
 
 

 
 

 
 

รายงานประจ าปี 2560 
สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จ ากัด 

การประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 
วันพธุที่ 22 พฤศจิกายน 2560 

ณ อาคารสโมสรอ่าวมะนาว กองบิน 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                           สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จ ากัด 
                        WING 5  SAVINGS AND CREDIT COOPERATIVE, LIMITD 

                        135 หมู่ 5 ต าบลเกาะหลัก อ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000     
                        โทร. 0-3260-4526 ,0-2534-6000  กด 60474 – 5  หรือโทรสาร 0-3260 -4526            

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- 
ที ่ สอ.         /2560 

     พฤศจิกายน 2560 

เรื่อง     ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2560 

เรียน    สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จ ากัด ทุกท่าน 

ด้วยคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จ ากัด ขอเชิญสมาชิกเข้าประชุมใหญ่
สามัญประจ าปี 60 ในวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เวลา 1330 ณ อาคารสโมสรอ่าวมะนาว กองบิน 5 เพ่ือ
ทราบและพิจารณาการด าเนินงานในเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 

วาระท่ี 1  เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

วาระท่ี 2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจ าปี 2559 

วาระท่ี 3  เรื่อง เสนอเพ่ือทราบ 
  3.1  รับทราบสมาชิกเข้าใหม่ – ลาออก ตั้งแต่ ต.ค.2559 – ก.ย.2560 
  3.2  รับทราบผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2560 
  3.3  รับทราบการแก้ไขระเบียบของสหกรณ์ฯ 
  3.4  รายงานผลการตรวจสอบกิจการ ประจ าปี 2560 

วาระท่ี 4  เรื่อง เสนอเพ่ือพิจารณา 
  4.1  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ประจ าปี 2560 
  4.2  พิจารณาก าหนดอัตราค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าเบี้ยประชุม
ส าหรับกรรมการด าเนินการ กรรมการอื่น ๆ ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 
  4.3  พิจารณาอนุมัติจัดสรรก าไรสุทธิ ประจ าปี 2560 
  4.4  พิจารณาอนุมัติแผนงาน และงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2561 
  4.5  พิจารณาก าหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ าประกัน ประจ าปี 2561 
  4.6  พิจารณาเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ าปี 2561 
  4.7  พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีภาคเอกชน ประจ าปี 2561 
  4.8  พิจารณาเลือกตั้งประธานกรรมการและคณะกรรมการสหกรณ์ฯ ประจ าปี 2561 

 วาระท่ี 5  เรื่อง ข้อเสนอแนะของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์และผู้ตรวจการสหกรณ์ 

 

 



 
 

 วาระท่ี 6  เรื่อง อ่ืน ๆ 

                   จึงเรียนเชิญสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว 
 

 
                                                             น.ท.  
                                                                        เลขานุการ สอ.บน.5 จ ากัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ก าหนดการวันประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2560 

สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จ ากัด 

วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560 

ณ อาคารสโมสรอ่าวมะนาว กองบิน 5 

 

เวลา 1230 - 1330 - สมาชิก สอ.บน.5 จ ากัด  ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 
เวลา 1330 - ประธานกรรมการ ฯ มาถึงห้องประชุม 
   - เลขานุการฯ บอกแสดงความเคารพ 
   - ประธานกรรมการฯ กล่าวเปิดการประชุมและแนะน าผู้เข้าร่วมประชุม 
   - เลขานุการฯ ด าเนินการประชุมตามวาระการประชุม 
เวลา 1600 - ปิดประชุม 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จ ากัด 
วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เวลา 1330 

ณ สโมสรอ่าวมะนาว กองบิน 5 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

 
  หน้า 
 ระเบียบวาระท่ี 1   ประธานฯ  แจ้งให้ที่ประชุมทราบ      2 
 ระเบียบวาระท่ี 2   รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2559   4  
 ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องเสนอเพ่ือทราบ   
  3.1  สมาชิกเข้าใหม่ และลาออก ระหว่างปี 2560 12 
  3.2  รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2560 14 
 3.3  รับทราบการแก้ไขระเบียบของสหกรณ์ฯ 28 
  3.4  รายงานผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ าปี 2560 35 
 ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
  4.1  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ประจ าปี 2560 38 
 4.2  พิจารณาก าหนดอัตราค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก  52 
 และค่าเบี้ยประชุมส าหรับกรรมการด าเนินการ กรรมการอื่นๆ  
 ที่ปรึกษาและท่ีปรึกษากิตติมศักดิ ์
  4.3  พิจารณาอนุมัติจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2560 53 
  4.4  พิจารณาอนุมัติแผนงาน และงบประมาณรายรับ-จ่าย ประจ าปี 2561 54 
  4.5  พิจารณาก าหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ าประกัน ประจ าปี 2561 58 
  4.6  พิจารณาเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ าปี 2561 58 
  4.7  พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีภาคเอกชน ประจ าปี 2561 59 
  4.8  พิจารณาเลือกตั้งประธานกรรมการและคณะกรรมการสหกรณ์ ประจ าปี 2561 60 
 ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องขอเสนอแนะของ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ 64 
 ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอ่ืน  ๆ 66
     

 
 
 
 
 
 



 
 
 

คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จ ากัด 
ชุดที่ 35 ประจ าปี 2560 

 

น.อ.สรวิชญ์ สุรกุล 
ประธานกรรมการ 

 

  

 

  

 

  

น.อ.พรประเสริฐ   ผ่านภพ 
รองประธานกรรมการ (ผู้จัดการ) 

  
น.อ.สืบสกุล   จงรักษ ์

รองประธานกรรมการ 1 
  

น.อ.วุฒิพล    อะเมกอง 
รองประธานกรรมการ 2   

 

  

 

  

 

  

ร.ท.ชวัรวิทย์ ปานด า 
กรรมการ ผสก.,ผกง.,มว.จัดหา 

  
น.ท.สุวัฒน์ พิชญเกษตร 

กรรมการ ผชย. 
  

น.ท.ประพันธ์ คงเปลี่ยน 
กรรมการและเลขานุการ 

  กทน.,ฝชอ 
  



 

 

 

  

 

  

 

  

น.ท.นริศน์ เลือดไทย 
กรรมการ  ผยก.,ผขว.,งป.,ผกบ.,สนง.หน้า

ห้อง,ผธก.,ผกพ.อศจ.,นธน.,คอนโด 
  

น.ท.ธ ารง   สุนทรวงษ ์
กรรมการ ผขส. 

  
น.ต.หญิง สุภาว์ อยู่มั่นคง 

กรรมการ ผนบ., 
รพ.กองบินฯ,ผกร.,ฝบบ.อุตุ 

  

 

  

 

  

 

  

 น.ต.สุนทร   มาสันเที๊ยะ 
กรรมการ ผสอ.ฯ 

  
 น.ต.อนุชา   บุญชัย 
กรรมการ ฝูง 501 

  
น.ต.วีระ อยู่หลง 

กรรมการ พัน.อย.,ศูนย์ฟ้ืนฟู   

 

         

ร.ท.ทักษิณ จิตตคาม 
กรรมการ ร้อย ทสห. 

     



 

ฝ่ายจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จ ากัด 

 

น.อ.พรประเสริฐ   ผ่านภพ 
ผู้จัดการ 

 

  

  

น.ท.กนก ช านิศาสตร์ 
ผู้ช่วยผู้จัดการ 

  
จ.ท.หญิง วรรณา วัฒนเกษมสกุล 

เจ้าหน้าที่การเงิน 
น.ส. ชุติมา จั่นบ ารุง 

เจ้าหน้าที่ธุรการ 

 

  

 

 

 
นางสาวนาฏยา พิการัตน์  
เจ้าหน้าที่ประจ าหน่วย 

  
นางขนิษฐา ศรีมณี 

เจ้าหน้าที่ประจ าหน่วย 
น.ส.เขมนิจ  ณ มหาไชย 

เจ้าหน้าทีบัญชี 
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ระเบียบวาระที่  1 
ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

 

 ตามข้อบังคับ สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จ ากัด ปี 2550 ข้อ 62 การประชุมใหญ่สามัญ 
ก าหนดให้คณะกรรมการด าเนินการเรียกประชุมใหญ่สามัญปีละหนึ่งครั้ง ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวัน นับแต่วันสิ้นปี
ทางบัญชีของสหกรณ์  
 ข้อ 69 องค์ประชุมในการประชุมใหญ่ การประชุมใหญ่ของสหกรณ์ต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ของจ านวนสมาชิกท้ังหมด หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคนจึงจะเป็นองค์ประชุม 
 คณะกรรมการด าเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จ ากัด ชุดที่ 35 ประจ าปี 2560      ได้
บริหารงานสหกรณ์ฯ มาครบรอบปี และผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบ และรับรองงบแสดงฐานะการเงิน ส าหรับ ปี
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 เสร็จเรียบร้อยแล้ว และผู้สอบบัญชีได้รายงานผลการตรวจสอบ               ให้
คณะกรรมการรับรองงบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จ ากัด เมื่อวันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2560 
ณ ห้องประชุมกองบังคับการ กองบิน 5 คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ฯ จึงก าหนดให้มีการประชุมใหญ่
สามัญประจ าปี 2560 ในวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เพ่ือให้สหกรณ์สมาชิกได้รับทราบผลการด าเนินงาน 
และพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระต่อไป 
 ประธานฯ .......................................................................................... ....................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
 
 

 
 

มตทิี่ประชุม ฯ  ............................................................................................................................................ 
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รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2559 

สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จ ากัด 

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เวลา 0900 

ณ ห้องดุสิตา อาคารอากาศค ารณ กองบิน 5 

 

ผู้มาประชุม     

1. น.อ.สรวิชญ์  สุรกุล   ประธานกรรมการสหกรณ์ฯ 

2. น.อ.พรประเสริฐ  ผ่านภพ  รองประธานกรรมการสหกรณ์ฯ(1) 

3. น.ท.ประพันธ์  คงเปลี่ยน กรรมการ/เลขานุการ 

4. น.ท.สมยศ  เพชรเย็น กรรมการ 

5. น.ท.นริศน์  เลือดไทย กรรมการ 

6. น.ท.สุวัฒน์  พิชญเกษร กรรมการ 

7. น.ต.หญิง สุภาว์  อยู่มั่นคง กรรมการ 

8. ร.อ.ทักษิณ  จิตคาม กรรมการ      

9. ร.อ.นพดล  ชื่นบาน กรรมการ 

10. สมาชิกสหกรณ์ฯ สมาชิก 

ผู้ไม่มาประชุม 

1. น.อ.อนิรุทธ์  รัฐพร กรรมการ (ย้าย)  

2. น.อ.วิสันต์  พจน์บรรดิษฐ์ กรรมการ (ย้าย) 

3. น.ท.สมบูรณ์  เพ็งสุข กรรมการ (ย้าย) 

4. น.ต.ธวชัชัย  ทองเกลี้ยง กรรมการ (ราชการ) 

5. น.ต.วีระ  อยู่หลง  กรรมการ (ราชการ) 

6. ร.ท.ชวัรวิทย์  ปานด า กรรมการ (ราชการ) 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

 1.  คุณอุไรวรรณ  ชุมพงศ์ ธ.เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ ปข. 

  2.  คุณอภิดาภา  สายแวว ธ.เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ ปข. 

              3.  คุณดวงกมล   ยาวงศ์  สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ ปข. 

              4.  คุณขนิษฐา  โพธิพันธ์ สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ ปข. 

              5.  คุณประกอบ  เผ่าพงศ์ สหกรณ์จังหวัดประจวบฯ 

 6.  คุณสมยศ  คงสุขไทย ผอ.กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ปข. 
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 7.  คุณประสาน งามสม   ผู้ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ฯ ประจ าปี 2559 

              8.  น.ท.ชูรชั  ยิ่งสม  ผู้แทน บ.ไทยประกันชีวิต 

เริ่มประชุมเวลา  0900 

 น.ท.ประพันธ์  คงเปลี่ยน กรรมการ/เลขานุการ รายงานขณะนี้มีผู้แทนสหกรณ์สมาชิก        

มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2559 จ านวน 430 คน เกินกว่ากึ่งหนึ่งของสหกรณ์สมาชิก 

ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับ ขอเข้าวาระการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 น.อ.สรวิชญ์  สุรกุล ประธานกรรมการสหกรณ์ฯ กล่าวเปิดการประชุมใหญ่สามัญ ประจ าปี 

2559 และมอบหมายให้ น.ท.ประพันธ์  คงเปลี่ยน เลขานุการ ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป  

 มติ  ที่ประชุมฯ รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่อง รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2558 
 น.ท.ประพันธ์  คงเปลี่ยน  กรรมการ/เลขานุการ ขอให้สมาชิกร่วมกันตรวจรายงานการ

ประชุมใหญ่สามัญ ประจ าปี 2558 ตามเอกสารที่แจก และส่วนหนึ่งได้แจกจ่ายให้ตามหน่วยงานเพ่ือให้สมาชิก

ตรวจสอบก่อนแล้วด้วย สมาชิกร่วมกันพิจารณาแล้วไม่ขอแก้ไขอย่างใด 

 มติ  ที่ประชุมฯ รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจ าปี 2558   

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่อง เสนอเพื่อทราบ 

 3.1  รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2559 

 น.ท.กนก  ช านิศาสตร์ ผช.ผจก.สหกรณ์ฯ รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2559         

ให้ที่ประชุมทราบ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 3.1.1  การรับสมัครสมาชิก  

  สหกรณ์ฯ มีสมาชิกยกมาเดือน ต.ค.2558 จ านวน 781 คน การรับสมาชิก

ใหม่และลาออกในห้วง ต.ค.2558-ก.ย.2559 มีสมาชิกเพ่ิมขึ้นจ านวน 35 คน และมีสมาชิกยกไปเดือน ต.ค.

2559 เป็นจ านวน 816 คน 

 3.1.2  งบฐานะการเงินสหกรณ์ฯ 

   สหกรณ์ฯ มีสินทรัพย์ ยกมาปี 2558 ทั้งหมด 312,661,683.31 บาท ใน

ระหว่างปีได้มีการเพิ่มสินทรัพย์ จ านวน 25,747,969.42 บาท ท าให้เมื่อปิดบัญชี ปี 2559 สหกรณ์ฯ มีสินทรัพย์

รวมทั้งหมด 338,409,652.73 บาท 

  3.1.2.1  หนี้สินในปี 2558 ยกมาเป็นจ านวนเงิน 147,507,811.47 บาท        
ในระหว่างปี 2559 สหกรณ์ฯ มีหนี้สินทั้งปีรวม 146,944,493.03 บาท หนี้สินลดลง 563,318.44 บาท 
 

3.1.2.2  เงินทุน… 
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  3.1.2.2  เงินทุนยกมาเมื่อ ต.ค.2558 เป็นเงิน 165,153,871.84 บาท และ
ส าหรับปี  2559 มีทุนเ พ่ิมขึ้น 26,311,287.86 บาท เมื่อปิดบัญชีปี  2559 สหกรณ์ฯ มีทุนยกไป 
191,465,159.70 บาท 
  3.1.2.3  รายได้ ปี 2558 เป็นเงิน 20,386,312.16 บาท ส าหรับปี 2559 
สหกรณ์ฯ มีรายได้รวม 22,189,439.55 บาท มีรายได้สูงกว่าเป็นจ านวนเงิน 1,803,127.39 บาท 
   3.1.2.4  ค่าใช้จ่ายปี 2558 ยอดเงินรวม 7,778,048.93 บาท ในปี 2559        
มีค่าใช้จ่ายรวม 7,728,875.41 บาท ค่าใช้จ่ายลดลง 49,173.52 บาท 
  3.1.2.5  ผลก าไร ในปี 2558 สหกรณ์มีก าไร 12,608,263.23 บาท ส าหรับปี 
2559 เมื่อปิดบัญชีสหกรณ์ฯ มีก าไร 14,460,564.14 บาท สูงกว่าปีก่อนเป็นเงิน 1,852,300.91 บาท 
 มติ  ที่ประชุมฯ รับทราบ 

 3.2  ด้านแผนการจ่ายเงินกู้ให้สมาชิก 
  ปี 2559 สหกรณ์ฯ ได้จ่ายเงินกู้ประเภทฉุกเฉิน และสามัญ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
123,852,580 บาท 
 มติ  ที่ประชุมฯ รับทราบ 

 3.3  ด้านการรับฝากหุ้นจากสมาชิก 
  ปี 2559 สหกรณ์ฯ มีการรับฝากหุ้นจากสมาชิก โดยแบ่งออกเป็นการสะสมหุ้นราย
เดือน 17,554,154 บาท และการรับซื้อหุ้น เป็นเงิน 6,799,900 บาท รวมทั้งปีเป็นเงิน 24,354,054 บาท 
 มติ  ทีป่ระชุมฯ รับทราบ 

              3.4  รับทราบผลการตรวจกิจการสหกรณ์ฯ  
  ร.ท.ธงชัย  คงสิทธิ์ ผู้ตรวจกิจการสหกรณ์ฯ ประจ าปี 2559 ได้รายงานผลการตรวจ
กิจการฯ ซึ่งผลการตรวจตลอดปี 2559 กิจการสหกรณ์ได้ด าเนินการไปด้วยความเรียบร้อย ไม่มีข้อขัดข้อง/
เสนอแนะ 
 มติ  ที่ประชุมฯ รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 
 4.1  งบการเงิน ประจ าปี 2559 
 คุณประสาน  งามสม ผู้ตรวจสอบบัญชี ได้แถลงผลการตรวจบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์
กองบิน 5 ในเรื่อง งบแสดงฐานะทางการเงิน, งบก าไร/ขาดทุน, งบกระแสเงินสด ซึ่งสหกรณ์ฯ สามารถ
ด าเนินการได้ตามแผนงานที่ได้วางไว้และมีการควบคุมรายจ่ายได้ดี ท าให้สหกรณ์มีผลก าไรสูงกว่าปี 2558     
จึงเห็นสมควรเสนอสมาชิกให้ทราบต่อไป 
 มติ  ที่ประชุมฯ รับทราบและให้ความเห็นชอบรับรองงบการเงินประจ าปี 2559 

 4.2  จัดสรรก าไรสุทธิ ประจ าปี 2559       
      น.ท.ประพันธ์  คงเปลี่ยน เลขานุการฯ น าเสนอให้ที่ประชุมฯพิจารณาจัดสรรก าไรสุทธิ 
 

ประจ าปี… 
 



 
-7- 

ประจ าปี 2559 ในที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้จ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 6.25 ต่อปีของเงินหุ้นและ 
ให้จ่ายเงินเฉลี่ยคืนในอัตราร้อยละ 9.0 ของดอกเบี้ยสะสม และในที่ประชุมฯ ได้อนุมัติเงินเพ่ือรายการอ่ืนๆ 
ตามข้อบังคับ รวมถึงเงินทุนต่างๆ ตามที่คณะกรรมการได้พิจารณาเห็นชอบในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 
13/59 อีกด้วย รวมใช้เงินทั้งหมด 14,460,564.14 บาท 
 มติ  ที่ประชุมฯ เห็นชอบให้จัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2559  
 4.3  อนุมัติแผนงาน และงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2560 
 น.ท.ประพันธ์  คงเปลี่ยน เลขานุการฯ น าเสนอในที่ประชุมฯ ตามที่คณะกรรมการ
ด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จ ากัด จัดท าแผนงานและงบประมาณรายรับ-รายจ่าย ประจ าปี 2560 
โดยมีแผนกลยุทธ์ในการบริหารกิจการ ดังนี้ 
     วิสัยทัศน์ 
     สหกรณ์ออมทรัพย์ที่มั่นคง ด ารงไว้ซึ่งความโปร่งใส ซื่อสัตย์และยุติธรรม 
     ค าขวัญ 
     ส่งเสริมการออม พร้อมให้บริการ บริหารงานโปร่งใส ใส่ใจสมาชิก 
     พันธกิจ  สหกรณ์ฯ ก าหนดไว้ 3 ด้าน ดังนี้ 

1. ส่งเสริมความมั่นคงให้กับสมาชิก 
             1.1  รณรงค์ส่งเสริมการออม 
             1.2  สร้างความเข้าใจในการลงทุนถือหุ้นกับสหกรณ์ 
             1.3  เป็นแหล่งเงินเพ่ือบริการสินเชื่อในอัตราดอกเบี้ยที่เป็นธรรม 
             1.4  สร้างความเข้มแข็งเงินทุนภายใน ลดเงินทุนภายนอก 
              1.5  ให้ผลตอบแทนเงินออมที่เป็นธรรม 
              1.6  เปิดให้บริการทางการเงินแก่สมาชิก 
  2.  จัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆให้กับสมาชิก 
 2.1  กองทุนช่วยเหลือผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญ 
 2.2  กองทุนสงเคราะห์ศพสมาชิก และคู่สมรส 
 2.3  สวัสดิการสมาชิกยามเจ็บป่วย 
  3.   ให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆทางสังคม 
 3.1  การมอบทุนการศึกษา 
 3.2  สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ เพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม 
 3.3  สนับสนุนกิจกรรมสาธารณะกุศล 

          4.3.1.  พิจารณาแผนงาน ประจ าปี 2560 
                  -  รับสมาชิกเพ่ิม  ประมาณการไว้        70  คน 
                  -  จ่ายเงินกู้ให้สมาชิก            ”  130,034,709.00  บาท  
                  -  รับช าระหนี้จากสมาชิก       ”    95,156,653.19  บาท 

-  ระดมหุ้น… 
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                  -  ระดมหุ้นจากสมาชิก ” 25,571,756.70  บาท 
                  -  รับฝากเงินจากสมาชิก ”    25,000,000.00  บาท 
                  -  รับฝากเงินจากสหกรณ์อ่ืน  ”               5,000,000.00  บาท 
                  -  กู้เงินจากแหล่งเงินกู้อ่ืน ”    80,000,000.00  บาท 
                  -  ช าระเงินกู้ยืม ”              12,000,000.00  บาท 

  มติ  ที่ประชุมฯ อนุมัติแผนงานประจ าปี 2560 
                        4.3.2   ประมาณการรายได้  ประจ าปี 2560 

                       รายได ้ 
                                  -  ดอกเบี้ยเงินกู้ และผลตอบแทนการลงทุน ประมาณการ 24,056,000.00 บาท 
                                 -  รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย (ค่าธรรมเนียม และอ่ืนๆ)  ”             3,500.00   บาท 

            รวมเงินประมาณการ             24,059,500.00  บาท 
                      รายจ่าย 

 -  ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย เงินรบัฝากของสมาชิก ประมาณการ   5,600,000.00  บาท 
 -  ดอกเบี้ยเงินกู้ยืม จากสถาบันการเงินอ่ืน     ”        1,800,000.00  บาท 
 -  ค่าใช้จ่ายการในการด าเนินงาน เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ ”   585,250.00  บาท 
 -  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร       ”     167,000.00  บาท 
 -  ค่าใช้จ่ายด าเนินงานอ่ืนๆ          ”     577,100.00  บาท 

                           รวมค่าใช้จ่ายประมาณการทั้งสิ้น                    8,729,350.00    บาท      
 ก าไร 
 -  แผนการประมาณการรายได้–รายจ่าย ประจ าปี 2560 สหกรณ์ฯ 
ต้ังเป้าหมายก าไรส าหรับการด าเนินงาน ตามแผนเป็นเงิน (24,059,500 – 8,729,350)  เท่ากับ 15,330,150 บาท  
 มติ  ที่ประชุมฯ อนุมัติแผนงานประมาณการรายได้ ประจ าปี 2560  
                    4.4  ก าหนดวงเงินกู้ยืมหรือค  าประกัน ประจ าปี 2560   
 น.ท.ประพันธ์  คงเปลี่ยน เลขานุการฯ น าเสนอวงเงินกู้ยืมของสหกรณ์ฯ ในที่ประชุมฯ 
เพ่ือให้สมาชิกอนุมัติที่จะสามารถผูกพันหนี้สินในปี 2560 ไว้เป็นวงเงินไม่เกิน 150 ล้านบาท (เท่ากับปี 2559) 
 มติ  ที่ประชุมฯ อนุมัติวงเงินกู้ยืมหรือค้ าประกัน ปี 2560 จ านวนเงินไม่เกิน 150 ล้านบาท 
                   4.5  เลือกตั งผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ าปี 2560  
 น.ท.ประพันธ์  คงเปลี่ยน เลขานุการฯ ให้สมาชิกท าการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์ฯ แทนผู้ตรวจสอบที่หมดวาระ (ร.ท.ธงชัย  คงสิทธิ์) สมาชิกได้เสนอชื่อ น.ท.หญิง วาสนา  ล าพูน 
และร.ท.ธงชัย  คงสิทธิ์ เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง ซึ่งผู้ที่ได้รับเลือกตั้งจะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนๆ ละ 3,000 บาท 
ในที่ประชุมฯ ได้ลงมติด้วยการยกมือลงคะแนน ผลสรุปที่ประชุมฯ เลือก น.ท.หญิง วาสนา  ล าพูน เป็น          
ผู้ตรวจสอบกิจการประจ าปี 2560 
 มติ  ที่ประชุมฯ ให้ความเห็นชอบ  

     4.6 เลือกผู้สอบ... 
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 4.6  เลือกผู้สอบบัญชีภาคเอกชน  ประจ าปี 2560 
           น.ท.ประพันธ์  คงเปลี่ยน เลขานุการฯ ได้น าเสนอให้สมาชิกคัดเลือกผู้สอบบัญชี

สหกรณ์ ซึ่งสหกรณ์ได้ท าหนังสือเชิญให้เป็นผู้สอบบัญชี จ านวน 13 คน เพ่ือให้เป็นผู้สอบของสหกรณ์       ออม
ทรัพย์กองบิน 5 จ ากัด มีผู้ตอบรับการคัดเลือก 2 คน คือ คุณสุวีณา  จงเจริญพรชัย และคุณวรนุช  ชัยกิตติภรณ์ (ผู้ได้
คะแนนล าดับที่ 1 เป็นตัวจริง และผู้ที่ได้คะแนนล าดับที่ 2 เป็นตัวส ารอง ตามค าแนะน าของส่งเสริมสหกรณ์ฯ 
ปข.) ผลการคัดเลือกสมาชิกเลือกคุณสุวีณา  จงเจริญพรชัย เป็นผู้สอบบัญชีภาคเอกชน ปี 2560  โดยขอรับ
ค่าธรรมเนียมการตรวจ 40,000 บาท 
 มติ  ที่ประชุมฯ ให้ความเห็นชอบ 
    4.7  เลือกตั งคณะกรรมการด าเนินการ ประจ าปี 2560 
                     น.ท.ประพันธ์  คงเปลี่ยน เลขานุการฯ แจ้งให้สมาชิกพิจารณารายชื่อคณะกรรมการ
ที่หน่วยได้เลือกเข้าเป็นกรรมการแทนกรรมการที่สิ้นสุดวาระ/ย้ายสังกัด จ านวน  8  คน ซึ่งสมาชิกได้พิจารณา  
ให้ความเห็นชอบเข้าเป็นกรรมการด าเนินการ ร่วมกับกรรมการที่เหลือเป็นกรรมการชุดที่ 35 ดังนี้   
 4.7.1  น.อ.สืบสกุล  จงรักษ์         แทน  น.อ.อนิรุทธ์  รัฐพร (ย้าย)  
 4.7.2  น.อ.วุฒิพล  อะเมกอง แทน  น.อ.วิสันต์  พจน์บรรดิษฐ์ (ย้าย) 
 4.7.3  น.ท.ประพันธ์  คงเปลี่ยน แทน  น.ท.ประพันธ์  คงเปลี่ยน (ครบวาระ 1)
 4.7.4  น.ท.สุนทร  มาสันเทียะ      แทน  น.ท.สมยศ  เพชรเย็น (ครบวาระ 2)  
                4.7.5  น.ท.ธ ารง  สุนทรวงษ์ แทน  น.ท.สมบูรณ์  เพ็งสุข (ย้าย) 
 4.7.6  น.ท.สุวัฒน์  พิชญเกสร แทน  น.ท.สุวัฒน์  พิชญเกษร (ครบวาระ 1) 
 4.7.7  น.ต.อนุชา  บุญชัย     แทน  น.ต.ธวัชชัย  ทองเกลี้ยง (ครบวาระ 1 แทน) 
 4.7.8  น.ต.สุนันท์  เทียนจ่าง แทน  ร.อ.นพดล  ชื่นบาน (ครบวาระ 1) 
 มติ  ที่ประชุมฯ ให้ความเห็นชอบเป็นกรรมการสหกรณ์ฯ  

ระเบียบวาระท่ี 5  ข้อเสนอแนะ จนท.ส่งเสริมสหกรณ์ฯ ปข.      
 คุณประกอบ  เผ่าพงศ์ สหกรณ์จังหวัดประจวบฯ ได้กล่าวกับสมาชิกสหกรณ์ฯ จะเห็นว่า
สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 ชื่นชมการบริหารงานของสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 เป็นสหกรณ์ที่มีระเบียบ  
แบบอย่างที่ดี อย่างไรก็ตามสมาชิกของสหกรณ์จะมีบุคคลอยู่สองฝ่ายที่มีความต้องการสวนทางกัน กล่ าวคือ   
ผู้มีหุ้นหรือเงินฝากต้องการผลตอบแทนสูง แต่ผู้กู้ต้องการให้อัตราดอกเบี้ยต่ าๆ การบริหารจัดการก็ขอให้
ตระหนักถึงสมาชิกหากเกิดปัญหาก็ต้องแก้ไขอย่าปล่อยให้ปัญหาสะสม ขอชื่นชมสหกรณ์ฯ และขอให้สมาชิก
อยู่ด้วยความพอเหมาะพอดี ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้งสหกรณ์จังหวัดส่ง จนท.ส่งเสริมฯ มาให้
ค าแนะน า ในโอกาสหน้าสหกรณ์จังหวัดอาจมีโอกาสเข้าประชุมด้วย  
 สหกรณ์จังหวัดประจวบฯ ได้ท าโครงการรับย้อมเสื้อผ้าสีด า เพ่ือสวมใส่ในห้วงถวายอาลัยฯ 
จะให้บริการคนละไม่เกิน 5 ชิ้น โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และอีกหนึ่งกิจกรรมเป็นการเปิดขายข้ าวสารที่มาจาก
สหกรณ์เกษตร ภาคอีสานจ าหน่ายในราคายุติธรรมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรขายข้าวได้ในราคาสูงขึ้นด้วย 
 มติ  ที่ประชุมฯ รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 6... 
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ระเบียบวาระท่ี 6   เรื่อง อ่ืนๆ  
 น.อ.สรวิชญ์  สุรกุล ประธานฯ ได้มอบของที่ระลึกให้กับผู้แทนจากหน่วยงานที่เข้าร่วม
ประชุมและกล่าวขอบคุณ ที่ได้สนับสนุน เสนอแนะสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 ท าให้การด าเนินการประสบ
ความส าเร็จเป็นอย่างดี ซึ่งขอยกความส าเร็จนี้เป็นผลงานที่ผู้จัดการที่ย้ายไป น.อ.อนิรุทธ์  รัฐพร ได้ดูแลจัดการ
ให้กิจการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จากนั้นได้จับรางวัลจักรยานแจกสมาชิก 1 รางวัล และให้ฝ่ายจัดการ
ด าเนินการจับแจกรางวัลอ่ืนๆ ประกอบด้วย ชุดกล่อง,  ผ้าห่มนวม, ผ้าปูพร้อมผ้าห่ม, ชุดเครื่องครัว, ชุดมีด,
เครื่องดูดฝุ่น, พัดลม, เตาอบไมโครเวฟ, จักรยานอีก 1 คัน และทองค าหนัก 1 บาท จ านวน 32 รางวัล     (ของ
รางวัลในกลุ่มนี้สมาชิกที่อยู่ในที่ประชุมเท่านั้นที่มีสิทธิ์) ก่อนหน้านี้เมื่อเวลา 0830 ได้มีการจับแจกรางวัล
จ านวน 30 ชิ้น และรางวัลพิเศษอีก 2 รางวัล (เครื่องคั้นน้ าผลไม้และทองค า 1 สลึง ที่ได้จากรางวัลสลาก
กาชาด ทอ.) รวม 32 ชิ้น (ของรางวัลกลุ่มนี้ได้จับแจกให้สมาชิกทุกคน มีสิทธิ์ได้รับทุกคนโดยจะอยู่หรือไม่ในที่
ประชุมฯ)  
 น.อ.สรวิชญ์  สุรกุล ประธานฯ  ได้กล่าวขอบคุณสมาชิกทุกคนที่ให้ความส าคัญในการเข้า
ร่วมประชุมท าให้การประชุมฯ ประสบความเรียบร้อย และกล่าวปิดประชุมฯ   

เลิกประชุมเวลา 1130  
        
   (ลงชื่อ) น.อ. สรวิชญ์  สุรกุล     ประธานกรรมการสหกรณ์ฯ 
            (ลงชื่อ) น.ท. ประพันธ์  คงเปลี่ยน              เลขาฯ ผู้จดรายงานการประชุมฯ 
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3.1  สมาชิกเข้าใหม่ และลาออก ระหว่างปี 2560 
*********************************************************** 

        สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จ ากัด  ขอแถลงผลการด าเนินการเกี่ยวกับการรับสมัครสมาชิกและ
อนุมัติสมาชิกลาออก ในปี 2560 (ต.ค.2559 – ก.ย.2560) ดังต่อไปนี้  มียอดสมาชิกยกมา เมื่อ 30 กันยายน 2560 
ทั้งสิ้น 821 คน ในระหว่างปีมีการเปลี่ยนแปลง ตามแสดง 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

สมาชิก 
ประจ าปี 2560 ทั งสิ น 821 คน 

 
 
 
 

 
 
 

 
สถานภาพ
สมาชิก 

                                           เดือน รวม หมายเหตุ 

ต.ค.
59 

พ.ย.
59 

ธ.ค.
59 

ม.ค.
60 

ก.พ.
60 

มี.ค.
60 

เม.ย.
60 

พ.ค.
60 

มิ.ย.
60 

ก.ค.
60 

ส.ค.
60 

ก.ย.
60 

  

เข้าใหม่ 6 7 3 7 3 4 4 2 5 5 2 8 56  

ลาออก 7 3 3 1 4 3 3 3 3 2 1 - 33 
 

สมทบ - - - - - - - - 18 - - - 18  

6 7
3

7
3 4 4 2 5 5 2

87
3 3 1 4 3 3 3

21

2 1 0

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เข้าใหม่ ลาออก
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เปรียบเทียบสมาชิก 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 

สมาชิกทั งหมด ณ สิ น
ปี 

821 816 781 

สมาชิกเข้าใหม่ 56 66 64 

สมาชิกลาออก 44 25 24 

สมาชิกเสียชีวิต 4 3 5 

สมาชิกขอโอน 3 3 4 

821

816

781

760

770

780

790

800

810

820

830

ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558

สมาชิกทั งหมด
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3.2  รายงานผลการด าเนินงาน ระหว่างปี 2560 
       ด้านการเงิน 
            3.2.1  สินทรัพย ์ สหกรณ์ฯ มีสินทรัพย์มูลค่ารวมทั้งสิ้น  365,994,141.36 บาท  ประกอบด้วย  

 -  เงินสดเก็บที่เจ้าหน้าที่การเงิน (เมื่อ 30 ก.ย.60) จ านวนเงิน         19,608.50 บาท 
 -  เงินฝากธนาคาร 3 บัญชี (30 ก.ย.60)  จ านวนเงิน   14,325,083.31 บาท 

  -  เงินลงหุ้น ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ  จ านวนเงิน       164,000.00 บาท 
 -  เงินลงหุ้น ชุมนุมสหกรณ์ทหารฯ  จ านวนเงิน       676,000.00 บาท 

  -  ครุภัณฑ์มูลค่ารวม (สิ้นสุด 30 ก.ย.60)  จ านวนเงิน         23,992.63 บาท 
  -  เงินให้กู้ระยะสั้น (สิ้นสุด 30 ก.ย.60)  จ านวนเงิน   31,128,586.67 บาท 
  -  เงินให้กูร้ะยะยาว (สิ้นสุด 30 ก.ย.60)  จ านวนเงิน 319,528,585.15 บาท 
  -  ดอกเบี้ยค้างรับ (สิ้นสุด 30 ก.ย.60)  จ านวนเงิน       112,563.00 บาท 
  -  วัสดุคงเหลือ (มูลค่าเมื่อ 30 ก.ย.60)  จ านวนเงิน         15,722.10 บาท 
                    รวมทั้งสิ้น        365,994,141.36 บาท 

 

รายละเอียดของสินทรัพย์ 
มูลค่ารวมทั งสิ น  365,994,141.36 บาท 

 

19,608.50 
14,325,083.31 

164,000.00 676,000.00 23,992.63 
31,128,586.67 

319,528,585.15 

112,563.00 
15,722.10 

สินทรัพย์
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 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 

เงินสด 19,608.50 19,876.15 16,411.64 

เงินฝากธนาคาร 14,325,083.31 7,405,460.76 13,915,002.72 

หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ 164,000.00 164,000 164,000 

หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ทหาร 
จ ากัด 

676,000.00 676,000 676,000 

ครุภัณฑ ์ 23,992.63 42,617.75 66,912.55 

ดอกเบี้ยค้างรับ 112,563.00 100,088 38,208.98 

เงินให้กู้ระยะสั้น 31,128,586.67 28,927,773.44 25,483,054.19 

เงินให้กู้ระยะยาว 319,528,585.15 301,067,945.38 272,309,340.81 

วัสดุคงเหลือ 15,722.10 5,891.25 3,644.00 

 365,994,141.36 338,409,652.73 312,672,574.89 

 

เปรียบเทียบสินทรัพย์ 

 
 

   3.2.2  หนี้สิน...   

365,994,141

338,409,652.73

312,672,574.89

280000000

300000000

320000000

340000000

360000000

380000000

ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558

สินทรัพย์
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            3.2.2  หนี สิน   
       หนี้สินหมุนเวียน 
  -  เงินรับฝากออมทรัพย์ จ านวนเงิน            5,177,669.86  บาท 
          -  เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ จ านวนเงิน        113,023,763.23  บาท 
          -  เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษจากสหกรณ์อ่ืน  จ านวนเงิน 4,031,333.39  บาท
   หนี้สินอื่นๆ   
                            -  หนี้เงินกู้ยืม ธกส.ปข. จ านวนเงิน         27,049,441.58  บาท 
                         -  อ่ืนๆ จ านวนเงิน               359,963.06  บาท 

                  รวมทั้งสิ้น  149,642,171.12   บาท  
 

รายละเอียดหนี สิน 
มูลค่ารวม 149,642,171.12 บาท 

 
 

 

 

 

 

 

 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 

เงินรับฝาก 122,232,766.48 120,847,515.13 105,100,213.54 

เงินกู้ยืม 27,049,441.58 2,900,000.00 40,391,506.85 

หนี้สินอื่นๆ 359,963.06 47,536.32 2,016,091.08 

 149,642,171.12 146,944,493.00 147,507,811.47 

5,177,669.86 

113,023,763.23 

4,031,333.39 

27,049,441.58 

359,963.06 

ออมทรัพย์ ออมทรัพย์พิเศษ จาก สอ.อ่ืน ธกส. อ่ืนๆ
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เปรียบเทียบหนี สิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

3.2.3  ทุน 

149,642,171.12 

146,944,493.00 
147,507,811.47 

 145,500,000.00

 146,000,000.00

 146,500,000.00

 147,000,000.00

 147,500,000.00

 148,000,000.00

 148,500,000.00

 149,000,000.00

 149,500,000.00

 150,000,000.00

ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558
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3.2.3 ทุน 

  -  ทุนเรือนหุ้น     จ านวนเงิน     177,876,380.00  บาท 
                     -  ทุนส ารอง   จ านวนเงิน       18,566,455.26  บาท 
                     -  ทุนสาธารณะประโยชน์ จ านวนเงิน       27,045.00  บาท 
                    -  ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล จ านวนเงิน           191,119.19  บาท 
                     -  ทุนสะสมขยายงาน จ านวนเงิน           179,433.00  บาท 
                    -  ทุนสงเคราะห์ศพ จ านวนเงิน           650,000.00  บาท 
                     -  กองทุนช่วยเหลือผู้ค้ าประกัน จ านวนเงิน        2,612,582.25  บาท 

  รวมทั้งสิ้น    200,103,014.70  บาท 
  

รายละเอียดทนุ 
มูลค่ารวม 200,103,014.70 บาท 

 
 

 

3.2.4 รายได้... 

177,876,380.00 

18,566,455.26 
27,045.00 191,119.19 179,433.00 650,000.00 2,612,582.25 
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3.2.4  รายได้ 

                     -  ดอกเบี้ยรับ       จ านวนเงิน     23,882,509.00  บาท 
              -  ดอกเบี้ยธนาคารฯ      จ านวนเงิน             5,873.71  บาท 
               -  ค่าธรรมเนียมแรกเข้า      จ านวนเงิน             5,600.00  บาท 
              -  ผลตอบแทนจากการลงทุน     จ านวนเงิน           45,340.00  บาท 
              -  รายได้อ่ืนๆ          จ านวนเงิน              900.00  บาท 
                                                                           รวมทั้งสิ้น 23,940,222.71 บาท 

 

รายละเอียดรายได ้

มูลค่ารวม 23,940,222.71 บาท 

 
 
 
 
 

                         
 
 

23,882,509.00 

5,873.71 5,600.00 9,512.00 35,828.00 900
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 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 

ดอกเบี ยรับ 23,882,509.00   22,112,125.17 20271868.85 

ด อ ก เ บี ย เ งิ น ฝ า ก
ธนาคาร 

5,873.71   7,175.54 6,601.90 

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 5,600.00   4,250.00 6,450.00 

ผลตอบแทนการลงทุน 45,340.00 55,453.17 101,391.41 

รายได้อื่นๆ 900.00   10,435.67 0.00 

 23,940,222.71 22,189,439.55 20,386,312.16 

 

เปรียบเทียบรายได้ 

 
 
 
 
 
 
 

3.2.5  ค่าใช้จ่าย... 

23,940,222.71 

22,189,439.55 

20,386,312.16 

 18,000,000.00

 19,000,000.00

 20,000,000.00

 21,000,000.00

 22,000,000.00

 23,000,000.00

 24,000,000.00

 25,000,000.00

ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558

รายได้



 
-21- 

3.2.5  ค่าใช้จ่าย 
              -  ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก              จ านวนเงิน          5,027,978.30  บาท 

   -  ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาว        จ านวนเงิน          1,538,211.92  บาท 
             -  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ จ านวนเงิน             549,844.32  บาท 

            -  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่/อุปกรณ์  จ านวนเงิน         74,690.12  บาท 
             -  ค่าใช้จ่ายด าเนินงานอ่ืน จ านวนเงิน             500,542.51  บาท 

                                                                       รวมค่าใช้จ่าย  7,691,267.17  บาท 
  

รายละเอียดค่าใชจ้่าย 

มูลค่ารวม 7,691,267.17  บาท 

    
 

 

 

 

 

 

6,566,190.22 

549,844.32 
74,690.12 500,542.51 



 
-22- 

 

 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 

ดอกเบี ยจ่าย 6,566,190.22 6,611,346.72 6,692,169.73 

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ 549,844.32   518,676.00 442,256.00 

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
อุปกรณ์,สถานที่  

74,690.12   112,513.02 109,296.30 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 500,542.51 486,339.67 534,326.90 

 7,691,267.17   7,728,875.41 7,778,048.93 

 

เปรียบเทียบค่าใชจ้่าย 

 
 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

3.2.6  ก าไร...   

7,691,267.17 

7,728,875.41 

7,778,048.93 

ปี 2560 ปี2559 ปี 2558
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  3.2.6  ก าไร   

         รายได้  - ค่าใช้จ่าย เท่ากับ 23 ,940 ,222.71 – 7 ,691 ,267.17  เป็นเงิน 
16,248,955.54 บาท 

ก าไรสุทธ ิ

ประจ าปี 2560 เป็นเงิน 16,248,955.54 บาท 
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รายได้ ค่าใช้จา่ย ก าไร 

 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 

รายได้ 23,940,222.71 22189439.55 20386312.16 

ค่าใช้จ่าย 7,691,267.17 7728875.41 7778048.93 

ก าไร 16,248,955.54 14460564.14 12608263.23 

 

 

 

 

 

 

 

   
3.2.7 เงินทุน… 

16,248,955.54 
14,460,564.14 

12,608,263.23 

ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558
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  3.2.7  เงินทุนสาธารณประโยชน์ 
  สหกรณ์ฯ ได้ขออนุมัติแผนประจ าปี 2560 เพ่ือใช้จ่ายส าหรับทุนสาธารณประโยชน์ 
มีรายละเอียดดังนี้ 

รายการ จ านวนเงิน 

กฐิน บน.5 20,000 

เจ้าภาพร่วมบ าเพ็ญพระราชกุศลฯ วัดคลองวาฬ 800 

กฐิน กรมส่งเสริมสหกรณ์ 1,000 

มูลนิธิไพศาลธวัชชัยนันท์ 1,000 

เจ้าภาพอุปสมบทฯ วัดคลองวาฬ 3,000 

เจ้าภาพบ าเพ็ญพระราชกุศลฯ (50 วัน) 6,000 

เจ้าภาพร่วมบ าเพ็ญพระราชกุศลฯ วัดคลองวาฬ 2,400 

เจ้าภาพร่วมบ าเพ็ญพระราชกุศลฯ วัดคลองวาฬ 2,400 

พวงหรีดงานศพ นายสุทัต  นุชพุก 500 

สนับสนุนงานปีใหม่ บน.5 50,000 

สนับสนุนข้าวกล่อง ขรก./ลจ./พนง. พัฒนาพื้นที่บางสะพาน 18,400 

สนับสนุนชมรมแม่บ้าน บน.5 แจกของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ าท่วม 10,000 

สนับสนุนงานบวชเป็นพระราชกุศล สตมวาร 100 วัน  20,000 

เจ้าภาพสวดพระอภิธรรมเป็นพระราชกุศล ครบรอบ 100 วัน วัดคลองวาฬ 3,000 

สนับสนุนบัตรงานการแสดงกายกรรม (ปว.) 5,000 

สนับสนุนการจัดงานมหกรรมประกวดพระเครื่อง กองบิน 46 5,000 

สนับสนุนการแข่งขันกอล์ฟการกุศล จัดโดย ชนอ.รุ่น 37 10,000 

พวงหรีดงานศพ ร.ต.จ าลอง  ทิมมณี 500 

สลากกาชาด ทอ. 10 เล่ม 20,000 

ค่ารักษาพยาบาล พ.อ.อ.ศิริพงษ์  โอเต็ง 500 

ค่ารักษาพยาบาล น.ต.ธนา  เพชรรัตน์  500 

พวงหรีด พ.อ.อ.มานะ  ศรีฉ่ า  500 

งานสังสรรค์สหกรณ์จังหวัดฯ 1,800 

ทุนการศึกษา  20,000 

ทุนการศึกษา 20,000 

สนับสนุนวันคล้ายวันสถาปนากองบิน 20,000 

ค่าสนับสนุนงานเลี้ยงสังสรรค์วันคล้ายวันสถาปนา  49,000 



 

 
 3.2.8  การใช้ทุนสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิก หรือคู่สมรส 
  ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จ ากัด ว่าด้วยการใช้ทุนสงเคราะห์
เกี่ยวกับการศพของสมาชิก หรือคู่สมรส พ.ศ.2559 (ฉบับแก้ไขใหม่ ตามมติคณะกรรมการฯเมื่อ 11 ตุลาคม 
2559) ข้อ 5 วัตถุประสงค์เพ่ือช่วยเหลือในทางการเงินเกี่ยวกับการศพของสมาชิกหรือคู่สมรสโดยชอบด้วย
กฎหมายของสมาชิก 
  สมาชิกที่มีสิทธิ์ได้รับการสงเคราะห์ตามระเบียบนี้ต้องเป็นผู้ที่สมัครสมาชิกอายุ   
ไม่เกิน 55 ปีบริบูรณ์  
                        สหกรณ์ฯจะจ่ายเงินให้สมาชิกหรือคู่สมรสตามหลักเกณฑ์ในระเบียบก าหนด ทั้งนี้ 
การนับจ านวนปีการเป็นสมาชิกจะนับอายุการสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯครั้งหลังสุด จนถึงเสียชีวิต 
  ส าหรับในปีงบประมาณนี้ (ต.ค.2559 – ก.ย.2560) สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 
ได้จ่ายเงินให้สมาชิกและหรือคู่สมรส มีรายละเอียดดังนี้ 

 

ล าดับ วัน/เดือน/ปี รายการ จ านวนเงิน 

1. 28 ธ.ค. 2559 นายสุทัต             นุชพุก 80,000 

2. 31 ม.ค. 2559 ร.ต.จ าลอง           ทิมมณี 80,000 

3. 10 เม.ย.2560 พ.อ.อ.มานะ        ศรีฉ่ า 60,000 

4. 17 ส.ค.2560 ร.ต.อรุณสวัสดิ์         เวชปาน 80,000 

                              รวม
ทั งสิ น 

300,000 

3.2.9 เงินกองทุน… 

ผขส. จัดบอร์ด  1,495 

สวัสดิการ  11,890 

อนุศาสนาจารย์  30,070 

ทอดผ้าป่า สร้างบันไดทางข้ึน วัดพระพุทธบาทครีรวันเขาพริก  1,000 

ค่ารักษาพยาบาล จ.ท.จิตติพล  โพธิ์ทอง  500 

ค่ารักษาพยาบาล ร.ต.อรุณสวัสดิ์  เวชปาน   500 

สนับสนุนการแข่งขันโบว์ลิ่ง 10,000 

ค่ารักษาพยาบาล พ.อ.อ.นิพนธ์ ดวงเพชร  500 

ค่ารักษาพยาบาล น.ต.สนันท์ เทียนจ่าง  500 

ค่าพวงหรีด ร.ต.อรุณสวัสดิ์  เวชปาน  500 

ค่ารักษาพยาบาล นายพนา พูนทอง  500 

รวม 348,755 
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             3.2.9  เงินกองทุนช่วยเหลือผู้ค  าประกันเงินกู้สามัญ  
  ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จ ากัด ว่าด้วย กองทุนช่วยเหลือผู้ค้ าประกัน
เงินกู้สามัญ พ.ศ.2559 (ฉบับแก้ไขใหม่ ตามมติคณะกรรมการฯเมื่อ 11 ตุลาคม 2559) ข้อ 7 กรณีท่ีผู้ค้ าประกัน
ต้องช าระหนี้แทนผู้กู้ไม่ว่า เนื่องจากกรณีใดก็ตาม ให้จ่ายเงินของกองทุนเพ่ือช าระหนี้แทนผู้ค้ าประกันเป็น
จ านวนตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรไม่เกิน 400,000 บาท(สี่แสนบาทถ้วน) แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินกว่าจ านวน
หนี้คงเหลือสุทธิที่ผู้กู้ค้างช าระต่อสหกรณ์ ฯลฯ 
  ในกรณีที่เงินกองทุนมีไม่พอจ่ายตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ตามระเบียบนี้ ให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของคณะกรรมการที่จะพิจารณาต่อไป  
   ส าหรับในปีงบประมาณ 2560 นี้สหกรณ์ฯได้ใช้เงินกองทุนจ่ายเพ่ือช่วยเหลือตาม
ระเบียบ จ านวนเงินทั้งสิ้น 523,941 บาท รายละเอียดดังนี้                           
 

ล าดับ วัน/เดือน/ปี รายการ จ านวนเงิน 
1. 7 ธ.ค.2559 พ.อ.อ. อภิชาติ    ไทยสุวรรณ 123,941.00 
2. 8 มี.ค.2560 จ.ท. ชนะ         ชูวงศ์วาลย์ 200,000.00 
3. 24 พ.ค. 2560 พ.อ.อ.มานะ       ศรีฉ่ า 200,000.00 

  รวมทั งสิ น 523,941.00 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3  รับทราบ... 
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3.3  รับทราบเรื่องการแก้ไขระเบียบ ปี พ.ศ.2559 
*********************************************************** 

 เมื่อวันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2559 คณะกรรมการได้จัดประชุมฯ เพ่ือจัดท าแผนประจ าปี 60 
เพ่ือเสนอในที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจ าปีในวันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2559 และได้ให้พิจารณาแก้ ไขระเบียบ
เพ่ือให้รองรับการบริหารงานของคณะกรรมการชุดใหม่ต่อไป พร้อมกับต้องส่งการแก้ไขระเบียบให้นายทะเบียน
สหกรณ์เห็นชอบและรับทราบ ดังนั้นคณะกรรมการสหกรณ์ฯ ได้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อความในระเบียบ รวม 16 
ระเบียบเป็นที่เรียบร้อยแล้วดังมีสาระส าคัญต่อไปนี้ 

 ระเบียบท่ีแก้ไขใหม่ต้องส่งนายทะเบียนเห็นชอบ 4 ระเบียบ 
1. ระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินออมทรัพย์และเงินฝากประจ า 

1.1 ข้อความเดิม ในระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จ ากัด ว่าด้วยการรับฝาก   
เงินออมทรัพย์และเงินฝากประจ า พ.ศ.2550 หมวด 2 ข้อ 10 “ถ้าส่งเช็คเข้าบัญชีฝากต้องขีดคร่อมเช็คก่อน 
สหกรณ์สงวนไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะไม่จ่ายเงินถอนจากรายการเช่นนั้นจนกว่าจะเรียกเก็บเงินตามเช็คได้แล้ว” 
         แก้ไขเป็น ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จ ากัด ว่าด้วย การรับฝากเงิน   
ออมทรัพย์และเงินฝากประจ า พ.ศ.2559 หมวด 2 ข้อ 10 “ถ้าส่งเช็คเข้าบัญชีฝากต้องขีดคร่อมเช็คก่อนให้ถือ
ว่าการฝากมีผลสมบูรณ์ต่อเม่ือได้เรียกเก็บเงินตามเช็คแล้ว” 

1.2 ข้อความเดิม ในระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จ ากัด ว่าด้วยการรับฝาก   
เงินออมทรัพย์และเงินฝากประจ า พ.ศ.2550 หมวด 4 ข้อ 15 ข้อความเดิม“ในกรณีที่ผู้ฝากตาย สหกรณ์       
จะจ่ายคืนเงินคงเหลือทั้งหมดในบัญชีเงินฝากให้แก่ผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ตั้งไว้ หรือถ้ามิได้ตั้งไว้ก็ให้คืนแก่
บุคคลที่ได้น าหลักฐานมาแสดงให้เป็นที่พอใจคณะกรรมการด าเนินการว่าเป็นทายาทผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินจ านวน
ดังกล่าวนั้น” 
         แก้ไขเป็น ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จ ากัด ว่าด้วย การรับฝากเงิน    ออม
ทรัพย์และเงินฝากประจ า พ.ศ.2559 หมวด 4 “ข้อ 15  ในกรณีที่ผู้ฝากเสียชีวิต สหกรณ์จะจ่ายคืน เงินคงเหลือ
ทั้งหมดในบัญชีเงินฝากให้แก่ผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ตั้งไว้ หรือถ้ามิได้ตั้งไว้ก็คืนให้แก่บุคคลที่ได้น าหลักฐานมา
แสดงให้เป็นที่พอใจ ต่อสหกรณ์ว่าเป็นผู้จัดการมรดกของผู้เสียชีวิต เว้นแต่จ านวนเงินไม่เกิน 200,000 บาท 
(สองแสนบาทถ้วน) คณะกรรมด าเนินการสามารถพิจารณาด าเนินการตามท่ีเห็นสมควร  

2. ระเบียบว่าด้วยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 
2.1  ข้อความเดิม ในระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จ ากัด ว่าด้วยการรับฝาก   เงิน

ออมทรัพย์และเงินฝากประจ า พ.ศ.2550 “ข้อ 10 สหกรณ์จะให้ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษในอัตราไม่
เกินร้อยละเจ็ดต่อปี ฯลฯ ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ สหกรณ์จะค านวณและจ่ายดอกเบี้ยให้วันที่ 30 
มิ.ย. และวันที่ 31 ธ.ค.ของทุกปี...” 
 แก้ไขเป็น ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จ ากัด ว่าด้วยการรับฝากเงินออม
ทรัพย์และเงินฝากประจ า พ.ศ.2559 “ข้อ 10 สหกรณ์จะให้ดอกเบี้ย ฯลฯ ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
สหกรณ์จะค านวณและจ่ายดอกเบี้ยให้ทุกรอบหกเดือนของปีบัญชี 

2.2  ข้อความ... 
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2.2  ข้อความเดิม ในระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จ ากัด ว่าด้วยการรับฝาก   
เงินออมทรัพย์และเงินฝากประจ า พ.ศ.2550 ข้อ 13 “ผู้ฝากจะปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษก็ย่อมกระท าได้  
โดยสหกรณ์จะคิดดอกเบี้ยให้ถึงวันก่อนวันถอนหนึ่งวัน” 
 แก้ไขเป็น “ผู้ฝากจะปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษก็ย่อมกระท าได้ โดยสหกรณ์จะ
คิดดอกเบี้ยให้ ตามที่กล่าวในข้อ 10 วรรค 2” 

2.3  ข้อความเดิม ในระเบียบสหกรณอ์อมทรัพย์กองบิน 5 จ ากัด ว่าด้วยการรับฝาก   เงิน
ออมทรัพย์และเงินฝากประจ า พ.ศ.2550 ข้อ 15 ข้อความเดิม“ ในกรณีที่ผู้ฝากตาย สหกรณ์จะจ่ายต้นเงินฝาก
คงเหลือทั้งหมดในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษของผู้ฝากให้แก่ผู้รับโอนประโยชน์ ในกรณีที่สมาชิกไม่ได้ท า
หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ไว้ สหกรณ์จะจ่ายเงินหมดให้แก่ผู้รับมรดก หรือผู้จัดการมรดก หรือทายาทของ     
ผู้ฝาก, เมื่อได้น าหลักฐานมาแสดงสิทธิของตนให้เป็นที่พอใจแก่สหกรณ์”  
  แก้ไขเป็น ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จ ากัด ว่าด้วยการรับฝากเงินออมทรัพย์
และเงินฝากประจ า พ.ศ.2559 ข้อ 15 “ในกรณีที่ผู้ฝากเสียชีวิต สหกรณ์จะจ่ายคืนเงินคงเหลือทั้งหมดในบัญชี
เงินฝากให้แก่ผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ตั้งไว้ หรือถ้ามิได้ตั้งไว้ก็คืนให้แก่บุคคลที่ได้น าหลักฐานมาแสดงให้เป็ น     
ที่พอใจ ต่อสหกรณ์ว่าเป็นผู้จัดการมรดกของผู้เสียชีวิต เว้นแต่จ านวนเงินไม่เกิน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)
คณะกรรมด าเนินการ สามารถพิจารณาด าเนินการตามที่เห็นสมควร” 

3. ระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น 
 ข้อความเดิม ในระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จ ากัด ว่าด้วยการรับฝากเงินจาก
สหกรณ์อ่ืน พ.ศ.2550 หมวด 3 ข้อ 12 วรรค 3 “ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ สหกรณ์จะค านวณและจ่าย
ดอกเบี้ยให้วันที่ 30 มิ.ย.และวันที่ 31 ธ.ค.ของทุกปี ให้ผู้ฝากรีบยื่นสมุดคู่ฝากเพ่ือสหกรณ์บันทึกรายการ
ดอกเบี้ยให้ กรณีที่ผู้ฝากเงินออมทรัพย์พิเศษได้ถอนเงินฝากออกจากบัญชีก่อนถึงเวลาที่ก าหนดไว้ส าหรับ     
เพ่ือจ่ายดอกเบี้ยตามวรรคก่อนนั้น สหกรณ์จะไม่จ่ายดอกเบี้ยส าหรับเงินฝากจ านวนที่ได้ถอนออกไปจากบัญชี
ตลอดช่วงระยะเวลาส าหรับการจ่ายดอกเบี้ยในครั้งนั้นๆ” 
 แก้ไขเป็น ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จ ากัด ว่าด้วยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อ่ืน 
พ.ศ.2559 หมวด 3 ข้อ 12 วรรค 3 “ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ สหกรณ์จะค านวณและจ่ายดอกเบี้ยให้
ทุกรอบหกเดือนของปีบัญชี ให้ผู้ฝากรีบยื่นสมุดคู่ฝากเพ่ือสหกรณ์บันทึกรายการดอกเบี้ยให้ กรณีที่ผู้ฝากเงิน
ออมทรัพย์พิเศษได้ถอนเงินฝากออกจากบัญชีก่อนถึงเวลาที่ก าหนดไว้ส าหรับเพื่อจ่ายดอกเบี้ยตามวรรคก่อนนั้น 
สหกรณ์จะไม่จ่ายดอกเบี้ยส าหรับเงินฝากจ านวนที่ได้ถอนออกไปจากบัญชีตลอดช่วงระยะเวลาส าหรับการจ่าย
ดอกเบี้ยในครั้งนั้นๆ” 

4. ระเบียบว่าด้วยการให้สหกรณ์อื่นกู้เงิน 
   ระเบียบว่าด้วยการให้สหกรณ์อ่ืนกู้ยืมเงิน ส าหรับระเบียบนี้ไม่ได้แก้ไขสาระส าคัญแต่ได้
แก้ไขปรับเวลาการปรับปรุงให้สอดคล้องปัจจุบัน กล่าวคือส่งร่างเป็นระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5  
พ.ศ.2559  

ระเบียบ... 
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 ระเบียบท่ีเม่ือแก้ไขแล้ว ต้องเสนอให้นายทะเบียนรับทราบ จ านวน 12 ระเบียบ ดังต่อไปนี  
                   1.  ระเบียบว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์  
 1.1  ข้อความเดิม ในระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จ ากัด ว่าด้วยการโอนสมาชิก
ระหว่างสหกรณ์ พ.ศ.2556 ข้อ 5 ข้อความเดิม “ให้สหกรณ์ระงับการเรียกเก็บเงินสะสมรายเดือน หรือ       
เงินค่าหุ้น หรือเงินงวดช าระหนี้ (ถ้ามี) สมาชิกนั้นจะต้องส่งต่อสหกรณ์ไว้ชั่วคราว จนกว่าจะทราบผลการ
พิจารณารับสมาชิกของสหกรณ์ที่สมาชิกนั้นขอสมัครเข้าเป็นสมาชิกใหม่ แต่ต้องไม่เกินหกสิบวัน นับจากวันที่
ได้รับพิจารณาอนุมัติให้โอนได้จากคณะกรรมการ 
 ถ้าสมาชิกไม่ได้รับการติดต่อจากสหกรณ์ใหม่ภายในก าหนดเวลาตามควรในวรรคก่อน
ให้คณะกรรมการด าเนินการพิจารณาสภาพการเป็นสมาชิกตามข้อบังคับข้อ 40 และการเรี ยกคืนเงินกู้ตาม
ข้อบังคับข้อ 15 และด าเนินการให้เป็นไปตามก าหนดไว้ในข้อบังคับเป็นรายๆ สุดแต่กรณี” 
       แก้ไขเป็น ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จ ากัด  ว่าด้วยการโอนสมาชิก
ระหว่างสหกรณ์ พ.ศ.2559 ข้อ 5 “สมาชิกที่ขอโอน หรือย้ายตามข้อ 4 ยังมีหน้าที่ส่งเงินสะสมรายเดือน หรือ
เงินค่าหุ้น หรือเงินงวดช าระหนี้(ถ้ามี) ต่อสหกรณ์ตามปกติ” 
  1.2  ข้อความเดิม ในระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จ ากัด ว่าด้วยการโอนสมาชิก
ระหว่างสหกรณ์ พ.ศ.2556 ข้อ 7 ข้อความ “สมาชิกสหกรณ์อ่ืนที่ย้าย หรือโอนเข้ามารับราชการสังกัด หรือ  
ในท้องที่ด าเนินงานของสหกรณ์นี้ หากประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิก โดยการโอนสภาพการเป็นสมาชิก
ระหว่างสหกรณ์ต้องยื่นใบสมัครถึงสหกรณ์ตามแบบที่ก าหนดไว้ โดยต้องมีผู้บังคับบัญชาของผู้สมัครในต าแหน่ง
ไม่ต่ ากว่าหัวหน้าแผนกคนหนึ่งรับรอง แต่ถ้าผู้สมัครเป็นผู้ด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าหัวหน้าแผนกก็ไม่ต้องมี       ผู้
รับรอง” 
         แก้ไขเป็น ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จ ากัด  ว่าด้วยการโอนสมาชิก
ระหว่างสหกรณ์ พ.ศ.2559 ข้อ 7 ข้อความ “สมาชิกสหกรณ์อ่ืนที่ย้าย หรือโอนเข้ามารับราชการสังกัด หรือ   
ในท้องที่ด าเนินงานของสหกรณ์นี้ หากประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิก โดยการโอนสภาพการเป็นสมาชิก
ระหว่างสหกรณ์ต้องยื่นใบสมัครถึงสหกรณ์ตามแบบที่ก าหนดไว้ (ตัดข้อความตอนท้ายออก) 
  1.3  ข้อความเดิม ในระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จ ากัด ว่าด้วยการโอนสมาชิก
ระหว่างสหกรณ์ พ.ศ.2556 ข้อ 8 ข้อความ “เมื่อสหกรณ์ได้รับเงินค่าหุ้นจากสหกรณ์เดิมแล้ว ให้ออกใบรับเงิน
ให้แก่สมาชิกยึดถือไว้เป็นหลักฐาน ถ้าผู้ขอโอนมีหนี้สินอยู่กับสหกรณ์เดิม และสหกรณ์จะต้องช าระหนี้แทน 
ต้องเรียกให้ผู้ขอโอนท าหนังสือกู้และจัดท าหลักประกันเงินกู้ให้ไว้แก่สหกรณ์ ตามประเภทและลักษณะของ
เงินกู้ท่ีก าหนดไว้ในระเบียบว่าด้วย การให้เงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.2550” 
        แก้ไขเป็น ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จ ากัด ว่าด้วย การโอนสมาชิก
ระหว่างสหกรณ์ พ.ศ.2559 ข้อ 8ข้อความ “เมื่อสหกรณ์ได้รับเงินค่าหุ้นจากสหกรณ์เดิมแล้ว  ให้ออกใบรับเงิน
ให้แก่สมาชิกยึดถือไว้เป็นหลักฐาน ถ้าผู้ขอโอนมีหนี้สินอยู่กับสหกรณ์เดิม และสหกรณ์จะต้องช าระหนี้แทน 
ต้องเรียกให้ผู้ขอโอนท าหนังสือกู้และจัดท าหลักประกันเงินกู้ให้ไว้แก่สหกรณ์ ตามประเภทและลักษณะของ
เงินกู้ท่ีก าหนดไว้ในระเบียบว่าด้วย การให้เงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้”  

1.4  ข้อความเดิม… 
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 1.4  ข้อความเดิม ในระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จ ากัด ว่าด้วยการโอนสมาชิก
ระหว่างสหกรณ ์พ.ศ.2556 ข้อความ “เมื่อผู้สมัครได้ปฏิบัติตามที่กล่าวในข้อ 8 และข้อ 9 ให้ถือว่าสมาชิกผู้นั้น
ได้สิทธิในฐานะเป็นสมาชิก”  
        แก้ไขเป็น ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จ ากัด ว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่าง
สหกรณ์ พ.ศ.2559 ข้อ 9 ข้อความ “เมื่อผู้สมัครได้ปฏิบัติตามที่กล่าวในข้อ 7 และข้อ 8 โดยครบถ้วนแล้ว ให้ถือ
ว่าผู้นั้นเป็นสมาชิก และให้ได้รับสิทธิตามระเบียบต่าง ๆ ของสหกรณ์” 

                   2.  ระเบียบว่าด้วยเงินกู้และดอกเบี ยเงินกู้       
                      2.1 ข้อความเดิม ในระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จ ากัด ว่าด้วยเงินกู้และดอกเบี้ย
เงินกู ้พ.ศ.2550 หมวด 3 ข้อ 16 ข้อความ “ค าขอกู้เงินสามัญของสมาชิกนั้น ต้องเสนอโดยผ่านการพิจารณาให้
ความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานระดับแผนก” 
         แก้ไขเป็น ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จ ากัด ว่าด้วยเงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้ 
พ.ศ.2559 หมวด 3 ข้อ 16 ข้อความ “ค าขอกู้เงินสามัญของสมาชิกนั้น ต้องเสนอโดยผ่านการพิจารณาให้ความ
เห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน” 
                       2.2  ข้อความเดิม ในระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จ ากัด ว่าด้วยเงินกู้และ
ดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.2556 ข้อ 18 (2) “สมาชิกเข้าใหม่ ผู้ซึ่งเคยลาออกจากการเป็นสมาชิกมาแล้ว (โดยต้อง
ลาออกครบหนึ่งปี) มาสมัครเป็นสมาชิกใหม่ ต้องช าระค่าหุ้นรายเดือนไม่น้อยกว่าหกงวดหรือหกเดือน จึงจะมี
สิทธิ์กู้เงินได้ตามข้อ 17” 

  แก้ไขเป็น ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จ ากัด ว่าด้วย เงินกู้และดอกเบี้ย
เงินกู้ พ.ศ.2559 ข้อ 18 (2) “สมาชิกเข้าใหม่ ผู้ซึ่งเคยลาออกจากการเป็นสมาชิกมาแล้ว มาสมัครเป็นสมาชิก
ใหม่ ต้องช าระค่าหุ้นรายเดือนไม่น้อยกว่าหกงวดหรือหกเดือน จึงจะมีสิทธิ์กู้เงินได้ตามข้อ 17” 

3. ระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน 
  ข้อความเดิม ในระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จ ากัด ว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บ
รักษาเงิน พ.ศ.2556 ข้อความในหมวด 3 การจ่ายเงิน ข้อ 26 การจ่ายเงินของสหกรณ์ ให้กระท าดังนี ้
       ข้อ 26.1 การจ่ายเงินเป็นจ านวนตั้งแต่ 5,000 บาท(ห้าพันบาทถ้วน) ขึ้นไปให้แก่สมาชิก 
ฯลฯ ให้จ่ายเป็นเงินสดโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
  แก้ไขเป็น ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จ ากัด ว่าด้วย การรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน 
พ.ศ.2559 ข้อความในหมวด 3 การจ่ายเงิน ข้อ 26 การจ่ายเงินของสหกรณ์ ให้กระท าดังนี ้
     ข้อ 26.1 การจ่ายเงินเป็นจ านวนตั้งแต่ 5,000 บาท(ห้าพันบาทถ้วน) ขึ้นไป ให้จ่ายเป็นเช็ค
หรือโอนเข้าบัญชีของผู้รับรายนั้น เว้นแต่คณะกรรมการจะมีมติเป็นอย่างอ่ืน 

4. ระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่และข้อบังคับเกี่ยวกับการท างาน พ.ศ.2556 
5. ระเบียบว่าด้วยอ านาจหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของผู้จัดการและพนักงานอ่ืน พ.ศ.2556 
6. ระเบียบว่าด้วยที่ปรึกษาของสหกรณ์ พ.ศ.2556 
7. ระเบียบว่าด้วยการให้บริการสมาชิกสมทบ พ.ศ.2556 

8.  ระเบียบ... 
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8. ระเบียบว่าด้วยวิธีปฏิบัติในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัยด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์ พ.ศ.2556 
 การปรับแก้ไขระเบียบที่ 4-8 ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการมีมติให้สหกรณ์ฯ แก้ไขเพ่ิมเติมโดย
ให้แก้เฉพาะปี พ.ศ.2556 เป็น พ.ศ.2559 

9. ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนเพื่อสาธารณประโยชน์ พ.ศ.2556 
9.1  ข้อความเดิม ในระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนเพ่ือสาธารณประโยชน์ พ.ศ.2556 ข้อ 5     

ข้อย่อย 5.3 ข้อความ “จ่ายเพ่ือการกุศล และช่วยเหลือสมาชิก ได้แก่ (4) เป็นการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพ
สมาชิก หรือคู่สมรส” 
 แก้ไขเป็น ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนเพ่ือสาธารณประโยชน์ พ.ศ.2559 ข้อ 5 ข้อย่อย
5.3 ข้อความ “จ่ายเพ่ือการกุศล และช่วยเหลือสมาชิก ได้แก่ (4) เพ่ือช่วยเหลือสมาชิกที่เจ็บป่วย ตามที่
คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควร” 

9.2  ข้อความเดิม ในระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนเพ่ือสาธารณประโยชน์ พ.ศ.2556 ข้อ 8 
ข้อความ “วงเงินการอนุมัติจ่ายทุนสาธารณประโยชน์ จ านวนเงินจะอนุมัติจ่ายให้แก่หน่วยงานที่ยื่นขอนั้น 
ตามปกติต้องไม่เกิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุผลความจ าเป็นก็ให้คณะกรรมการ
ด าเนินการพิจารณาเฉพาะราย” 
        แก้ไขเป็น ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนเพ่ือสาธารณประโยชน์ พ.ศ.2559 ข้อ 8 ข้อความ 
“การอนุมัติจ่ายเงินทุนสาธารณประโยชน์ ให้ประธานคณะกรรมการด าเนินการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย        
มีอ านาจพิจารณาสั่งจ่ายได้ครั้งละไม่เกิน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) และต้องแจ้งให้ที่ประชุม
คณะกรรมการด าเนินการทราบด้วย หากเกินกว่าจ านวนดังกล่าวให้อยู่ในดุลยพินิจของที่ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการ” 

10. ระเบียบว่าด้วยหุ้น 
 ข้อความเดิม ในระเบียบว่าด้วยหุ้น พ.ศ.2556 ข้อ 4 ข้อความ “สมาชิกทุกคนต้องส่งค่าหุ้น
ตั้งแต่เดือนแรกเข้าเป็นสมาชิกเป็นรายเดือน ตามเกณฑ์ของเงินได้รายเดือนของสมาชิก ดังต่อไปนี้ 

 เงินได้รายเดือน      ถือหุ้นรายเดือนไม่น้อยกว่า 
ไม่เกิน 5,000 บาท         20 หุ้น (200 บาท) 
เกิน 5,000 บาท ถึง 10,000 บาท       30 หุ้น (300 บาท) 
เกิน 10,000 บาท ถึง 25,000 บาท      50 หุ้น (500 บาท) 
เกิน 25,000 บาท ถึง 50,000 บาท      70 หุ้น (700 บาท) 
เกินกว่า 50,000 บาท         100 หุ้น (1,000 บาท) 
  แก้ไขเป็น ระเบียบว่าด้วยหุ้น พ.ศ.2559 ข้อ 4 ข้อความ “สมาชิกทุกคนต้องส่งค่าหุ้น
ตั้งแต่เดือนแรกเข้าเป็นสมาชิกเป็นรายเดือน ตามเกณฑ์ของเงินได้รายเดือนของสมาชิก ดังต่อไปนี้ ” 
 

เงินได้... 
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 เงินได้รายเดือน      ถือหุ้นรายเดือนไม่น้อยกว่า 
ไม่เกิน 25,000 บาท         50 หุ้น (500 บาท) 
เกิน 25,000 บาท ถึง 50,000 บาท      70 หุ้น (700 บาท) 
เกินกว่า 50,000 บาท         100 หุ้น (1,000 บาท) 

11. ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิก 
   ข้อความเดิม ในระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิก พ.ศ.2556 
ข้อ 9 ข้อความ “สหกรณ์จะจ่ายเงินสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพ ดังต่อไปนี้ 

(1) ในกรณีสมาชิกถึงแก่กรรม สหกรณ์จะจ่ายเงินให้กับบุคคลตามล าดับดังนี้  
1.1  ผู้ที่สมาชิกระบุให้เป็นผู้รับประโยชน์โดยแจ้งเป็นหนังสือไว้ต่อสหกรณ์  

                              1.2  คู่สมรส 
                1.3  ผู้สืบสันดาน 
              1.4  บิดามารดา 
                      ให้สหกรณ์จ่ายเงินสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพ จ านวน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 
เมื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินตามข้อ (1) ได้แสดงหลักฐานการเสียชีวิตพร้อมกับยื่นค าร้องขอรับเงินโดยไม่ต้องค านึงถึง
หนี้สินที่สมาชิกผู้เสียชีวิตมีอยู่กับสหกรณ์” 
                        แก้ไขเป็น ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิก พ.ศ.2559  
ข้อ 9 ข้อความ “สหกรณ์จะจ่ายเงินสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้ 
                         9.1  ที่สมาชิกระบุให้เป็นผู้รับประโยชน์โดยแจ้งเป็นหนังสือไว้ต่อสหกรณ์ 
                         9.2 ในกรณีที่ ไม่มีผู้รับเงินตามข้อ 9.1 ให้คณะกรรมการด าเนินการ พิจารณาด าเนินการ 
ที่เห็นสมควรให้สหกรณ์จ่ายเงินสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพ จ านวน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)  
เมื่อผู้มีสิทธิรับเงินได้แสดงหลักฐานการเสียชีวิตพร้อมกับยื่นค าร้องขอรับเงินโดยไม่ต้องค านึงถึงหนี้สินที่สมาชิก
ผู้เสียชีวิตมีอยู่กับสหกรณ์ 

 12.  ระเบียบว่าด้วยกองทุนช่วยเหลือผู้ค  าประกันเงินกู้สามัญ 
                       12.1  ข้อความเดิม ในระเบียบว่าด้วย การใช้ทุนสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิก 
พ.ศ.2556 จากข้อ 5  ที่มาของเงินกองทุน  
  5.1  จัดสรรจากก าไรสุทธิประจ าปี  
  5.2  งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
  5.3  เงินบริจาค หรือเงินอ่ืนๆ ที่กองทุนได้รับ โดยไม่มีเงื่อนไข 
  5.4  เงินหรือทรัพย์สินอื่นใดท่ีกองทุนได้รับคืนจากสมาชิกผู้กู้ตาม ข้อ 9 

                              แก้ไขเป็น ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิก พ.ศ.2559 
เป็นข้อ 6 ที่มาของเงินกองทุน  

6.1 จัดสรรจากก าไรสุทธิประจ าปี  

6.2  งบประมาณ… 
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  6.2  งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
  6.3  เงินอ่ืนๆ ที่กองทุนได้รับ โดยไม่มีเงื่อนไข  
  6.4  เงินหรือทรัพย์สินอื่นใดท่ีกองทุนได้รับคืนจากสมาชิกผู้กู้ตาม ข้อ 10  
  12.2  ข้อความเดิม ในระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิก 
พ.ศ.2556 ข้อ 8 การรับภาระหนี้โดยกองทุน ให้กองทุนช าระหนี้แก่สหกรณ์โดยการผ่อนช าระหนี้ให้เสร็จสิ้น
ภายในระยะเวลาที่เหลือตามท่ีระบุไว้ในสัญญากู้เงิน หรือตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการพิจารณาเห็นสมควร 
  แก้ไขเป็น ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิก พ.ศ.2559 
เป็นข้อ 8 การช าระหนี้แทนของกองทุนให้กองทุนช าระหนี้แก่สหกรณ์โดยตรง ในการช าระหนี้กองทุนจะช าระ
หนี้ให้แก่สหกรณ์โดยการผ่อนช าระหนี้ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่เหลือตามที่ระบุไว้ในสัญญากู้เงิน หรือ
ตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการพิจารณาเห็นสมควรก็ได้ 
 ซึ่งที่ประชุมฯ เห็นชอบให้ยกเลิกระเบียบทั้ง 12 ระเบียบ เพ่ือแก้ไขปรับปรุงใหม่และให้
รายงานต่อนายทะเบียนสหกรณ์รับทราบ ทั้งนี้ให้ถือใช้ตั้งแต่ประธานกรรมการสหกรณ์ฯ ลงนามเป็นต้นไป 
  หมายเหตุ  -  นายทะเบียนลงนามให้ถือใช้แล้ว ตั งแต่ ธ.ค.2559 
                -  คณะกรรมการได้ร่างจัดท าระเบียบว่าด้วย การใช้เงินทุนรักษาระดับอัตรา   ปัน
ผล ปี 2560 (เพ่ิมเติมใหม่) ตามหนังสือค าแนะน าของนายทะเบียนสหกรณ์ เมื่อเดือน มิถุนายน 2560 อีกด้วย 

          เรื่อง อื่นๆ ที่ควรทราบ 
     1.  สหกรณ์ฯ รับฝากเงินออมทรัพย์ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.00 ต่อปี 

     2.  สหกรณ์ฯ รับฝากออมทรัพย์พิเศษ  อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.25 ต่อปี 

     3.  สหกรณ์ฯ รับซื้อหุ้นครั้งละ 3 เดือน จ านวนไม่เกินคนละ         100,000 บาท (ปัจจุบัน

รับซื้อคราวละ 3 เดือน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 รายงาน… 
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3.4 รายงานผลการตรวจสอบกิจการ ประจ าปี 2560 
*********************************************************** 

เรียน  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จ ากัด   

 ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจ าปี 2559 เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2559 ได้เลือกให้ดิฉัน    

น.ท.หญิงวาสนา  ล าพูน เป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จ ากัด ส าหรับปีทางการบัญชี 

สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.60 นั้น ดิฉันได้ท าการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์เป็นประจ าทุกเดือนนั้น จึงขอ

เสนอผลการตรวจสอบกิจการในรอบ 1 ปี ตั้งแต่ 1 ต.ค.59 ถึง 30 ก.ย.60 ดังต่อไปนี้ 

1. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
1.1 เพ่ือตรวจสอบการบริหารของกรรมการด าเนินการ 
1.2 เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบัญชีและการควบคุมการเงิน 
1.3 เพ่ือตรวจสอบการด าเนินการต่างๆ ของสหกรณ์ 

2. ขอบเขตการตรวจสอบ 
2.1 ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีตามเอกสารหลักฐาน 
2.2 ตรวจสอบการควบคุมการเงิน ระเบียบ ข้อบังคับของสหกรณ์ 
2.3 ตรวจสอบการด าเนินงาน ตามวัตถุประสงค์ ระเบียบ ข้อบังคับและมติที่ประชุม 
2.4 ตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการ ตามแผนงานและงบประมาณที่ก าหนด 

3. ผลการตรวจสอบ 
3.1  ทะเบียนคุม ลูกหนี้-เจ้าหนี้ ถูกต้อง 

                       3.2  ตรวจสอบสัญญาเงิน ถูกต้อง 
3.3  การตรวจนับเงินสดที่อยู่ในความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่การเงินที่เป็นผู้รักษาเดือนนี้

มียอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ 30 ก.ย.60 จ านวน 19,608.50 บาท ถูกต้อง 
3.4  การบริหารงานของคณะกรรมการ เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับและมติที่ประชุม 
3.5  การให้กู้แก่สมาชิก ใน 1 ปี ตั้งแต่ 1 ต.ค.59 ถึง 30 ก.ย.60 มีดังนี้ 
 3.5.1  กู้ฉุกเฉิน  จ านวน 281 สัญญา เป็นเงิน    2,188,100.00  บาท 
 3.5.2  กู้สามัญ   จ านวน 188 สัญญา เป็นเงิน 122,973,298.00  บาท 
รวมเงินกู้ทั้ง 2 ประเภท จ านวน  469 สัญญา เป็นเงิน 125,161,398.00  บาท        

การกู้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับและมติที่ประชุม 
 3.6  การรับฝาก–ถอนเงินฝากออมทรัพย์ ใน 1 ปี ตั้งแต่ 1 ต.ค.59 ถึง 30 ก.ย.60 มีดังนี้  
        3.6.1  ฝากออมทรัพย์   เป็นเงิน      5,888,701.97 บาท 
        3.6.2  ถอนออมทรัพย์   เป็นเงิน        711,032.11  บาท 
        3.6.3  ฝากออมทรัพย์พิเศษ  เป็นเงิน   132,354,583.27 บาท 
        3.6.4  ถอนออมทรัพย์พิเศษ   เป็นเงิน    19,330,820.04  บาท 
 3.6.5  ฝากออมทรัพย์พิเศษ (สหกรณ์อ่ืน)  เป็นเงิน    10,531,333.39  บาท 

3.6.6  ถอนออมทรัพย์... 
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        3.6.6  ถอนออมทรัพย์พิเศษ (สหกรณ์อ่ืน)   เป็นเงิน     6,500,000.00  บาท 
 3.6.7  ฝากออมทรัพย์พิเศษ (สมทบ) เป็นเงิน       111,022.41  บาท 
 3.6.8  ถอนออมทรัพย์พิเศษ (สมทบ) เป็นเงิน       111,022.41  บาท 
 3.7  รายได ้– รายจ่าย ใน 1 ปี ตั้งแต่ 1 ต.ค.59 ถึง 30 ก.ย.60 มีดังนี้ 
  3.7.1  รายได ้ เป็นเงิน 23,940,222.71  บาท 
  3.7.2  รายจ่าย เป็นเงิน   7,691,267.17  บาท 
  3.7.3  ก าไรสุทธิ เป็นเงิน 16,248,955.54  บาท 

  ส าหรับรายจ่ายต่างๆ นั้น ได้จ่ายในการบริหารกิจการสหกรณ์ เพ่ือให้เกิดประโยชน์และ
ความมั่นคง และส่งผลดีต่อสมาชิก การอนุมัติเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับและมติที่ประชุม 

 สรุป 
 ผลการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จ ากัด ประจ าปี 2560 การ
ด าเนินการของสหกรณ์เป็นไปตามแผนงาน ตรงตามวัตถุประสงค์ ตามระเบียบ ข้อบังคับและมติที่ประชุม จึง
ส่งผลดีให้การด าเนินการต่างๆ ของสหกรณ์ได้พัฒนาขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง 

 ข้อเสนอแนะ 
 ไม่มี 

 ข้อขัดข้อง 
 ไม่มี 

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

                                                                             

                                                                             น.ท.หญิง 
                                                                                         (วาสนา  ล าพนู) 
                                                                  ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จ ากัด 

 

  
 

 

           

 

ระเบียบ... 



 
 

 

 

 

ระเบียบวาระที่ 4 

      เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 
 4.1 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ประจ าปี 2560 
 4.2 พิจารณาก าหนดอัตราค่าเบี ยเลี ยง ค่าพาหนะ   ค่า
เช่าที่พัก และค่าเบี ยประชุมส าหรับกรรมการด าเนินการ กรรมการ
อื่นๆ ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 
 4.3 พิจารณาอนุมัติจัดสรรก าไรสุทธิ ประจ าปี 2560 
 4.4 พิจารณาอนุมัติแผนงาน และงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปี 2561 
 4.5 พิจารณาก าหนดวงเงินกู้ยืมหรือค  าประกัน     ประจ าปี 
2561 
 4.6 พิจารณาเลือกตั งผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ าปี 2561 
 4.7 พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีภาคเอกชน ประจ าปี 2561 
 4.8 พิจารณาเลือกตั งประธานกรรมการและคณะกรรมการ
สหกรณ์ฯ ประจ าปี 2561 
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4.1 พิจารณาอนมุัติงบแสดงฐานะการเงิน ประจ าป ี2560 
*********************************************************** 

หนังสือรับรองของสหกรณ์ 

สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จ ากัด                                                                                

6  พฤศจิกายน  2560 

เรียน   นางสาวสุวีณา  จงเจริญพรชัย                      

 หนังสือรับรองฉบับนี้  ให้ไว้เพื่อประโยชน์ของท่านในการตรวจสอบงบการเงินของสหกรณ์ 
ออมทรัพย์กองบิน 5 จ ากัด ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 เพื่อแสดงความเห็นว่า งบการเงิน
ดังกล่าวแสดงฐานะการ เงิน  ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 ผลการด าเนินงานกระแสเงินสด ปีสิ ้นสุด 
วันเดียวกันของสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน  5 จ ากัด โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามระเบียบ 
ที่นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนดไว้หรือไม่  

 ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินที่ท่านตรวจสอบ
ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้จัดท าขึ้นตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 

 ข้าพเจ้าขอรับรองรายละเอียดเกี่ยวกับงบการเงินที่ท่านตรวจสอบ ตามที่ข้าพเจ้าทราบและ  
คิดว่าควรจะเป็นดังต่อไปนี้                  

     1.  งบการเงินไม่มีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ ซึ่งรวมถึงการละเว้น
การแสดงรายการและข้อมูลต่าง ๆ                  

     2.  ข้าพเจ้าได้จัดเอกสารหลักฐานและข้อมูลดังต่อไปนี้ ให้ท่านตรวจสอบครบถ้วนแล้ว ได้แก่                  
       2.1  บันทึกทางการบัญชี เอกสารหลักฐานประกอบรายการบัญชีและข้อมูล อ่ืน  
ที่เก่ียวข้องทัง้หมด 
       2.2  รายงานการประชุมคณะกรรมการการด าเนินการและรายงานการประชุมใหญ่ 

                    3.  ไม่มีรายการผิดปกติที ่เกี ่ยวข้องกับการกระท าของคณะกรรมการด าเนินการ  หรือ
เจ้าหน้าที ่ของสหกรณ์ ผู้ซึ่งมีหน้าที่ส าคัญเกี่ยวกับระบบบัญชีและระบบการควบคุมภายใน หรือรายการ
ผิดปกติท่ีมีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญต่องบการเงิน                   

  4. สหกรณ์ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาทั้งหมด ซึ่งหากไม่ปฏิบัติตามอาจมีผลกระทบ
อย่างมีสาระส าคัญต่องบการเงิน นอกจากนี้สหกรณ์ได้ปฏิบัติตามระเบียบและข้อก าหนดของหน่วยงาน
ราชการ หรือหน่วยงานที่ก ากับดูแล ซึ่งหากไม่ปฏิบัติตามอาจมีผลกระทบอย่างมีสาระส าคัญต่องบการเงิน 

 5.  สหกรณ์... 
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                 5. สหกรณ์ไม่ได้รับหนังสือแจ้งร้องเรียนจากหน่วยราชการ อันมีผลต่องบการเงินเพราะมิได้
ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือข้อบังคับ ซึ่งรวมถึงการถูกเรียกชดเชยหรือถูกประเมินภาษีอากรหรือมีหนี้สินที่อาจ
เกิดขึ้นในภายหน้า ซึ่งควรจะได้น ามาพิจารณาเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หรือใช้เป็นหลักเกณฑ์
ในการตั้งส ารองค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ้น 

 6.  รายการหรือข้อมูลดังต่อไปนี้ มีการบันทึกหรือเปิดเผยไว้อย่างเพียงพอและเหมาะสมใน  
งบการเงิน 
  6.1  ข้อตกลงกับสถาบันการเงินเกี่ยวกับภาระผูกพันเงินฝากหรือข้อจ ากัดการใช้เงินกู้ 

                        6.2  สินทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกัน    

     7.  สหกรณ์มีกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์ทั้งหมดอย่างถูกต้องตามกฎหมายและไม่มีภาระผูกพัน
หรือข้อผูกมัดใด ๆ ในสินทรัพย์ของสหกรณ์ เว้นแต่ที่ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

  8.  ไม่มีการละเมิดสัญญาและข้อผูกพันต่าง ๆ อันมีผลกระทบต่องบการเงิน 
  9.  งบแต่วันสิ้นปี ไม่มีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นหรือไม่ปรากฏข้อเท็จจริงใดที่มีผลกระทบต่อ 
งบการเงิน หรือต้องเปิดเผยไว้ในงบการเงินอีก 
                   

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

รายงาน... 
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 มติ  ที่ประชุมฯ ........................................................................................... 
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4.2  พิจารณาก าหนดอัตราค่าเบี ยเลี ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และ  
ค่าเบี ยประชุมส าหรับกรรมการด าเนินการ กรรมการอ่ืนๆ         

ที่ปรึกษาและทีป่รึกษากิตติมศักดิ ์
*********************************************************** 

                    ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จ ากัด พ.ศ.2550 ข้อ 71 อ านาจหน้าที่ของที่
ประชุมใหญ่ มีอ านาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยเรื่องทั้งปวงที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการด าเนินกิจการของสหกรณ์ ซึ่ง
รวมทั้งในข้อต่อไปนี้ (ตามข้อบังคับ หน้า 23-24) นั้น คณะกรรมการด าเนินการเห็นว่า ควรให้สมาชิกฯ 
พิจารณา ก าหนดอัตราค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าเบี้ยประชุมของกรรมการด าเนินการ
กรรมการอื่นๆ ที่ปรึกษาและท่ีปรึกษากิตติมศักดิ ์
      เหตุผลความจ าเป็น ในการปฏิบัติที่ผ่านมา สหกรณ์ฯได้ด าเนินการจ่ายเงินเพ่ือการนี้โดยยึด
เกณฑ์ของทางราชการ เป็นแนวทางในการจ่ายเงิน โดยมิได้ก าหนดอัตราค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก 
และค่าเบี้ยประชุมของกรรมการด าเนินการ กรรมการอ่ืนๆ ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับของสหกรณ์ฯ มีความสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ และเหมาะสมกับบางสถานที่ท่ีไปปฏิบัติหน้าที่ เช่น 
การต้องเข้าพักในสถานที่ที่มิได้เป็นของทางราชการ ที่มีค่าใช้จ่ายสูง ท าให้ผู้ที่ต้องไปท าภารกิจเดือดร้อน จึงขอ
เสนอให้ที่ประชุมพิจารณากรอบการจ่ายเงิน ดังนี้ 

ก าหนดอัตราค่าใช้จ่ายส าหรับ กรรมการด าเนินการ กรรมการอื่นๆ ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 
ค่าเบี้ยเลี้ยง/วัน ค่าเช่าที่พัก/คืน ค่าพาหนะ หมายเหตุ 

300 บาทต่อวัน 

(จ่ายอย่างน้อย 2 วัน) 

 

ไม่เกิน 800 บาท 

(ตามใบส าคัญท่ีแนบ) 

- ตามใช้จ่ายจริง 

สอดคล้องกับค่าพาหนะที่

ขอเบิกจากทางราชการ  

- หากมีความจ าเป็นต้องใช้รถส่วนตัว ให้

จ่าย  ค่าเชื้อเพลิง อัตรา กม.ละ 3 บาท 

- ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ 

 มติ  ที่ประชุมฯ .......................................................  

 

 

 

4.3  พิจารณา… 
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4.3  พิจารณาอนมุัตจิัดสรรก าไรสุทธิ ประจ าปี 2560 
                       น.ท.ประพันธ์  คงเปลี่ยน กรรมการ/เลขานุการ รายงานผลการด าเนินงานของ สหกรณ์    

ออมทรัพย์กองบิน 5 จ ากัด ในปีบัญชี 2560 มีผลประกอบการก าไรสุทธิจ านวนเงิน 16,248,955.54 บาท      

ซึ่งคณะกรรมการด าเนินการได้เสนอแนะการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2560 ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์     

พ.ศ. 2542 มาตรา 60 และข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จ ากัด พ.ศ.2550  

 หมายเหตุ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ออกกฎกระทรวงเกี่ยวกับอัตรา   
ค่าบ ารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยโดยก าหนดอัตราค่าบ ารุงสันนิบาตสหกรณ์ร้อยละหนึ่งของก าไรสุทธิ
แต่ไม่เกินสามหมื่นบาท 
 มติ  ที่ประชุมฯ..........................................................................................................  

 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 

รายการ บาท % บาท % บาท % 
1.  เป็นทุนส ารอง ไม่น้อยกว่าร้อยละสบิของก าไร
สุทธิ 1,636,654.65 10.05 1,446,295.14 10.00 1,275,493.70 10.12 
2.  ค่าบ ารุงสันนิบาตสหกรณ์ ร้อยละห้าของก าไร
สุทธิแต่ต้องไมเ่กินหนึ่งหมื่นบาท 30,000.00  0.18  10,000.00  0.07  10,000.00  0.08  
3.  เงินปันผลตามหุ้นท่ีช าระแล้วให้แก่สมาชิกแต่
ละคน     6.25   6.20   
ในอัตราไมเ่กินร้อยละสิบต่อปี โดยคิดให้ตามส่วน
ระยะเวลาสหกรณ์จ่ายในอัตราร้อย 6.25 ต่อปี     10,330,335.40 63.57 9,002,489.00 62.26 7,878,895.42 62.49 
4.  เงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกจากสว่นจ านวนรวม
แห่งดอกเบี้ยเงินกู้ซึ่งสมาชิกนั้นไดส้่งแก่สหกรณ์
ระหว่างป ี   9.00   8.25    

สหกรณ์จ่ายในอัตราร้อย 9.00        2,130,965.49   13.14   1,971,780.00 13.64 1,653,874.11 13.12  
5.  เงินโบนัสกรรมการและเจ้าหนา้ที่ของสหกรณ์ 
ไม่เกินร้อยละสิบของก าไรสุทธิ 487,000.00 3.00 450,000.00 3.11 450,000.00 3.57 

6.  ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล              

ไม่เกินร้อยละสองแห่งทุนเรือนหุ้น ณ วันสิ้นป ี 110,000.00 0.68 0.00 0.00 0.00 0.00 
7.  ทุนสงเคราะห์เกีย่วกับการศพสมาชิกและคู่
สมรส             

ไม่เกินร้อยละสิบของก าไรสุทธิ 500,000.00 3.08 500,000.00 3.46 500,000.00 3.97 

8.  ทุนช่วยเหลือผู้ค้ าประกันเงินกูส้ามัญ 600,000.00 3.69 700,000.00 4.84 700,000.00 5.55 
9.  ทุนสาธารณประโยชน์  ไม่เกินร้อยละสิบของ
ก าไรสุทธิ 320,000.00 1.97 320,000.00 2.21 120,000.00 0.95 

10.  ทุนสะสมขยายงาน 104,000.00 0.64 60,000.00 0.41 20,000.00 0.16 

รวม 16,248,955.54 100.00 14,460,564.14 100.00 12,608,263.23 100.00 

4.4  พิจารณา… 
 



 
-54- 

4.4  พิจารณาอนมุัติแผนงาน และงบประมาณรายรับรายจ่าย 
ประจ าปี 2561 

*********************************************************** 
 น.ท.ประพันธ์  คงเปลี่ยน กรรมการ/เลขานุการ รายงานต่อที่ประชุมฯ ตามที่คณะกรรมการ

ด าเนินการร่วมกันจัดท าแผนงาน และประมาณการรายรับรายจ่าย เมื่อ 6 พฤศจิกายน 2560 แล้วนั้นได้มีมติ

คณะกรรมการให้เสนอแผนต่อสมาชิกในการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี รายละเอียดดังนี้ 

แผนงานประจ าปี 2561 ประกอบด้วย 

ล ำดบั รำยกำร 
ปี 2560 ปี 2561 

หน่วย
นบั แผนงำน รับจ่ำยจริง แผนงำน 

1 รับสมำชิกเพิ่ม คน 70 56 70 
2 จ่ำยเงินกูใ้หแ้ก่สมำชิก บำท 130,034,709.00 125,161,398.00 128,916,239.94 
3 รับช ำระหน้ีจำกสมำชิก บำท 95,156,653.19 104,499,945.00 107,634,943.35 
4 ระดมหุน้จำกสมำชิก บำท 25,571,756.70 24,953,700.00 25,702,311.00 
5 รับฝำกเงินจำกสมำชิก บำท 25,000,000.00 27,763,477.45 28,041,112.22 
6 รับฝำกเงินจำกสหกรณ์อ่ืน บำท 5,000,000.00 274,648.46 5,000,000.00 
7 กูเ้งินจำกแหล่งเงินกูอ่ื้น บำท 80,000,000.00 16,000,000.00 60,000,000.00 

  
  

7.1 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย  
7.2 สหกรณ์ออมทรัพยท์หำร บำท 

30,000,000.00 
0.00 

0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

  7.3 ธนำคำรเกษตรและสหกรณ์ ปข. บำท 50,000,000.00 16,000,000.00 50,000,000.00 
  7.4 สหกรณ์ บก.ทอ. บำท 0.00 0.00 10,000,000.00 
  7.5 อ่ืน ๆ บำท 0.00 0.00 0.00 
8 ช ำระเงินกูย้มื บำท 12,000,000.00 15,000,000.00 13,400,000.00 
  8.1 ธนำคำรเกษตรและสหกรณ์ ปข. บำท 5,000,000.00 15,000,000.00 12,000,000.00 
  8.2 สหกรณ์ บก.ทอ. บำท 0   1,400,000.00 
           

  

 มติ  ที่ประชุมฯ ...............................................  

ประมาณการ... 

บาท 
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ประมาณการรายได้ ประจ าปี 2561 

รายการ 
ปี 2560 

ปี 2561 ค าชี แจง 
ประมาณการ รับจริง 

1. รายไดด้อกเบี้ย และ
ผลตอบแทน         

จากการลงทุน         

    1.1 เงินให้กู้ยืม 24,000,000.00 23,882,509.00 24,521,000.00  - ดอกเบี้ยเงินให้สมาชิกกู้ฉุกเฉินและกูส้ามัญ 

        ในอัตรา 7% ต่อป ี   

เงินกู้ฉุกเฉิน     300,000.00 เงินให้กู้    

      21,000.00 ดอกเบีย้รับ   

เงินกู้สามัญ     350,000,000.00 เงินให้กู้    

      24,500,000.00 ดอกเบีย้รับ   

    1.2 เงินฝากธนาคาร 8,000.00 5,873.71 6,000.00  - ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 

ธ.ทหารไทย   5,867.98       

ธ.ธกส.   5.73       

    1.3 เงินลงทุน 48,000.00 45,340.00 45,500.00  - เป็นเงินปันผลและเฉลี่ยนคืนจากการถือหุ้น 

        และกู้ยืมจาก ชสอ.และชุมนุมสหกรณ์ทหาร 

หุ้น ชสอ.     164,000.00     

ปันผล ชสอ.   9,512.00 9,500.00     

หุ้น ชุมนุมสหกรณ์ทหาร     676,000.00     

ปันผล ชุมนุมสหกรณ์
ทหาร   35,828.00 36,000.00     

รวม 24,056,000.00 23,933,722.71 24,572,500.00   

        

2. รายได้ทีม่ิใช่ดอกเบี้ย         

     2.1 ค่าธรรมเนียม
แรกเข้า 3,500.00 5,600.00 3,500.00  - จากการรับสมาชกิ 

สมาชิกใหม ่     3,500.00 ประมาณรับใหม่ 70 รายๆละ 50 บาท 

     2.2 อื่น ๆ 0.00 900.00 0.00   

รวม 3,500.00 6,500.00 3,500.00     

รายได้ทั้งสิ้น 24,059,500.00 23,940,222.71 24,576,000.00     

ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 8,729,350.00 7,691,267.17 8,659,250.00 

ก าไรสุทธิ 15,330,150.00 16,248,955.54 15,916,750.00     

งบประมาณ… 



 
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2561 

หมวดรายจ่าย 
ปี 2560 

ปี 2561 ค าชี แจง 
ตั งไว้ จ่ายจริง 

1. ค่าใช้จ่ายดอกเบี ย         

     1.1 เงินรับฝาก 5,600,000.00 5,027,978.30 5,182,000.00  - ดอกเบ้ียเงนิรับฝากออมทรัพย์และออมทรัพย์พิเศษ  

     1.2 เงินกู้ยืม 1,800,000.00 1,538,211.92 1,995,000.00  - ดอกเบ้ียเงนิกู้ยืมจากสถาบันการเงนิต่าง ๆ  

รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 7,400,000.00 6,566,190.22 7,177,000.00   

          

2. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน         

2.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าท่ี         

     2.1.1 เงินเดือนเจ้าหน้าที ่ 195,120.00 193,500.00 199,920.00  - เป็นเงินเดือนส าหรับเจ้าหน้าที่ 2 คน 

     2.1.2 ค่าครองชีพ 20,880.00 22,500.00 16,080.00  - เป็นค่าครองชีพเพิ่มตามกฎหมายแรงงาน 

     2.1.3 ค่าตอบแทน 288,000.00 294,000.00 348,000.00  - เป็นค่าตอบแทน จนท.และหน่วยงาน 

       1.ผจก.ฯ เดอืนละ 5,000 บาท        *12= (60,000) 

       2.ผช.ผจก.ฯ เดอืนละ 4,000 บาท    *12= (48,000)      

       
3.จนท.ฯ 2 คนๆละ 3000 บาท/เดอืน ๆ ละ 6,000 
บาท *12= (72,000) 

       4. เจ้าหน้าทีก่ารเงนิ 3500 บาท      *12= (42,000) 

       5.เลขาฯ เดือนละ 3,000 บาท       *12= (36,000) 

       6.ผตส.กิจการ เดอืนละ 3,000 บาท    *12= (36,000) 

        7.ผกง.ฯ เดือนละ 2,000 บาท           *12= (24,000) 

        8.ที่ปรึกษา เดอืนละ 2,500 บาท        *12= (30,000) 

     2.1.4 ค่าล่วงเวลา 15,000.00 15,000.00 15,000.00  - เป็นค่าตอบแทนการท างานนอกเวลาส าหรับเจ้าหน้าที่ 

        ในการจัดท าสัญญาและเอกสารไมท่ันเวลาและใน 

        ช่วงที่มีงานมากและเร่งด่วน 

     2.1.5 เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม 450.00 404.32 450.00 

 - สมทบเข้ากองทุนประกันสังคมร้อยละ 0.2 ของ
เงินเดอืนทั้งปี 

     2.1.6  ค่าประกันสังคม 10,800.00 9,720.00 10,800.00 
 - จ่ายประกันสังคมส าหรับนายจ้างร้อยละ 5 ของ
เงินเดอืน 

     2.1.7 ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 30,000.00 6,120.00 30,000.00 
 - เป็นค่าเบ้ียเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ ส าหรบั
คณะกรรมการด าเนินการ 

        และเจ้าหน้าที่ไปประชุม หรอืปฏิบัติงานนอกสถานที่ 

     2.1.8  ค่าศึกษาอบรม 25,000.00 8,600.00 25,000.00  - เป็นค่าธรรมเนียม ค่าที่พกัในการอบรม ส าหรับ 

        กรรมการ เจ้าหน้าที่ และสมาชิกไปศึกษาอบรม 

รวม 585,250.00 549,844.32 645,250.00 
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หมวดรายจ่าย 
ปี 2560 

ปี 2561 ค าชี แจง 
ตั งไว้ จ่ายจริง 

2.2 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร         

สถานที่และอุปกรณ์         

     2.2.1 ค่าเสื่อมราคา 22,000.00 18,625.12 36,000.00  - ตัดค่าเสือ่มราคาของครุภัณฑ์ประจ าปี 

     2.2.2 ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ ์ 30,000.00 8,765.00 30,000.00  - ส าหรับซ่อมแซมทรัพย์สินของสหกรณ์ 

     2.2.3 ค่าบ ารุงรักษาโปรแกรม 50,000.00 44,000.00 50,000.00  - ค่าบ ารุงรกัษาจากมหาวทิยาลัยสงขลา 

     2.2.4 ค่าตกแต่งส านักงาน 25,000.00 3,300.00 25,000.00  - ค่าค่าจ้าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการตกแต่งส านักงาน 

     2.2.5 ค่าซื้อครุภัณฑ์ สนง.ฯ 20,000.00 0.00 88,000.00  - เครือ่งคอม (เซิฟเวอร์ โปรแกรม) และเครื่องส ารองไฟ 

รวม 147,000.00 74,690.12 229,000.00   

2.3 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานอื่น        

     2.3.1 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 67,500.00 44,100.00 67,500.00 
 - เบ้ียประชุมกรรมการด าเนินการ 15 คน ๆ ละ 300.-
บาท 

        ต่อครั้ง ประมาณ 15 ครั้งตอ่ปี 

     2.3.2 ค่ารับรอง 20,000.00 26,516.00 30,000.00  - เป็นค่ารับรองการปชุมคณะกรรมการด าเนินการ 

        และค่ารับรองในการบริหารงานสหกรณ์ 

     2.3.3 ค่าใช้จ่ายประชุมใหญ ่ 360,000.00 318,230.00 360,000.00  - เป็นค่าใชจ้่ายในการจัดประชุมใหญ่สามญัประจ าป ี

     2.3.4 ค่าธรรมเนียมธนาคาร 600.00 234.00 500.00 
 - เป็นค่าธรรมเนียมทีธ่นาคารเรียกเก็นในการท า
ธุรกรรม 

     2.3.5 ค่าถ่ายเอกสาร 14,000.00 8,617.00 14,000.00  - เป็นค่าถ่ายเอกสารการประชมุ และหนังสือต่าง ๆ 

     2.3.6 ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ 30,000.00 19,931.42 30,000.00  - เป็นค่าแบบพิมพ์ต่าง ๆ 

     2.3.7 ค่าของใช้สนง.ฯ 7,000.00 6,759.97 8,000.00  - เป็นค่าวัสดุส านกังาน และวัสดุคอมพิวเตอร์ 

     2.3.8 ค่าหนังสือพิมพ์และ
วารสาร 3,000.00 2,470.00 3,000.00  - เป็นหนังสือพมิพ์,วารสารสิ่งพมิพ ์

     2.2.9 ค่าโทรศัพท์และโทรสาร 20,000.00 18,621.12 20,000.00  - ค่าอนิเตอรเ์น็ตและโทรศัพท์ประจ าส านกังาน 

     2.3.10 ค่าไปรษณีย ์ 5,000.00 3,047.00 5,000.00  - เป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมอากร 

     2.3.11 ค่าธรรมเนียมการสอบ
บัญช ี 50,000.00 40,000.00 50,000.00  - เป็นค่าจ้างสอบบัญชีสหกรณ ์

     2.3.12 ค่าใช้จ่ายทั่วไป 20,000.00 12,016.00 20,000.00  - เป็นค่าใชจ้่ายอื่น ๆ 

รวมค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานอ่ืน 597,100.00 500,542.51 608,000.00   

รวมค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 1,329,350.00 1,125,076.95 1,482,250.00   

รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 8,729,350.00 7,691,267.17 8,659,250.00   

4.5  พิจารณา… 
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4.5  พิจารณาก าหนดวงเงินกู้ยืมหรือค  าประกัน ประจ าปี 2561 
*********************************************************** 

 ตามข้อบังคับ ข้อ 18 วงเงินกู้ยืมหรือการค้ าประกัน ที่ประชุมใหญ่อาจก าหนดวงเงินกู้ยืมหรือ
การค้ าประกันส าหรับปีหนึ่งๆ ไว้ตามที่จ าเป็นและสมควรแก่การด าเนินงาน วงเงินซึ่งก าหนดดังว่านี้ต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 
 ในปี 2560 ที่ประชุมใหญ่ มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ก าหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ าประกันไว้ จ านวน 
150,000,000.00 บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านบาทถ้วน) 
 ส าหรับปี 2561 คณะกรรมการได้พิจารณาก าหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ าประกันไว้เพ่ือด าเนินการ
ให้เงินยืมแก่สมาชิก จ านวน 150,000,000.00 บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านบาทถ้วน) จึงขอให้ที่ประชุมฯ  
พิจารณาต่อไป 
 มติ  ที่ประชุมฯ มีมติเป็นเอกฉันท์ ก าหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ าประกัน ประจ าปี 2561 เป็น
จ านวน.................................... บาท (...................................................................) 

4.6 พิจารณาเลือกตั งผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ าปี 2561 
*********************************************************** 

 เลขานุการ ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จ ากัด พ.ศ. 2550 ข้อ 102 ให้ที่ประชุม
ใหญ่เลือกตั้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอก ผู้มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถในด้านธุรกิจ การเงินการบัญชี     
การเศรษฐกิจหรือการสหกรณ์ ให้เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์เป็นการประจ าปี โดยให้ได้รับค่าตอบแทน
ตามมติของที่ประชุมใหญ่ก าหนด 
 ที่ประชุมใหญ่จะเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ หรือผู้ซึ่งด ารงต าแหน่งหน้าที่ประจ าในสหกรณ์
เป็นผู้ตรวจสอบกิจการไม่ได้ 
 จ านวนผู้ตรวจสอบกิจการตามวรรคหนึ่ง หากเป็นบุคคลธรรมดาให้มีได้ไม่เกิน 5คน หรือหาก
เป็นนิติบุคคลให้มีได้ไม่เกิน 1 นิติบุคคล 
 ข้อ 103 การด ารงต าแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้ตรวจสอบกิจการอยู่ในต าแหน่งได้มี
ก าหนดเวลาหนึ่งปีทางบัญชีสหกรณ์ ถ้าเมื่อครบก าหนดเวลาแล้วยังไม่มีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่ 
ก็ให้ผู้ตรวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อน ผู้ตรวจสอบกิจการซึ่งออกไปนั้นอาจได้รับเลือกตั้งซ้ า 
 ส าหรับในปี 2560 ที่ผ่านมาที่ประชุมใหญ่มีมติเป็นเอกฉันท์ให้มีผู้ตรวจสอบกิจการ จ านวน   
1 คน คือ น.ท.หญิง วาสนา  ล าพูน เป็นผู้ตรวจสอบกิจการและให้ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 3,000 บาท   
(สามพันบาทถ้วน) 
 ขอให้ที่ประชุมเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ และระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์
ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ เพ่ือเป็นผู้ตรวจสอบกิจการประจ าปี 2561 ที่ประชุมฯ เสนอ 

1. ...................................................................................................... 
2. ...................................................................................................... 

มต…ิ 
 



 
มติ  ที่ประชุมฯ มีมติเอกฉันท์ให้. ..................................................................เป็นผู้ตรวจสอบ

กิจการสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จ ากัด ประจ าปี 2561 และให้ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ .....................บาท 

4.7 พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีภาคเอกชน ประจ าปี 2561 

และก าหนดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชี 
*********************************************************** 

 อาศัยตามที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้ท าโครงการปรับปรุงระบบการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์
ขึ้น เพ่ือเป็นการกระจายงานสอบบัญชีสหกรณ์ไปสู่ภาคเอกชน โดยขอความร่วมมือให้สหกรณ์นอกภาค
การเกษตร ที่มีทุนด าเนินงานตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไป และมีระบบการควบคุมภายในที่ดี ให้จัดจ้างผู้สอบ
บัญชีภาคเอกชนเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์โดยอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์นั้น 
 สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จ ากัด ได้ด าเนินการจ้างผู้สอบบัญชี ในปี 2560 ซึ่งเป็นผู้สอบ
บัญชีที่ได้ขึ้นทะเบียนกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ไว้ถูกต้อง จากการพิจารณาของที่ประชุมใหญ่เมื่อ 17 
พฤศจิกายน 2559 ให้เลือกคุณ สุวีณา  จงเจริญพรชัย ผู้ช านาญงานสอบบัญชีสหกรณ์ เลขประจ าตัว 20457 
เป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จ ากัด และก าหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี ปีละ 40,000 บาท   
 ตามค าแนะน าของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เห็นควรให้ที่ประชุมฯ
พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีสหกรณ์ (ส ารอง) ไว้ด้วย หากกรณีผู้สอบบัญชีสหกรณ์ (ตัวจริง)ไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้ สามารถให้ผู้สอบบัญชีส ารองท าหน้าที่ตรวจได้เลย เพ่ือแก้ปัญหาความล่าช้าในการตรวจบัญชีประจ าปี
นั้นๆ หากไม่เลือกไว้ต้องเสียเวลาในการเรียกประชุมใหญ่วิสามัญสมาชิก เพ่ือพิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีใหม่ 
ดังนั้นในปี 2560 ที่ประชุมได้เลือก คุณสุวีณา  จงเจริญพรชัย  ผู้ช านาญงานสอบบัญชีสหกรณ์ เลขประจ าตัว 
20452 เป็นผู้สอบบัญชีส ารองไว้ด้วย 
 ส าหรับในปี 2561 ขอให้ที่ประชุมฯพิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีสหกรณ์ของสหกรณ์ออมทรัพย์
กองบิน 5 โดยมีผู้เสนอเป็นผู้สอบบัญชีต่อสหกรณ์ฯ จ านวน 2 คน ดังนี้ 

รายการ ชื่อผู้เสนอบริการ 
คุณประสาน  งามสม คุณสุวีณา  จงเจริญพรชัย 

1. เข้าปฏิบัติการสอบบัญชี อย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง   อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
2. จ านวนผู้ เข้าสอบบัญชีแต่ละ

ครั้ง 
3 คน 3 คน 

3. จ านวนวันที่เข้าตรวจสอบ 3 – 5 วันท าการ 2 วันท าการ 
4. ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี 40,000 บาท 50,000 บาท 
5. สถานที่ตั้ง จ.เพชรบุรี จ.ราชบุร ี
6. ขอบเขตการปฏิบัติงาน ตรวจสอบการเงินตามมาตรฐาน

การสอบบัญชีทั่วไป รวมทั้งการ
ทดสอบรายการบัญชี และวิธีการ
ตรวจสอบอื่นท่ีเห็นว่าจ าเป็น 

ตรวจสอบการเงินตามมาตรฐาน
การสอบบัญชีทั่วไป รวมทั้งการ
ทดสอบรายการบัญชี และวิธีการ
ตรวจสอบอื่นท่ีเห็นว่าจ าเป็น 
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มต…ิ 
 



 
 มติ  ที่ประชุมฯ อนุมัติให้ คุณ........... ..................................................เป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์
ออมทรัพย์กองบิน 5 จ ากัดและก าหนดค่าธรรมเนียมการตรวจบัญชี ปีละ ...................................บาท  และ
อนุมัติให้คุณ...........................................................เป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ฯ (ส ารอง) 

4.8 พิจารณาเลือกตั งประธานกรรมการและกรรมการสหกรณ์ ประจ าปี 2561 
*********************************************************** 

  ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จ ากัด พ.ศ.2550 หมวด 8 คณะกรรมการ
ด าเนินการ 
 ข้อ 72 คณะกรรมการด าเนินการ ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการด าเนินการ ประกอบด้วย 
ประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการด าเนินการอีก 14 คน ซึ่งในที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก 

ข้อ 74  ก าหนดเวลาอยู่ในต าแหน่ง คณะกรรมการด าเนินการมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ
สองปีนับแต่วันเลือกตั้ง ในวาระเริ่มแรกเมื่อครบหนึ่งปีนับแต่วันเลือกตั้ง ให้กรรมการด าเนินการสหกรณ์ออก
จากต าแหน่งเป็นจ านวนหนึ่งในสองของกรรมการด าเนินการทั้งหมด โดยวิธีจับสลาก(ถ้ามีเศษให้ปัดข้น) และให้
ถือว่าเป็นการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ ในปีต่อไปให้กรรมการด าเนินการที่อยู่ในต าแหน่งจนครบวาระหรืออยู่
นานที่สุดออกจากต าแหน่งสลับกันทุกๆปี 

เมื่อครบก าหนดแล้ว หากยังไม่มีการเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการชุดใหม่ ก็ให้
คณะกรรมการด าเนินการชุดเดิมรักษาการณ์ไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ แต่ต้อง ไม่เกิน
หนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีสหกรณ์ 

กรรมการด าเนินการซึ่งพ้นจากต าแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งซ้ าอีกได้แต่ต้องไม่เกินสองวาระ
ติดต่อกัน ในกรณีกรรมการด าเนินการต้องพ้นจากต าแหน่งทั้งคณะ ให้กรรมการด าเนินการที่ได้รับเลือกตั้งใหม่
อยู่ในต าแหน่งได้เช่นเดียวกับกรรมการด าเนินการชุดแรก และให้น าความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

รายช่ือคณะกรรมการชุดที่ 35 ประจ าปี 2560 และการด ารงต าแหน่ง ดังนี  
ล าดับ ยศ-ชื่อ ต าแหน่ง วาระท่ี 1 วาระท่ี2 หมายเหตุ 

1. น.อ.สรวิชญ์  สุรกุล ประธานกรรมการ 59 60   ครบวาระ/ย้าย 
2. น.อ.พรประเสริฐ  ผ่านภพ รองประธาน 1 57 58 59 60 ครบวาระ/ย้าย 
3. น.อ.สืบสกุล  จงรักษ ์ รองประธาน 2 60     
4. น.อ.วุฒิพล  อะเมกอง รองประธาน 3 60     
5. น.ท.ประพันธ์  คงเปลี่ยน กรรมการ/เลขาฯ 58 59 60  ลาออก(เลือกใหม่) 
6. น.ท.นริศน์  เลือดไทย กรรมการ 59 60   ครบวาระ(เลือกใหม่) 
7. น.ท.สุวัฒน์  พิชญเกสร กรรมการ 58 59 60  ย้าย 
8. น.ท.ธ ารง  สุนทรวงษ ์ กรรมการ    60 ครบวาระ(เลือกใหม่) 
9. น.ท.สุนทร  มาสันเทียะ กรรมการ 60     
10. น.ต.วีระ  อยู่หลง กรรมการ 59 60    
11. น.ต.สุนันท์  เทียนจ่าง กรรมการ   60   
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12. น.ต.อนุชา  บุญชัย กรรมการ   60  ย้ายสังกัด 
13. น.ต.หญิง สุภาว์  อยู่มั่นคง กรรมการ 59 60   เลือกใหม่ 
14. ร.อ.ทักษิณ  จิตตคาม กรรมการ 57 58 59 60 เลือกใหม่ 
15. ร.ท.ชวัรวิทย์  ปานด า กรรมการ 59 60   เลือกใหม่ 

ในการด าเนินการสหกรณ์ฯ ประจ าปี 2560 ต าแหน่งประธานคณะกรรมการด าเนินการ
สหกรณ์ฯ ว่างลงเนื่องจากย้ายสังกัดและครบวาระที่ 1 จึงขอให้ที่ประชุมเลือกตั้งประธานกรรมการ โดยให้
สมาชิกเสนอชื่อ ในที่ประชุมใหญ่สามัญ  

สมาชิกเสนอชื่อ ดังต่อไปนี้ 
1. ....................................................................................... 
2. ....................................................................................... 

 มติ  ที่ประชุมฯ มีมติเป็นเอกฉันท์ให้......................................... ......................เป็นประธาน
กรรมการสหกรณ์ฯ 
 และในครั้งนี้มีกรรมการด าเนินการสหกรณ์ว่างลงเนื่องจาก ย้ายสังกัด ครบวาระ ลาออก 
จ านวน 8 คน ซึ่งต้องมีการเลือกตั้งใหม่รายละเอียดดังนี้ 

1. น.อ.พรประเสริฐ  ผ่านภพ ครบวาระท่ี 2 และย้ายสังกัด 
2. น.ท.ประพันธ์  คงเปลี่ยน       กรรมการวาระที่ 2 ปีที่1 (ลาออก) 
3. น.ท.นริศน์  เลือดไทย  ครบวาระท่ี 1 (โควต้าหน่วยใหม่) 
4. น.ท.สุวัฒน์  พิชญเกสร  กรรมการวาระที่ 2 ปีที่ 1 (ย้ายสังกัด) 
5. น.ท.ธ ารง  สุนทรวงษ ์  กรรมการครบวาระแทน (วาระที่ 2) 
6. น.ต.หญิง สุภาว์  อยู่มั่นคง ครบวาระท่ี 1 (โควต้าหน่วยใหม่) 
7. ร.อ.ทักษิณ  จิตตคาม  ครบวาระท่ี 2 
8. ร.ท.ชวัรวิทย์  ปานด า  ครบวาระท่ี 1 (โควต้าหน่วยใหม่) 

จึงขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาเลือกตั้งสมาชิกเป็นกรรมการด าเนินการ แทนต าแหน่งที่ว่างลงในปี 2561   
1. ให้............................................................แทน   น.อ.พรประเสริฐ  ผ่านภพ  
2. ให้............................................................แทน   น.ท.ประพันธ์  คงเปลี่ยน        
3. ให้............................................................แทน   น.ท.นริศน์  เลือดไทย  
4. ให้ ...........................................................แทน   น.ท.สุวัฒน ์ พิชญเกสร  
5. ให้ ...........................................................แทน   น.ท.ธ ารง  สุนทรวงษ์  
6. ให้ ...........................................................แทน   น.ต.หญิง สุภาว์  อยู่มั่นคง  
7. ให้ ...........................................................แทน   ร.อ.ทักษิณ  จิตตคาม  
8. ให้ ...........................................................แทน   ร.ท.ชวัรวิทย์  ปานด า  

 
มต.ิ.. 
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มติ  ที่ประชุมฯ มีมติเป็นเอกฉันท์พิจารณาเลือกตั้งสมาชิกต่อไปนี้เป็นกรรมการด าเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 ชุดที่ 36 ประจ าปี 2561 

1. ให้............................................................แทน   น.อ.พรประเสริฐ  ผ่านภพ  
2. ให้............................................................แทน   น.ท.ประพันธ์  คงเปลี่ยน        
3. ให้............................................................แทน   น.ท.นริศน์  เลือดไทย  
4. ให้ ...........................................................แทน   น.ท.สุวัฒน ์ พิชญเกสร  
5. ให้ ...........................................................แทน   น.ท.ธ ารง  สุนทรวงษ ์  
6. ให้ ...........................................................แทน   น.ต.หญิง สุภาว์  อยู่มั่นคง  
7. ให้ ...........................................................แทน   ร.อ.ทักษิณ  จิตตคาม  
8.  ให้ ...........................................................แทน   ร.ท.ชวรัวิทย์  ปานด า  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบ… 



 

 

 

 

 

 

 

ระเบียบวาระที่ 5 

เรื่อง  ข้อเสนอแนะของ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ 
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ระเบียบวาระที่ 5 

เรื่อง  ข้อเสนอแนะของ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ 

****************************** 
1. .....................................................................................................................................

..........................……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………. 

2. ………………………………………………………………………………………….……………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. ………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบ… 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ 6 

เรื่อง อื่นๆ 
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ระเบียบวาระที่ 6 

เรื่อง อื่นๆ 

********************* 
1. .....................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

2. .....................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

3. .....................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

 
 
เลิกประชุมเวลา……………………………….. 

 


