่อสกุล

1. น.ส.ชนิสรณ์ ไชยผลอินทร์

ด.ต.ชริน ไชยผลอินทร์

มัธยมศึกษา

ทุนเรียนดี

2. น.ส.นิชธาวัลย์ เขียวเล่ง

ร.ต.ต.พิณธุ เขียวเล่ง

มัธยมศึกษา

ทุนเรียนดี

3. ด.ญ.ศศิธินันท์ บุญนิธิยรรยง

ด.ต.ขวัญพัฒน์ บุญนิธิยรรยง

ประถมศึกษา

ทุนเรียนดี

4. ด.ช.กิตติคุณ รัตนกาญจน์

ด.ต.เจริญ รัตนกาญจน์

ประถมศึกษา

ทุนเรียนดี

5. ด.ช.จักรบดินทร์ ไชยเซ่ง

ด.ต.บุญโชค ไชยเซ่ง

ประถมศึกษา

ทุนเรียนดี

6. ด.ช.ศุภกร อินขาว

ด.ต.สุวัฒน์ อินขาว

มัธยมศึกษา

ทุนเรียนดี

7. ด.ญ.ธัญญชนก สุระสังวาลย์

พ.ต.ท.หญิง รัตนาวลี สุระสังวาลย์

มัธยมศึกษา

ทุนเรียนดี

8. นายธนกฤต ไชยทอง

ด.ต.โกศล ไชยทอง

มัธยมศึกษา

ทุนเรียนดี

9. ด.ญ.ปาณิญา ไกรเทพ

ด.ต.นพดล ไกรเทพ

มัธยมศึกษา

ทุนเรียนดี

10. ด.ช.สมิทธิ์ ดาแก้ว

ด.ต.ประยูร ดาแก้ว

ประถมศึกษา

ทุนส่งเสริม

11. ด.ช.นิพิฐเชษฐ์ เขียวจีน

ด.ต.สรรเพชญ์ เขียวจีน

ประถมศึกษา

ทุนส่งเสริม

12. ด.ช.อัคคี เพิ่มศรี

ร.ต.อ.ทินกร เพิ่มศรี

ประถมศึกษา

ทุนส่งเสริม

13. น.ส.ณัฐชนก เพ็ชรแก้ว

ด.ต.จานาญ เพ็ชรแก้ว

มัธยมศึกษา

ทุนส่งเสริม

14. นายปราเมศ ยงศ์ประเดิม

ด.ต.สุเวศ ยงค์ประเดิม

มัธยมศึกษา

ทุนส่งเสริม

ระดับ

ประเภททุน

20. สังกัดสถานีตารวจภูธรสิเกา
ชื่อ - ชื่อสกุล

บุตรสมาชิก ยศ ชื่อ - ชื่อสกุล

1. ด.ช.ปกังกร ศรีสุวรรณ

ด.ต.ทวัตร ศรีสุวรรณ

ประถมศึกษา

ทุนเรียนดี

2. ด.ช.พิพัฒน์พงศ์ ทองมา

ด.ต.จาลอง ทองมา

ประถมศึกษา

ทุนเรียนดี

3. ด.ช.พิทยุตม์ ชอบชื่น

ร.ต.ท.ชอบ ชอบชื่น

มัธยมศึกษา

ทุนเรียนดี

4. ด.ช.ฟาเรน ตะหริ

ร.ต.อ.ศักดา ตะหริ

ประถมศึกษา

ทุนส่งเสริม

5. ด.ช.สรวิชญ์ ชิตชลธาร

ด.ต.สดายุ ชิตชลธาร

มัธยมศึกษา

ทุนส่งเสริม
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ชือ่ - ชื่อสกุล

บุตรสมาชิก ยศ ชื่อ - ชื่อสกุล

ระดับ

ประเภททุน

6. ด.ช.ทวีศักดิ์ หนูอุดม

ร.ต.ท.สุชีพ หนูอุดม

ประถมศึกษา

ทุนส่งเสริม

7. นายพงศธร บุระชัด

ด.ต.ประไพ บุระชัด

มัธยมศึกษา

ทุนส่งเสริม

ระดับ

ประเภททุน

21. สังกัดพิสูจน์หลักฐานจังหวัดตรัง
ชื่อ - ชื่อสกุล

บุตรสมาชิก ยศ ชื่อ - ชื่อสกุล

1. น.ส.ภัทรวดี หมั่นทวี

ด.ต.สุริยา หมั่นทวี

มัธยมศึกษา

ทุนส่งเสริม

2. ด.ญ.กัญญาณัฐ คงนคร

ด.ต.พรณรงค์ คงนคร

มัธยมศึกษา

ทุนเรียนดี

3. ด.ช.จิรภัทร ทองชิต

ด.ต.หญิง พิมพิลาภรณ์ ทองชิต

ประถมศึกษา

ทุนส่งเสริม

4. นายศิวัช โชติสวัสดิ์รักษา

ด.ต.สมชาย โชติสวัสดิ์รักษา

มัธยมศึกษา

ทุนส่งเสริม

ระดับ

ประเภททุน

22. สังกัดสมาชิกต่างจังหวัด
ชื่อ - ชื่อสกุล

บุตรสมาชิก ยศ ชื่อ - ชื่อสกุล

1. ด.ญ.พลอยชมพู ดาเกาะ

ด.ต.สุนทร ดาเกาะ

ประถมศึกษา

ทุนเรียนดี

2. นายวริศ ถึงมุสิก

ด.ต.นิพล ถึงมุสิก

อาชีวศึกษา

ทุนเรียนดี

3. น.ส.สิริยากร จันทร์ศรีนวล

ร.ต.ท.สุนทร จันทร์ศรีนวล

มัธยมศึกษา

ทุนเรียนดี

4. นายคัคเนศ สุรัติศักดิ์

ร.ต.ท.คม สุรัตศักดิ์

มัธยมศึกษา

ทุนส่งเสริม

5. ด.ญ.พรรษชล โชคกลาง

ร.ต.ท.วิณัฐพงค์ โชคกลาง

มัธยมศึกษา

ทุนเรียนดี

6. ด.ญ.ศศิกานต์ แท่นมาก

ร.ต.ท.จักราวุธ แท่นมาก

มัธยมศึกษา

ทุนเรียนดี

7. น.ส.มัทนา คงสงค์

ร.ต.อ.อาคม คงสงค์

มัธยมศึกษา

ทุนส่งเสริม

8. ด.ญ.อัญชิสา ศรีนรัตน์

ด.ต.เสรี ศรีนรัตน์

ประถมศึกษา

ทุนส่งเสริม

ประกาศ ณ วันที่ 24 มกราคม 2560
พันตารวจเอก
(ชัยโรจน์ โพธิปฐม)
รองประธานกรรมการ รักษาการ ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตรัง จากัด
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การใช้ทุนสาธารณประโยชน์ด้านอื่น ๆ ประจำ�ปี 2559
ลำ�ดับที่

รายการ

จำ�นวนเงิน

1

งานวันสหกรณ์แห่งชาติ

2
3

ทุนการศึกษาบุตร ประจำ�ปี 2558 จำ�นวน 164*2000
โครงการปันนำ�้ ใจให้น้องน้อยร่วมกับสหกรณ์จังหวัด

4

สมทบกองทุนสวัสดิการสำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ

5

ช่วยเหลือสมาชิกได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่

3,500.00

6

ร่วมทำ�บุญกับสำ�นักงานสหกรณ์จังหวัด

1,000.00

7

ร่วมทำ�บุญกับสำ�นักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตรัง

1,000.00

8

ร่วมทำ�บุญวันตำ�รวจกับตำ�รวจภูธรจังหวัดตรัง

3,405.00

9

ร่วมทำ�บุญกับชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย

5,500.00

10

ทุนการศึกษาโครงการ 1 ทุน 1 สหกรณ์

5,000.00

14,200.00

					

328,000.00
2,000.00
20,000.00

รวม
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383,605.00

หมายเหตุ

รายงานการจ่ายทุนสวัสดิการสมาชิกเพื่อการสงเคราะห์ศพ ประจำ�ปี 2559
ลำ�ดับที่

รายการ

1

ทำ�บุญงานศพ บิดา ด.ต.กรภัทร ประสีระเตสัง

สังกัด
ต่างจังหวัด

จำ�นวนเงิน
3,000.00

2

ทำ�บุญงานศพ มารดา ด.ต.สมคิด ช่วยดำ�

ต่างจังหวัด

3,000.00

3

ทำ�บุญงานศพ มารดา พล.ต.ต.ดาวลอย เหมือนเดช

ต่างจังหวัด

3,000.00

4

ทำ�บุญงานศพ มารดา ด.ต.ประเสริฐศิลป์ บรรณสาร

สภ.บ้านในควน

3,000.00

5

ศพ ร.ต.ต.กิตติศักดิ์ แก่นอิน

สภ.สิเกา

400,000.00

6

ทำ�บุญงานศพ ร.ต.ต.กิตติศักดิ์ แก่นอิน

สภ.สิเกา

3,000.00

7

ทำ�บุญงานศพ มารดา ร.ต.อ.พนัส รักษศรี

บำ�นาญ

3,000.00

8

ทำ�บุญงานศพ มารดา ร.ต.ต.ประสิทธิ์ ไพโรจน์

บำ�นาญ

3,000.00

9

ทำ�บุญงานศพ มารดา ร.ต.ท.คมสันต์ ศิริสม

บำ�นาญ

3,000.00

10

ทำ�บุญงานศพ มารดา ร.ต.ต.สมนึก พ่วงสอาด

สภ.ปะเหลียน

3,000.00

11

ทำ�บุญงานศพ มารดา ด.ต.วินัย เพ็ชรสกูล

สภ.บ้านโคกยาง

3,000.00

12

ทำ�บุญงานศพ บิดา ร.ต.ท.อรุสรณ์ เรืองศรี

กก.สส.ภ.จว.ตรัง

3,000.00

13

ทำ�บุญงานศพ บิดา ด.ต.อุทัย คงบัน

สภ.นาโยง

3,000.00

14

ทำ�บุญงานศพ มารดา พ.ต.ท.สุรนิ ทร์ ฤทธิศกั ดิ์

สภ.บ้านโคกยาง

3,000.00

15

ทำ�บุญงานศพ บิดา พ.ต.ท.ปรีชา รามพูน

สภ.บ้านในควน

3,000.00

16

ทำ�บุญงานศพ มารดา พ.ต.ต.คำ�รณ ทองเสนอ

สภ.นาโยง

3,000.00

17

ทำ�บุญงานศพ มารดา ด.ต.สุนันท์ รักษศรี

บำ�นาญ

3,000.00

18

ทำ�บุญงานศพ บิดา ด.ต.พงษ์ศักดิ์ เพชรสามสี

สภ.สิเกา

3,000.00

19

ทำ�บุญงานศพ มารดา ด.ต.ดุสิต ดำ�ทอง

สภ.วังวิเศษ

3,000.00

20

ทำ�บุญงานศพ มารดา ร.ต.ต.นัยสันต์ สุวรรณสุนทร

สภ.กันตัง

3,000.00

21

ทำ�บุญงานศพ บิดา ร.ต.ต.เจน ภักดีโชติ

บำ�นาญ

3,000.00

22

ศพ ด.ต.โสรัจ ศรีทองกุล

บำ�นาญ

403,000.00

23

ศพ พ.ต.ท.มนู ศรีสุบัติ

บำ�นาญ

403,000.00

24

ทำ�บุญงานศพ มารดา ด.ต.วิทวัส ชัยศิริ

สภ.หาดสำ�ราญ
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3,000.00

หมายเหตุ

ลำ�ดับที่

รายการ

สังกัด

จำ�นวนเงิน

25

ทำ�บุญงานศพ บิดา ด.ต.กิตติพงษ์ เที่ยงธรรม

สภ.เมืองตรัง

3,000.00

26

ทำ�บุญงานศพ มารดา ด.ต.ปรีชา ทองนวลจันทร์

สภ.สิเกา

3,000.00

27

ทำ�บุญงานศพ บิดา ร.ต.ท.ณรงค์ศักดิ์ คำ�นึง

สภ.หาดสำ�ราญ

3,000.00

28

ศพ จ.ส.ต.ภิรมย์ ตุลยสุข

บำ�นาญ

303,000.00

29

ทำ�บุญงานศพ บิดา ด.ต.สุจิน มืดเกิด

สภ.กันตัง

3,000.00

30

ทำ�บุญงานศพ บิดา ด.ต.ไกรยุทธ์ ลอยชื่น

ต่างจังหวัด

3,000.00

31

ทำ�บุญงานศพ บิดา ด.ต.ศิวะพงศ์ แสงวิจิตร์

สภ.ห้วยยอด

3,000.00

32

ทำ�บุญงานศพ มารดา ร.ต.ท.ประทีป ชูใหม่

กก.สส.ภ.จว.ตรัง

3,000.00

33

ทำ�บุญงานศพ บิดา ด.ต.อนุสรณ์ ฉางตา

ต่างจังหวัด

3,000.00

34

ทำ�บุญงานศพ บิดา พ.ต.ท.สุรเดช จันทร์ทอง

บำ�นาญ

3,000.00

35

ทำ�บุญงานศพบุตร ร.ต.ท.สร้าง ดำ�ทองทา

สภ.สิเกา

3,000.00

36

ศพคู่สมรส ด.ต.วันชัย สินไชย

บำ�นาญ

133,333.33

37

ทำ�บุญงานศพ มารดา ด.ต.วุฒิศักดิ์ หอยสังข์

38

สภ.บ้านหนองเอื้อง

3,000.00

ทำ�บุญงานศพ มารดา ร.ต.ท.อนันต์ โทขำ�

กก.สส.ภ.จว.ตรัง

3,000.00

39

ทำ�บุญงานศพ บิดา ด.ต.กฤษดา บุ้งทอง

สภ.ปะเหลียน

3,000.00

40

ทำ�บุญงานศพ บิดา ด.ต.วิระศักดิ์ เกื้อพันธุ์

สภ.นาโยง

3,000.00

41

ศพ พ.ต.ท.สุรเดช จันทร์ทอง

42

ทำ�บุญงานศพ มารดา ด.ต.กุลชาติ บุญจิตต์

43

บำ�นาญ

203,000.00

สภ.บ้านในควน

3,000.00

ทำ�บุญงานศพ บิดา ด.ต.สถาพร ถาวโร

สภ.เมืองตรัง

3,000.00

44

ทำ�บุญงานศพ มารดา ร.ต.อ.แผ้ว ชูยัง

ภ.จว.ตรัง

3,000.00

45

ทำ�บุญงานศพ บิดา ด.ต.ครรชิต สายทอง

สภ.นาโยง

3,000.00

46

ทำ�บุญงานศพ มารดา ร.ต.ท.วินติ วิสมิตนันท์

สภ.หนองตรุด

3,000.00

47

ทำ�บุญงานศพ บิดา ร.ต.ต.วิมล ชุมคง

สภ.นาโยง

3,000.00

48

ทำ�บุญงานศพ บิดา ด.ต.จารุพงษ์ พิณกลับ

สภ.ห้วยยอด

3,000.00

49

ทำ�บุญงานศพ บิดา ด.ต.ณรงค์ ทิงเหม

สภ.ห้วยยอด

3,000.00

50

ทำ�บุญงานศพ มารดา ด.ต.สมเกียรติ สถิตย์ธรรม

บำ�นาญ

3,000.00
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หมายเหตุ

ลำ�ดับที่

รายการ

สังกัด

51

ทำ�บุญงานศพ มารดา ด.ต.อากร โยมทรัพย์

สภ.เมืองตรัง

3,000.00

52

ทำ�บุญงานศพ มารดา ด.ต.ณรงค์ มัจฉาเชี่ยว

บำ�นาญ

3,000.00

53

ศพคู่สมรส ด.ต.เสวียน มลิวัลย์

บำ�นาญ

133,333.33

54

ทำ�บุญงานศพ มารดา ด.ต.ปราโมทย์ สุวรรณถาวร

ภ.จว.ตรัง

3,000.00

55

ทำ�บุญงานศพ มารดา ร.ต.ท.เดชดำ�รงค์ คงอินทร์

สภ.ย่านตาขาว

3,000.00

56

ทำ�บุญงานศพ บิดา ด.ต.ชาญลิขิต กันตังกุล

สภ.กันตัง

3,000.00

57

ทำ�บุญงานศพ มารดา ด.ต.ประสิทธิ์ นวลโข้ย

สภ.เมืองตรัง

3,000.00

58

ทำ�บุญงานศพ บิดา ร.ต.ต.จริน ทองใย

สภ.บ้านหนองเอื้อง

3,000.00

59

ทำ�บุญงานศพ มารดา ร.ต.ท.ขวัญดี ประดิษฐ์

สภ.ห้วยยอด

3,000.00

60

ทำ�บุญงานศพ ด.ต.นิคม หนูริง

สภ.เมืองตรัง

3,000.00

61

ศพ ด.ต.ชัยพงษ์ ศรีสุวรรณ

สภ.ย่านตาขาว

73,000.00

62

ทำ�บุญงานศพ มารดา ด.ต.กัมปนาท อำ�ภามณี

สภ.เมืองตรัง

3,000.00

63

ทำ�บุญงานศพ บิดา ด.ต.วิชัย นำ�้ ผุด

กก.สส.ภ.จว.ตรัง

3,000.00

64

ศพ ด.ต.ประเสริฐ ทองสมอินทร์

65

ทำ�บุญงานศพ มารดา ด.ต.วิเชียร นิคะ

สภ.ย่านตาขาว

3,000.00

66

ทำ�บุญงานศพ บิดา ด.ต.อภิสิทธิ์ แตะแอ

สภ.บ้านโคกยาง

3,000.00

67

ทำ�บุญงานศพ มารดา จรัญ พรหมศร

สภ.บ้านโคกยาง

3,000.00

68

ทำ�บุญงานศพ บิดา ด.ต.ชัยธวัช กิตติเวชวรกุล

สภ.สิเกา

3,000.00

บำ�นาญ

จำ�นวนเงิน

400,000.00

2,628,666.66
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หมายเหตุ

รายงานการจ่ายทุนสวัสดิการสมาชิก พักรักษาตัวในโรงพยาบาล ประจำ�ปี 2559
ลำ�ดับที่

รายการ

1

พักรักษาตัวใน รพ. ด.ต.สุรศักดิ์ ตันตยกุล

สังกัด
บำ�นาญ

2

พักรักษาตัวใน รพ. ร.ต.ต.วิเชียร แก้วสุขศรี

สภ.รัษฎา

3,000.00

3

พักรักษาตัวใน รพ. ด.ต.หญิง สิริโฉม คงรักที่

พฐ.ตรัง

1,200.00

4

พักรักษาตัวใน รพ. ด.ต.ชะอ้อน สินยัง

บำ�นาญ

3,000.00

5

พักรักษาตัวใน รพ. ร.ต.ท.สุเทพ จิตหลัง

สภ.เมืองตรัง

3,000.00

6

พักรักษาตัวใน รพ. ร.ต.ท.สมใจ โปซิว

สภ.รัษฎา

600.00

7

พักรักษาตัวใน รพ. ด.ต.จำ�รัส เกื้อประพันธ์

สภ.กันตัง

300.00

8

พักรักษาตัวใน รพ. ร.ต.ท.นิยม ไทรแก้ว

สภ.สิเกา

300.00

9

พักรักษาตัวใน รพ. ร.ต.ต.ปฏิพล ยิ่งมีสกุล

สภ.ย่านตาขาว

2,400.00

10

พักรักษาตัวใน รพ. ด.ต.สมปอง ชิตน้อย

บำ�นาญ

600.00

11

พักรักษตัวใน รพ. ร.ต.ต.ธีรยุทธ ขำ�ประเสริฐ

สภ.ห้วยยอด

600.00

12

พักรักษาตัวใน รพ. ร.ต.ท.เสริม อัตบุตร

สภ.ย่านตาขาว

2,400.00

13

พักรักษาตัวใน รพ. ด.ต.สมมารถ ยางสูง

สภ.ห้วยยอด

900.00

14

พักรักษาตัวใน รพ. ด.ต.เวียง นกรักษ์

บำ�นาญ

1,500.00

15

พักรักษาตัวใน รพ. ร.ต.อ.ปรีชา ศรีเมือง

สภ.นาโยง

900.00

16

พักรักษาตัวใน รพ. ร.ต.ท.นิวัตน์ ทรัพยทักษิณ

สภ.ห้วยยอด

1,800.00

17

พักรักษาตัวใน รพ. ด.ต.วิจิตร ไชยสงคราม

สภ.เมืองตรัง

3,000.00

18

พักรักษาตัวใน รพ. ด.ต.ธีรทัศน์ เย็นใจ

สภ.กันตัง

2,400.00

19

พักรักษาตัวใน รพ. ร.ต.ท.บุญธรรม สุบิน

สภ.บ้านในควน

300.00

20

พักรักษาตัวใน รพ. พ.ต.ท.อ่อนจันทร์ ปะพะลา

บำ�นาญ

3,000.00

21

พักรักษาตัวใน รพ. พ.ต.ท.ไพโรจน์ ชูทอง

สภ.รัษฎา

3,000.00

22

พักรักษาตัวใน รพ. ร.ต.ท.ภิญโญ เพชรรัตน์

บำ�นาญ

3,000.00

23

พักรักษาตัวใน รพ. ด.ต.วัลลภ เลียดดำ�

สภ.กันตัง

3,000.00

24

พักรักษาตัวใน รพ. ร.ต.ต.คล่อง แย้มใส

บำ�นาญ

900.00
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25

พักรักษาตัวใน รพ. ด.ต.ปฏิญญา ชัยศิริ

สภ.เมืองตรัง

900.00

26

พักรักษาตัวใน รพ. ร.ต.ต.อนันต์ มาทรัพย์

สภ.ปะเหลียน

300.00

27

พักรักษาตัวใน รพ. ด.ต.รุจนากร เตียวปิยกุล

สภ.ปะเหลียน

900.00

28

พักรักษาตัวใน รพ. ด.ต.ชริน ไชยผลอินทร์

สภ.กันตัง

600.00

29

พักรักษาตัวใน รพ. ร.ต.ต.ทรงเกียรติ รักษารักษ์

บำ�นาญ

3,000.00

30

พักรักษาตัวใน รพ. ร.ต.ท.เจอ พรหมสังข์

สภ.รัษฎา

3,000.00

31

พักรักษาตัวใน รพ. พ.ต.ท.สุวรรณ ด้วงแก้ว

สภ.ปะเหลียน

3,000.00

32

พักรักษาตัวใน รพ. ด.ต.ปรีชา ศิริ

สภ.กันตัง

1,500.00

33

พักรักษาตัวใน รพ. ด.ต.สุรพล สงมา

สภ.รัษฎา

600.00

34

พักรักษาตัวใน รพ. ด.ต.วรินทร สุขคง

สภ.เมืองตรัง

900.00

35

พักรักษาตัวใน รพ. ด.ต.ประสงค์ ทองวิเชียร

บำ�นาญ

3,000.00

36

พักรักษาตัวใน รพ. ร.ต.ท.ภฤศ กตกุลปัญญา

สภ.เมืองตรัง

900.00

37

พักรักษาตัวใน รพ. ร.ต.ต.ลออ ยุทธโกศา

บำ�นาญ

3,000.00

38

พักรักษาตัวใน รพ. พ.ต.ท.ประเวียง ชูมาก

บำ�นาญ

2,100.00

39

พักรักษาตัวใน รพ. ด.ต.เอกศิษฐ์ วงศ์อากนิษฐ์

สภ.เมืองตรัง

2,400.00

40

พักรักษาตัวใน รพ. ร.ต.อ.หญิง ภาวิณี ด้วงนุ้ย

ภ.จว.ตรัง

600.00

41

พักรักษาตัวใน รพ. ด.ต.เกรียงศักดิ์ บุญฤทธิ์

สภ.นาโยง

900.00

42

พักรักษาตัวใน รพ. ด.ต.กิตติพงษ์ เที่ยงธรรม

สภ.เมืองตรัง

3,000.00

43

พักรักษาตัวใน รพ. ด.ต.ปรีดา ชนะภัย

บำ�นาญ

900.00

44

พักรักษาตัวใน รพ. ร.ต.ท.สรสิทธิ์ ส่งแสง

บำ�นาญ

300.00

45

พักรักษาตัวใน รพ. ด.ต.สมเกียรติ สถิตย์ธรรม

บำ�นาญ

300.00

46

พักรักษาตัวใน รพ. ร.ต.ต.นันทวิทย์ พัฒนสิงห์

สภ.ปะเหลียน

900.00
77,100.00
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