ผูมาประชุม

รายงานการประชุมชมรมนักบินตํารวจ
ครั้งที่ ๓
พิจารณาคัดเลือกคณะอนุกรรมการจัดงานสังสรรคฯ
เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖
ณ หองประชุม งานฝูงบินที่ ๖
กลุมงานการบิน กองบินตํารวจ
๑. พ.ต.อ. ชาติชาย
ตรีสัตยกุล
รองประธานกรรมการ
๒. พ.ต.อ. อาคม
เสือกลั่น
กรรมการ
๓. พ.ต.อ. ธีระชัย
คําเครือ
กรรมการ
๔. พ.ต.อ. นพดล
อินทนาม
กรรมการ/เลขานุการ
๕. พ.ต.อ. สมหมาย
จันทรนวล
กรรมการ
๖. พ.ต.ท. ฐปกรณ
ชื่นนิยม
กรรมการ
๗. พ.ต.ท. ชูชัช
พลไชยฤทธิ์
กรรมการ

ผูไมมาประชุม ๑.พล.ต.ต. พรวิสุทธิ์
๒.พ.ต.อ. ชุมพล
๓.พ.ต.อ. กําพล
๔.พ.ต.อ. สมปอง
๕.พ.ต.อ. ปรีชา
๖.พ.ต.อ. ธัมมศักดิ์
๗.พ.ต.อ. เดชาวัติ
๘.พ.ต.อ. บพิตร
๙.พ.ต.ท. ขจรยุทธ
๑๐.พ.ต.ท. พิชิต

งามปญญา
ดีเจริญ
กุศลสถาพร
สุขเอี่ยม
บุญถึก
ปยะ
โพธิสาร
พูพิพิธ
อนันนับ
โพธิ์วิเชียร

( ติดราชการ )
( ติดราชการ )
( ติดราชการ )
( ติดราชการ )
( ติดราชการ )
( ติดราชการ )
( ติดราชการ )
( ติดราชการ )
( ติดราชการ )
( ติดราชการ )

วาระที่ ๑
- ประธานกลาวเปดประชุม
พ.ต.อ.ชาติชาย - การประชุมชมรมฯ ในครั้งนี้สืบเนื่องจากเมื่อวันจันทรที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ไมสามารถ
ทําการประชุมคณะกรรมการชมรมนักบินฯได เนื่องจากคณะกรรมการชมรมฯ สวนมากติด
ราชการ ในวันนี้จึงขอเชิญประชุมในสวนที่เกี่ยวของและมีความจําเปนในการจัดงานเลี้ยง
สังสรรคฯ เพื่อใหการดําเนินการของชมรมฯ ในเดือนกันยายน ๒๕๕๖ เดินตอไปได จึง
ขอใหคณะกรรมการทุกทานชวยกันพิจารณา ใหเลขาดําเนินการในวาระตอไป
วาระที่ ๒
- พิจารณาคัดเลือกคณะอนุกรรมการจัดงานสังสรรคฯ
ประธาน
- ใหในที่ประชุมรวมกันพิจารณาคัดเลือก

มติในที่ประชุม / ...
-๒มติในที่ประชุม - ประธานอนุกรรมการ
- พ.ต.อ.ชาติชาย
ตรีสัตยกุล
- รองประธานอนุกรรมการ
- พ.ต.อ.นพดล
อินทนาม
- พ.ต.อ.ธัมมศักดิ์
ปยะ
- อนุกรรมการ / เลขานุการ
- พ.ต.อ.นพดล
อินทนาม
- อนุกรรมการ / ฝายงบประมาณและการเงิน
- พ.ต.อ.ธีระชัย
คําเครือ
- พ.ต.อ.เดชาวัติ
โพธิสาร
- อนุกรรมการ / ฝายสถานที่
- พ.ต.อ.ปรีชา
บุญถึก
- พ.ต.ท.พิชิต
โพธิ์วิเชียร
- พ.ต.ท.วราฤทธิ์
บําเพ็ญบุญ
- อนุกรรมการ / ฝายอาหารและเครื่องดื่ม
- พ.ต.อ.ปรีชา
บุญถึก
- พ.ต.อ.ไวยวุฒิ
คาแกว
- พ.ต.อ.วงศวริศ
สีคํา
- ร.ต.ต.พรณรงค
ดอนดง
- อนุกรรมการ / ฝายประชาสัมพันธ
- พ.ต.อ.สมปอง
สุขเอี่ยม
- พ.ต.อ.เกษม
ลักษณะวิมล
- พ.ต.ท.ขจรยุทธ
อนันนับ
- พ.ต.ท.ชูชัช
พลไชยฤทธิ์
- อนุกรรมการ / ฝายกิจกรรม
- พ.ต.อ.ธัมมศักดิ์
ปยะ
- พ.ต.ท.บัณฑิต
แกวมงคล
- พ.ต.ท.ฐปกรณ
ชื่นนิยม
- พ.ต.ท.ขจรยุทธ
อนันนับ
- พ.ต.ท.ปรัชญา
ไชยวงศ
- อนุกรรมการ / ฝายของชํารวย ของที่ระลึก และ รางวัล
- พ.ต.อ.สมหมาย
จันทรนวล
- พ.ต.ท.พิชิต
โพธิ์วิเชียร
- พ.ต.ท.ชูชัช
พลไชยฤทธิ์

- อนุกรรมการ / ฝายจราจร / ...
-๓-

วาระที่ ๓
ประธาน
ในที่ประชุม
เลขาฯ
ประธาน

วาระที่ ๔
เลิกประชุม

- อนุกรรมการ / ฝายจราจร
- พ.ต.อ.ปรีชา
บุญถึก
- อนุกรรมการ / ฝายปฏิคม
- พ.ต.อ.เกษม
ลักษณะวิมล
- พ.ต.อ.ปรีชา
บุญถึก
- พ.ต.อ.อาคม
เสือกลั่น
- พ.ต.อ.บพิตร
พูพิพิธ
- อนุกรรมการ / ฝายทะเบียน
- พ.ต.อ.บพิตร
พูพิพิธ
- พ.ต.ท.ชูชัช
พลไชยฤทธิ์
- พ.ต.ท.วราฤทธิ์
บําเพ็ญบุญ
ที่ปรึกษาอนุกรรมการ
- พ.ต.อ.ชุมพล
ดีเจริญ
- พ.ต.อ.กําพล
กุศลสถาพร
- กําหนดวันจัดงานเลี้ยงสังสรรคฯ และมอบหมายงานใหฝายตางๆ
- ใหในที่ประชุมรวมกันพิจารณาคัดเลือก
- จัดงานฯ ในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๖ สถานที่กองบินตํารวจ
- หนาที่ความรับผิดชอบของแตละฝาย ไดแนบทายหนังสือเชิญประชุมฯ
- ขอใหอนุกรรมการทุกทานไดโปรดไปศึกษาในหนาที่แตละฝายอีกครั้ง และใหอนุกรรมการที่มีหนาที่
ในแตละฝาย ไปพิจารณาหาทีมงานเพื่อมารวมกันดําเนินการ โดยใหดําเนินการในสวนที่
เกี่ยวของไดทันที เพื่อความสําเร็จ โดยในวันจันทรที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ หลังจาก
ประชุมประสานงาน งกบ.บ.ตร. เสร็จเรียบรอยแลว ขอเชิญคณะอนุกรรมการทุกทานเขา
รวมประชุมเพื่อเรงรัด ติดตามผล ตอไป
- เรื่องอื่นๆ
- ไมมี
- ๑๑.๔๕ น.

พ.ต.อ.นพดล อินทนาม เลขาฯ

คําสั่งชมรมนักบินตํารวจ กองบินตํารวจ
ที่
/ ๒๕๕๖
เรื่อง แตงตั้งคณะอนุกรรมการชมรมนักบินตํารวจ ชุดที่ ๘
-------------------------------------------------ตามระเบียบชมรมนักบินตํารวจ วาดวยกองทุนชมรมนักบินตํารวจ พ.ศ.๒๕๔๔ หมวดที่ ๑๐
ขอที่ ๒๕ และ ๒๖ ใหค ณะกรรมการชมรมนักบินตํารวจ มีอํา นาจแตงตั้งบุคคลหรือกลุมบุคคลเปน
อนุกรรมการชมรมนักบินฯ เพื่อชวยเหลือการดําเนินงานของชมรมนักบินตํารวจ นั้น
จากการประชุมคณะกรรมการชมรมนักบินตํารวจ ครั้งที่ ๓ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ที่
ประชุมมีมติเห็นชอบใหมีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการฝายตางๆ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสนับสนุน
และติดตามผลการดําเนินงาน ตามที่คณะกรรมการฯ ไดมอบหมาย เพื่อใหการดําเนินงานของชมรม
นักบินตํารวจมีประสิทธิภาพ และสัมฤทธิ์ผลตามแผนงานที่กําหนดไว จึงเห็นควรใหแตงตั้งบุคคล ซึ่งมี
รายชื่อตอไปนี้ เปนคณะอนุกรรมการชมรมนักบินตํารวจ ดังนี้
๑. ประธานอนุกรรมการ
พันตํารวจเอก ชาติชาย
ตรีสัตยกุล
๒. รองประธานอนุกรรมการ
๒.๑ พันตํารวจเอก นพดล
อินทนาม
๒.๒ พันตํารวจเอก ธัมมศักดิ์ ปยะ
๓. ที่ปรึกษาอนุกรรมการ
๓.๑ พันตํารวจเอก ชุมพล
ดีเจริญ
๓.๒ พันตํารวจเอก กําพล
กุศลสถาพร
๔. อนุกรรมการ / เลขานุการ
พันตํารวจเอก นพดล
อินทนาม
๕. อนุกรรมการ / ฝายประชาสัมพันธ
๕.๑ พันตํารวจเอก สมปอง
สุขเอี่ยม
๕.๒ พันตํารวจเอก เกษม
ลักษณะวิมล
๕.๓ พันตํารวจโท ขจรยุทธ อนันนับ
๕.๔ พันตํารวจโท ชูชัช
พลไชยฤทธิ์
๖. อนุกรรมการ / ฝายปฏิคม
๖.๑ พันตํารวจเอก เกษม
ลักษณะวิมล
๖.๒ พันตํารวจเอก ปรีชา
บุญถึก
๖.๓ พันตํารวจเอก อาคม
เสือกลั่น
๖.๔ พันตํารวจเอก บพิตร
พูพิพิธ

๗. อนุกรรมการ / ฝายทะเบียน / ...
-๒๗. อนุกรรมการ / ฝายทะเบียน
๗.๑ พันตํารวจเอก บพิตร
พูพิพิธ
๗.๒ พันตํารวจโท ชูชัช
พลไชยฤทธิ์
๗.๓ พันตํารวจโท วราฤทธิ์
บําเพ็ญบุญ
๘. อนุกรรมการ / ฝายงบประมาณและการเงิน
๘.๑ พันตํารวจเอก ธีระชัย
คําเครือ
๘.๒ พันตํารวจเอก เดชาวัติ
โพธิสาร
๙. อนุกรรมการ / ฝายสถานที่
๙.๑ พันตํารวจเอก ปรีชา
บุญถึก
๙.๒ พันตํารวจโท พิชิต
โพธิ์วิเชียร
๙.๓ พันตํารวจโท วราฤทธิ์
บําเพ็ญบุญ
๑๐. อนุกรรมการ / ฝายอาหารและเครื่องดื่ม
๑๐.๑ พันตํารวจเอก ปรีชา
บุญถึก
๑๐.๒ พันตํารวจเอก ไวยวุฒิ คาแกว
๑๐.๓ พันตํารวจเอก วงศวริศ สีคํา
๑๐.๔ รอยตํารวจตรี พรณรงค ดอนดง
๑๑. อนุกรรมการ / ฝายกิจกรรม
๑๑.๑ พันตํารวจเอก ธัมมศักดิ์ ปยะ
๑๑.๒ พันตํารวจโท บัณฑิต แกวมงคล
๑๑.๓ พันตํารวจโท ฐปกรณ ชื่นนิยม
๑๑.๔ พันตํารวจโท ขจรยุทธ อนันนับ
๑๑.๕ พันตํารวจโท ปรัชญา ไชยวงศ
๑๒. อนุกรรมการ / ฝายของชํารวย ของที่ระลึก และ รางวัล
๑๒.๑ พันตํารวจเอก สมหมาย จันทรนวล
๑๒.๒ พันตํารวจโท พิชิต
โพธิ์วิเชียร
๑๒.๓ พันตํารวจโท ชูชัช
พลไชยฤทธิ์
๑๓. อนุกรรมการ / ฝายจราจร
พันตํารวจเอก ปรีชา
บุญถึก
หนาที่ความรับผิดชอบของอนุกรรมการฝายตางๆ เปนไปตาม ผนวก ก.
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
พลตํารวจตรี
( พรวิสุทธิ์ งามปญญา )

ประธานคณะกรรมการชมรมนักบินตํารวจ กองบินตํารวจ
( ผนวก ก. )
ประกอบคําสั่งชมรมนักบินตํารวจ ที่
/ ๒๕๕๖
ลง กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
หนาที่ของคณะอนุกรรมการฝายตางๆ ดังนี้
-----------------------------------------------๑. อนุกรรมการฝายประชาสัมพันธ
- แจงขาวการจัดงานใหสมาชิกทราบถึง วัน เวลา และ สถานที่จัดงาน โดยสง
บัตรเชิญ ปดใบโฆษณา หรือดวยวิธีการอื่นใด ซึ่งทําใหสมาชิกทราบ
๒. อนุกรรมการฝายปฏิคม
- ต อนรั บ สมาชิก ที่ม าร วมงาน ลงทะเบี ยนกั บ ฝ า ยทะเบี ยน แนะนํ า ใหเ ล น
กิ จ กรรมกั บฝ า ยกิ จ กรรมก อ นเข า รว มงาน เมื่อ เสร็ จ กิ จ กรรมหน า งานแล ว เชิ ญเข า ในงาน
(หมายเหตุ) เนื่องจากเปนฤดูฝนใหเตรียมรมใหญไวเพื่อ รับ-สงสมาชิก ขึ้น-ลงรถยนตดวย
๓. อนุกรรมการฝายทะเบียน
- ประสานกับฝายประชาสัมพันธ เพื่อสงบัตรเชิญสมาชิก และแขกผูมีเกียรติ
และจัดเจาหนาที่ ทําหนาที่ลงทะเบียนสมาชิกผูมารวมงาน
๔. อนุกรรมการฝายงบประมาณและการเงิน
- รับ-จายเงินตามระเบียบชมรมฯ จัดเจาหนาที่รับเงิน จากสมาชิกผูมารวมงาน
ที่หนางาน อยางนอย ๑ คน
๕. อนุกรรมการฝายสถานที่
- งานเวที ตกแตง และประดับเวที รวมทั้ งบริเ วณโดยรอบให สวยงามตาม
ความคิดริเริ่ม โดยเบิกคาใชจายจากฝายการเงิน
- จัดโตะเกาอี้สําหรับเจาหนาที่ฝายตางๆ โตะสําหรับวางของ กับทั้งโตะเกาอี้
สําหรับการจัดเลี้ยงตามจํานวนที่พอเพียง พรอมจาน ชอน และแกวน้ํา ถาตองจัด โดยประสาน
กับฝายอาหาร
- งานรักษาความสะอาด ประสาน ฝอ.บ.ตร. ขอเจาหนาที่ดูแลความสะอาด
หองน้ําและความสะอาดโดยรอบ จัดหาถังรองรับขยะใหเพียงพอ และดําเนินการจัดเก็บขยะ
หลังเลิก งานโดยจายเบี้ยเลี้ยงใหตามความเหมาะสม
- จัดหาเครื่องเสียง พรอมอุปกรณครบถวน
๖. อนุกรรมการฝายอาหารและเครื่องดื่ม
- ฝายอาหาร
- จัดหาอาหาร ทั้งออเดิรฟ อาหารหลัก และอาหารหวาน โดยใหมีปริมาณ
พอเพียงกับจํานวนสมาชิก ( อาจเปนบุฟเฟต หรืออื่นๆ ตามแตพิจารณาเห็นสมควร )

- ฝายเครื่องดื่ม /...
-๒- ฝายเครื่องดื่ม
- จัดหาน้ําดื่ม สุรา เบียร ไวท และ น้ําแข็ง ตามความเหมาะสม และมีจํานวน
เพียงพอ คาใชจายเบิกจากฝายการเงิน กับทั้งดําเนินการบริหารควบคุมการบริการเครื่องดื่ม
ตางๆ ตามวิธีที่เหมาะสม
๗. อนุกรรมการฝายกิจกรรม
- งานบันเทิง
- จัดหาการแสดงดนตรีตามความเหมาะสม จัดหาคาราโอเกะ เพื่อใหสมาชิกมี
สวนรวม จัดหาการแสดงอื่นๆเชน การแสดงตลก การแสดงมายากล ฯลฯ ตามความเหมาะสม
โดยเบิกคาใชจายจากฝายการเงิน
- กิจกรรมการมีสวนรวม
- จัด ใหสมาชิกไดเลน เกมสอยางเหมาะสม จัดใหมีการจับสลากเพื่อรับของ
รางวั ล ในจํ า นวนพอสมควร จั ด ให ส มาชิ ก ได มี โ อกาสขึ้ น เวที เพื่ อ พู ด คุ ย หรื อ ร อ งเพลง
ตามโอกาสอันเหมาะสม
- จัดใหสมาชิกผูเกษียณอายุราชการ ไดรับของที่ระลึกครบทุกคน
- จัดพิธีกรดําเนินรายการ เพื่อใหเปนไปตามกําหนดเวลา
๘. อนุกรรมการฝายของชํารวย ของที่ระลึก และ ของรางวัล
- จัดหาของชํารวย เพื่อมอบใหสมาชิกตามจํานวน แบบและราคา ตามในที่
ประชุมอนุมัติ คาใชจายเบิกจากฝายการเงิน หรือจากการบริจาค
- จั ด หาของที่ ร ะลึ ก สํ า หรั บ มอบให กั บ สมาชิ ก ผู เ กษี ย ณอายุ ร าชการครบ
จํานวน ตามแบบและราคาตามในที่ประชุมอนุมัติ คาใชจายเบิกจากฝายการเงิน
- จัดหาของรางวัล เพื่อใหสมาชิกมีสวนรวมจับสลาก โดยมีจํานวนและราคา
ตอหนวยเปนไปตามในที่ประชุมกําหนด หรือรับบริจาคจากผูมีจิตศรัทธา กับทั้งจัดหาวิธีการจับ
สลาก ตามชวงระยะเวลาที่เหมาะสม
- จัด ให มีการควบคุมการแจกจายของชํา รวย ของที่ ระลึก และ ของรางวัล
เพื่ อ เป น การรั ก ษาและส งมอบใหกั บสมาชิ กผู สมควรได รั บ ไปอยา งถูก ตอ ง ไมสั บสนหรื อ
ผิดพลาด
๙. อนุกรรมการฝายการจราจร
-ประสานกับฝาย ฝอ.บ.ตร. ใหจัดหาเจาที่หนาที่มาอํานวยการจราจร ตาม
จํ า นวนที่ เ ห็ น สมควร โดยจ า ยเบี้ย เลี้ ยงให ต ามความเหมาะสม กํ า หนดจุด จอดรถ กํา หนด
เสนทางเดินรถถาจําเปน
--------------------

รายงานการประชุม ครั้งที่
พิจารณาคัดเลือกประธาน
และมอบหมายหนาที่ใหคณะกรรมการชมรมนักบินตํารวจ
เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖
ณ หองประชุม ๒ กองบินตํารวจ
ผูมาประชุม ๑. พล.ต.ต.พรวิสุทธิ์
งามปญญา
ผบก.บ.ตร.
๒. พ.ต.อ.สุภาพ
สินวิบูรณ
นักบิน (สบ๕) งกบ.บ.ตร.
๓. พ.ต.อ.ชุมพล
ดีเจริญ
นักบิน (สบ๕) งกบ.บ.ตร.
๔. พ.ต.อ.สมปอง
สุขเอี่ยม
นักบิน (สบ๕) งกบ.บ.ตร.
๕. พ.ต.อ.ชโยดม
รักยงค
นักบิน (สบ๕) งกบ.บ.ตร.
๖. พ.ต.อ.ชาติชาย
ตรีสัตยกุล
นักบิน (สบ๕) งกบ.บ.ตร.
๗. พ.ต.อ.เกษม
ลักษณะวิมล นักบิน (สบ๕) งกบ.บ.ตร.
๘. พ.ต.อ.ปรีชา
บุญถึก
นักบิน (สบ๕) งกบ.บ.ตร.
๙. พ.ต.อ.อาคม
เสือกลั่น
นักบิน (สบ๔) งกบ.บ.ตร.
๑๐. พ.ต.อ.ธัมมศักดิ์
ปยะ
นักบิน (สบ๔) งกบ.บ.ตร.
๑๑ .พ.ต.อ.ธีระชัย
คําเครือ
นักบิน (สบ๔) งกบ.บ.ตร.
๑๒. พ.ต.อ.บพิตร
พูพิพิธ
นักบิน (สบ๔) งกบ.บ.ตร.
๑๓. พ.ต.อ.นพดล
อินทนาม
นักบิน (สบ๔) งกบ.บ.ตร.
๑๔. พ.ต.อ.ณรงค
เอี่ยมสม
นักบิน (สบ๔) งกบ.บ.ตร.
๑๕. พ.ต.อ.สมหมาย
จันทรนวล
นักบิน (สบ๔) งกบ.บ.ตร.
๑๖. พ.ต.ท.ขจรยุทธ
อนันนับ
นักบิน (สบ๓) งกบ.บ.ตร.
๑๗. พ.ต.ท.พิชิต
โพธิ์วิเชียร
นักบิน (สบ๓) งกบ.บ.ตร.
๑๘. พ.ต.ท.ฐปกรณ
ชื่นนิยม
นักบิน (สบ๓) งกบ.บ.ตร.
๑๙. พ.ต.ท.ชูชชั
พลไชยฤทธิ์
นักบิน (สบ๒) งกบ.บ.ตร.
ผูไมมาประชุม ๑.พ.ต.อ.กําพล
๒.พ.ต.อ.เดชาวัติ
เริ่มประชุม
พล.ต.ต.พรวิสุทธิ์ฯ
ร.ต.ท.ขวัญใจ

กุศลสถาพร
โพธิสาร

นักบิน (สบ๕) งกบ.บ.ตร.(ราชการ)
นักบิน (สบ๔) งกบ.บ.ตร.(ราชการ)

- เวลา ๐๙.๓๐ น.
- กลาวเปดประชุม
- ดวยคณะกรรมการชมรมนักบินตํารวจชุดที่ ๗ ไดจัดใหสมาชิกชมรมนักบิน
ตํารวจทําการเลือกตั้งคณะกรรมการชมรมฯชุดที่ ๘ เสร็จสิ้นเรียบรอยแลว โดย
ไดคณะกรรมการชมรมฯชุดที่ ๘ จํานวน ๑๗ ทาน รายชื่อตามบัญชีแนบทาย
และคณะกรรมการฯ / ...

-๒และคณะกรรมการฯ ชุดที่ ๗ ตองสิ้นสุดวาระใน ๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ ที่ผานมา
แตยังมิไดมีการสงมอบทรัพยสินและเอกสารของชมรมฯ เพื่อใหการประชุมครั้ง
นี้เปนไปดวยความเรียบรอย จึงขอเขาสูวาระการประชุม
วาระที่ ๑
- พิจารณาคัดเลือกประธานและคณะกรรมการชมรมนักบินฯ ชุดที่ ๘
ร.ต.ท.ขวัญใจ ฯ
ขอใหคณะกรรมการชมรมฯ ชุดที่ ๘ ทุกทานไดพิจารณาและรวมโหวตคะแนน
เสียงเพื่อทําการเลือกผูที่มีความเหมาะสมในตําแหนงประธานกรรมการชมรมฯ
ในที่ประชุมฯ
- ไดพิจารณาโหวตคัดเลือก พล.ต.ต.พรวิสุทธิ์ งามปญญา เปนประธาน
กรรมการชมรมนักบินตํารวจ ชุดที่ ๘
ประธาน
- กลาวแสดงความขอบคุณคณะกรรมการชมรมฯ และขอใหในที่ประชุมรวม
โหวตเสียงคัดเลือกเลขานุการของชมรมนักบิน เพื่อเปนผูดําเนินการประชุม
ตอไป
ในที่ประชุมฯ
- ไดเสนอชื่อและโหวตให พ.ต.อ.นพดล อินทนาม ทําหนาที่เลขานุการชมรม
นักบิน ชุดที่ ๘
พ.ต.อ.นพดลฯ/เลขาฯ - กลาวขอบคุณในที่ประชุมที่ไววางใจใหทําหนาที่ดังกลาว และไดหารือเรื่อง
จํานวนคณะกรรมการชมรมฯ ซึ่งตามระเบียบชมรมนักบินตํารวจฯ ไดกําหนดให
คณะกรรมการชมรมฯมีจํานวน ๑๕ ทาน โดยแยกเปน ประธานคณะกรรมการฯ
๑ ตําแหนง รองประธานคณะกรรมการ ๒ ตําแหนง คณะกรรมการซึ่งทําหนาที่
ตางๆในชมรมฯ ๑๐ ตําแหนง และเปนกรรมการกลาง ๒ ตําแหนง แตเนื่องจาก
คณะกรรมการชมรมฯ ชุดที่ ๗ ไดจัดใหสมาชิกชมรมฯสามารถเลือกตั้งคณะกรรมการชมรมฯ
ชุดที่ ๘ ไดถึง ๑๗ ทาน
ประธาน
- เนื่องจากเปนการดีที่มีคณะกรรมการชมรมฯ หลายทาน จะไดชวยกัน
ดําเนินการบริหารชมรมฯชุดที่ ๘ และขอใหคณะกรรมการชมรมฯ โหวตคะแนน
เพื่อคัดเลือกผูที่เหมาะสมในตําแหนงรองประธานกรรมการชมรมฯ
ในที่ประชุมฯ
- การโหวตเสียงไดรายชื่อของ รองประธานกรรมการฯและคณะกรรมการฯใน
ฝายตางๆของชมรมนักบินตํารวจ ดังนี้
พ.ต.อ.ชุมพล ดีเจริญ
ทําหนาที่เปนรองประธานกรรมการคนที่ ๑
พ.ต.อ.กําพล กุศลสถาพร ทําหนาที่เปนรองประธานกรรมการคนที่ ๒
พ.ต.อ.ชาติชาย ตรีสัตยกุล ทําหนาที่เปนรองประธานกรรมการคนที่ ๓
พ.ต.อ.ธัมมศักด ปยะ
ทําหนาที่เปนกรรมการ/ผูชวยเลขานุการ
พ.ต.อ.ธีระชัย คําเครือ ทําหนาที่เปนกรรมการ/เหรัญญิก
พ.ต.อ.เดชาวัติ โพธิสาร ทําหนาที่เปนกรรมการ/ผูชวยเหรัญญิก
พ.ต.อ.บพิตร พูพิพิธ
ทําหนาที่เปนกรรมการ/นายทะเบียน
พ.ต.ท.ชูชัช พลไชยฤทธิ์ ทําหนาที่เปนกรรมการ/ผูชวยนายทะเบียน
พ.ต.อ.สมปอง สุขเอี่ยม ทําหนาที่เปนกรรมการ/ประชาสัมพันธ
พ.ต.ท.ขจรยุทธ อนันนับ/...

-๓พ.ต.ท.ขจรยุทธ อนันนับ ทําหนาที่เปนกรรมการ/ผูชวยประชาสัมพันธ
พ.ต.อ.ปรีชา บุญถึก
ทําหนาที่เปนกรรมการ/ปฏิคม
พ.ต.ท.พิชิต โพธิ์วิเชียร ทําหนาที่เปนกรรมการ/ผูชวยปฏิคม
- สวนกรณี พ.ต.อ.อาคม เสือกลั่น , พ.ต.อ.สมหมาย จันทรนวล ,
พ.ต.ท.ฐปกรณ ชื่นนิยม ใหเปนกรรมการกลาง และ อนุกรรมการ ดําเนินการใน
เรื่องตางๆที่เหมาะสมในชมรมนักบินตํารวจ ที่คณะกรรมการเห็นสมควร และให
นําผลการประชุมในครั้งนี้ ใหคณะกรรมการชมรมฯ รับรองการประชุมฯ ในครั้งตอไป
วาระที่ ๒
- รับ-สง หนาที่จากคณะกรรมการชมรมนักบินฯ ชุดที่ ๗
ประธานฯ
- ขอใหคณะกรรมการชมรมฯ ชุดที่ ๗ ทําการสงมอบทรัพยสิน และ เอกสารที่
เกี่ยวของกับชมรมฯ
พ.ต.อ.ชโยดม ฯ
- สงมอบทรัพยสินและเอกสารของชมรมฯ ใหกับประธานฯ ชุดที่ ๘ โดยมีการ
ตรวจทรัพยสินและเอกสารดังกลาวครบถวน โดยมีรายการทรัพยสิน ดังนี้
๑. เงินสด
จํานวนเงิน ๕๕,๓๕๔ บาท
( หาหมื่นหาพันสามรอยหาสิบสี่บาทถวน )
๒. สมุ ด บั ญ ชี เงิน ฝากของสหกรณอ อมทรัพย กองบิน ตํ ารวจจํา กัด เลขที่ ๐๑๑๒
เงินฝากจํานวน ๗๗,๐๒๓.๔๓ บาท (เจ็ดหมื่นเจ็ดพันยี่สิบสามบาทสี่สิบสามสตางค)
๓. สมุดบัญชี รายรับ - จาย
จํานวน ๑ เลม
๔. แฟมทะเบียนรายชื่อของสมาชิกชมรมนักบินฯ
จํานวน ๑ แฟม
๕. แฟมระเบียบชมรมฯ และอื่นๆ
จํานวน ๑ แฟม
ประธาน ฯ
- ไดรับและทําการสงมอบทรัพยสินตามรายการที่ ๑ , ๒ และ ๓ ใหกับ พ.ต.อ.ธีระชัยฯ
กรรมการ/เหรัญญิก รับไปตรวจสอบอีกครั้งเปนที่เรียบรอยถูกตองครบถวน และ
มอบเอกสารตามรายการที่ ๔ และ ๕ ใหกับ พ.ต.อ.นพดล อินทนาม กรรมการ /
เลขานุการ รับไปดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป
พ.ต.อ.นพดลฯ/เลขาฯ - เนื่องจากตามระเบียบชมรมฯ ไดกําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการทุกสาม
เดือน เพื่อทราบผลการดําเนินการและหารือการดําเนินการในสวนที่ตองดําเนินการ
แตเนื่องจากใกลสิ้น ปงบประมาณ ๒๕๕๖ ซึ่งในชว งเดือนกัน ยายนของทุกป ทาง
ชมรมนักบินฯ จะมีการจัดงานเลี้ยงสังสรรคเพื่อนสมาชิกชมรมฯและเลี้ยงสงอําลาผูที่
เกษียณอายุราชการ เห็นควรจะตองมีการประชุมกอนเวลาที่ไดมีการกําหนดไวใน
ระเบียบฯ จึงขออนุญาตคณะกรรมการชมรมฯโดยผานทานประธาน ใหมีการประชุม
เพื่อหารือในการดําเนินงาน ในเรื่องดังกลาว
ประธาน
- เห็นชอบ
ในที่ประชุม
- เห็นชอบ โดยใหเลขานุการชมรมฯ ดําเนินการทําหนังสือเชิญประชุมไดตามความเหมะสม
วาระที่ ๓
- เรื่องอื่น ๆ
พ.ต.อ.ชาติชาย ฯ
- ขอขอบคุณและขอใหคณะกรรมการชมรมฯ ทุกทาน รวมแรงรวมใจ มีความสามัคคี
กัน ในการดําเนินงาน / ...

-๔ประธาน
เลิกประชุม

กัน ในการดําเนินงาน เพื่อชมรมฯ จะไดรุงเรืองและยั่งยืนตลอดไป
- คณะกรรมการทานใดมีความคิดเห็นอีกหรือไม หากไมมีขอปดการประชุม
- เวลา ๑๑.๓๐ นาฬิกา

พ.ต.อ.นพดล อินทนาม กรรมการ/เลขาฯ/บันทึก

ที่ ลข ๐๒ / ๒๕๕๖
เรียน ประธานคณะกรรมการชมรมนักบินตํารวจ
- เพื่อโปรดทราบ
- เลขานุการชมรมฯ ไดดําเนินการจัดทํารายงาน
การประชุมคณะกรรมการชมรมฯ เมื่อ ๑๔ มิ.ย. ๒๕๕๖
เรียบรอยแลว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

พ.ต.อ.
( นพดล อินทนาม )
เลขานุการชมรมนักบินตํารวจ
มิถุนายน ๒๕๕๖

ที่ ลข ๐๓ / ๒๕๕๖

ชมรมนักบินตํารวจ กองบินตํารวจ
๗๐๑ แขวงทาแรง เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
มิถุนายน

๒๕๕๖

เรื่อง เสนอรางคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการชมรมนักบินตํารวจ ชุดที่ ๘
เรียน ประธานกรรมการชมรมนักบินตํารวจ
ตามที่คณะกรรมการชมรมนักบิน ชุดที่ ๘ ไดรวมประชุมเพื่อคัดเลือกประธานกรรมการ
ชมรมนักบินตํารวจ รองประธานฯ และ คณะกรรมการฯ เพื่อมอบหมายใหทําหนาที่ตางๆ ในชมรมนักบิน
ตํารวจ เมื่อ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หองประชุม ๒ กองบินตํารวจ นั้น
บัดนี้ เลขานุการชมรมนักบิน ไดดําเนินการจัดทํารางคําสั่ง ฯ เรียบรอยแลว จึงนําเรียน
มายังทาน เพื่อโปรดทราบ และพิจารณาลงนามในรางคําสั่งฯ ตอไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
พ.ต.อ.
( นพดล อินทนาม )
เลขานุการชมรมนักบินตํารวจ

- ทราบ
- ลงนามแลว
พล.ต.ต.
( พรวิสุทธิ์ งามปญญา )
ประธานกรรมการชมรมนักบินตํารวจ
มิถุนายน ๒๕๕๖

คําสั่งชมรมนักบินตํารวจ กองบินตํารวจ
ที่
/ ๒๕๕๖
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการชมรมนักบินตํารวจ ชุดที่ ๘
------------------------------------------------------ตามระเบียบชมรมนักบินตํารวจ วาดวยกองทุนชมรมนักบินตํารวจ พ.ศ.๒๕๔๔ หมวดที่ ๓ ขอที่ ๙
และ ขอที่ ๑๐ ใหมีกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบดวยกรรมการซึ่งเปนสมาชิกทั่วไปประเภท ๑ ที่ไดรับการ
เลือกตั้งจากสมาชิกชมรมนักบินตํารวจ นั้น
จากการประชุมคณะกรรมการชมรมนักบินตํารวจ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบ ใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการฝายตางๆ เพื่อใหการดําเนินงานของชมรมนักบินตํารวจมีประสิทธิภาพและ
สัมฤทธิ์ผล จึงเห็นควรใหแตงตั้งบุคคล ซึ่งมีรายชื่อตอไปนี้ เปนคณะกรรมการชมรมนักบินตํารวจ ดังนี้
๑. พลตํารวจตรี พรวิสุทธิ์ งามปญญา
ประธานกรรมการ
๒. พันตํารวจเอก ชุมพล ดีเจริญ
รองประธานกรรมการ ๑
๓. พันตํารวจเอก กําพล กุศลสถาพร
รองประธานกรรมการ ๒
๔. พันตํารวจเอก ชาติชาย ตรีสัตยกุล
รองประธานกรรมการ ๓
๕. พันตํารวจเอก นพดล อินทนาม
กรรมการ/เลขานุการ
๖. พันตํารวจเอก ธัมมศักดิ์ ปยะ
กรรมการ/ผูชวยเลขานุการ
๗. พันตํารวจเอก ธีระชัย คําเครือ
กรรมการ/เหรัญญิก
๘. พันตํารวจเอก เดชาวัติ โพธิสาร
กรรมการ/ผูชวยเหรัญญิก
๙. พันตํารวจเอก บพิตร พูพิพิธ
กรรมการ/นายทะเบียน
๑๐. พันตํารวจโท ชูชชั พลไชยฤทธิ์
กรรมการ/ผูชวยนายทะเบียน
๑๑. พันตํารวจเอก สมปอง สุขเอี่ยม
กรรมการ/ประชาสัมพันธ
๑๒. พันตรวจโท ขจรยุทธ อนันนับ
กรรมการ/ผูชวยประชาสัมพันธ
๑๓. พันตํารวจเอก ปรีชา บุญถึก
กรรมการ/ปฏิคม
๑๔. พันตํารวจโท พิชิต โพธิ์วิเชียร
กรรมการ/ผูชวยปฏิคม
๑๕. พันตํารวจเอก อาคม เสือกลั่น
กรรมการกลาง
๑๖. พันตํารวจเอก สมหมาย จันทรนวล
กรรมการกลาง
๑๗. พันตํารวจโท ฐปกรณ ชื่นนิยม
กรรมการกลาง
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖
พลตํารวจตรี
( พรวิสุทธิ์ งามปญญา )
ประธานกรรมการชมรมนักบินตํารวจ

บัญชีแนบทาย คําสั่งชมรมนักบินตํารวจ กองบินตํารวจ
ที่
/๒๕๕๖
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการชมรมนักบินตํารวจ ชุดที่ ๘
----------------------------------หนาที่คณะกรรมการชมรมนักบินตํารวจ ฝายตางๆ ดังนี้
๑. ประธานกรรมการ ชมรมนักบินตํารวจ
- ทําหนาที่หัวหนาในการบริหารกิจการของชมรมนักบินตํารวจ กองบินตํารวจ
- ทําหนาที่หัวหนาคณะกรรมการของชมรมนักบินตํารวจ
- เปนผูแทนชมรมนักบินตํารวจ ในการติดตอกับบุคคลภายนอก
- ทําหนาที่เปนประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ และการประชุมใหญของชมรมนักบินตํารวจ
๒. รองประธานกรรมการ ชมรมนักบินตํารวจ
- ทําหนาที่เปนผูชวยประธานกรรมการชมรมนักบินตํารวจ ในการบริหารกิจการของชมรม
นักบินตํารวจ
- ปฏิบัติตามหนาที่ที่ประธานกรรมการชมรมนักบินตํารวจ ไดมอบหมาย
- เปนผูทําการแทนประธานกรรมการชมรมนักบินตํารวจ เมื่อประธานกรรมการชมรมนักบิน
ตํารวจไมอยู หรือ อยูแตไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได
- สําหรับการทําการแทนประธานกรรมการชมรมนักบินตํารวจ นั้นใหรองประธานกรรมการ
ชมรมนักบินตํารวจตามลําดับตําแหนง เปนผูทําการแทนตามลําดับ
๓. ฝายเลขานุการ ชมรมนักบินตํารวจ
- ทําหนาที่เกี่ยวกับงานธุรการของชมรมนักบินตํารวจทั้งหมด
- เปนหัวหนาเจาหนาที่ชมรมนักบินตํารวจ ในการปฏิบัติกิจการของชมรมนักบินตํารวจ และ
ปฏิบตั ิตามคําสั่งของประธานกรรมการชมรมนักบินตํารวจ
- ทําหนาที่เปนเลขานุการในการประชุมตางๆ ของชมรมนักบินตํารวจ
๔. ฝายรองเลขานุการ ชมรมนักบินตํารวจ
- ทําหนาที่เปนผูชวยเลขานุการ ปฏิบัติตามหนาที่ที่เลขานุการไดมอบหมาย และเปนผูทําการ
แทนเลขานุการ เมื่อเลขานุการไมอยู หรือ อยูแตไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได
- สําหรับการทําการแทนเลขานุการนั้น ใหรองเลขานุการตามลําดับตําแหนงเปนผูทําการแทน
ตามลําดับ
๕. ฝายเหรัญญิก ชมรมนักบินตํารวจ
- มีหนาที่เกี่ยวกับการเงินทั้งหมดของชมรมนักบินตํารวจ
- มีหนาทีเ่ รียกเก็บคาบํารุงชมรมนักบินตํารวจ จากสมาชิกชมรมนักบินตํารวจ
๖. ฝายผูชวยเหรัญญิก / ...

-๒๖. ฝายผูชวยเหรัญญิก ชมรมนักบินตํารวจ
- ทําหนาที่เปนผูชวยเหรัญญิกปฏิบัติตามหนาที่ที่เหรัญญิกไดมอบหมาย
- เปนผูทําการแทนเหรัญญิก เมื่อเหรัญญิกไมอยู หรือ อยูแตไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได
๗. ฝายปฏิคม ชมรมนักบินตํารวจ
- มีหนาที่ในการใหการตอนรับแขกของชมรมนักบินตํารวจ
- เปนหัวหนาในการจัดเตรียมสถานที่ของชมรมนักบินตํารวจ
- เปนหัวหนาในการจัดเตรียมสถานที่ในการจัดเลี้ยงสังสรรคและของชํารวย ของชมรมนักบิน
ตํารวจ
- มีหนาที่ในการจัดเตรียมสถานที่ประชุมตาง ๆ ของชมรมนักบินตํารวจ
๘. ฝายผูชวยปฏิคม ชมรมนักบินตํารวจ
- ทําหนาที่เปนผูชวยปฏิคมปฏิบัติตามหนาที่ที่ปฏิคมไดมอบหมาย
- เปนผูทําการแทนปฏิคม เมื่อปฏิคมไมอยู หรือ อยูแตไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได
๙. ฝายนายทะเบียน ชมรมนักบินตํารวจ
- มีหนาที่เกี่ยวกับทะเบียนสมาชิกทั้งหมดของชมรมนักบินตํารวจ
- ประสานงานกับฝายเหรัญญิกในการเรียกเก็บเงินคาบํารุงชมรมนักบินตํารวจ จากสมาชิก
ชมรมนักบินตํารวจ
๑๐. ฝายผูชวยนายทะเบียน ชมรมนักบินตํารวจ
- ทําหนาที่เปนผูชวยนายทะเบียนปฏิบัติตามหนาที่ที่นายทะเบียนไดมอบหมาย
- เปนผูทําการแทนนายทะเบียน เมื่อนายทะเบียนไมอยู หรือ อยูแตไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได
สําหรับการทําการแทนนายทะเบียนนั้นใหผูชวยนายทะเบียนตามลําดับตําแหนงเปนผูทําการ
แทนตามลําดับ
๑๑. ฝายประชาสัมพันธ ชมรมนักบินตํารวจ
- มีหนาที่เผยแพรกิจการ กิจกรรมตางๆ และ ชื่อเสียงเกียรติคุณ ของชมรมนักบินตํารวจ ให
สมาชิกและบุคคลโดยทั่วไป ใหเปนที่รูจักแพรหลาย
๑๒. ฝายผูชวยประชาสัมพันธ ชมรมนักบินตํารวจ
- ทําหนาที่เปนผูชวยประชาสัมพันธปฏิบัติตามหนาที่ที่ประชาสัมพันธไดมอบหมายและเปน
ผูทําการแทนประชาสัมพันธ เมื่อประชาสัมพันธไมอยู หรือ อยูแตไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได

ตรวจแลวถูกตอง
พ.ต.อ.
( นพดล อินทนาม )
เลขานุการชมรมนักบินตํารวจ

รายชื่อคณะกรรมการชมรมนักบินตํารวจ
ชุดที่ ๘
พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗
๑.พลตํารวจตรี พรวิสุทธิ์ งามปญญา ประธานกรรมการ
๒.พันตํารวจเอก กําพล กุศลสถาพร รองประธานกรรมการ ๑
๓.พันตํารวจเอก ชุมพล ดีเจริญ
รองประธานกรรมการ ๒
๔.พันตํารวจเอก ชาติชาย ตรีสัตยกุล รองประธานกรรมการ ๓
๕.พันตํารวจเอก นพดล อินทนาม
กรรมการ/เลขานุการ
๖.พันตํารวจเอก ธัมมศักดิ์ ปยะ
กรรมการ/ผูชวยเลขานุการ
๗.พันตํารวจเอก ธีระชัย คําเครือ
กรรมการ/เหรัญญิก
๘.พันตํารวจเอก เดชาวัติ โพธิสาร
กรรมการ/ผูชวยเหรัญญิก
๙.พันตํารวจเอก บพิตร พูพิพิธ
กรรมการ/นายทะเบียน
๑๐.พันตํารวจโท ชูชัช พลไชยฤทธิ์
กรรมการ/ผูชวยนายทะเบียน
๑๑.พันตํารวจเอก สมปอง สุขเอี่ยม
กรรมการ/ประชาสัมพันธ
๑๒.พันตรวจโท ขจรยุทธ อนันนับ
กรรมการ/ผูชวยประชาสัมพันธ
๑๓.พันตํารวจเอก ปรีชา บุญถึก
กรรมการ/ปฏิคม
๑๔.พันตํารวจโท พิชิต โพธิ์วิเชียร
กรรมการ/ผูชวยปฏิคม
๑๕.พันตํารวจเอก อาคม เสือกลั่น
กรรมการกลาง
๑๖.พันตํารวจเอก สมหมาย จันทรนวล กรรมการกลาง
๑๗.พันตํารวจโท ฐปกรณ ชื่นนิยม
กรรมการกลาง
ตรวจแลวถูกตอง
พ.ต.อ.
( นพดล อินทนาม )
เลขานุการชมรมนักบินตํารวจ
เลขานุการชมรมฯ ๐๘๔ ๑๑๖๖๘๐๙

ที่ ลข ๐๔ / ๒๕๕๖

ชมรมนักบินตํารวจ กองบินตํารวจ
๗๐๑ ถนนรามอินทรา แขวงทาแรง
เขตบางเขน กรุงเทพฯ ๑๐๒๒๐
มิถุนายน

๒๕๕๖

เรื่อง ขอเชิญประชุม
เรียน คณะกรรมการชมรมนักบินตํารวจ ชุดที่ ๘ ทุกทาน
เพื่อใหการบริหารจัดการ และการดําเนินงานกิจกรรมของชมรมนักบินตํารวจเปนไปดวย
ความเรียบรอย และ สม่ําเสมอ จึงใครขอเชิญคณะกรรมการชมรมนักบินตํารวจ ชุดที่ ๘ ทุกทาน เขารวม
ประชุมโดยพรอมเพียงกัน ณ หองประชุม ๒ กองบินตํารวจ ในวันศุกรที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา๐๙.๓๐ น.
เพื่อรวมหารือเกี่ยวกับเรื่องตามวาระ ดังนี้
วาระที่ ๑ ประธานกลาวในที่ประชุม
วาระที่ ๒ รับรองการประชุมครั้งที่ ๑
วาระที่ ๓ พิจารณาหารือขั้นตอนวิธีการดําเนินการ และกําหนดวันจัดงานเลี้ยงสังสรรค
สมาชิกชมรมนักบินตํารวจฯ และการคัดเลือกจัดหาของชํารวย
วาระที่ ๔ พิจารณาแตงตั้งคณะอนุกรรมการชมรมนักบินฯ ชุดที่ ๘ เพื่อดําเนินการจัดงานฯ
วาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
พล.ต.ต.
( พรวิสุทธิ์ งามปญญา )
ประธานกรรมการชมรมนักบินตํารวจ

รายงานการประชุม ครั้งที่ ๒
พิจารณาคัดเลือกประธาน
และมอบหมายหนาที่ใหคณะกรรมการชมรมนักบินตํารวจ
เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖
ณ หองประชุม ๒ กองบินตํารวจ
ผูมาประชุม ๑. พลตํารวจตรี พรวิสุทธิ์ งามปญญา
ประธานกรรมการ
๒. พันตํารวจเอก ชุมพล ดีเจริญ
รองประธานกรรมการ ๑
๓. พันตํารวจเอก กําพล กุศลสถาพร
รองประธานกรรมการ ๒
๔. พันตํารวจเอก ชาติชาย ตรีสัตยกุล
รองประธานกรรมการ ๓
๕. พันตํารวจเอก สมปอง สุขเอี่ยม
กรรมการ
๖. พันตํารวจเอก ปรีชา บุญถึก
กรรมการ
๗. พันตํารวจเอก อาคม เสือกลั่น
กรรมการ
๘. พันตํารวจเอก ธัมมศักดิ์ ปยะ
กรรมการ
๙. พันตํารวจเอก เดชาวัติ โพธิสาร
กรรมการ
๑๐. พันตํารวจเอก บพิตร พูพิพิธ
กรรมการ
๑๑. พันตํารวจเอก นพดล อินทนาม
กรรมการ/เลขานุการ
๑๒. พันตรวจโท ขจรยุทธ อนันนับ
กรรมการ
๑๓. พันตํารวจโท พิชิต โพธิ์วิเชียร
กรรมการ
๑๔. พันตํารวจโท ฐปกรณ ชื่นนิยม
กรรมการ
๑๕. พันตํารวจโท ชูชัช พลไชยฤทธิ์
กรรมการ
ผูไมมาประชุม ๑.พ.ต.อ.ธีระชัย
คําเครือ
กรรมการ (พบแพทย)
๒.พ.ต.อ.เดชาวัติ
โพธิสาร
กรรมการ (ราชการ)
เริ่มประชุม
วาระที่ ๑
วาระที่ ๒
ในที่ประชุม

วาระที่ ๓

- เวลา ๐๙.๓๐ น.
- ประธานกลาวเปดประชุม
- รับรองการประชุมครั้งที่ผานมา
- ขอรับรองผลการประชุม
- ในการประชุมพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการชมรมนักบินตํารวจ ชุดที่ ๘ ให
เปนไปตามการประชุมครั้งที่ผานมา เพื่อคณะกรรมการฯ จะไดชวยกันบริหาร
จัดการกิจการงานของชมรมฯใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี ใหเลขาฯดําเนินการในวาระ
ตอไป
- พิจารณาหารือขั้นตอนวิธีการดําเนินการ และกําหนดวันจัดงานเลี้ยงสังสรรค
สมาชิกชมรมนักบินตํารวจฯ และการคัดเลือกจัดหาของชํารวย

ประธาน
- ในชวงเดือนกันยายน ของทุกป ชมรมนักบินจะจัดงานพบปะสังสรรคในหมูของ
สมาชิกชมรมและในโอกาสนี้ชมรมฯไดถือโอกาสอันสําคัญนี้เปนการเลี้ยงสงขาราชการตํารวจที่ทําหนาที่
นักบินที่ตองเกษียณอายุราชการใน ดวย ซึ่งกอนอื่นตองมีขั้นตอนในการดําเนินการเกี่ยวกับการจัดงาน
ขอใหในที่ประชุม แสดงความคิดเห็นได
ในที่ประชุม
- กอนการจัดงานควรดําเนินการเปนขั้นตอนดังนี้
๑. กําหนดใหมีการจัดงาน ในเดือนกันยายน ๒๕๕๖
๒. ใหฝายทะเบียน ทําการสํารวจรายชื่อและที่อยูของสมาชิกทุกทาน
๓. สถานที่ ใหจัดงานที่กองบินตํารวจ เพื่อการระลึกและกระชับ
ความสัมพันธ
๔. เตรียมของชํารวยสมาชิกชมรมฯ และของที่ระลึกเพื่อมอบให
ขาราชการตํารวจที่เกษียณอายุราชการ
๕. ใหทําการตรวจสอบงบประมาณในการจัดงาน จากฝายเหรัญญิก
เหรัญญิก

- ขณะนี้ เงินของชมรมฯ มีจํานวน ๑๓๒,๓๗๗.๔๓ บาท ( หนึ่งแสนสามหมื่น
สองพันสามรอยเจ็ดสิบเจ็ดบาท สี่สิบสามสตางค )
- ในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖ ใชจายไปเกี่ยวกับครอบครัวของสมาชิกชมรมฯ ดังนี้
๑. มารดาของ ด.ต.หญิง ศรีรัตนา เทพแสง เสียชีวิต ๓๐๐๐ พวงหรีด

๔๐๐
๒. ภรรยาของ พ.ต.ท.ณัฐ ไกรลาศ คลอดบุตร ๑๕๐๐
ในที่ประชุมฯ
วาระที่ ๔
รองประธานฯ ๓

ในที่ประชุมฯ

รับทราบ
- พิจารณาแตงตั้งคณะอนุกรรมการชมรมนักบินฯ ชุดที่ ๘ เพื่อดําเนินการจัดงานฯ
- ควรมีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการฯ ขึ้นมา ๑ ชุด เพื่อดําเนินการเกี่ยวกับการจัด
งานฯ ดังกลาว ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
๑. ฝายสถานที่จัดงาน
๒. ฝายติดตอสมาชิก
๓. ฝายอาหาร เครื่องดื่ม
๔. ฝายดนตรี การแสดง
๕. ฝายจัดของที่ระลึกผูเกษียณ และ ผูรวมงาน ฝายของรางวัล
๖. ฝายรูปแบบพิธีการ พิธีกร
๗. ฝายตอนรับ
๘. ฝายปฐมพยาบาล
- เห็นดวยกับการแตงตั้งคณะอนุกรรมการ และใหมีการหารือกันอีกครั้งเพื่อ
ดําเนินการในสวนของรายชื่อคณะอนุกรรมการฯที่จะเขามาดําเนินการ ในวันจันทร
ที่ ๑ ก.ค. ๒๕๕๖ หลังจากการประชุมประสานงาน งกบ.บ.ตร.

เลขานุการ
- เพื่ อให การบริ หารจั ดการงานวั น ชมรมฯ อั นใกล ถึ งนี้ ใ ห เ ป นไปด วยความ
เรียบรอย ขออนุญาตหารือ ควรมีระยะเวลาในการเชิญคณะกรรมการฯ มาประชุม อยางไร
ประธาน
- ในชวงนี้ขอเชิญประชุมในทุกวันจันทรของทุกสัปดาห หลังจากจบการประชุม
งกบ.บ.ตร.
ในที่ประชุมฯ
- เห็นชอบและรับทราบ
วาระที่ ๔
- เรื่องอื่นๆ
ประชาสัมพันธ
- เรื่องสถานที่ที่ใชสําหรับจัดงาน ควรมีการสอบถามความเห็นจากสมาชิกทุกคน
ในชมรมฯ
ประธาน
- ใหฝายประชาสัมพันธ ดําเนินการไดทันที
ประชาสัมพันธ
- เห็นควรใหฝายเหรัญญิก ทํากรอบประมาณการคาใชจาย เพื่อใชเปนขอมูลของ
เงินทุนชมรมฯ และเพื่อใหคณะกรรมการทราบความเคลื่อนไหว
ฝายเหรัญญิก
- จะดําเนินการในสวนเอกสารที่เกี่ยวของ เพื่อแจงใหคณะกรรมการชมรมฯ ทุกทาน
ทราบตอไป
เลิกประชุม
- เวลา ๑๐.๔๕ น.

พ.ต.อ.นพดล อินทนาม กรรมการ/เลขาฯ/บันทึก

คําสั่งชมรมนักบินตํารวจ กองบินตํารวจ
ที่
/ ๒๕๕๖
เรื่อง แตงตั้งคณะอนุกรรมการชมรมนักบินตํารวจ
---------------------------------------------------------ตามระเบียบชมรมนักบินตํารวจวาดวยกองทุนชมรมนักบินตํารวจ พ.ศ.๒๕๔๔ หมวดที่ ๑๐ ขอที่
๒๕,๒๖ ใหคณะกรรมการชมรมนักบินตํารวจ กองบินตํารวจ มีอํานาจแตงตั้งบุคคลหรือกลุมบุคคลเปน
อนุกรรมการชมรมนักบินตํารวจ กองบินตํารวจ เพื่อการใดการหนึ่งเปนกรณีพิเศษเฉพาะคราวได
จากการประชุมคณะกรรมการชมรมนักบินตํารวจ กองบินตํารวจ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๔
หองประชุม ๒ กองบินตํารวจ ที่ประชุมคณะกรรมการชมรมนักบินตํารวจ กองบินตํารวจ ไดมีมติเห็นชอบให
มีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการชมรมนักบินตํารวจ กองบินตํารวจ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อรวมดําเนินการ
เกี่ ย วกั บ การจั ด งานสั ง สรรค ช มรมนั ก บิ น ตํ า รวจ จึ ง เห็ น ควรให แ ต ง ตั้ ง บุ ค คลซึ่ ง มี ร ายชื่ อ ต อ ไปนี้ เ ป น
คณะอนุกรรมการชมรมนักบินตํารวจ กองบินตํารวจ ดังนี้
๑. พันตํารวจเอก ชาติชาย ตรีสัตยกุล
ประธานคณะอนุกรรมการ
๒. พันตํารวจโท ธีระชัย คําเครือ
อนุกรรมการ
๓. พันตํารวจโท ศตพร ทับชู
อนุกรรมการ
๔. พันตํารวจโท นพดล อินทนาม
อนุกรรมการ
๕. พันตํารวจโท ขจรยุทธ อนันนับ
อนุกรรมการ
๖. ดาบตํารวจ พรณรงค ดอนดง
เจาหนาที่
๗. สิบตํารวจโท นครินทร หงษทอง
เจาหนาที่
๘. สิบตํารวจโท ศิราธันญ วัฒนะวงศกิติกร
เจาหนาที่
๙. สิบตํารวจโทหญิง สิริวรรณ เซงเอา
เจาหนาที่
๑๐. สิบตํารวจโทหญิง เสาวภา ผดุงทอง
เจาหนาที่
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่

กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

พลตํารวจตรี
( พรวิสุทธิ์ งามปญญา )
ประธานกรรมการชมรมนักบินตํารวจ

ที่ ลข ๐๔ / ๒๕๕๖

ชมรมนักบินตํารวจ กองบินตํารวจ
๗๐๑ แขวงทาแรง เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๒๐
มิถุนายน ๒๕๕๖

เรียน ประธานคณะกรรมการชมรมนักบินตํารวจ
ดวย นางเมธาภรณ ไกรลาศ อายุ ๓๙ ป มีความเกี่ยวของเปนภรรยาของ พ.ต.ท.ณัฐ ไกรลาศ
นักบิน (สบ๓) งกบ.บ.ตร. สมาชิกชมรมนักบินตํารวจ ประเภทสมาชิกทั่วไปประเภทที่ ๑ ไดคลอดบุตรชาย
(เด็กชายรัฐณัฐ ไกรลาศ) เมื่อวันจันทรที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๑ น. ที่โรงพยาบาลนครพิงค
เลขที่ ๑๕๙ หมู ๑๐ ต.ดอนแกว อ.แมริม จว.เชียงใหม
ฝายกรรมการ/เลขานุการชมรมฯ ไดตรวจสอบหลักฐานตามเอกสารที่ไดแนบมาพรอมกับบันทึก
ฉบับนี้แลว ถูกตองและเปนความจริงทุกประการ เปนผูมีสิทธิไดรับเงินชวยเหลือตามระเบียบชมรมนักบิน
ตํารวจ วาดวยกองทุนชมรมนักบินตํารวจ พ.ศ.๒๕๔๔ ตามนัยหมวดที่ ๖ ขอบเขตและหลักเกณฑการใหการ
ชวยเหลือขอ ๑๗ กรณีภรรยาของสมาชิกชมฯ(ตามนัยขอ ๔.๖.๑) คลอดบุตร ใหไดรับการชวยเหลือโดย
อนุโลมตามขอ ๑๕.๓ ไดกําหนดหลักเกณฑการใหการชวยเหลือรายละ ๑,๐๐๐ บาท พรอมกระเชาดอกไม
มูลคารายละไมเกิน ๕๐๐ บาท (ตามนัยขอ๑๕.๖) รวมเปนเงินจํานวน ๑,๕๐๐ บาท
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติเบิกจายเงิน
พ.ต.อ.
( นพดล อินทนาม )
เลขานุการชมรมนักบินตํารวจ

- เลขาฯ ไดตรวจสอบเอกสารเรียบรอยแลว เขาหลักเกณฑการชวยเหลือตามระเบียบฯ
- อนุมัติ ใหเหรัญญิกชมรมฯ ดําเนินการเบิกจายตามเสนอ
พล.ต.ต.
( พรวิสุทธิ์ งามปญญา )
ประธานคณะกรรมการชมรมนักบินตํารวจ
มิถุนายน ๒๕๕๖

ที่ ลข ๐๖ / ๒๕๕๖

ชมรมนักบินตํารวจ กองบินตํารวจ
๗๐๑ แขวงทาแรง เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๒๐
กรกฎาคม ๒๕๕๖

เรียน ประธานคณะกรรมการชมรมนักบินตํารวจ
ดวย พันตํารวจโท ดําริ ประสาทแกว อายุ ๗๔ ป อดีตนักบินกองบินตํารวจ ไดถึงแกกรรมดวยโรค
ชรา เมื่อวันจันทรที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ทายาทตั้งศพบําเพ็ญกุศล ณ วัดเจริญธรรมาราม ถนนสายไหม
ซอย ๗ แขวงและเขตสายไหม กรุงเทพฯ
ฝายกรรมการ/เลขานุการชมรมฯ ไดตรวจสอบจากทายาทเรียบรอยแลว และเปนผูมีสิทธิไดรับเงิน
ชวยเหลือตามระเบียบชมรมนักบินตํารวจ วาดวยกองทุนชมรมนักบินตํารวจ พ.ศ.๒๕๔๔ ตามนัยหมวดที่ ๖
ขอบเขตและหลั กเกณฑ การให ก ารช ว ยเหลือข อ ๑๕ อนุ ๑๕.๔ กรณี บุคคลอื่น ๆ ใหอยู ในดุ ลพิ นิ จของ
คณะกรรมการ หรือประธานกรรมการในเบื้องตนดําเนินการไดตามนัยขอ ๑๔.๕ ( ไมเกิน ๑,๕๐๐ บาท ) สวน
รายละเอียดการใหการชวยเหลือซึ่งเกินกวาที่กําหนดไว ใหอยูในดุลยพินิจของประธานกรรมการฯ โดย
มอบหมายใหกรรมการ/เหรัญญิกหรือกรรมการอื่นที่เกี่ยวของดําเนินการไปกอน แลวรายงานใหทราบในที่
ประชุมคราวตอไป และ ขอ ๒๓ ประธานกรรมการฯ มีอํานาจสั่งจายไดคราวละไมเกิน ๒๐,๐๐๐ บาท
( สองหมื่นบาทถวน ) ฯลฯ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติเบิกจายเงิน
พ.ต.อ.
( นพดล อินทนาม )
กรรมการ/เลขานุการชมรมฯ

-

เลขาฯ ไดตรวจสอบเรียบรอยแลว เขาหลักเกณฑการชวยเหลือตามระเบียบฯ
อนุมัติ ใหกรรมการ/เหรัญญิกชมรมฯ ดําเนินการ
เบิกจายเงินในการดําเนินการเปนเจาภาพรวม
จํานวนเงิน
๕,๐๐๐ บาท
พวงหรีดเคารพศพ จํานวน ๑ พวง
จํานวนเงิน
๔๐๐ บาท
พล.ต.ต.
( พรวิสุทธิ์ งามปญญา )
ประธานคณะกรรมการชมรมนักบินตํารวจ
กรกฎาคม ๒๕๕๖

บันทึกข้ อความ

ส่ วนราชการ
ชมรมนักบินตํารวจ กองบินตํารวจ
วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๓
ที่ พิเศษ/๒๕๕๓
เรื่ อง ขออนุญาตใช้ สถานที่อาคารชุมนุมสัญญาบัตรและบริเวณ เพื่อจัดงานเลี ้ยงสังสรรค์ชมรมนักบิน

และผู้เกษี ยณอายุราชการ
…………………………………………………………….........................................
เรี ยน ผบก.บ.ตร.
๑. ตามที่กลุม่ งานการบิน กองบินตํารวจ ได้ จดั ตังชมรมนั
้
กบินตํารวจขึ ้นโดยมีจดุ ประสงค์ในการ
ช่วยเหลือสมาชิกของชมรมฯและครอบครัวของสมาชิกในด้ านต่างๆ รวมถึงกิจกรรมที่เป็ นประโยชน์หลาย
ด้ านที่เกี่ยวข้ องในภาพรวมของกองบินตํารวจ ซึง่ ในแต่ละปี ทางชมรมฯได้ จดั ให้ มีกิจกรรมงานเลี ้ยง
พบปะสังสรรค์ระหว่างสมาชิกชมรมฯและอดีตข้ าราชการตํารวจที่เคยปฏิบตั หิ น้ าที่นกั บิน กองบินตํารวจ
รวมทังข้
้ าราชการตํารวจตําแหน่งนักบินที่เกษี ยณอายุราชการไปแล้ วนัน้
๒. ในปี ๒๕๕๓ คณะกรรมการชมรมนักบินฯ ได้ ร่วมประชุมหารื อกําหนดวันเวลาและสถานที่
ในการจัดงานฯ มติในที่ประชุมได้ กําหนดให้ มีการจัดงานดังกล่าว ในวันจันทร์ ที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๓
ตังแต่
้ เวลา ๑๘.๐๐ -๒๒.๐๐ น. ณ อาคารชุมนุมสัญญาบัตร กองบินตํารวจ
๓. ตามนัยข้ อ ๒ จึงเรี ยนมาเพื่อขออนุญาตใช้ สถานที่ โดยขอยกเว้ นค่าธรรมเนียนการใช้
สถานที่ แต่ชมรมนักบินฯ ยินดีชําระเงินสวัสดิการค่านํ ้าประปาและค่าไฟฟ้าที่ใช้ ในการจัดงานดังกล่าว
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณา
พ.ต.อ.
( ณัฐ น้ อยสุวรรณ์ )
นักบิน( สบ ๕ ) ฯ / รอง หน.งกบ.บ.ตร.(ฝอ๓)
ประธานคณะอนุกรรมการจัดงาน ชมรมนักบินตํารวจฯ

วาระที่ ๓
ในที่ประชุม

มติในที่ประชุม
เลิกประชุม

-พิจารณากําหนดวิธีการเลือกตั้งคณะกรรมการชมรมฯชุดที่ ๗
วิธีการเลือกตั้ง
-ใชวิธีกากบาทหนาชื่อในบัตรเลือกตั้ง
-บัตรลงคะแนนเสียงจะไมระบุชื่อคณะกรรมการชุดเดิม
งบประมาณในการดําเนินการ
-ใชงบฯในการดําเนินการจํานวน ๒,๐๐๐ บาท(สองพันบาทถวน)
การแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้ง
- ใหพิจารณาจากคณะกรรมการฝายตาง ๆ ดังนี้
ฝายทะเบียน,เลขานุการชมรมฯ และ เหรัญญิก
โดยใหจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้ง และกําหนดอํานาจ
หนาที่ในคําสั่งฯ นําเสนอประธานฯเพื่อแตงตั้งดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ
กําหนดวันเริ่มตนและสิ้นสุดการลงคะแนนฯ
- เริ่มใหมีการลงคะแนนเสียง ตั้งแตวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๔ และ
สิ้นสุดวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔
- วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๖.๐๐ น.คณะกรรมการรวมกันเปดหีบ
นับคะแนนเสียง
- คณะกรรมการชุดเดิม ใหสงมอบหนาที่ในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔
สถานที่ตั้งของหีบบัตรฯและการลงคะแนนเสียง
- ใหใชสถานที่ที่งานธุรการและกําลังพล กลุมงานการบิน กองบินตํารวจ
การประชาสัมพันธ จัดทําสื่อ
- ใหเริ่มดําเนินการประชาสัมพันธและจัดทําสื่อ ในเดือนเมษายน ๒๕๕๔
- เห็นชอบ
เวลา ๑๑.๔๕ น.
พ.ต.ท.นพดล อินทนาม ผูชวยเลขาฯ/จดรายงานการประชุม

รายชื่อผู้เข้ าร่ วมประชุม
พิจารณายกรางระเบียบชมรมนักบินตํารวจฯ(ฉบับแกไข)
เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๔
ณ หองประชุม ๒ กองบินตํารวจ
พ.ต.อ.
( ยงยุทธ เชยเดช )
ประธานกรรมการชมรมนักบินตํารวจ
พ.ต.อ.

พ.ต.อ.

( พรวิสุทธิ์ งามปญญา )
รองประธานกรรมการชมรมฯ ๑

พ.ต.อ.

(กําพล กุศลสถาพร )
รองประธานกรรมการชมรมฯ ๒

พ.ต.อ.
( ณัฐ นอยสุวรรณ )
กรรมการกลาง

พ.ต.อ.

( ชุมพล ดีเจริญ )
เลขานุการ
พ.ต.อ.

( ชาติชาย ตรีสัตยกุล )
ประชาสัมพันธ
พ.ต.ท.

( สมปอง สุขเอี่ยม )
ผูช วยประชาสัมพันธ
พ.ต.ท.

( ธีระชัย คําเครือ )
เหรัญญิก

( ขจรยุทธ อนันนับ )
ผูชวยนายทะเบียน
พ.ต.ท.
( นพดล
อินทนาม )
ผูช วยเลขานุการฯ/บันทึก

ชมรมนักบินตํารวจ
๑๐๐ ถนนรามอินทรา แขวงทาแรง
เขตบางเขน กรุงเทพฯ ๑๐๒๒๐
๗

มิถุนายน

๒๕๕๔

เรื่อง เสนอบัญชีรายชื่อผูไดรับการเลือกตั้งเปนคณะกรรมการชมรมนักบินชุดที่ ๗ ป ๒๕๕๔
เรียน ขาราชการตํารวจผูไดรับเลือกตั้งเปนคณะกรรมการชมรมนักบินตํารวจ ชุดที่ ๗
ตามที่ชมรมนักบินตํารวจฯ ไดมีมติในที่ประชุมฯ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ หองประชุม ๒
กองบินตํารวจ ใหจัดมีการเลือกตั้งคณะกรรมการชมรมฯ ชุดที่ ๗ ตามระเบียบชมรมนักบินตํารวจวาดวย
กองทุนชมรมนักบินตํารวจ พ.ศ. ๒๕๔๔ หมวดที่ ๓ ขอ ๙ โดยคณะอนุกรรมการจัดการเลือกตั้งฯ ได
ดําเนินการกําหนดใหมีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ตั้งแตวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๔ และสิ้นสุดวันที่ ๒๐
พฤษภาคม ๒๕๕๔ ซึ่งมีสมาชิกชมรมฯ มาใชสิทธิเลือกตั้งฯ จํานวน ๖๔ ทาน นั้น
บัดนี้คณะอนุกรรมการจัดการเลือกตั้งไดดําเนินการใหมีการนับคะแนนเสียง โดยทําการเปดกลอง
นับคะแนนเสียง ในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๖.๐๐ น.และไดนับคะแนนเสียง ตอหนา
คณะอนุกรรมการเลือกตั้งฯ และสักขีพยานเรียบรอยแลว โดยไดจัดเรียงรายชื่อของผูไดรับการเลือกตั้ง
ตามลําดับคะแนน ดังนี้
๑ พ.ต.อ.สุทธิพันธ
ศิริ
ไดรับคะแนนเสียง
๔๙
คะแนน
๒. พ.ต.อ.กําธร
ยุทธกาจกําธร ไดรับคะแนนเสียง
๔๖
คะแนน
๓. พ.ต.อ.ชโยดม
รักยงค
ไดรับคะแนนเสียง
๔๐
คะแนน
๔. พ.ต.อ.ชวนนท
ประเทศรัตน ไดรับคะแนนเสียง
๓๘
คะแนน
๕. พ.ต.ท.ณดลฐฤษณ สมภูอัครพนธ ไดรับคะแนนเสียง
๓๘
คะแนน
๖. พ.ต.อ.ฐากร
เฉวียงหงษ
ไดรับคะแนนเสียง
๓๗
คะแนน
๗. พ.ต.ท.ไพฑูรย
อภิรักษพงศา ไดรับคะแนนเสียง
๓๖
คะแนน
๘. พ.ต.อ.สุภาพ
สินวิบูรณ
ไดรับคะแนนเสียง
๓๓
คะแนน
๙. พ.ต.อ.นิพนธ
สิกขเจริญ
ไดรับคะแนนเสียง
๓๓
คะแนน
๑๐.พ.ต.อ.อุทัย
โพธิ์สุข
ไดรับคะแนนเสียง
๓๑
คะแนน
๑๑. พ.ต.ท.ไวยวุฒิ
คาแกว
ไดรับคะแนนเสียง
๒๙
คะแนน
๑๒. พ.ต.ท.ณรงค
เอี่ยมสม
ไดรับคะแนนเสียง
๒๙
คะแนน
๑๓. พ.ต.อ.สมยศ
บัวมัน
ไดรับคะแนนเสียง
๒๘
คะแนน
๑๔. พ.ต.อ.เกษม
ลักษณะวิมล ไดรับคะแนนเสียง
๒๗
คะแนน
๑๕. พ.ต.ต.บัณฑิต
แกวมงคล
ไดรับคะแนนเสียง
๒๗ คะแนน
รวมทั้งหมดจํานวน ๑๕ ทาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

พ.ต.ท.
( นพดล อินทนาม )
คณะกรรมการ/รักษาการผูชวยเลขานุการชมรมนักบินฯ

พ.ต.อ.
( ณัฐ นอยสุวรรณ )
ประธานอนุกรรมการฯ
พ.ต.ท.
( ธีระชัย คําเครือ )
อนุกรรมการ
พ.ต.ท.
( ขจรยุทธ อนันนับ )
อนุกรรมการ
ส.ต.ท.

พ.ต.อ.
( ชาติชาย ตรีสัตยกุล )
อนุกรรมการ
พ.ต.ท.
( ศตพร ทับชู )
อนุกรรมการ
ด.ต.
( พรณรงค ดอนดง )
เจาหนาที่
ส.ต.ท.

( นครินทร หงษทอง )
เจาหนาที่
ส.ต.ท.หญิง

( ศิราธันญ วัฒนะวงศกิติกร )
เจาหนาที่
ส.ต.ท.หญิง

( สิริวรรณ เซงเอา )
เจาหนาที่

( เสาวภา ผดุงทอง )
เจาหนาที่

ชมรมนักบินตํารวจ กองบินตํารวจ
๑๐๐ ถนนรามอินทรา แขวงทาแรง
เขตบางเขน กรุงเทพฯ ๑๐๒๒๐
๗

กรกฎาคม

๒๕๕๔

เรื่อง การสงมอบเอกสารทางดานการเงินและเอกสารที่เกี่ยวของ ของชมรมนักบิน กองบินตํารวจ
เรียน ประธานหรือผูแทนคณะกรรมการชมรมนักบิน กองบินตํารวจ ชุดที่ ๗
ตามที่ชมรมนักบินตํารวจฯ ไดมีมติในที่ประชุมฯ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ หองประชุม ๒
กองบินตํารวจ ใหจัดมีการเลือกตั้งคณะกรรมการชมรมฯ รุนที่ ๗ ตามระเบียบชมรมนักบินตํารวจวาดวย
กองทุนชมรมนักบินตํารวจ พ.ศ. ๒๕๔๔ หมวดที่ ๓ ขอ ๙ โดยคณะอนุกรรมการจัดการเลือกตั้งฯ ได
ดําเนินการกําหนดใหมีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ตั้งแตวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๔ และสิ้นสุดวันที่ ๒๐
พฤษภาคม ๒๕๕๔ นั้น
คณะกรรมการชมรมนักบินฯ ชุดที่ ๖ โดย พ.ต.อ.พรวิสุทธิ์ งามปญญา รองประธานชมรมฯไดรับ
มอบหมายจาก พ.ต.อ.ยงยุทธ เชยเดช ประธานคณะกรรมการชมรมฯ ชุดที่ ๖ ขอสงมอบเอกสารทางดาน
การเงิน,เงินสด และเอกสารสําคัญที่เกี่ยวของของชมรมนักบินฯ โดยมีตัวแทนคณะกรรมการชมรมนักบินฯ
ชุดที่ ๖ รวมเปนสักขีพยานรวมลงนาม ดังนี้
๑. สมุดเงินฝากออมทรัพย สหกรณออมทรัพยกองบินตํารวจ จํากัด เลขที่ ๐๑๑๒
จํานวน ๑๗๙,๑๖๗.๔๖ บาท จํานวน ๑ เลม
๒. สมุดบัญชีแสดงรายรับ-รายจาย ชมรมนักบินฯ
จํานวน
๑
เลม
๓. เงินสด
จํานวน ๑๘,๖๘๒
บาท
รวมจํานวนเงิน ตามนัยขอ ๑ และ ๓ เปนเงินทั้งสิ้น ๑๙๗,๘๔๙.๔๖ บาท
จํานวน ๓ รายการ โดยมอบให พ.ต.อ.อุทัย โพธิ์สุข ผูแทนคณะกรรมการชมรมฯ ชุดที่ ๗ เปนผูรับ
มอบเอกสารจํานวน ๓ รายการ เพื่อใหคณะกรรมการชมรมนักบินฯชุดที่ ๗ เปนผูดําเนินการรับผิดชอบ
ตอไป ตั้งแต ๗ ก.ค. ๒๕๕๔ เปนตนไป
เพื่อดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป
คณะกรรมการชมรมฯชุดที่ ๖
คณะกรรมการชมรมฯชุดที่ ๗
(ลงชื่อ) พ.ต.อ.
ผูมอบ/
(ลงชื่อ) พ.ต.อ
ผูรับมอบ/ผูแทน
ผูแทนประธานฯ
คณะกรรมการชุดที่ ๗
( พรวิสุทธิ์ งามปญญา )
( อุทัย โพธิ์สุข )
(ลงชื่อ)

พยาน
(

)

(ลงชื่อ)

พยาน
(

)

(ลงชื่อ)
(
(ลงชื่อ)
(
(ลงชื่อ)
(

พยาน

(ลงชื่อ)

)

(
พยาน

พยาน
(

พยาน

)

(ลงชื่อ)

)

)

พยาน

)

(ลงชื่อ)

พยาน
(

)

วาระการประชุมฯพิจารณายกรางระเบียบชมรมนักบินตํารวจ ฯ
วันอังคารที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ หองประชุม ๒ กองบินตํารวจ
วาระที่ ๑
วาระที่ ๒
วาระที่ ๓
วาระที่ ๔

เรื่องที่ประธานแจงที่ประชุมทราบ
พิจารณารางระเบียบชมรมนักบินตํารวจวาดวย กองทุนชมรมนักบินตํารวจ พ.ศ.๒๕๕๔
พิจารณากําหนดวิธีการเลือกตั้งคณะกรรมการชมรมฯชุดที่ ๗
-วิธีการเลือกตั้ง
-กําหนดวันเริ่มตนและสิ้นสุดการลงคะแนนเลือกตั้งฯ
เรื่องอื่น ๆ

บัญชีรายชื่อคณะกรรมการชมรมนักบิน ชุดที่ ๕
๑. พ.ต.อ.ดํารงศักดิ์ สุ ขประเสริ ฐ
๒. พ.ต.อ.กําธร ยุทธกาจกําธร
๓.พ.ต.อ.มงคล คงปรี ชา
๔.พ.ต.อ.สนธยา นกแก้ว
๕.พ.ต.อ.สาวิตร อภัยพลชาญ
๖.พ.ต.อ.อุทยั โพธิ์ สุข
๗.พ.ต.อ.สุ ภาพ สิ นวิบูรณ์
๘.พ.ต.อ.วิวฒั น์ แจ้งศรี
๙.พ.ต.อ.สุ ทธิ พนั ธ์ ศิริ
๑๐. พ.ต.อ.ชโยดม รักยงค์
๑๑.พ.ต.อ.ชวนนท์ ประเทศรัตน์
๑๒.พ.ต.อ.ฐากร เฉวียงหงษ์
๑๓.พ.ต.ท.ณฐฤษภ์ สมภู่
๑๔.พ.ต.ท.บพิตร พูพิพิธ
๑๕.พ.ต.ท.ณรงค์ เอี่ยมสม

บัญชี จํานวนสมาชิ กชมรมนักบินตํารวจ
๑. สมาชิ กทัว่ ไป
๒. สมาชิ กสมทบ
๓. สมาชิ กกิตติมศักดิ์

จํานวน ๑๑๘ คน
จํานวน ๑๓ คน
จํานวน ๕๓ คน
รวม

๑๘๔ คน

ชมรมนักบินตํารวจ
๑๐๐ ถนนรามอินทรา แขวงทาแรง
เขตบางเขน กรุงเทพ ๑๐๒๒๐
สิงหาคม

๒๕๕๒

เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงชื่อบัญชีเงินฝากสหกรณออมทรัพย กองบินตํารวจ จํากัด ของชมรมนักบินฯ
เรียน ผูจัดการสหกรณออมทรัพย กองบินตํารวจ จํากัด
ดวยคณะกรรมการชมรมนักบินตํารวจ ชุดเดิมไดหมดวาระลงเมื่อเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๒
เพื่อใหการดําเนินการดานการเงินของชมรมนักบินตํารวจ เปนไปดวยความเรียบรอย จึงขอเปลี่ยนแปลงชื่อ
บัญชีเงินฝากสหกรณออมทรัพย กองบินตํารวจ จํากัด ของชมรมนักบินฯจากเดิม
คือ พ.ต.ท.สุทธิพันธ ศิริ เปลี่ยนเปน พ.ต.ท.ธีระชัย คําเครือ และในการถอนเงินฝาก สหกรณออมทรัพย
กองบินตํารวจ จํากัด ให
๑.พ.ต.อ.ยงยุทธ เชยเดช
ประธานกรรมการชมรมฯ
๒.พ.ต.อ.พรวิสุทธิ์ งามปญญา
รองประธานกรรมการชมรมฯ ๑
๓.พ.ต.อ.กําพล กุศลสถาพร
รองประธานกรรมการชมรมฯ ๒
๔.พ.ต.ท.ธีระชัย คําเครือ
คณะกรรมการ/เหรัญญิก
๕.พ.ต.ท.ศตพร ทับชู
คณะกรรมการ/ผูชวยเหรัญญิก
โดยมีเงื่อนไขในการถอนเงินฯ คณะกรรรมการฯ ผูที่ลงนามในการถอนเงินฝากลงนามได ๒ คน
ของรายชื่อในคณะกรรมการ จํานวน ๕ คนดังกลาว
เพื่อทราบและโปรดดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป
พ.ต.อ.
( ยงยุทธ เชยเดช )
ประธานกรรมการชมรมนักบินตํารวจ

รายชื่อผูเขารวมประชุม ฯ
วันจันทรที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖
ณ.หองประชุม ๒ กองบินตํารวจ
รายชื่อคณะกรรมการชมรมฯ
๑.พล.ต.ต. พรวิสุทธิ์ งามปญญา
๒.พ.ต.อ. กําพล กุศลสถาพร
๓.พ.ต.อ. ชุมพล ดีเจริญ
๔.พ.ต.อ. ชาติชาย ตรีสัตยกุล
๕.พ.ต.อ. นพดล อินทนาม
๖.พ.ต.อ. ธัมมศักดิ์ ปยะ
๗.พ.ต.อ. ธีระชัย คําเครือ
๘.พ.ต.อ. เดชาวัติ โพธิสาร
๙.พ.ต.อ. บพิตร พูพิพิธ
๑๐.พ.ต.ท. ชูชัช พลไชยฤทธิ์
๑๑.พ.ต.อ. สมปอง สุขเอี่ยม
๑๒.พ.ต.ท. ขจรยุทธ อนันนับ
๑๓.พ.ต.อ. ปรีชา บุญถึก
๑๔.พ.ต.ท. พิชิต โพธิ์วิเชียร
๑๕.พ.ต.อ. อาคม เสือกลั่น
๑๖.พ.ต.อ. สมหมาย จันทรนวล
๑๗.พ.ต.ท. ฐปกรณ ชื่นนิยม

ตําแหนง
ประธานคณะกรรมการ
รองประธานคณะกรรมการ ๑
รองประธานคณะกรรมการ ๒
รองประธานคณะกรรมการ ๓
เลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
เหรัญญิก
ผูชวยเหรัญญิก
นายทะเบียน
ผูชวยนายทะเบียน
ประชาสัมพันธ
ผูชวยประชาสัมพันธ
ปฏิคม
ผูชวยปฏิคม
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง

ลายมือชื่อ
พ.ต.อ.
พ.ต.อ.
พ.ต.อ.
พ.ต.อ.
พ.ต.อ.
พ.ต.อ.
พ.ต.อ.
พ.ต.อ.
พ.ต.อ.
พ.ต.ท.
พ.ต.อ.
พ.ต.ท.
พ.ต.อ.
พ.ต.ท.
พ.ต.อ.
พ.ต.อ.
พ.ต.ท.

ชมรมนักบินตํารวจ
๑๐๐ ถนนรามอินทรา ทาแรง
บางเขน กรุงเทพฯ ๑๐๒๒๐
สิงหาคม ๒๕๕๒
เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงการนําเงินเขาเลขบัญชีเงินฝาก
เรียน สว.ฝอ.บ.ตร.(งาน ๓ )
ดวยคณะกรรมการชมรมนักบินตํารวจชุดที่ ๕ ( เดิม )โดยมี พ.ต.อ.สุทธิพันธ ศิริ เปน
กรรมการ/เหรัญญิก มีหนาที่ดําเนินการเกี่ยวกับดานการเงินของสมาชิกชมรมฯโดย ฝอ.บ.ตร.(งาน ๓)ไดหัก
เงินของสมาชิกชมรมฯ ณ ที่จาย เพื่อเขาบัญชีออมทรัพย ธนาคารกรุงไทยจํากัด ของ พ.ต.อ.สุทธิพันธฯ
สาขารามอินทรา เลขที่บัญชี ๐๖๐-๑-๑๓๐๐๖-๕ เปนรายบุคคล/เดือน ในการบริหารงานชมรมฯนั้น
บัดนี้คณะกรรมการชุดที่ ๕ (เดิม)ไดพนวาระจากตําแหนง โดยคณะกรรมการชมรมนักบิน
ฯชุดที่ ๖(ใหม) ไดเขามารับมอบหนาที่เมื่อเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๒ ซึ่งคณะกรรมการฯชุดนี้ไดพิจารณาให
พ.ต.ท.ธีระชัย คําเครือ เปนกรรมการ/เหรัญญิก จึงขอประสานมายังทานเพื่อเปลี่ยนการนําเงินของสมาชิก
ชมรมฯที่ไดหัก ณ ที่จาย นําเขาบัญชีออมทรัพย ธนาคารกรุงไทย สาขารามอินทรา ชื่อบัญชี พ.ต.ท.ธีระ
ชัย คําเครือ บัญชีเลขที่ ๐๖๐-๑-๑๔๘๕๖-๘ แทนชื่อบัญชีของพ.ต.อ.สุทธิพันธฯ ตอไป
เพื่อโปรดดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป
พันตํารวจเอก
( ยงยุทธ เชยเดช )
ประธานกรรมการชมรมนักบินตํารวจ

ที่ ลข.
/
วันที่
เดือน สิ งหาคม พ.ศ.๒๕๕๒
เรี ยน ประธานชมรมนักบินตํารวจ
ด้วย พ.ต.ท.เมธี ปิ่ นปัก ตําแหน่ง นักบิน(สบ ๓) กลุ่มงานการบิน กองบินตํารวจ
สมาชิกชมรมนักตํารวจ ประเภทสมาชิกทัว่ ไป(ประเภท ๑)ได้รับประทานข้าวต้มหนักไปหน่อยเลย
ฝ่ ายเลขานุการชมรมฯ ได้ตรวจสอบหลักฐานตามเอกสารที่ได้แนบมาพร้อมกับบันทึกฉบับนี้ดว้ ยแล้ว
ปรากฏว่าถูกต้องและเป็ นความจริ งทุกประการเป็ นผูท้ ี่มีสิทธิ ได้รับเงินช่วยเหลือตามระเบียบ ชมรมนักบิน
ตํารวจ ว่าด้วย กองทุนชมรมนักบินตํารวจ พ.ศ.๒๕๔๔ ข้อที่
จึงเห็นควรให้เหรัญญิกดําเนิ นการจ่ายเงินช่วยเหลือตามระเบียบฯดังนี้
๑.
๒.
๓.
เพื่อโปรดพิจารณาสัง่ การ
พ.ต.ท.
( นพดล อินทนาม )
กรรมการ/ผูช้ ่วยเลขานุการชมรมนักบินตํารวจ

ที่ ลข ๐๑ / ๒๕๕๖

ชมรมนักบินตํารวจ กองบินตํารวจ
๗๐๑ แขวงทาแรง เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
มิถุนายน

๒๕๕๖

เรียน ประธานกรรมการชมรมนักบินตํารวจ
ดวย นางวาสนา เทพแสง อายุ ๘๖ ป มีความเกี่ยวของเปนมารดาของ ด.ต. หญิง ศรีรัตนา เทพแสง
ผบ.หมู ฝอ.บ.ตร.ชวยราชการ งกบ.บ.ตร. สมาชิกชมรมนักบินตํารวจ ประเภทสมาชิกสมทบประเภทที่ ๑ ได
ถึงแกกรรมดวยโรคชรา เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ ทายาทตั้งศพบําเพ็ญกุศล ณ ศาลา ๔ วัดแสนสุข
แขวงและเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
ฝายกรรมการ/เลขานุการชมรมฯ ไดตรวจสอบหลักฐานตามเอกสารที่ไดแนบมาพรอมกับบันทึก
ฉบับนี้แลว ถูกตองและเปนความจริงทุกประการ เปนผูมีสิทธิไดรับเงินชวยเหลือตามระเบียบชมรมนักบิน
ตํารวจ วาดวยกองทุนชมรมนักบินตํารวจ พ.ศ.๒๕๔๔ ขอที่ ๔ อนุ ๔.๖ อนุยอย ๔.๖.๓, หมวดที่ ๕ ขอ ๑๔
อนุ ๑๔.๔ และหมวดที่ ๖ ขอ ๑๕.๒ ไดกําหนดหลักเกณฑการใหการชวยเหลือรายละ ๓,๐๐๐ บาท
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติเบิกจายเงิน
พ.ต.อ.
( นพดล อินทนาม )
เลขานุการชมรมนักบินตํารวจ

- อนุมัติ
- เหรัญญิกชมรมฯ ดําเนินการเบิกจายตามเสนอ
พล.ต.ต.
( พรวิสุทธิ์ งามปญญา )
ประธานกรรมการชมรมนักบินตํารวจ
มิถุนายน ๒๕๕๖

ที่ ลข พิเศษ/๒๕๕๒

ชมรมนักบินตํารวจ กองบินตํารวจ
๑๐๐ ท่าแร้ง บางเขน กรุ งเทพฯ
๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓

เรี ยน ประธานกรรมการชมรมนักบินตํารวจ
ด้วย นายนิยม ผิวงาม อายุ ๙๐ ปี บิดาของ พ.ต.อ.นิวฒั น์ ผิวงาม อดีตนักบิน( สบ ๕)
งกบ.บ.ตร. ได้ถึงแก่กรรมด้วยโรคชรา เมื่อวันที่ ๑๓ ก.พ.๕๓ ทายาทตั้งศพบําเพ็ญกุศล ณ วัดชลประทาน
รังสฤษภ์(ศาลา ๖) ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ ด จว.นนทบุรี
ฝ่ ายกรรมการ/เลขานุการชมรมนักบินฯได้ตรวจสอบ แล้วเป็ นความจริ งทุกประการ กรณี
ดังกล่าวเป็ นผูท้ ี่มีสิทธิ สามารถได้รับเงินช่วยเหลือตามระเบียบชมรมนักบินตํารวจว่าด้วย
กองทุนชมรมนักบินตํารวจ พ.ศ.๒๕๔๔ หมวดที่ ๕ ข้อ ๑๔.๕ และหมวดที่ ๖ ข้อ๑๕.๔ ซึ่งได้กาํ หนด
หลักเกณฑ์การให้การช่วยเหลือในเบื้องต้นเมื่อทราบข่าวสารและมีขอ้ มูลที่เชื่อถือได้ในวงเงินไม่เกิน
๑,๕๐๐ บาท
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมตั ิเบิกจ่ายเงิน
พ.ต.ท.
( นพดล อินทนาม )
ผูช้ ่วยเลขานุการชมรมนักบินตํารวจ
- อนุมตั ิ
- เหรัญญิกชมรมฯดําเนินการ
พ.ต.อ.
( ยงยุทธ เชยเดช )
ประธานกรรมการชมรมนักบินตํารวจ
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓

ที่ ลข พิเศษ/๒๕๕๔

ชมรมนักบินตํารวจ กองบินตํารวจ
๑๐๐ ทาแรง บางเขน กรุงเทพฯ
๓ มิถุนายน ๒๕๕๔

เรียน รักษาการประธานกรรมการชมรมนักบินตํารวจ
ดวย นายกฤษณ เทพแสง อายุ ๕๗ ป สามีของ ด.ต.หญิง ศรีรัตนา เทพแสง สมาชิกชมรม
นักบินตํารวจประเภทสมาชิกสมทบประเภทที่ ๑ เขานอนรับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๙ - ๓๑ พ.ค. ๒๕๕๔
ฝายกรรมการ/เลขานุการชมรมฯไดตรวจสอบแลวปรากฏวาเปนความจริงทุกประการ เปน
ผูมีสิทธิไดรับเงินชวยเหลือตามระเบียบชมรมนักบินตํารวจวาดวย -กองทุนชมรมนักบินตํารวจ พ.ศ.๒๕๔๔
หมวดที่ ๕ ขอ ๑๔.๔ และหมวดที่ ๖ ขอ ๑๕.๓ , ๑๕.๖ ซึ่งกําหนดหลักเกณฑในการชวยเหลือรายละ
๑,๐๐๐บาทและกระเชาดอกไม มูลคารายละไมเกิน ๕๐๐ บาท รวมเปนเงิน ๑,๕๐๐ บาท
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติเบิกจายเงิน

พ.ต.ท.
( นพดล อินทนาม )
รักษาการผูชวยเลขานุการชมรมนักบินตํารวจ

- อนุมัติ
- รักษาการเหรัญญิกชมรมฯดําเนินการ
พ.ต.อ.
( ยงยุทธ เชยเดช )
รักษาการประธานกรรมการชมรมนักบินตํารวจ
มิถุนายน ๒๕๕๔

ชมรมนักบินตํารวจ กองบินตํารวจ
๑๐๐ รามอินทรา แขวงท่าแร้ง
เขตบางเขน กรุ งเทพ ๑๐๒๒๐
๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๒
เรี ยน ผบก.บ.ตร.
อ้างถึงหนังสื อ ท่านที่ ตช ๐๐๐๕.๑๔(สก.)/๒๐๗๔ ลง ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๒ เรื่ องขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณในการจัดงานวันลอยกระทง ประจําปี ๒๕๕๒ ตามความแจ้งแล้วนั้น
ชมรมนักบินตํารวจ กองบินตํารวจยงชมรมฯ คือ โรงแรม เอส ซี ปาร์ ค โดยกําหนดวัน
จัดงานเลี้ยงฯในวันศุกร์ที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๒ ซึ่ งในการนี้ ฝ่ายโรงแรมฯแจ้งว่าต้องมีเงินจองสถานที่ ในที่
ประชุมคณะกรรมการฯมีมติให้ใช้เงินชมรมนักบินฯ จํานวน ๑๙,๐๐๐ บาท(หนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
เพื่อเป็ นเงินค่าจองสถานที่ฯ โดยคณะกรรมการ/สถานที่ ฯ จะเป็ นผูไ้ ปดําเนิ นการจองสถานที่และจะนํา
หลักฐานการจองมามอบให้เหรัญญิกฯบันทึกให้สมุดคุมฯต่อไป
๒.ในกรณี จดั งานชมรมฯตามนัยข้อ ๑. ในที่ประชุมได้มีมติกาํ หนดเครื่ องดื่มที่จะใช้
บริ โภคในงานเป็ นสุ ราและไวน์ ซึ่งได้กาํ หนดไว้ดงั นี้
๒.๑ สุ รายีห่ อ้ Red Label จํานวน ๒ ลัง
๒.๒ ไวน์ยหี่ อ้ Bin-2
จํานวน ๒ ลัง
รวมเป็ นเงิน ๑๖,๐๐๐ บาท(หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)
๓. ค่าใช้จ่ายตามนัยข้อ ๑.และ ๒. รวมเป็ นเงินจํานวน ๓๕,๐๐๐ บาท(สามหมื่นห้าพัน
บาทถ้วน) โดยเหรัญญิกฯมอบเงินจํานวนดังกล่าวให้ พ.ต.อ.เฉลิมชัย สุ ริยะมณี คณะอนุ กรรมการ/สถานที่
ฯรับไปดําเนินการในเรื่ องดังกล่าวแล้วและ จะนําหลักฐานการชําระ(ใบเสร็ จรับเงิน)มามอบให้
คณะกรรมการ/เหรัญญิก ลงในบัญชีคุมการใช้จ่ายของชมรมนักบินฯต่อไป
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
พ.ต.ท.
( นพดล อินทนาม )
คณะกรรมการ/ผูช้ ่วยเลขานุการชมรมฯ

๑

ชมรมนักบินตํารวจ กองบินตํารวจ
๑๐๐ รามอินทรา แขวงท่าแร้ง
เขตบางเขน กรุ งเทพฯ ๑๐๒๒๐
กันยายน ๒๕๕๒

เรี ยน ประธานกรรมการชมรมนักบิน
ตามที่คณะอนุกรรมการชมรม/ฝ่ ายสถานที่ฯได้ร่วมกันเดินทางเพื่อติดต่อหาข้อมูล
เกี่ยวกับสถานที่ที่จะใช้จดั งานชมรมฯโดยได้มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าพาหนะและนํ้ามันเชื้อเพลิง ซึ่ งมติในที่
ประชุ มฯให้ คณะทํางานสามารถนําใบเสร็จรับเงินค่ านํา้ มันเชื้อเพลิงมาเบิกจากชมรมฯได้ น้ นั
บัดนี้คณะกรรมการ/ฝ่ ายสถานที่ฯโดย ร.ต.อ.ศราวุธ จรรยา คณะอนุกรรมการ/ฝ่ าย
สถานที่ฯได้ดาํ เนิ นติดต่อสถานที่ที่จะใช้จดั งานเรี ยบร้อยแล้วและได้สาํ รองเงินค่านํ้ามันเชื้อเพลิงไปแล้ว
จํานวน ๑,๐๐๐ บาท ตามใบเสร็ จรับเงินดังนี้คือ
- ใบเสร็ จรับเงิน บริ ษทั หลักสี่ สตาร์ จํากัด เลขที่ ๔๓๒๕๘ เมื่อวันที่ ๑๘ ส.ค.๕๒
จํานวน เงิน ๕๐๐ บาท
- ใบเสร็ จรับเงิน บริ ษทั ปตท.จํากัด (มหาชน) เลขที่ ๓๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๑ ส.ค.๕๒
จํานวนเงิน ๕๐๐ บาท
รวม ๒ รายการ ได้ทาํ การตรวจสอบแล้วถูกต้อง
-เหรัญญิกฯ ได้ดาํ เนิ นการในส่ วนที่เกี่ยวข้อง
จึงเรี ยนมาเพือ่ โปรดทราบ
พ.ต.ท.
( นพดล อินทนาม )
คณะกรรมการ/ผูช้ ่วยเลขานุการชมร

ชมรมนักบินตํารวจ กองบินตํารวจ
๑๐๐ ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง
เขตบางเขน กรุ งเทพฯ ๑๐๒๒๐
๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๒
เรี ยน ประธานคณะกรรมการชมรมนักบินตํารวจ
ตามที่ ชมรมนักบินตํารวจฯได้จดั งานสังสรรค์ชมรมนักบินตํารวจฯเมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๒
ที่ โรงแรม เอส ซี ปาร์ ค นั้น
ชมรมฯได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกฯที่เข้าร่ วมงานดังนี้
๑.สมาชิกกิตติมศักดิ์
จํานวน ๒๐ คน
๒.สมาชิกทัว่ ไปประเภท ๑
จํานวน ๔๖ คน
๓.สมาชิกทัว่ ไปประเภท ๒
จํานวน ๖ คน
๔.สมาชิกสมทบ ประเภท ๑
จํานวน ๓ คน
รวมสมาชิกฯที่เข้าร่ วมงาน จํานวน ๗๕ คน โดยมิได้รวมผูต้ ิดตาม รายชื่อตามบัญชี
เอกสารแนบท้าย
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ

พ.ต.ท.
( นพดล อินทนาม )
คณะกรรมการ/ผูช้ ่วยเลขานุการชมรมฯ

