
 
 
 

 

 

รายงานประจ าปี 2561 

สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จ ากัด 
การประชุมใหญ่สามัญประจ าป ี

วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561 

ณ ห้องดุสิตา อาคารอากาศค ารณ กองบิน 5 
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                     สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน ๕ จ ำกัด 
                    WING 5 SAVINGS AND CREDIT COOPERATIVE, LIMITED 
                    135 หมู่ 5 ต ำบลเกำะหลกั อ ำเภอเมืองประจวบคีรขีันธ์ จังหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 77000 
                    โทร.0 3260 4526, 0 2534 6000 กด 6-0474, 6-0475 โทรสำร 0 3260 4526  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------- 

ท่ี  สอ.   130 / 2561 

     พฤศจิกำยน 2561 

เรื่อง  ขอเชิญประชุมใหญ่สำมัญประจ ำปี 2561 

เรียน  สมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จ ำกัด ทุกท่ำน 

ด้วยคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จ ำกัด ขอเชิญสมำชิกเข้ำประชุม
ใหญ่สำมัญประจ ำปี 61 ในวันอังคำรท่ี 20 พฤศจิกำยน 2561 เวลำ 0800 ณ ห้องดุสิตำ อำคำรอำกำศค ำรณ 
กองบิน 5 เพื่อทรำบและพิจำรณำกำรด ำเนินงำนในเรื่องต่ำง ๆ ตำมระเบียบวำระดังต่อไปนี้ 

วำระที่ 1  เรื่อง  ประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ 
วำระที่ 2  เรื่อง  รับรองรำยงำนกำรประชุมใหญ่สำมัญ ประจ ำปี 2560 
วำระที่ 3  เรื่อง  เสนอเพื่อทรำบ 

  3.1  รับทรำบสมำชิกเข้ำใหม่ – ลำออก ตั้งแต่ ต.ค.2560 – ก.ย.2561 
  3.2  รับทรำบผลกำรด ำเนินงำน ประจ ำปี 2561 
  3.3  รับทรำบเรื่องกำรแก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบ และทบทวนระเบียบ ปี พ.ศ.2561 
  3.4  รำยงำนผลกำรตรวจสอบกิจกำร ประจ ำปี 2561 

วำระที่ 4  เรื่อง เสนอเพื่อพิจำรณำ 
  4.1  พิจำรณำอนุมัติงบแสดงฐำนะกำรเงิน ประจ ำปี 2561 
  4.2  พิจำรณำแก้ไขข้อบังคับ 
  4.3  พิจำรณำอนุมัติจัดสรรก ำไรสุทธิ ประจ ำปี 2561 
  4.4  พิจำรณำอนุมัติแผนงำน และงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปี 2562 
  4.5  พิจำรณำก ำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ ำประกัน ประจ ำปี 2562 
  4.6  พิจำรณำเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจกำร ประจ ำปี 2562 
  4.7  พิจำรณำเลือกผู้สอบบัญชีภำคเอกชน ประจ ำปี 2562 
  4.8  พิจำรณำเลือกตั้งรองประธำนกรรมกำรและกรรมกำรสหกรณ์ฯ ประจ ำปี 2562 
 วำระที่ 5  เรื่อง  ข้อเสนอแนะของเจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมสหกรณ์และผู้ตรวจกำรสหกรณ์ 
 วำระที่ 6  เรื่อง  อื่นๆ 
                   จึงเรียนเชิญสมำชิกทุกท่ำนเข้ำร่วมประชุมตำมวัน เวลำ และสถำนที่ดังกล่ำว 

 
 

                                                         (ลงชื่อ)  น.ท.สุรสทิธิ ์ มุง่คณ 
                                                                    เลขำนกุำร สหกรณ์ออมทรัพย์กองบนิ 5 จ ำกัด 
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ก ำหนดกำรวันประชมุใหญ่สำมัญประจ ำปี  
สหกรณ์ออมทรัพย์กองบนิ 5 จ ำกัด 

ในวันองัคำรท่ี 20 พฤศจกิำยน 2561 
ณ ห้องดุสติำ อำคำรอำกำศค ำรณ บน.5                     

 

เวลำ  0800 – 0900 -  สมำชิก สอ.บน.๕ จ ำกดั  ลงทะเบียนเข้ำรว่มประชมุ 
เวลำ  0900  -  ประธำนกรรมกำรฯ มำถงึห้องประชุม 
   -  เลขำนุกำรฯ บอกแสดงควำมเคำรพ 
   -  ประธำนกรรมกำรฯ กลำ่วเปดิกำรประชุมและแนะน ำผู้เข้ำร่วมประชุม 
   -  เลขำนุกำรฯ ด ำเนนิกำรประชุมตำมวำระกำรประชมุ 
เวลำ  1200  -  ปิดประชมุ 
   -  ร่วมรับประทำนอำหำรกลำงวนั 
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ระเบียบวำระกำรประชุมใหญ่สำมัญประจ ำปี 2561 
สหกรณ์ออมทรัพยก์องบิน 5 จ ำกดั 

วันอังคำรที่ 20 พฤศจิกำยน 2561 เวลำ 0800 
ณ ห้องดสุิตำ อำคำรอำกำศค ำรณ กองบิน 5 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 

  หน้ำ 
 ระเบียบวำระท่ี 1  ประธำนแจ้งให้ทีป่ระชุมทรำบ   2 
 ระเบียบวำระท่ี 2  รบัรองรำยงำนกำรประชมุใหญ่สำมญั ประจ ำปี 2560   4  
 ระเบียบวำระท่ี 3  เรื่องเสนอเพ่ือทรำบ   
  3.1  สมำชิกเข้ำใหม่ และลำออก ระหว่ำงปี 2561 12 
  3.2  รำยงำนผลกำรด ำเนนิงำน ประจ ำปี 2561 14 
 3.3  กำรแก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบ และทบทวนระเบียบ ปี พ.ศ.2561 28 
  3.4  รำยงำนผู้ตรวจสอบกิจกำร ประจ ำปี 2561 30 
 ระเบียบวำระท่ี 4 เรื่องเสนอเพ่ือพิจำรณำ 
  4.1  พิจำรณำอนุมัตงิบแสดงฐำนะกำรเงนิ ประจ ำป ี2561 33 
 4.2  พิจำรณำแก้ไขข้อบังคับ 51 
  4.3  พิจำรณำอนุมัติจัดสรรก ำไรสุทธิประจ ำปี 2561 56 
  4.4  พิจำรณำอนุมัติแผนงำน และงบประมำณรำยรับ - จ่ำย ประจ ำปี 2562 57 
  4.5  พิจำรณำก ำหนดวงเงนิกู้ยืมหรอืค้ ำประกัน ประจ ำปี 2562 61 
  4.6  พิจำรณำเลือกตัง้ผู้ตรวจสอบกิจกำร ประจ ำปี 2562 61 
  4.7  พิจำรณำเลือกตัง้ผู้สอบบัญชีภำคเอกชน ประจ ำป ี2562 62 
  4.8  พิจำรณำเลอืกตัง้รองประธำนกรรมกำรและกรรมกำรสหกรณฯ์          63 
  ประจ ำป ี2562 60 
 ระเบียบวำระที่ 5 เรื่องขอเสนอแนะของ เจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมสหกรณ ์ 66 
 ระเบียบวำระที่ 6 เรื่องอื่น  ๆ 68
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คณะกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จ ำกัด 
ชุดที่ 36 ประจ ำปี 2561 

 

น.อ.อนริุทธ ์ รัฐพร 
ประธำนกรรมกำร 

 

  

 

  

 

  

น.อ.สืบสกลุ  จงรักษ ์
รองประธำนกรรมกำร 1  

  

 
น.อ.อดิศักดิ์  ศรีสำรำกร 
รองประธำนกรรมกำร 2 

(ผู้จัดกำร) 

  
น.อ.วฒุิพล    อะเมกอง 
รองประธำนกรรมกำร 3 

  

 

  

 

  

 

  

น.ท.อิศรพงศ์  วบิูลยนัฏ 
กรรมกำร ผสก.,ผกง.,มว.จดัหำ 

  
น.ท.เมธี  เวทไธสง 
กรรมกำร ผชย. 

  
น.ต.อนุชำ  บญุชัย 

กรรมกำร กทน.,ฝชอ 
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น.ท.สุรสิทธิ์  มุ่งคุณ 
กรรมกำร ผยก.,ผขว.,งป.,ผกบ.,สนง. 

หน้ำห้อง,ผธก.,ผกพ.อศจ.,นธน.,คอนโด 
  

น.ท.ธ ำรง   สุนทรวงษ ์
กรรมกำร ผขส. 

  
ร.ต.ฉัตรชัย  สวัสดิ์พำนิช 

กรรมกำร ผนบ., 
รพ.กองบนิฯ,ผกร.,ฝบบ.อตุ ุ

  

 

  

 

  

 

  

 น.ต.สุนทร   มำสนัเที๊ยะ 
กรรมกำร ผสอ.ฯ 

  
 น.ต.ชิดพล  อุไรพงษ ์
 กรรมกำร ฝงู 501 

  
น.ต.วีระ อยู่หลง 

กรรมกำร พัน.อย.,ศูนย์ฟ้ืนฟู 
  

 

        
 

ร.ท.เกรกิ  กิจชนม ์
กรรมกำร ร้อย ทสห.      
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ฝ่ำยจัดกำรสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จ ำกัด

 

 

 

น.อ.อดิศักดิ์  ศรีสำรำกร 
ผู้จัดกำร 

 

  

 

 

น.ท.หญิง วำสนำ  ล ำพูน 
ผู้ช่วยผู้จัดกำร 

  
ร.ต.หญิง จุฑำรตัน ์ สดุเลิศสิน 

เจ้ำหนำ้ที่กำรเงนิ 
น.ส.เขมนิจ  ณ มหำไชย 

เจ้ำหนำ้ที่บญัช ี

 

  

 

 

 

นำงสำวนำฏยำ พิกำรตัน์  
เจ้ำหนำ้ที่ประจ ำหนว่ย 

  
นำงขนิษฐำ ศรีมณ ี

เจ้ำหนำ้ที่ประจ ำหนว่ย 
น.ส.ชุตมิำ  จั่นบ ำรงุ 

เจ้ำหนำ้ที่ธรุกำร 
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ระเบียบวำระที่  1 
ประธำนแจ้งที่ประชุมทรำบ 

 

 ตำมข้อบังคับ สหกรณอ์อมทรัพย์กองบิน 5 จ ำกัด ปี 2550 ข้อ 62 กำรประชุมใหญ่สำมัญ 
ก ำหนดให้คณะกรรมกำรด ำเนินกำรเรียกประชุมใหญ่สำมัญปีละหนึ่งครั้ง ภำยในหนึ่งร้อยห้ำสิบวัน นับแต่
วันสิ้นปีทำงบัญชีของสหกรณ์  
 ข้อ 69 องค์ประชุมในกำรประชุมใหญ่ กำรประชุมใหญ่ของสหกรณ์ต้องมีสมำชิก 
มำประชุมไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่ง ของจ ำนวนสมำชิกทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่ำหนึ่งร้อยคนจึงจะเป็นองค์ประชุม 
 คณะกรรมกำรด ำเนินกำร สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จ ำกัด ชุดที่ 36 ประจ ำปี 2561      
ได้บริหำรงำนสหกรณ์ฯ มำครบรอบปี ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบ และรับรองงบแสดงฐำนะกำรเงิน ส ำหรับ 
ปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2561 เรียบร้อยแล้ว พร้อมกับรำยงำนผลกำรตรวจสอบให้คณะกรรมกำร
รับรองงบกำรเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จ ำกัด เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกำยน 2561  
ณ ห้องประชุมกองบังคับกำร กองบิน 5 คณะกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์ฯ จึงก ำหนดให้มีกำรประชุมใหญ่
สำมัญประจ ำปี 2561 ในวันอังคำรที่ 20 พฤศจิกำยน 2561 เพ่ือให้สมำชิกสหกรณ์ได้รับทรำบผลกำร
ด ำเนินงำน และพิจำรณำเรื่องต่ำง ๆ ตำมระเบียบวำระต่อไป 
 ประธำนฯ ........................................................................................................................ 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
 

 
 

มติที่ประชมุ ฯ  ................................................................................................................................... 
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รำยงำนกำรประชุมใหญ่สำมัญ ประจ ำปี 2560 
สหกรณ์ออมทรัพยก์องบิน 5 จ ำกดั 

เมื่อวันพุธที่ 22 พฤศจิกำยน 2560 เวลำ 1330 
ณ สโมสรอำ่วมะนำว กองบิน 5 

 
 

ผู้เข้ำประชุม 
1. น.อ.สืบสกลุ  จงรักษ ์ รองประธำนกรรมกำรสหกรณ์ฯ (2) 
2. น.อ.วฒุิพล  อะเมกอง รองประธำนกรรมกำรสหกรณ์ฯ (3) 
3. น.ท.ประพันธ์  คงเปลี่ยน เลขำนกุำร 
4. น.ท.ธ ำรง  สุนทรวงษ ์ กรรมกำร 
5. น.ท.นริศน ์ เลอืดไทย กรรมกำร 
6. น.ท.สุนทร  มำสนัเทียะ กรรมกำร 
7. น.ต.วีระ  อยู่หลง  กรรมกำร 
8. น.ต.สนุันท ์ เทียนจ่ำง กรรมกำร 
9. ผู้เข้ำประชมุ 430 คน  สมำชิก 

เริ่มประชุมเวลำ 1430 

ระเบียบวำระท่ี 1  ประธำนแจ้งให้ที่ประชุมฯ ทรำบ 
 น.อ.สืบสกุล  จงรักษ์ รองประธำนกรรมกำรสหกรณ์ฯ (2) / ท ำหน้ำที่ประธำน             
ได้มอบหมำยให้ น.ท.ประพันธ์  คงเปลี่ยน เลขำนุกำรฯ ด ำเนินกำรประชุมตำมระเบียบวำระที่ได้ก ำหนดไว้ 
โดยเลขำฯ ได้แนะน ำผู้เข้ำร่วมประชุมจำกหน่วยงำนจำกภำยนอก 4 หน่วย ประกอบด้วย 
 1.  คุณอุไรวรรณ  ชุมพงศ์ / คุณอภิดำภำ  สำยแวว ผู้แทนจำก ธ.เพ่ือกำรเกษตร
และสหกรณ์ฯ ปข. 
 2.  คุณดวงกฤติกำ  แก่นดี หน.สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ ปข. 
 3.  คุณสมยศ  คงสุขไทย ผอ.กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 ปข. 
 4.  คุณสุวีณำ  จงเจริญพรชัย ผู้ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ฯ ประจ ำปี 2560 

ระเบียบวำระท่ี 2  เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมใหญ่สำมัญ ประจ ำปี 2559 
 น.ท.ประพันธ์  คงปลี่ยน เลขำนุกำรฯ ให้สมำชิกร่วมกันตรวจรำยงำนกำรประชุมใหญ่
สำมัญ ประจ ำปี 2559 ซึ่งอยู่ในเอกสำรประกอบกำรประชุมที่แจกไปแล้วนั้น ไม่มีสมำชิกขอแก้ไขใน
รำยงำนกำรประชุมฯ 
                    มติ  ที่ประชุมฯ รับรองรำยงำนกำรประชุมใหญ่สำมัญ ประจ ำปี 2559 

ระเบียบวำระท่ี 3  เสนอเพื่อทรำบ 
 จ.อ.หญิงวรรณำ  วัฒนเกษมสกุล จนท.กำรเงิน สหกรณ์ฯ ได้น ำเสนอผลกำร
ด ำเนินกำรกิจกำรสหกรณ์ฯ ซึ่งได้สรุปตั้งแต่ ต.ค.2559 – ก.ย.2560 ดังนี้ 
 

3.1  ด้ำนกำรรับสมัคร... 
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 3.1  ด้ำนกำรรับสมัครสมำชิก ปี 2560  
  เมื่อ ก.ย.2559 มีสมำชิกทั้งหมด 816 คน ในระหว่ำงปีมีกำรเปลี่ยนแปลง
สมำชิกเพิ่มขึ้น 5 คน ท ำให้เมื่อสิ้นสุดปีบัญชีสหกรณ์ฯ มีสมำชิกรวมยกไป ปี 2560 ทั้งสิ้น 821 คน 
 3.2  ด้ำนกำรเงิน 
  3.2.1  สหกรณ์ฯ มีสินทรัพย์ ยกมำปี 2559 ทั้งหมด 338,409,652.73 บำท         
ในระหว่ำงปีได้มีเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์ เมื่อปิดบัญชี ปี 2560 สหกรณ์ฯ มีสินทรัพย์รวมทั้งหมด 
365,994,141.36 บำท 
  3.2.2  สหกรณ์ฯ มีหนี้สินในปี 2559 เป็นจ ำนวนเงิน 146,944,493.03 บำท        
ในระหว่ำงปี 2560 สหกรณ์ฯ มีหนี้สินทั้งปีรวม 149,642,171.12 บำท 
  3.2.3  สหกรณ์ฯ มีทุนยกมำเมื่อ ต.ค.2559 เป็นเงิน 191,465,159.70 บำท 
ตั้งแต่ ต.ค.2559 – ก.ย.2560 ปิดบัญชีปี 2560 สหกรณ์ฯ มีทุนยกไป 200,103,014.70 บำท 

 3.2.4  สหกรณ์ฯ มีรำยได้ปี 2559 เป็นเงิน 22,189,439.55 บำท ส่วนในปี 
2560 สหกรณ์ฯ มีรำยได้รวม 23,940,222.71 บำท ซึ่งจะเห็นว่ำมีรำยได้สูงกว่ำปีก่อน เป็นจ ำนวนเงิน 
1,750,783.16 บำท 
   3.2.5 ค่ำใช้จ่ำยปี 2559 ยอดเงินรวม 7,728,875.41บำท ในปี 2560  
มีค่ำใช้จ่ำยรวม 7,691,267.17 บำท โดยค่ำใช้จ่ำยปี 2560 ลดลง 37,608.41 บำท 
  3.2.6  ก ำไร ในปี 2559 สหกรณ์มีผลก ำไรรวม 14,460,564.14 บำท ในปี 2560 
เมื่อปิดบัญชีสหกรณ์ฯ มีก ำไร 16,248,955.54 บำท 
  3.2.7 เงินทุนสำธำรณประโยชน์ สหกรณ์ฯ ได้จ่ำยเงินเพ่ือทุนสำธำรณประโยชน์
ต่ำงๆ เป็นจ ำนวนเงิน 348,755.00 บำท 

 3.2.8  กำรใช้ทุนสงเครำะห์ศพ ส ำหรับในปี 2560 สหกรณ์ฯ ได้จ่ำยเงิน 
ตำมระเบียบว่ำด้วยกำรใช้ทุนสงเครำะห์เกี่ยวกับกำรศพของสมำชิก หรือคู่สมรส พ.ศ.2559 ส ำหรับในปี 
2560 นั้นได้จ่ำยเพ่ือสงเครำะห์ศพสมำชิกที่เสียชีวิตจ ำนวน 4 คน  

 3.2.8.1  นำยสุทัต  นุชพุก จ ำนวนเงิน 80,000.00 บำท 
3.2.8.2  ร.ต.จ ำลอง  ทิมมณี จ ำนวนเงิน 80,000.00 บำท 
3.2.8.3  พ.อ.อ.มำนะ  ศรีฉ่ ำ จ ำนวนเงิน 60,000.00 บำท 
3.2.8.4  ร.ต.อรุณสวัสดิ์  เวชปำน จ ำนวนเงิน 80,000.00 บำท 

   3.2.9  เงินกองทุนช่วยเหลือผู้ค้ ำประกันเงินกู้ สหกรณ์ฯ ได้จ่ำยเงินกองทุนฯ 
ตำมระเบียบว่ำด้วย กองทุนช่วยเหลือผู้ค้ ำประกันเงินกู้ พ.ศ.2559 จ ำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 523,941.00 บำท 
เพ่ือช ำระหนี้ของผู้กู้ จ ำนวน 3 คน (พ.อ.อ.อภิชำติ  ไทยสุวรรณ, จ.ท.ชนะ  ชูวงศ์วำลย์, พ.อ.อ.มำนะ  ศรีฉ่ ำ) 
 3.3  รับทรำบกำรแก้ไขระเบียบ ปี 2559  
  น.ท.ประพันธ์  คงเปลี่ยน เลขำนุกำร ได้แจ้งในที่ประชุมฯ ให้สมำชิกรับทรำบ
เกี่ยวกับระเบียบที่เกี่ยวข้องในสหกรณ์ฯ โดยในปีงบประมำณ 2560 (ต.ค.2559) คณะกรรมกำรได้
ปรับปรุงแก้ไขระเบียบเพื่อให้มีควำมถูกต้อง ทันสมัย เพิ่มเติมรำยละเอียดและจัดรำ่งระเบยีบใหม่เพ่ิมเตมิ 
(ตำมเอกสำรประกอบกำรประชุมใหญ่สำมัญ) ส่งให้นำยทะเบียนเห็นชอบและรับทรำบเรียบร้อยแล้ว 
                       
 

 3.4  รำยงำน... 
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 3.4  รำยงำนผลกำรตรวจสอบกิจกำร ประจ ำปี 2560  
  น.ท.ประพันธ์  คงเปลี่ยน เลขำนุกำรฯ ได้แถลงผลกำรตรวจสอบกิจกำรของ      
น.ท.หญิง วำสนำ  ล ำพูน ผู้ตรวจสอบกิจกำร (รำชกำร) โดยผลกำรตรวจตำมเอกสำรที่แนบ  
กำรด ำเนินกำรของสหกรณ์ฯ ประจ ำปี 2560 เป็นไปตำมแผนงำน ถูกต้องตำมระเบียบ ข้อบังคับและมติ 
ที่ประชุมของสหกรณ์ฯ  
  ข้อขัดข้อง และข้อเสนอแนะไม่มี 

ระเบียบวำระท่ี 4  เสนอเพื่อพิจำรณำ 
                       4.1  พิจำรณำอนุมัติงบแสดงฐำนะกำรเงิน  
  นำงสำวสุวีณำ  จงเจริญพรชัย ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ฯ ประจ ำปี 2560 ได้แถลง
ผลกำรตรวจสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จ ำกัด ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2560 ดังนี้ 
                              4.1.1  งบกำรเงินไม่มีกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส ำคัญ  
ซึ่งรวมถึงกำรละเว้นกำรแสดงรำยกำรและข้อมูลต่ำงๆ 
  4.1.2  ผู้สอบฯ ได้จัดท ำเอกสำรหลักฐำนและข้อมูลทำงบัญชี เอกสำรประกอบ
รำยกำรบัญชีและข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้สหกรณ์ฯ ไว้ด้วยแล้ว 
  4.1.3  ไม่มีรำยกำรผิดปกติที่เกี่ยวข้องกำรกระท ำของคณะกรรมกำรด ำเนินกำร 
หรือเจ้ำหน้ำที่ของสหกรณ์ฯ ที่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคัญต่องบกำรเงิน 
  4.1.4  สหกรณ์ปฏิบัติตำมเงือ่นไขของสัญญำทัง้หมด และได้ปฏิบัติตำมระเบยีบ
และข้อก ำหนดของสหกรณ์ฯ และหน่วยงำนที่ก ำกับดูแล 
  4.1.5  สหกรณ์ฯ ไม่มีเรื่องร้องเรียนจำกหน่วยรำชกำร อันมีผลต่องบกำรเงิน 
  4.1.6  สหกรณ์ฯ มีกำรบันทึกข้อตกลงกับสถำบันกำรเงินที่เกี่ยวกับภำระผูกพัน
เงินฝำกหรือข้อจ ำกัดกำรใช้เงินกู้ และสินทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกัน 
  4.1.7  สหกรณ์ฯ มีกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์ทั้งหมดอย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำย 
และไม่มีภำระผูกพันหรือข้อผูกมัดใดๆ ในสินทรัพย์ของสหกรณ์ฯ 
  4.1.8  ไม่มีกำรละเมิดและข้อผูกพันต่ำงๆ อันมีผลกระทบต่องบกำรเงิน 
  4.1.9  งบแต่วันสิ้นปี ไม่มีเหตุกำรณ์ใดเกิดขึ้นหรือไม่ปรำกฏข้อเท็จจริงใด  
ที่มีผลกระทบต่องบกำรเงินหรือต้องเปิดเผยไว้ในงบกำรเงินอีก 
   ส ำหรับกำรประเมินคุณภำพกำรควบคุมภำยในของสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 
5 จ ำกัด สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2560 นั้น ประกอบด้วย 

- สภำพแวดล้อมกำรควบคุม ระดับคุณภำพอยู่ในเกณฑ์ ดีมำก 
- ควำมเสี่ยงและกิจกรรมควบคุม (ประกอบด้วย ด้ำนกำรเงินกำรบัญชี, ธุรกิจ

สินเชื่อ, ธุรกิจเงินรับฝำก, ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์, เจ้ำหนี้เงินกู้, สมำชิกและทุนเรือนหุ้น ระดับ
คุณภำพอยู่ในเกณฑ์ ดีมำก) ส่วนด้ำนเงินลงทุนในหลักทรัพย์ อยู่ในเกณฑ์ ดี) 

- ระบบข้อมูลสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ระดับคุณภำพอยู่ในเกณฑ์ ดีมำก 
- ระบบกำรติดตำมและประเมินผล ระดับคุณภำพอยู่ในเกณฑ์ ดีมำก 
 สรุป  กำรประเมินจัดชั้นคุณภำพดีมำก 
 

จำกนัน้... 
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 จำกนั้นนำงสำวสุวีณำ  จงเจริญพรชัย ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ฯ ประจ ำปี 2560  

ได้แถลงผลกำรตรวจสอบงบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน, งบก ำไรขำดทุน,งบกระแสเงินสด, พร้อมแนบหมำย
เหตุประกอบงบกำรเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 ส ำหรับสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2560  
ให้สมำชิกฯ พิจำรณำเพ่ืออนุมัติรับรองงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
  มติ  ที่ประชุมฯ อนุมัติรับรองงบแสดงฐำนะกำรเงิน ประจ ำปี 2560  
 4.2  พิจำรณำก ำหนดอัตรำ ค่ำเบี้ยเลี้ยง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำที่พัก และค่ำเบี้ย
ประชุมของกรรมกำรด ำเนินกำร กรรมกำรอื่นๆ ที่ปรึกษำและท่ีปรึกษำกิตติมศักดิ์ 

 น.ท.ประพันธ์  คงเปลี่ยน เลขำนุกำรฯ เสนอในที่ประชุมฯ เนื่องจำกที่ผ่ำนมำ      
กำรจ่ำยเงินส ำหรับเรื่องนี้ใช้เกณฑ์ของทำงรำชกำรในกำรจ่ำย ซึ่งอำจท ำให้ไม่เหมำะสมส ำหรับกิจกำร
สหกรณ์ฯ ที่มีกำรด ำเนินกำรในสถำนที่ที่มีภำวะค่ำครองชีพสูง ท ำให้ผู้ไปปฏิบัติงำนเดือดร้อนค่ำใช้จ่ำย 
จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมฯ พิจำรณำซึ่งคณะกรรมกำรขอเสนอเพ่ือพิจำรณำดังต่อไปนี้ 

 4.2.1  ค่ำเบี้ยเลี้ยง ขออนุมัติจ่ำยในอัตรำ 300 บำทต่อวัน (อย่ำงน้อย 2 วัน) 
 4.2.2  ค่ำเช่ำที่พัก ขออนุมัติจ่ำยในอัตรำ ไม่เกิน 800 บำทต่อคืน (ตำมใบส ำคัญ) 
 4.2.3  ค่ำพำหนะ ขออนุมัติจ่ำยตำมที่ใช้จริงซึ่งยึดถือสอดคล้องกับค่ำพำหนะ        

ที่ขอเบิกจำกทำงรำชกำร หำกมีควำมจ ำเป็นต้องใช้รถยนต์ส่วนตัว พิจำรณำจ่ำยเป็นค่ำเชื้อเพลิง อัตรำ 
กม.ละ 3 บำท และให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมกำร 
  มติ  ที่ประชุมฯ อนุมัติ 
 4.3  พิจำรณำอนุมัติจัดสรรก ำไรสุทธิประจ ำปี 2560 
 จ.อ.หญิงวรรณำ  วัฒนเกษมสกุล จนท.กำรเงินสหกรณ์ฯ รำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนในปี 2560 เมื่อปิดบัญชีมีผลประกอบกำรก ำไรสุทธิ จ ำนวนเงิน 16,248,955.54.54 บำท  
ซึ่งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรเสนอแนะ ตำมพรบ.สหกรณ์ พ.ศ.2542 มำตรำ 60 และข้อบังคับสหกรณ์ 
ออมทรัพย์กองบิน 5 จ ำกัด พ.ศ.2550 กำรจัดสรรก ำไรสุทธิในอ ำนำจที่ประชุมใหญ่สำมัญ คณะกรรมกำร
ขอเสนอให้จัดสรรดังต่อไปนี้ 
 -  เป็นทุนส ำรอง ไม่น้อยกว่ำร้อยละสิบของก ำไรสุทธิ จ ำนวนเงิน 1,632,617.65 บำท 
 -  ค่ำบ ำรุงสันนิบำตสหกรณ์ ร้อยละหนึ่งของก ำไรสุทธิแต่ไม่เกินหนึ่งหมื่นบำท 
จ ำนวนเงิน 30,000 บำท (สูงกว่ำ เนื่องจำกกฎกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฯ ได้ออกกฎกระทรวงแก้ไข
ให้จ่ำยค่ำบ ำรุงสันนิบำตสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกไม่เกินหนึ่งหมื่นบำท เป็นไม่เกินสำมหมื่นบำท) 
 -  เงินปันผลตำมหุ้นที่ช ำระแล้วฯ พิจำรณำจ่ำยอัตรำร้อยละ 6.25 ต่อปี 
 -  เงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมำชิกจำกจ ำนวนรวมแห่งดอกเบี้ยเงินกู้ระหว่ำงปี 
พิจำรณำจ่ำยอัตรำร้อยละ 9.00 ต่อปี 
 -  เงินโบนัสกรรมกำรและเจ้ำหน้ำที่ของสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบ พิจำรณำ 
ขออนุมัติจ ำนวนเงิน 487,000 บำท (ขอปรับเพิ่มจำกเดิมที่อนุมัติปี 2559 จ ำนวนเงิน 450,000 บำท)  
 -  ทุนรักษำระดับเงินปันผล ไม่เกินร้อยละสองแห่งทุนเรือนหุ้น ณ วันสิ้นปี 
จ ำนวนเงิน 110,000.00 บำท 
 -  ทุนสงเครำะห์เกี่ยวกับกำรศพสมำชิกและคู่สมรส จ ำนวนเงิน 500,000.00 บำท 
 -  ทุนช่วยเหลือผู้ค้ ำประกันเงินกู้สำมัญ จ ำนวนเงิน 600,000.00 บำท 
 

ทุนสำธำรณประโยชน์... 
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 -  ทุนสำธำรณประโยชน์ จ ำนวนเงิน 320,000.00 บำท 
 -  ทุนสะสมขยำยงำน จ ำนวนเงิน 104,000.00 บำท 
  มติ  ที่ประชุมฯ อนุมัติจัดสรรก ำไรสุทธิ ประจ ำปี 2560 
 4.4  พิจำรณำอนุมัติแผนงำน และงบประมำณรำยรับ รำยจ่ำย ประจ ำปี 2561 
 จ.อ.หญิงวรรณำ  วัฒนเกษมสกุล จนท.กำรเงินสหกรณ์ฯ น ำผลกำรประชุม 
 4.3.1  ประมำณกำรรับสมำชิกเพิ่ม จ ำนวน 70 คน 
   4.3.2  ประมำณกำรจ่ำยเงินกู้ให้สมำชิกประเภทฉุกเฉิน จ ำนวนเงิน 2,188,100.00 บำท 
และประเภทสำมัญ จ ำนวนเงิน 122,973,298.00 บำท) รวมทั้งสิ้น 128,916,239.94 บำท 
   4.3.3 ประมำณกำรรับช ำระหนี้จำกสมำชิกประเภทฉุกเฉิน จ ำนวนเงิน 
2,201,710.00 บำท และประเภทสำมัญ จ ำนวนเงิน 102,298,235.00 บำท รวมทั้ งสิ้น 
107,634,943.35 บำท 
   4.3.4  ประมำณกำรระดมหุ้นจำกสมำชิก จ ำนวนเงิน 25,702,311.00 บำท 
   4.3.5  ประมำณกำรรับฝำกเงินจำกสมำชิก จ ำนวนเงิน 28,041,112.22 บำท 
   4.3.6  ประมำณกำรรับฝำกเงินจำกสหกรณ์อื่น จ ำนวนเงิน 5,000,000.00 บำท 
   4.3.7  ประมำณกำรกู้เงินจำกแหล่งเงินกู้อื่น จ ำนวนเงิน 60,000,000.00 บำท 
   4.3.8  ประมำณกำรช ำระหนี้เงินกู้ยืม จ ำนวนเงิน 13,400,000.00 บำท 
   4.3.9  ประมำณกำรรำยได้ ประจ ำปี 2560 
            - ประมำณรำยได้ จ ำนวนเงิน 24,576,000.00 บำท 
            - ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย จ ำนวนเงิน 8,659,250.00 บำท 
            - ประมำณกำรก ำไรสุทธิ จ ำนวนเงิน 15,916,750.00 บำท 
  มติ  ท่ีประชุมฯ อนุมัติแผนงำน และประมำณกำรรำยรับ รำยจ่ำย ประจ ำปี 2561 
 4.5  พิจำรณำก ำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ ำประกัน ประจ ำปี 2561  
 จ.อ.หญิงวรรณำ  วัฒนเกษมสกุล จนท.กำรเงินสหกรณ์ฯ ให้ที่ประชุมฯ อนุมัติ
วงเงินกู้ยืม ให้เป็นไปตำมข้อบังคับ ข้อ 18 วงเงินกู้ยืมหรือค้ ำประกันเงินกู้ เ พ่ือมอบอ ำนำจให้
คณะกรรมกำรด ำเนินกำรต่อไป ส ำหรับปี 2561 คณะกรรมกำรขออนุมัติวงเงินกู้ยืม เป็นจ ำนวนเงิน 
150,000,000.00 บำท (หนึ่งร้อยห้ำสิบล้ำนบำทถ้วน) ขอให้ที่ประชุมฯ พิจำรณำ 
 มติ  ท่ีประชุมฯ อนุมัติวงเงินกู้ยืมหรือค้ ำประกัน เป็นจ ำนวน 150,000,000.00 บำท 
 4.6  พิจำรณำเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจกำร ประจ ำปี 2561 
 น.ท.ประพันธ์  คงเปลี่ยน เลขำนุกำรฯ แจ้งในที่ประชุมฯ เนื่องจำกตำมข้อบังคับ
สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จ ำกัด พ.ศ.2550 ข้อ 102 ให้ที่ประชุมใหญ่เ ลือกตั้งสมำชิกหรือ
บุคคลภำยนอก ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน เพื่อเป็นผู้ตรวจสอบกิจกำรสหกรณ์ฯ ประจ ำปีนี้ต่อไป ซึ่งสมำชิก
ได้เสนอชื่อให้ที่ประชุมฯ พิจำรณำคือ พ.อ.อ.หญิงรัตนำ สีเหลือง โดยผู้ถูกเสนอชื่อมีคุณสมบัติเป็นผู้ผ่ำน
กำรอบรมเป็นผู้ตรวจสอบกิจกำรสหกรณ์มำแล้ว ในที่ประชุมฯจึงเห็นสมควรเป็นผู้ตรวจสอบกิจกำร 
ประจ ำปี 2561 และให้ได้รับค่ำตอบแทนเดือนละ 3,000 บำท 
 มติ  ที่ประชุมฯ มีมติเอกฉันท์ให้ พ.อ.อ.หญิงรัตนำ  สีเหลือง เป็นผู้ตรวจสอบ
กิจกำร ประจ ำปี 2561 และรับค่ำตอบแทนเดือนละ 3,000 บำท 
 

4.7  พิจำรณำ... 
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  4.7  พิจำรณำเลือกผู้สอบบัญชีภำคเอกชน ประจ ำปี 2561 
        น.ท.ประพันธ์ คงเปลี่ยน เลขำนุกำรฯ แจ้งในที่ประชุมฯ พิจำรณำเลือกผู้สอบบัญชี
ของสหกรณ์ฯ ตำมที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ปรับปรุงแนวทำงก ำหนดเพ่ือให้ระบบกำรตรวจสหกรณ์ไปสู่
ภำคเอกชน ในปีนี้สหกรณ์ฯ ได้มีหนังสือขอให้ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนด้ำนกำรเป็นผู้สอบบัญชีเข้ำมำเป็น
ผู้สอบบัญชีนั้น มีผู้ตอบรับขอสมัครเป็นผู้สอบบัญชี จ ำนวน 2 รำย คือ  
        4.7.1  นำยประสำน  งำมสม ผู้ช ำนำญงำนสอบบัญชีสหกรณ์ ภูมิล ำเนำจังหวัด
เพชรบุรี โดยเสนอขอรับค่ำธรรมเนียมกำรตรวจ จ ำนวน 40,000 บำทต่อปี 
        4.7.2  นำงสำวสุวีณำ  จงเจริญพรชัย ผู้ช ำนำญงำนสอบบัญชีสหกรณ์ ภูมิล ำเนำ
จังหวัดรำชบุรี โดยเสนอขอรับค่ำธรรมเนียมกำรตรวจ จ ำนวน 50,000 บำทต่อปี 
 มติ  ที่ประชุมฯ มีมติเอกฉันท์ เลือกนำยประสำน  งำมสม เป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์
ออมทรัพย์กองบิน 5 จ ำกัด ประจ ำปี 2561 และก ำหนดค่ำธรรมเนียมกำรตรวจเป็นเงิน 40,000 บำท 
  4.8  พิจำรณำเลือกตั้งประธำนกรรมกำร และกรรมกำรสหกรณ์ฯ ประจ ำปี 2561 
        4.8.1  น.ท.ประพันธ์ คงเปลี่ยน เลขำนุกำรฯ แจ้งในที่ประชุมฯ พิจำรณำเลือกตั้ง
ในต ำแหน่งประธำนกรรมกำร แทน น.อ.สรวิชญ์  สุรกุล เนื่องจำกย้ำยสังกัด ตำมข้อบังคับข้อ 72 และ
ข้อ 74 ให้ที่ประชุมใหญ่เป็นผู้พิจำรณำนั้น ในที่ประชุมฯ เสนอชื่อ น.อ.อนิรุทธ์  รัฐพร สมควรได้รับเลือก
เป็นประธำนกรรมกำรสหกรณ์ฯ และในที่ประชุมฯ ให้ควำมเห็นชอบ 
 มติ  ที่ประชุมฯ มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ น.อ.อนิรุทธ์  รัฐพร เป็นประธำนกรรมกำร
สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จ ำกัด 
       4.8.2  ในครั้งนี้มีกรรมกำรจ ำนวน 10 คน ครบวำระกรรมกำร,ลำออก และย้ำย
สังกัด จึงต้องเลือกตั้งใหม่ ดังมีรำยชื่อต่อไปนี้ 

ล ำดับ ยศชื่อ ต ำแหนง่ วำระที่ 1 วำระที่ 2 หมำยเหต ุ
1. น.อ.พรประเสริฐ ผ่ำนภพ รองประธำน 1 57 58 59 60 ครบวำระ/ย้ำย 
2. น.ท.ประพันธ์  คงเปลี่ยน เลขำนุกำร 58 59 60  ลำออกจำกกรรมกำร 
3. น.ท.นริศน์  เลือดไทย กรรมกำร 59 60   ครบวำระที่ 1 
4. น.ท.สุวัฒน์  พิชญเกสร กรรมกำร 58 59 60  ย้ำย 
5. น.ท.ธ ำรง สุนทรวงษ์ กรรมกำร    60 ครบวำระแทน 
6. น.ต.วีระ อยู่หลง กรรมกำร 59 60   ครบวำระที่ 1 
7. น.ต.อนุชำ บุญชัย กรรมกำร   60  ย้ำย 
8. น.ต.หญิงสุภำว์  อยู่มั่นคง กรรมกำร 59 60   ครบวำระที่ 1 
9. ร.อ.ทักษิณ  จิตตคำม กรรมกำร 57 58 59 60 ครบ 2 วำระ 
10. ร.ท.ชวัรวิทย์  ปำนด ำ กรรมกำร 59 60   ครบวำระที่ 1 

   
 
 
 
 

สมำชิก... 



-18- 
 
  สมำชิกได้เสนอชื่อผู้เหมำะสมที่จะท ำหน้ำที่เป็นกรรมกำรสหกรณ์ฯ แทนผู้ที่พ้นสภำพ
กำรเป็นกรรมกำร ดังนี้ 

ล ำดับ ยศ-ชื่อ แทนต ำแหน่งกรรมกำร หมำยเหต ุ
1. น.อ.อดิศักดิ์  ศรีสำรำกร น.อ.พรประเสริฐ  ผ่ำนภพ  
2. น.ต.อนุชำ  บุญชัย น.ท.ประพันธ์  คงเปลี่ยน  
3. น.ท.สุรสิทธิ์  มุ่งคุณ น.ท.นริศน์  เลือดไทย  
4. น.ต.เมธี  เวทไธสง น.ท.สุวัฒน์  พิชญเกสร  
5. น.ต.ธ ำรง  สุนทรวงษ์ น.ท.ธ ำรง สุนทรวงษ์  
6. น.ต.วีระ  อยู่หลง น.ต.วีระ อยู่หลง  
7. ร.ต.ฉัตรชัย  สวัสดิ์พำนิช น.ต.หญิงสุภำว์  อยู่มั่นคง  
8 น.ต.ชิดพล  อุไรพงษ์ น.ต.อนุชำ  บุญชัย  
9. ร.ท.เกริก  กิจชนม์ ร.อ.ทักษิณ  จิตตคำม  
10. น.ท.อิศรพงศ์  วิบูลย์นัฏ ร.ท.ชวัรวิทย์  ปำนด ำ  

 มติ  ที่ประชุมฯ ให้ควำมเห็นชอบผู้มีรำยชื่อตำมเสนอ เป็นกรรมกำรสหกรณ์ออมทรัพย์
กองบิน 5 จ ำกัด ชุดที่ 36 ประจ ำปี 2561 

ระเบียบวำระท่ี 5  ข้อเสนอแนะของเจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมสหกรณ์ฯ 
 นำยสมยศ  คงสุขไทย ผอ.กลุ่มส่งเสริมสหกรณ ์1 ปข. ได้แนะน ำเกี่ยวกับกำรเลือกตั้ง
กรรมกำรบำงคนที่เข้ำมำท ำหน้ำที่ในวำระแทนคนก่อน (ในปีที่ 2 แต่ละวำระนั้น) เมื่อครบวำระแทนแล้ว
ต้องเลือกตั้งใหม่ 

ระเบียบวำระท่ี 6  เรื่อง  อื่นๆ 
 ในห้วงของวำระนี้ ประธำนฯ มอบของที่ระลึกให้กับหน่วยงำนที่ส่งตัวแทนเข้ำร่วม
ประชุม จ ำนวน 4 หน่วยงำน และสหกรณ์ฯ ได้จับของรำงวัลให้แก่สมำชิก เป็นรำงวัลเงินสด จ ำนวน  
56 รำงวัลและรำงวัลพิเศษของ ธกส.ปข.ที่น ำมำร่วมกิจกรรมด้วย  
 ประธำนฯ กล่ำวขอบคุณสมำชิกที่ให้ควำมส ำคัญในกำรเข้ำประชุมจ ำนวนมำก 
รวมถึงมีกำรแสดงควำมคิดเห็น ซักถำมข้อสงสัย อันเป็นประโยชน์ต่อสมำชิกสหกรณ์ฯ กล่ำวปิดประชุม 
เลิกประชุมเวลำ 1830 
    
                                  (ลงชื่อ) น.อ. สืบสกุล  จงรักษ์  รองประธำนกรรมกำรสหกรณ์ฯ (2)
 (ลงชื่อ) น.ท. ประพันธ์  คงเปลี่ยน    เลขำฯ ผู้จดรำยงำนกำรประชุมฯ 
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3.1  สมำชิกเข้ำใหม่ และลำออก ระหว่ำงปี 2561 
*********************************************************** 

        สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จ ำกัด ขอแถลงผลกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรรับสมัคร
สมำชิกและอนุมัติสมำชิกลำออก ในปี 2561 (ต.ค.2560 – ก.ย.2561) ดังต่อไปนี้ มียอดสมำชิกยกมำ 
เมื่อ 30 กันยำยน 2561 ทั้งสิ้น 831 คน ในระหว่ำงปีมีกำรเปลี่ยนแปลง ตำมแสดง 

 
 

 
 

 

 สมำชิก 
ประจ ำปี 2561 ทั้งสิ้น 831 คน 

 

 

 
สถำนภำพ
สมำชิก 

เดือน รวม หมำยเหตุ 

ต.ค.
60 

พ.ย.
60 

ธ.ค.
60 

ม.ค.
61 

ก.พ.
61 

มี.ค.
61 

เม.ย.
61 

พ.ค.
61 

มิ.ย.
61 

ก.ค.
61 

ส.ค.
61 

ก.ย.
61 

  

เข้ำใหม่ 3 4 5 5 6 2 3 - 3 3 3 2 39  

ลำออก 4 4 - 4 4 3 2 - 3 2 3 - 29  
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เปรียบเทียบสมำชิก 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

3.2  รำยงำนผล... 

 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

สมำชกิทั้งหมด ณ สิ้นปี 831 821 816 

สมำชิกเข้ำใหม ่ 39 56 66 

สมำชิกลำออก 21 44 25 

สมำชิกเสียชวีติ 3 4 3 

สมำชิกขอโอน 4 3 3 

ให้ออกจำกรำชกำร 1 - - 
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3.2  รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ระหว่ำงปี 2561 
*********************************************************** 

       ด้ำนกำรเงิน 
            3.2.1  สินทรัพย์  สหกรณฯ์ มีสินทรัพย์มูลค่ำรวมทัง้สิ้น  376,016,291.39 บำท  
ประกอบด้วย  

 -  เงินสด (เมื่อ 30 ก.ย.61)   จ ำนวนเงิน         16,196.73 บำท 
 -  เงินฝำกธนำคำร 3 บัญชี (30 ก.ย.61)  จ ำนวนเงิน     9,597,826.67 บำท 

  -  เงินลงหุ้น ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ  จ ำนวนเงิน       177,500.00 บำท 
 -  เงินลงหุ้น ชุมนุมสหกรณ์ทหำรฯ  จ ำนวนเงิน       676,000.00 บำท 

  -  ครุภัณฑ์มูลค่ำรวม (สิ้นสุด 30 ก.ย.61)  จ ำนวนเงิน         85,644.61 บำท 
  -  เงินให้กู้ระยะสั้น (สิน้สุด 30 ก.ย.61)  จ ำนวนเงิน   35,138,120.72 บำท 
  -  เงินให้กู้ระยะยำว (สิ้นสดุ 30 ก.ย.61)  จ ำนวนเงิน 330,147,755.10 บำท 
  -  ดอกเบี้ยค้ำงรับ (สิน้สุด 30 ก.ย.61)  จ ำนวนเงิน       171,200.00 บำท 
  -  ดอกเบี้ย ธกส.ค้ำงรับ  จ ำนวนเงิน               54.96 บำท 
  -  วัสดุคงเหลือ (มูลค่ำเมื่อ 30 ก.ย.61)  จ ำนวนเงิน          5,992.60 บำท 
                  รวมทั้งสิ้น        376,016,291.39 บำท 

 

รำยละเอียดของสินทรัพย์ 
มูลค่ำรวมทั้งสิ้น  376,016,291.39 บำท 
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 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

เงินสด 16,196.73 19,608.50 19,876.15 

เงินฝำกธนำคำร 9,597,826.67 14,325,083.31 7,405,460.76 

หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ 177,500.00 164,000.00 164,000 

หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ทหำร จ ำกัด 676,000.00 676,000.00 676,000 

ครุภัณฑ์ 85,644.61 23,992.63 42,617.75 

ดอกเบี้ยค้ำงรับ 171,200.00 112,563.00 100,088 

เงินให้กู้ระยะสั้น 35,138,120.72 31,128,586.67 28,927,773.44 

เงินให้กู้ระยะยำว 330,147,755.10 319,528,585.15 301,067,945.38 

วัสดุคงเหลือ 6,047.56 15,722.10 5,891.25 

 376,016,291.39 365,994,141.36 338,409,652.73 

 

เปรียบเทียบสินทรัพย ์
 

 
 
 
 

   3.2.2  หนี้สนิ...   
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            3.2.2  หน้ีสิน   
       หนี้สินหมุนเวียน 
  -  เงินรับฝำกออมทรัพย์ จ ำนวนเงิน            6,051,818.71  บำท 
          -  เงนิรับฝำกออมทรัพย์พิเศษ จ ำนวนเงนิ        104,825,327.75  บำท 
          - เงินรับฝำกออมทรัพย์พิเศษจำกสหกรณ์อื่น  จ ำนวนเงิน  4,196,392.91  บำท
   หนี้สินอื่นๆ   
                            -  หนี้เงนิกู้ยืม สอ.บก.ทอ. จ ำนวนเงนิ        26,583,200.00  บำท 
                         -  อืน่ๆ จ ำนวนเงิน               177,931.48  บำท 

               รวมทั้งสิ้น     141,834,670.85  บำท  
 

รำยละเอียดหนี้สิน 
มูลค่ำรวม 141,834,670.85 บำท 
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เปรียบเทียบหนีส้ิน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

3.2.3  ทุน… 

 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

เงินรับฝำก 115,073,539.37 122,232,766.48 120,847,515.13 

เงินกู้ยืม 26,583,200.00   27,049,441.58 2,900,000.00 

หนี้สินอื่นๆ 177,931.48 359,963.06 47,536.32 

 141,834,670.85 149,642,171.12 146,944,493.00 
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3.2.3  ทุน 

  -  ทุนเรือนหุ้น จ ำนวนเงิน     191,517,370.00  บำท 
                     -  ทุนส ำรอง   จ ำนวนเงิน       20,203,109.91  บำท 
                     -  ทุนสำธำรณะประโยชน์ จ ำนวนเงิน           158,545.00  บำท 
                    -  ทุนรักษำระดับอัตรำเงินปันผล จ ำนวนเงิน           301,119.19  บำท 
                     -  ทุนสะสมขยำยงำน จ ำนวนเงิน           283,433.00  บำท 
                    -  ทุนสงเครำะห์ศพ จ ำนวนเงิน           820,000.00  บำท 
                     -  กองทุนช่วยเหลือผู้ค้ ำประกัน จ ำนวนเงิน        3,012,582.25  บำท 

  รวมทั้งสิ้น    216,296,159.35  บำท 
  

รำยละเอียดทนุ 
มูลค่ำรวม 216,296,159.35 บำท 

 

 
 

 

 

 

 

3.2.4  รำยได้... 
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3.2.4  รำยได้ 

                     -  ดอกเบี้ยรับ    จ ำนวนเงนิ     25,033,668.00  บำท 
              -  ดอกเบี้ยธนำคำรฯ   จ ำนวนเงิน           14,122.34  บำท 
               -  ค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำ  จ ำนวนเงิน             3,450.00  บำท 
              -  ผลตอบแทนจำกกำรลงทุน  จ ำนวนเงิน           45,196.00  บำท 
              -  รำยได้อื่นๆ       จ ำนวนเงิน                 50.01  บำท 
                                                                      รวมทั้งสิน้        25,096,486.35  บำท 

 

รำยละเอียดรำยได ้

มูลค่ำรวม 25,096,486.35 บำท 
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 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

ดอกเบี้ยรับ 25,033,668.00 23,882,509.00   22,112,125.17 

ดอกเบี้ยเงินฝำกธนำคำร 14,122.34 5,873.71   7,175.54 

ค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำ 3,450.00 5,600.00   4,250.00 

ผลตอบแทนกำรลงทุน 45,196.00 45,340.00 55,453.17 

รำยได้อื่นๆ 50.01 900.00   10,435.67 

 25,096,486.35 23,940,222.71 22,189,439.55 
 

เปรียบเทียบรำยได้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2.5  ค่ำใช้จ่ำย... 
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3.2.5  ค่ำใช้จ่ำย 
              -  ดอกเบี้ยจ่ำยเงินรับฝำก             จ ำนวนเงิน          4,567,452.19  บำท 

   -  ดอกเบี้ยจ่ำยเงินกู้ยืมระยะยำว     จ ำนวนเงิน          1,395,725.95  บำท 
             -  ค่ำใชจ้่ำยเกี่ยวกับเจ้ำหน้ำที่    จ ำนวนเงิน             603,240.00 บำท 

            -  ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับอำคำรสถำนที่/อุปกรณ์  จ ำนวนเงิน    77,438.02  บำท 
             -  ค่ำใช้จ่ำยด ำเนินงำนอื่น จ ำนวนเงิน             567,169.00 บำท 

                                                                  รวมค่ำใช้จ่ำย  7,211,025.16 บำท 
  

รำยละเอียดค่ำใชจ้่ำย 
มูลค่ำรวม 7,211,025.16  บำท 
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 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

ดอกเบี้ยจ่ำย 5,963,178.14 6,566,190.22 6,611,346.72 

ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับเจ้ำหน้ำที่ 603,240.00 549,844.32   518,676.00 

ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับอปุกรณ,์สถำนที ่ 77,438.02 74,690.12   112,513.02 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำน 567,169.00 500,542.51 486,339.67 

 7,211,025.16 7,691,267.17   7,728,875.41 

 

เปรียบเทียบค่ำใชจ้่ำย 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

            

3.2.6  ก ำไร...   
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  3.2.6  ก ำไร   
         รำยได้ - ค่ำใช้จ่ำย เท่ำกับ 25 ,096 ,486.35 - 7,211,025.16 เป็นเงิน 
17,885,461.19 บำท 
 

ก ำไรสุทธ ิ

ประจ ำปี 2561 เป็นเงิน 17,885,461.19 บำท 
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รำยได้ ค่ำใช้จ่ำย ก ำไร 
 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

รำยได้ 25,096,486.35 23,940,222.71 22,189,439.55 

ค่ำใช้จ่ำย 7,211,025.16 7,691,267.17 7,728,875.41 

ก ำไร 17,885,461.19 16,248,955.54 14460564.14 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

3.2.7  เงินทุน… 
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  3.2.7  เงินทุนสำธำรณประโยชน์ 
  สหกรณ์ฯ ได้ ขออนุมั ติ แผนประจ ำปี  2561 เ พ่ือใช้ จ่ ำยส ำหรับทุ น
สำธำรณประโยชน์ มีรำยละเอียดดังนี้ 
 

                                              ทุนสำธำรณประโยชน์      

                                           สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จ ำกัด 

  ทุนยกมำ ปี 59 7,045.00 
รับจำกกองบิน 5 20,000.00 

รวม 27,045.00 

รำยกำร จ ำนวนเงิน 
ค่ำรักษำพยำบำล  500.00 
กฐิน กองบิน 5                    20,000.00  
สนับสนนุงำนอปุสมบทพระ งำนในหลวง รัชกำลที่ 9 3,000.00 
กฐิน ส่งเกริมสหกรณ ์ 1,000.00 
ค่ำรักษำพยำบำล 500.00 
สนับสนนุตักบำตรงำน ในหลวง รัชกำลที่ 9 2,000.00 

รวม 27,000.00 
คงเหลือ 45.00 

ทุนยกมำ ปี 60 45.00 
รับจัดสรร ปี 61 320,000.00 

รวม 320,045.00 

ค่ำรักษำพยำบำล พ.อ.อ.อภิเชษฐ  คชศริิพงษ ์
                          

500.00  
สนับสนนุงำนวิ่ง ก้ำวคนละก้ำว (ตนู บอดีแ้สลม)                        5,000.00  
ค่ำรักษำพยำบำล นำงขนิษฐำ ศรีมณ ี                          500.00  
พวงหรดี ร.อ.ชะโลม นว่มสวัสดิ์                         500.00  
พวงหรดี พ.อ.อ.นวพล หน่อทิม 500.00 
สนับสุนนงำนปีใหม่ กองบนิ 5 40,000.00 
ค่ำรักษำพยำบำล จ.อ.กิตตศิักดิ ์ ลิ่มสกุล                         500.00  
ค่ำรักษำพยำบำล ร.ต.แทน อ่อนทรัพย์                          500.00  
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สนับสนนุสลำกกำชำด ทอ.10 เล่ม                      20,000.00  
ทุนกำรศึกษำ                      20,000.00  
ค่ำรักษำพยำบำล สวุิชำ ค ำพ่วง                          500.00  
สนับสนนุมวย กองบนิ 23                      10,000.00  
ค่ำรักษำพยำบำล นงนุช เพง็สุข                          500.00  
ค่ำรักษำพยำบำล ระวีวรรณ จุลเถียร                          500.00  
สนับสนนุกฐินพระรำชทำน ส่งเสริมสหกรณ ์                        1,000.00  
สนับสนนุงำนโบว์ลิง่กำรกุศล กองบิน 5                       10,000.00  
พวงหรดี ร.ท. ศักดิ์ชัย  ทรงโกมล                          500.00  
พวงหรดี ร.ต. สมพงษ ์ เกิดคง                          500.00  
สนับสนนุกิจกรรม บน.5                      50,000.00  
                                                                      รวมทั้งสิน้ 161,500.00 

                                                          คงเหลือ 158,545.00 

 3.2.8  กำรใช้ทุนสงเครำะห์เกี่ยวกับกำรศพของสมำชิก หรือคู่สมรส 
  ตำมระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จ ำกัด ว่ำด้วยกำรใช้ทุนสงเครำะห์
เกี่ยวกับกำรศพของสมำชิก หรือคู่สมรส พ.ศ.2559 (ฉบับแก้ไขใหม่ ตำมมติคณะกรรมกำรฯ  เมื่อ  
11 ตุลำคม 2559) ข้อ 5 วัตถุประสงค์เพ่ือช่วยเหลือในทำงกำรเงินเกี่ยวกับกำรศพของสมำชิกหรือ  
คู่สมรสโดยชอบด้วยกฎหมำยของสมำชิก 
  สมำชิกที่มีสิทธิ์ได้รับกำรสงเครำะห์ตำมระเบียบนี้ต้องเป็นผู้ที่สมัครสมำชิก
อำยุไม่เกิน 55 ปีบริบูรณ์  
                        สหกรณ์ฯ จะจ่ำยเงินให้สมำชิกหรือคู่สมรสตำมหลักเกณฑ์ในระเบียบก ำหนด 
ทั้งนี้ กำรนับจ ำนวนปีกำรเปน็สมำชิกจะนับอำยุกำรสมัครเปน็สมำชิกสหกรณ์ฯครั้งหลังสุด จนถึงเสียชีวิต 
  ส ำหรับในปีงบประมำณนี้ (ต.ค.2560 - ก.ย.2561) สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 
ได้จ่ำยเงินให้สมำชิกและหรือคู่สมรส มีรำยละเอียดดังนี้ 

 
ล ำดับ รำยกำร จ ำนวนเงิน 

1. พ.อ.ท.นวพล  หน่อทิม 70,000 
2. ร.อ.ชะโลม  นว่มสวัสดิ ์ 80,000 
3. ร.ต.สมพงษ ์ เกิดคง 80,000 
4. ร.ท.ศักดิ์ชัย  ทรงโกมล 80,000 
5. น.อ.เลอพงศ์  นำคสงัข ์(จ่ำยให้ภรรยำ) 20,000 
                         รวมทั้งสิ้น 330,000 

3.2.9 เงินกองทุน… 
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             3.2.9  เงินกองทุนช่วยเหลือผู้ค้ ำประกันเงินกู้สำมัญ  
  ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จ ำกัด ว่ำด้วย กองทุนช่วยเหลือผู้ค้ ำ
ประกันเงินกู้สำมัญ พ.ศ.2559 (ฉบับแก้ไขใหม่ ตำมมติคณะกรรมกำรฯเมื่อ 11 ตุลำคม 2559) ข้อ 7 
กรณีที่ผู้ค้ ำประกันต้องช ำระหนี้แทนผู้กู้ไม่ว่ำ เนื่องจำกกรณีใดก็ตำม ให้จ่ำยเงินของกองทุนเพ่ือช ำระหนี้
แทนผู้ค้ ำประกันเป็นจ ำนวนตำมที่คณะกรรมกำรเห็นสมควรไม่เกิน 400 ,000 บำท(สี่แสนบำทถ้วน)  
แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินกว่ำจ ำนวนหนี้คงเหลือสุทธิที่ผู้กู้ค้ำงช ำระต่อสหกรณ์ ฯลฯ 
  ในกรณีที่เงินกองทุนมีไม่พอจ่ำยตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ตำมระเบียบนี้  
ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมกำรที่จะพิจำรณำต่อไป  
   ส ำหรับในปีงบประมำณ 2561 นี้สหกรณ์ฯ ได้ใช้เงินกองทุนจ่ำยเพื่อช่วยเหลือ
ตำมระเบียบ จ ำนวนเงินทั้งสิ้น 200,000 บำท ให้กับ พ.อ.อ.นวพล  หน่อทิม                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3 รับทรำบ… 
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3.3  รับทรำบเรื่องกำรแก้ไขเพิ่มเตมิระเบียบ และทบทวนระเบยีบ 
ปี พ.ศ.2561 

*********************************************************** 

3.3.1  ระเบียบว่ำด้วยกำรให้เงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
 

 
3.3.2 ทบทวนระเบียบ... 
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3.3.2  ทบทวนระเบียบว่ำด้วยกองทุนช่วยเหลอืผู้ค้ ำประกันเงินกูส้ำมัญ พ.ศ.2559 
 ข้อควำมตำมระเบียบ ข้อ 7  กรณีที่ผู้ค้ ำประกันต้องช ำระหนี้แทนผู้กู้ไม่ว่ำเนื่องจำก
กรณีใดก็ตำม ให้จ่ำยเงินของกองทุนเพ่ือช ำระหนี้แทนผู้ค้ ำประกันเป็นจ ำนวนตำมที่คณะกรรมกำร
พิจำรณำเห็นสมควรไม่เกิน 400,000 บำท (สี่แสนบำทถ้วน) แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินกว่ำจ ำนวนหนี้คงเหลือ
สุทธิที่ผู้กู้ค้ำงช ำระต่อสหกรณ์ 

 ในกำรช ำระหนี้แทนของกองทุนตำมวรรคแรกนั้น หำกหนี้รำยนั้นมีผู้ค้ ำประกัน 
หลำยรำยให้กำรช ำระหนี้แทนดังกล่ำวเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ค้ ำประกันทุกรำย ๆ ละเท่ำ ๆ กัน 

 ในกรณีที่เงินกองทุนมีไม่พอจ่ำยตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ตำมระเบียบนี้  ให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของคณะกรรมกำรที่จะพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไป  
 รำยละเอียดแนวทำงปฏิบัติ  ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จ ำกัด ว่ำด้วย
กองทุนช่วยเหลือผู้ค้ ำประกันเงินกู้สำมัญ พ.ศ.2559 ล ำดับไว้ดังนี้  

 (1)  กรณีที่ผู้ค้ ำประกันต้องช ำระหนี้แทนผู้กู้ไม่ว่ำเนื่องจำกกรณีใดก็ตำม ให้จ่ำยเงิน
ของกองทุนเพ่ือช ำระหนี้แทนผู้ค้ ำประกันเป็นจ ำนวน 200,000 บำท แต่ต้องไม่เกินกว่ำจ ำนวนหนี้
คงเหลือที่ผู้ค้ำงช ำระต่อสหกรณ์ (สิทธิครั้งที่ 1) 

 (2)  ส ำหรับผู้ค้ ำประกันเงินกู้ ซึ่งผู้กู้ได้บริจำคเงินให้ไว้กับกองทุน เมื่อกองทุน 
ได้ด ำเนินกำรตำมข้อ (1) แล้ว หำกยังมีหนี้คงเหลืออยู่อีกเท่ำใด กองทุนจะรับช ำระหนี้ร่วมกับผู้ค้ ำ
ประกันในอัตรำส่วนที่เท่ำ ๆ กัน (สิทธิครั้งที่ 2)   

 (3)  กำรจ่ำยเงินของกองทุน ตำมข้อ (1) และข้อ (2) เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 
400,000 บำท  

 สรุปว่ำ ผู้กู้เงินสำมัญที่จะได้รับสิทธิทั้ง  2 ข้อ จะต้องเป็นผู้ที่ได้เคยบริจำคเงิน 
ร้อยละ 1 ของวงเงินกู้ฯ สมทบเข้ำกองทุนฯ ตำมระเบียบ ฯ พ.ศ.2556 และลงทะเบียนเป็นรำยบุคคลมี
หลักฐำนยืนยันที่ชัดเจน ซึ่งจะมีผลผูกพันใช้ได้เฉพำะสัญญำกำรกู้เงินสำมัญที่เคยจัดท ำไว้ก่อนแล้ว
เท่ำนั้น 
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3.4 รำยงำนผลกำรตรวจสอบกจิกำร ประจ ำปี 2561 
*********************************************************** 

รำยงำนกำรตรวจสอบกิจกำร 
สหกรณ์ออมทรัพย์กองบนิ 5 จ ำกัด 

ส ำหรบัปีสิ้นสดุวันที ่30 กันยำยน 2561 
--------------------------- 

เรียน  ที่ประชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จ ำกัด 

  ตำมที่ประชุมใหญ่สำมัญประจ ำปี 2560 เมื่อวันที่ 22 พ.ย.60 ได้เลือกตั้งให้ข้ำพเจ้ำ     
พ.อ.อ.หญิง รัตนำ  สีเหลือง เป็นผู้ตรวจสอบกิจกำรของสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จ ำกัด ส ำหรับปี
ทำงบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.61 ซึ่งข้ำพเจ้ำได้ท ำกำรตรวจสอบและรำยงำนผลกำรตรวจสอบต่อ
คณะกรรมกำรด ำเนินกำรเป็นประจ ำทุกเดือนที่เข้ำตรวจสอบ นั้น จึงขอเสนอผลกำรตรวจสอบประจ ำปี 
โดยสรุปดังนี้ 

  1.  วัตถุประสงค์ของกำรตรวจสอบ 
  1.1 เพื่อตรวจสอบกำรบริหำรงำนของคณะกรรมกำรด ำเนินกำร 
 1.2 เพ่ือตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรบัญชีและกำรควบคุมกำรเงิน 
 1.3 เพื่อตรวจสอบกำรด ำเนินงำนด้ำนอื่นๆ ของสหกรณ์ 

 2.  ขอบเขตกำรตรวจสอบ 
 2.1  ตรวจสอบควำมถูกต้องของกำรบันทึกบัญชีตำมเอกสำรหลักฐำน  
 2.2 ตรวจสอบกำรควบคุมกำรเงิน ระเบียบ ข้อบังคับของสหกรณ์ 
 2.3  ตรวจสอบกำรด ำเนนิงำนตำมวัตถุประสงค์ ระเบียบ ข้อบังคับและมติที่ประชุม 
 2.4 ตรวจสอบกำรบริหำรงำนของคณะกรรมกำร ตำมแผนงำนและงบประมำณที่ก ำหนด 

   3. ผลกำรตรวจสอบ 
 3.1 ผลกำรด ำเนินงำน 
  สหกรณ์มีสมำชิกเมื่อต้นปี 821 คน ระหว่ำงปีมีสมำชิกเพ่ิมขึ้น 39 คน  
ออกจำกสหกรณ์ 29 คน สมำชิกคงเหลือวันสิ้นปี 831 คน ในวันสิ้นปีสหกรณ์มีทุนด ำเนินงำนทั้งสิ้น 
234,181,620.54 บำท มีก ำไรสุทธิ 17,885,461.19 บำท เพ่ิมขึ้นจำกปีก่อน 1,636,505.65 บำท  
 3.2 ด้ำนบริหำรงำนทั่วไป 
  กำรบริหำรงำนของคณะกรรมกำร เป็นไปตำมระเบียบ ข้อบังคับของสหกรณ์ 
เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยจัดกำรสหกรณ์ด ำเนินงำนเป็นไปตำมมติที่ประชุม ระเบียบ และข้อบังคับของสหกรณ์ 
 3.3 ด้ำนบัญชี 
  สหกรณ์จัดท ำบัญชีเรียบร้อย เป็นปัจจุบัน มีเอกสำรหลักฐำนประกอบกำร
ลงบัญชี ครบถ้วน และใช้โปรแกรมโดยคอมพิวเตอร์ บันทึกระบบลูกหนี้เงินให้กู้ ระบบเงินรับฝำก และ
ระบบทุนเรือนหุ้น ซึ่งรำยงำนที่ได้จำกกำรประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง สำมำรถ
เปรียบเทียบกับบัญชีคุมยอดได้ 
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 3.4 ด้ำนกำรเงิน 
  สหกรณ์มีเงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นปีบัญชี จ ำนวน 16,196.73 บำท ถูกต้อง      
ตรงตำมบัญชี ซึ่งอยู่ในควำมรับผิดชอบของ ร.ต.หญิง จุฑำรัตน์  สุดเลิศสิน ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่กำรเงิน 
สหกรณ์มีกำรควบคุมกำรใช้จ่ำยเงินเป็นไปตำมระเบียบว่ำด้วยกำรรับ จ่ำย และเก็บรักษำเงิน และ
งบประมำณรำยจ่ำยที่ที่ประชุมใหญ่ก ำหนดไว้ รวมทั้งรำยจ่ำยของสหกรณ์ได้จ่ำยไปเพ่ือกิจกำรของ
สหกรณ์ ควรแก่เหตุผลและเป็นไปตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำร  
 3.5 ด้ำนสินเชื่อ สหกรณ์ให้เงินกู้แก่สมำชิกระหว่ำงปี 2 ประเภท ดังนี้ 
  3.5.1  เงินกู้สำมัญ จ ำนวน 176 สัญญำ เป็นเงิน 116,311,443 บำท 
  3.5.2  เงินกู้ฉุกเฉิน จ ำนวน 431 สัญญำ เป็นเงิน 4,831,300 บำท 
  รวมเงินกู้ทั้ง 2 ประเภท จ ำนวน 607 สัญญำ เป็นเงิน 121,142,743 บำท 
กำรจ่ำยเงินกู้แต่ละรำยถูกต้อง เป็นไปตำมระเบียบเกี่ยวกับกำรให้เงินกู้ และตำมมติที่ประชุม
คณะกรรมกำร  
 3.6 ด้ำนเงินรับฝำก สหกรณ์รับฝำกเงินในระหว่ำงปี มี 2 ประเภท ดังนี้ 
  3.6.1  เงินรับฝำกออมทรัพย์ จ ำนวนเงิน 2,304,916.10 บำท 
  3.6.2  เงินรับฝำกออมทรัพย์พิเศษ จ ำนวนเงิน 22,633,092.24 บำท 
  วันสิ้นปีบัญชี มีเงินรับฝำกคงเหลือ ดังนี้ 
  3.6.3  เงินรับฝำกออมทรัพย์ จ ำนวนเงิน 6,051,818.71 บำท 
  3.6.4  เงินรับฝำกออมทรัพย์พิเศษ จ ำนวนเงิน 109,021,720.66 บำท 
 3.7 ด้ำนทุน 
  3.7.1  ทุนเรือนหุ้น วันต้นปี มีจ ำนวน 177,876,380 บำท เพ่ิมขึ้นระหว่ำงปี  
จ ำนวน 21,508,240 บำท ลดลงระหว่ำงปี จ ำนวน 7,867,250 บำท คงเหลือวันสิ้นปี จ ำนวน 
191,517,370 บำท 
  3.7.2  ทุนสะสมต่ำง ๆ ระหว่ำงปีสหกรณ์จ่ำยทุนสำธำรณประโยชน์จ ำนวน 
188,500 บำท เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ ระเบียบที่สหกรณ์ก ำหนดไว้ และเกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมโดย
แท้จริง  

 4. ข้อขัดข้อง/ข้อเสนอแนะ 

      - ไม่มี- 

จึงเรียนมำเพื่อทรำบและพิจำรณำ 
 
 
                              พ.อ.อ.หญิง 
                                             (รัตนำ  สีเหลือง) 
                                            ผู้ตรวจสอบกิจกำร 
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ระเบียบวำระที่ 4 
      เรื่อง เสนอเพื่อพิจำรณำ 
 4.1 พิจำรณำอนุมัติงบแสดงฐำนะกำรเงิน ประจ ำปี 2561 
 4.2 พิจำรณำแก้ไขข้อบังคับ 
 4.3 พิจำรณำอนุมัติจัดสรรก ำไรสุทธิ ประจ ำปี 2561 
 4.4 พิจำรณำอนุมัติแผนงำน และงบประมำณรำยจ่ำย 
ประจ ำปี 2562 
 4.5 พิ จำรณำก ำหนดวงเงิ นกู้ ยื มหรื อค้ ำประกั น     
ประจ ำปี 2562 
 4.6 พิจำรณำเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจกำร ประจ ำปี 2562 
 4.7 พิจำรณำเลือกผู้สอบบัญชีภำคเอกชน ประจ ำปี 2562 
 4.8 พิจำรณำเลื อกตั้ งรองประธำนกรรมกำรและ
คณะกรรมกำรสหกรณ์ฯ ประจ ำปี 2562 
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4.1  พิจำรณำอนมุัติงบแสดงฐำนะกำรเงิน ประจ ำป ี2561 
*********************************************************** 
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4.2  พิจำรณำแก้ไขข้อบังคับ 

*********************************************************** 
                    4.2.1  ข้อบังคับเกี่ยวกับค่ำบ ำรุงสันนิบำตสหกรณ์ฯ ให้มีกำรแก้ไขเพ่ือให้สอดคล้อง
กับกฎกระทรวงเกี่ยวกับค่ำบ ำรุงสันนิบำตแห่งประเทศไทย พ.ศ.2560 ดังนี้ 

ข้อควำมเดิม ข้อควำมทีแ่ก้ไขใหม ่
ข้อ 28  กำรจัดสรรก ำไรสุทธิประจ ำปี  
           เมื่อสิ้นปีทำงบัญชีและได้ปิดบัญชีตำม
มำตรฐำนกำรสอบบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปแล้ว 
ปรำกฏว่ำสหกรณ์มีก ำไรสุทธิ  ให้จัดสรรเป็นทุน
ส ำรองไม่น้อยกว่ำร้อยละสิบของก ำไรสุทธิ และ
เป็นค่ำบ ำรุงสันนิบำตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
ตำมอัตรำที่ก ำหนดในกฎกระทรวง แต่ต้องไม่
เกินร้อยละห้ำของก ำไรสุทธิ ฯลฯ 

ข้อ 28  กำรจัดสรรก ำไรสุทธิประจ ำปี  
           เมื่อสิ้นปีทำงบัญชีและได้ปิดบัญชีตำม
มำตรฐำนกำรสอบบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปแล้ว 
ปรำกฏว่ำสหกรณ์มีก ำไรสุทธิ  ให้จัดสรรเป็นทุน
ส ำรองไม่น้อยกว่ำร้อยละสิบของก ำไรสุทธิ และเป็น
ค่ำบ ำรุงสันนิบำตสหกรณ์แห่งประเทศไทยตำม
อัตรำที่ก ำหนดในกฎกระทรวง ในอัตรำร้อยละหนึ่ง
ของก ำไรสุทธิ แต่ไม่เกิน 30,000 บำท 
 

   4.2.2  ข้อบังคับเกี่ยวกับอ ำนำจหน้ำที่ของที่ประชุมใหญ่ (เพิ่มเติม) ดังนี้ 
  4.2.2.1  บ ำเหน็จค่ำตอบแทนฯ ส ำหรับผู้ตรวจสอบกิจกำรสหกรณ์ฯ  
           4.2.2.1.1  ผู้ตรวจสอบกิจกำร 
  4.2.2.1.2  กำรก ำหนดอัตรำค่ำเบี้ยเลี้ยง ค่ำเดินทำงของกรรมกำร/
จนท.และสมำชิกสหกรณ์ฯ 
  ทั้งนี้ได้ปรับแก้ไขข้อบังคับให้สอดคล้องกฎกระทรวง และพรบ.สหกรณ์ฯ  
โดยกำรแก้ไขมีสำระส ำคัญ ดังต่อไปนี้   

ข้อควำมเดิม ข้อควำมทีแ่ก้ไขใหม ่
ข้อ 71  อ ำนำจหน้ำที่ของที่ประชุมใหญ่ 
          ที่ประชุมใหญ่มีอ ำนำจหน้ำที่พิจำรณำ
วินิจฉัยเรื่องทั้งปวงที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับกำรด ำเนิน
กิจกำรของสหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 
           (1)  รับทรำบเรื่องกำรรับสมำชิกเข้ำ
ใหม่  สมำชิกออกจำกสหกรณ์ กำรเลือกตั้ง
ผู้แทนสมำชิก  และวินิจฉัยข้ออุทธรณ์ของ
ผู้สมัครซึ่งมิได้รับเลือกเข้ำเป็นสมำชิก และ
สมำชิกที่ถูกให้ออกจำกสหกรณ์ 
           (2)  พิจำรณำเลือกตั้ง และถอดถอน
กรรมกำรด ำเนินกำร และผู้ตรวจสอบกิจกำร 
           (3)  พิจำรณำอนุมัติงบดุล และจัดสรร
ก ำไรสุทธิประจ ำปีของสหกรณ์ 
           (4)  รับทรำบรำยงำนประจ ำปีแสดงผล

ข้อ 71  อ ำนำจหน้ำที่ของที่ประชุมใหญ่   
          ที่ประชุมใหญ่มีอ ำนำจหน้ำที่ พิจำรณำ
วินิจฉัยเรื่องทั้งปวงที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับกำรด ำเนิน
กิจกำรของสหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 
           (1)  รับทรำบเรื่องกำรรับสมำชิกเข้ำใหม่  
สมำชิกออกจำกสหกรณ์ กำรเลือกตั้งผู้แทนสมำชิก  
และวินิจฉัยข้ออุทธรณ์ของผู้สมัครซึ่งมิได้รับเลือก
เข้ำเป็นสมำชิก และสมำชิกที่ถูกให้ออกจำกสหกรณ์ 
           (2)   พิจำรณำเลือกตั้ ง  และถอดถอน
กรรมกำรด ำเนินกำร และผู้ตรวจสอบกิจกำร 
           (3)  พิจำรณำอนุมัติงบดุล และจัดสรรก ำไร
สุทธิประจ ำปีของสหกรณ์ 
           (4)  รับทรำบรำยงำนประจ ำปีแสดงผลกำร
ด ำ เนิ น ง ำนของสหกรณ์ จำกคณะกรรมกำร
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กำรด ำเนินงำนของสหกรณ์จำกคณะกรรมกำร
ด ำเนินกำร และผลกำรตรวจสอบประจ ำปีจำกผู้
ตรวจสอบกิจกำร 
           ( 5)  พิ จ ำ ร ณ ำ ก ำ ห น ด บ ำ เ ห น็ จ
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติ งำนของกรรมกำร
ด ำเนินกำร หรือกรรมกำรอื่นๆ และผู้ตรวจสอบ
กิจกำร 
           (6)  พิจำรณำก ำหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์
อำจกู้ยืมหรือค้ ำประกัน 
           (7)  อนุมัติแผนงำนและงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปีของสหกรณ์ 
           (8)  พิจำรณำกำรแยกสหกรณ์กำรควบ
สหกรณ์ 
           (9)  ก ำหนดค่ำเบี้ยเลี้ยง ค่ำพำหนะ ค่ำ
เช่ำ ที่ พัก และค่ำเบี้ยประชุมของกรรมกำร
ด ำเนินกำร กรรมกำรอื่นๆ ที่ปรึกษำและที่
ปรึกษำกิตติมศักดิ์ 
           (10)  พิจำรณำแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ 
           (11)  รับทรำบเรื่องกำรด ำเนินงำนของ
สันนิบำตสหกรณ์แห่งประเทศไทยและชุมนุม
สหกรณ์ที่สหกรณ์นี้เป็นสมำชิกอยู่ 
           (12)  พิเครำะห์และปฏิบัติตำมบันทึก
หรือหนังสือของนำยทะเบียนสหกรณ์ รองนำย
ทะเบียน สหกรณ์ ผู้ตรวจกำรสหกรณ์ ผู้สอบ
บัญชี  หรือพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ซึ่งนำยทะเบียน
สหกรณ์มอบหมำย 
           (13)  ก ำหนดรูปกำรซึ่งสหกรณ์คิดจะ
ท ำ เป็นเครื่ อง เกื้ อหนุนบรรดำสมำชิกตำม
วัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
           (14)  พิจำรณำคัดเลือกผู้สอบบัญชี
ภำคเอกชนและก ำหนดค่ำตอบแทนธรรมเนียม
กำรสอบบัญชี 

 

 

 

 

ด ำเนินกำร และผลกำรตรวจสอบประจ ำปีจำก       
ผู้ตรวจสอบกิจกำร 
 
           (5)  พิจำรณำก ำหนดบ ำเหน็จค่ำตอบแทน
กำรปฏิบัติงำนของกรรมกำรด ำเนินกำร หรือ
กรรมกำรอื่น ๆ และที่ปรึกษำ 
           (6)  พิจำรณำก ำหนดบ ำเหน็จค่ำตอบแทน
กำรปฏิบัติงำนของผู้ตรวจสอบกิจกำร ค่ำใช้จ่ำยอื่น 
และค่ำใช้จ่ำยเพื่อกำรพัฒนำแก่ผู้ตรวจสอบกิจกำร 
           (7)  พิจำรณำก ำหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อำจ
กู้ยืมหรือค้ ำประกัน 
           (8)   อนุมัติแผนงำนและงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปีของสหกรณ์ 
           (9)  พิจำรณำกำรแยกสหกรณ์ กำรควบ
สหกรณ์ 
           (10)  ก ำหนดอัตรำค่ำเบี้ยเลี้ยง ค่ำพำหนะ  
ค่ำเช่ำที่ พัก และค่ำเบี้ ยประชุมของกรรมกำร
ด ำเนินกำร กรรมกำรอื่นๆ ที่ปรึกษำและที่ปรึกษำ
กิตติมศักดิ์ 
           (11)  ก ำหนดอัตรำค่ำเบี้ยเลี้ยง ค่ำพำหนะ  
และค่ำเช่ำที่พัก ในกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่และ
สมำชิกตำมที่สหกรณ์มอบหมำย 
           (12)  พิจำรณำแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ 
           (13)  รับทรำบเรื่องกำรด ำเนินงำนของ
สันนิบำตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และชุมนุม
สหกรณ์ที่สหกรณ์นี้เป็นสมำชิกอยู่ 
           (14)  พิเครำะห์และปฏิบัติตำมบันทึกหรือ
หนังสือของนำยทะเบียนสหกรณ์ รองนำยทะเบียน 
สหกรณ์ ผู้ตรวจกำรสหกรณ์ ผู้สอบบัญชี หรือ
พนั ก งำน เจ้ ำหน้ ำที่ ซึ่ งน ำยทะ เบี ยนสหกรณ์
มอบหมำย 
           (15)  ก ำหนดรูปกำรซึ่งสหกรณ์คิดจะท ำ
เป็นเครื่องเกื้อหนุนบรรดำสมำชิกตำมวัตถุประสงค์
ของสหกรณ์ 
           ( 16)  พิ จ ำ รณำคั ด เ ลื อ กผู้ ส อบบัญชี
ภำคเอกชนและก ำหนดค่ำตอบแทนธรรมเนียมกำร
สอบบัญชี 
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ข้อ 102  ผู้ตรวจสอบกิจกำร  
             ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งสมำชิกหรือ
บุคคลภำยนอก ผู้มีคุณวุฒิ ควำมรู้ควำมสำมำรถ
ในด้ำนธุรกิจ กำรเงิน กำรบัญชี กำรเศรษฐกิจ
หรือกำรสหกรณ์ ให้เป็นผู้ตรวจสอบกิจกำรของ 
สหก รณ์ เ ป็ น ก ำ รป ระจ ำปี  โ ดย ให้ ไ ด้ รั บ
ค่ำตอบแทนตำมมติของที่ประชุมใหญ่ก ำหนด ที่
ประชุมใหญ่จะเลือกตั้งกรรมกำรด ำเนินกำร 
หรือผู้ซึ่งด ำรงต ำแหน่งหน้ำที่ประจ ำในสหกรณ์
เป็นผู้ตรวจสอบกิจกำรไม่ได้ 
            จ ำนวนผู้ตรวจสอบกิจกำรตำมวรรค
หนึ่ง ให้มีได้ไม่เกิน 5 คน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ข้อ 103  กำรด ำรงต ำแหน่งผู้ตรวจสอบ
กิจกำร 
            ผู้ตรวจสอบกิจกำรอยู่ในต ำแหน่งได้มี
ก ำหนดเวลำหนึ่งปีทำงบัญชีสหกรณ์ ถ้ำเมื่อครบ
ก ำหนดเวลำแล้วยังไม่มีกำรเลือกตั้งผู้ตรวจสอบ
กิจกำรคนใหม่ ก็ให้ผู้ตรวจสอบกิจกำรคนเดิม
ปฏิบัติหน้ำที่ไปพลำงก่อน ผู้ตรวจสอบกิจกำรซึ่ง
ออกไปนั้น อำจได้รับเลือกตั้งซ้ ำได้ 

ข้อ 102  ผู้ตรวจสอบกิจกำร  
             ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งสมำชิกหรือ
บุคคลภำยนอก ผู้มีคุณวุฒิ ควำมรู้ควำมสำมำรถใน
ด้ำนธุรกิจ กำรเงิน กำรบัญชี กำรบริหำรจัดกำร
เศรษฐศำสตร์ กำรสหกรณ์ กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับ
สหกรณ์และมีคุณสมบัติเป็นผู้ผ่ำนกำรอบรมกำร
ตรวจสอบกิจกำรจำกกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หรือ
หน่วยงำนอื่นที่ได้รับกำรรับรองหลักสูตรจำกกรม
ตรวจบัญชีสหกรณ์และไม่มีลักษณะต้องห้ำมของผู้
ตรวจสอบกิจกำร ตำมระเบียบนำยทะเบียนสหกรณ์ 
จ ำนวนหนึ่งคน และเลือกผู้ตรวจสอบกิจกำรส ำรอง
ไว้อีกหนึ่งคน  

ข้อ 102/1  ขั้นตอนและวิธีกำรเลือกตั้งผู้ตรวจ
สอบกิจกำร  
                ให้คณะกรรมกำรด ำเนินกำรประกำศ
รับสมัครผู้ตรวจสอบกิจกำร และพิจำรณำคัดเลือก        
ผู้ตรวจสอบกิจกำรที่มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะ
ต้องห้ำมตำมระเบียบนำยทะเบียนสหกรณ์ก ำหนด 
แล้วน ำ เสนอชื่อผู้ตรวจสอบกิจกำรที่ผ่ ำนกำร
คัดเลือกให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งโดยวิธีลงคะแนน
ลับ และให้   ผู้ได้รับเลือกตั้งที่มีคะแนนสูงสุด เป็นผู้
ตรวจสอบกิจกำร หำกมีคะแนนเท่ำกันให้ประธำน
ออกเสียงเพ่ิมอีกหนึ่งเสียง และให้ผู้ที่ได้รับเลือกตั้ง
ล ำดับคะแนนรองลงมำเป็นผู้ตรวจสอบกิจกำร
ส ำรอง จ ำนวนหนึ่งคน 
                กรณีผู้ตรวจสอบกิจกำรได้พ้นจำก
ต ำแหน่งด้วยเหตุตำมข้อ 103/1 (2) (3) (4) (5) ให้
ผู้ตรวจสอบกิจกำรส ำรองปฏิบัติงำนได้ทันทีเท่ำ
ระยะเวลำที่ผู้ตรวจสอบกิจกำรคนเดิมคงเหลืออยู่ 
หรือจนกว่ำจะมีกำรเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจกำรใหม่ 

ข้อ 103  กำรด ำรงต ำแหน่งผู้ตรวจสอบกิจกำร   
            ผู้ตรวจสอบกิจกำรอยู่ในต ำแหน่ง ได้มี
ก ำหนดเวลำหนึ่งปีทำงบัญชีสหกรณ์ถ้ำเมื่อครบ
ก ำหนดเวลำแล้วยังไม่มีกำรเลือกตั้งผู้ตรวจสอบ
กิจกำรคนใหม่ ก็ให้ผู้ตรวจสอบกิจกำรคนเดิมปฏิบัติ
หน้ำที่ไปพลำงก่อน ผู้ตรวจสอบกิจกำรซึ่งออกไปนั้น 
อำจได้รับเลือกตั้งซ้ ำได้ 
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ข้อ 104  อ ำนำจหน้ำที่ของผู้ตรวจสอบกิจกำร                            
            ผู้ตรวจสอบกิจกำรมีอ ำนำจหน้ำที่
ตรวจสอบ กำรด ำเนินงำนทั้งปวงของสหกรณ์ 
ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ คือ 

ฯลฯ 
            (6)   ต ร วจสอบกำ รปฏิ บั ติ ต ำ ม
กฎหมำย  ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และค ำสั่งของ
สหกรณ์ หรือกิจกำรอื่นๆ เพื่อให้เกิดผลดีแก่กำร
ด ำเนินกิจกำรของสหกรณ์ ให้ผู้ตรวจสอบกิจกำร
เสนอรำยงำนผลกำรตรวจสอบประจ ำเดือนต่อ
คณะกรรมกำรด ำ เนินกำร ในกำรประชุม
ประจ ำเดือนครำวถัดไป แล้วเสนอผลกำร
ตรวจสอบประจ ำปีต่อที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์
ด้วย หำกพบข้อบกพร่องจำกกำรตรวจสอบ 
ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้คณะกรรมกำรด ำเนิน
สหกรณ์แก้ไข โดยมิชักช้ำ ผู้ตรวจสอบกิจกำร
อำจเสนอแนะแนวทำงแก้ไขข้อบกพร่องนั้นด้วย
ก็ได้ 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อ 103/1  กำรพ้นจำกต ำแหน่งผู้ตรวจสอบ
กิจกำร  
               ผู้ตรวจสอบกิจกำรต้องพ้นจำกต ำแหน่ง 
เพรำะเหตุอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังต่อไปนี้  
               ถึงครำวออกตำมวำระ ตำย ลำออก 
โดยแสดงเหตุผลเป็นหนังสือยื่นต่อประธำนคณะผู้
ต รวจสอบกิ จกำรหรื อยื่ นต่ อคณะกรรมกำร
ด ำเนินกำรสหกรณ์แล้วแต่กรณี ที่ประชุมใหญ่ของ
สหกรณ์ลงมติถอดถอนผู้ตรวจสอบกิจกำร ออกจำก
ต ำแหน่งทั้งคณะหรือรำยบุคคล นำยทะเบียน
สหกรณ์วินิจฉัยว่ำขำดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะ
ต้องห้ำมตำม ระเบียบนำยทะเบียนสหกรณ์ก ำหนด 

ข้อ 104  อ ำนำจหน้ำที่ของผู้ตรวจสอบกิจกำร                               
            ผู้ ต ร ว จสอบกิ จก ำ รมี อ ำ น ำจหน้ ำที่
ตรวจสอบกำรด ำเนินงำนทั้ งปวงของสหกรณ์  
ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ คือ 

ฯลฯ 
            (6)  ตรวจสอบกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย  
ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และค ำสั่งของสหกรณ์       
หรือกิจกำรอื่นๆ เพ่ือให้เกิดผลดีแก่กำรด ำเนิน
กิจกำรของสหกรณ์ กำรตรวจสอบกิจกำรและกำร
ด ำเนินงำนของสหกรณ์ ผู้ตรวจสอบกิจกำรต้อง
ปฏิบัติงำนตำมแนวปฏิบัติกำรตรวจสอบกิจกำรที่
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก ำหนด 

ข้อ 104/1  กำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบ   
                ให้ผู้ตรวจสอบกิจกำรรำยงำนผลกำร
ตรวจสอบประจ ำ เดือนและประจ ำปี  รวมทั้ ง
ข้อสังเกตข้อเสนอแนะเปน็ลำยลักษณ์อักษร และเข้ำ
ร่วมประชุมเพื่อแจ้งผลกำรตรวจสอบประจ ำเดือนตอ่
คณะกรรมกำรด ำเนินกำรในกำรประชุมประจ ำเดือน
ครำวถัดไป และรำยงำนผลกำรตรวจสอบประจ ำปี
ต่อที่ประชุมใหญ่ของสหกรณด์้วย กรณีที่ผู้ตรวจสอบ
กิจกำรพบว่ำมี เหตุกำรณ์ที่อำจก่อให้ เกิดควำม
เสียหำยแก่สมำชิกของสหกรณ์อย่ำงร้ำยแรง หรือ
สหกรณ์มีกำรปฏิบัติไม่เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ 
ค ำสั่ง ประกำศหรือค ำแนะน ำของทำงรำชกำร 
รวมทั้งข้อบังคับ ระเบียบ มติที่ประชุมหรือค ำสั่งของ
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ข้อ 105  ควำมรับผิดของผู้ตรวจสอบกิจกำร    
            หำกผู้ตรวจสอบกิจกำรตรวจพบ
ข้ อ บ ก พ ร่ อ ง ข อ ง ส ห ก ร ณ์  ต้ อ ง แ จ้ ง ใ ห้
คณะกรรมกำรด ำเนนิกำรทรำบเพ่ือแก้ไขโดยเร็ว 
ผู้ ต ร วจสอบกิ จกำรต้อ ง รับผิ ดชอบชดใช้
ค่ำเสียหำย อันจะเกิดแก่สหกรณ์ด้วยเหตุอันไม่
แจ้งนั้น 
 

สหกรณ์จนก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่สมำชิกและ
สหกรณ์อย่ำงร้ำยแรง ให้แจ้งผลกำรตรวจสอบต่อ
คณะกรรมกำรด ำเนินกำรทันทีเพ่ือด ำเนินกำรแก้ไข 
และให้จัดส่งส ำเนำรำยงำนดังกล่ำว ต่อส ำนักงำน
ตรวจบัญชีสหกรณ์ และส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดที่
ก ำกับดูแลโดยเร็ว 
ข้อ 105  ควำมรับผิดของผู้ตรวจสอบกิจกำร  
            กรณีผู้ตรวจสอบกิจกำรปฏิบัติหรือละเว้น
กำรปฏิบัติตำมอ ำนำจหน้ำที่  หรือประพฤติผิด
จริยธรรมในกำรปฏิบัติงำนจนเป็นเหตุให้สหกรณ์
ได้ รับควำมเสียหำย ผู้ ตรวจสอบกิ จกำรต้อง
รับผิดชอบชดใช้ค่ำเสียหำยให้แก่สหกรณ์ หรือหำก
ตรวจพบข้อบกพร่องของสหกรณ์ ต้องแจ้งให้
คณะกรรมกำรด ำเนินกำรทรำบโดยเร็วผู้ตรวจสอบ
กิจกำรต้องรับผิดชอบชดใช้ควำมเสียหำยอันจะเกิด
แก่สหกรณ์ด้วยเหตุอันไม่แจ้งนั้น กำรพิจำรณำควำม
รับผิดของผู้ตรวจสอบกิจกำรให้เป็นไปตำมมติที่
ประชุมใหญ่ 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

4.3  พิจำรณำ… 
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4.3  พิจำรณำอนมุัตจิัดสรรก ำไรสุทธิ ประจ ำปี 2561 
                       น.ท.หญิง วำสนำ  ล ำพูน ผู้ช่วยผู้จัดกำรสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จ ำกัด ท ำกำรแทน  
ผู้จัดกำรสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จ ำกัด รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของ สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 
จ ำกัด ในปีบัญชี 2561 มีผลประกอบกำรก ำไรสุทธิจ ำนวนเงิน 17,885,461.19 บำท ซึ่งคณะกรรมกำร
ด ำเนินกำรได้เสนอแนะกำรจัดสรรก ำไรสุทธิประจ ำปี 2561 ตำมพระรำชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 
มำตรำ 60 และข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จ ำกัด พ.ศ.2550  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 มติ  ทีป่ระชุมฯ ................................................................................................................. 
 

   4.4  พิจำรณำ... 

บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ

1. ทุนส ารองไมน้่อยกวา่ร้อยละสิบของก าไรสุทธิ 1,795,255.19 10.04 1,636,654.65 10.05 1,446,295.14 10.00
2. ค่าบ ารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ตามกฎกระทรวงก าหนด ไมเ่กินร้อยละ
หน่ึงของก าไรสุทธิ

30,000.00 0.17 30,000.00 0.18 10,000.00 0.07

3. เงินปนัผลตามหุ้นที่ช าระแล้วให้แก่สมาชกิ ในอัตราไมเ่กินร้อยละสิบตอ่ปี 11,419,591.00 63.85 10,330,335.40 63.57 9,002,489.00 62.26

4. เงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชกิตามส่วนธุรกิจที่สมาชกิไดท้ าไวกั้บสหกรณ์ในระหวา่งปี 2,484,615.00 13.89 2,130,965.49 13.14 1,971,780.00 13.64

5. เงินโบนัสแก่กรรมการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ไมเ่กินร้อยละสิบของก าไรสุทธิ 536,000.00 3.00 487,000.00 3.00 450,000.00 3.11

6. ทุนรักษาระดบัอัตราเงินปนัผล ไมเ่กินร้อยละสองแห่งทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์ตามที่
มใีนวนัสิ้นปน้ัีน

60,000.00 0.34 110,000.00 0.68 0.00 0.00

7. ทุนสงเคราะห์เก่ียวกับการศพสมาชกิและคู่สมรส ไมเ่กินร้อยละสิบของก าไรสุทธิ 500,000.00 2.80 500,000.00 3.08 500,000.00 3.46

8. ทุนชว่ยเหลือผู้ค้ าประกันเงินกู้สามญั 600,000.00 3.35 600,000.00 3.69 700,000.00 4.84
9. ทุนสาธารณประโยชน์ไมเ่กินร้อยละสิบของก าไรสุทธิ 400,000.00 2.24 320,000.00 1.97 320,000.00 2.21
10. ทุนสะสมขยายงาน 60,000.00 0.34 104,000.00 0.64 60,000.00 0.41

รวม 17,885,461.19 100.00 16,248,955.54 100.00 14,460,564.14 100.00

รายการ
ป ี2561 ป ี2560 ป ี2559

(6.30) (6.25) (6.25) 

(10.00) (9.00) (9.00) 
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4.4  พิจำรณำอนมุัติแผนงำน และงบประมำณรำยรับรำยจ่ำย 
ประจ ำปี 2562 

*********************************************************** 
 น.ท.หญิง วำสนำ  ล ำพูน  ผู้ช่วยผู้จัดกำรสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จ ำกัด ท ำกำรแทน 
ผู้จัดกำรสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จ ำกัด รำยงำนต่อที่ประชุมฯ ตำมที่คณะกรรมกำรด ำเนินกำร
ร่วมกันจัดท ำแผนงำน และประมำณกำรรำยรับรำยจ่ำย เมื่อ 8 พฤศจิกำยน 2561 แล้วนั้นได้มีมติ
คณะกรรมกำรให้เสนอแผนต่อสมำชิกในกำรประชุมใหญ่สำมัญประจ ำปี รำยละเอียดดังนี้ 

แผนงำนประจ ำปี 2562 ประกอบด้วย 

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

ประมำณกำร... 
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ประมำณกำรรำยได้ ประจ ำปี 2562  

 
 
 
 
 
 

งบประมำณ... 
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งบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปี 2562  

หมวดรำยจ่ำย 
ปี 61 ประมำณกำร 

ปี 62 

เปลี่ยนแปลง + , - 

ประมำณกำร จ่ำยจริง  บำท ร้อยละ 

1. ค่ำใช้จ่ำยดอกเบี้ย   
 

  
  

     1.1 เงินรับฝำก 5,182,000.00 4,567,452.19 4,613,000.00 -569,000.00 -10.98 
     1.2 เงินกู้ยืม 1,995,000.00 1,395,725.95 1,117,000.00 -878,000.00 -43.94 

รวมค่ำใช้จ่ำยดอกเบีย้ 7,177,000.00 5,963,178.14 5,656,000.00 -1,447,000.00 -20.16 
2. ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำน   

 
  

  
2.1 ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับเจ้ำหน้ำที่   

 
  

  
     2.1.1 เงินเดือนเจ้ำหน้ำที่ 199,920.00 199,920.00 114,480.00 -85,440.00 -42.74 
     2.1.2 ค่ำครองชีพ 16,080.00 16,080.00 0.00 -16,080.00 -100.00 
     2.1.3 ค่ำตอบแทน 348,000.00 340,500.00 384,000.00 +36,000.00 -10.34 
     2.1.4 ค่ำลว่งเวลำ 15,000.00 15,000.00 15,000.00 คงเดิม 

 
     2.1.5 เงินสมทบกองทนุ
ประกันสังคม 

450.00 220.00 450.00 คงเดิม 
 

     2.1.6 ค่ำประกันสังคม 10,800.00 10,800.00 5,724.00 -5,076.00 +47.00 
     2.1.7 ค่ำเบีย้เลี้ยงเดินทำง 30,000.00 12,720.00 30,000.00 คงเดิม 

 
     2.1.8 ค่ำศึกษำอบรม 25,000.00 8,000.00 25,000.00 คงเดิม 

 
รวมค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับเจ้ำหน้ำที่ 645,250.00 603,240.00 574,654.00 -70,596.00 -16.52 

 
 
 

หมวดรำยจ่ำย 
ปี 61 ประมำณกำร  

ปี 62 
เปลี่ยนแปลง + , - 

ประมำณกำร จ่ำยจริง  บำท ร้อยละ 
2.2 ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับอำคำร
สถำนที่และอุปกรณ์ 

  
 

  
  

     2.2.1 ค่ำเสื่อมรำคำ 36,000.00 26,888.02 36,000.00 คงเดิม 
 

     2.2.2 ค่ำซ่อมแซมครุภณัฑ ์ 30,000.00 6,300.00 30,000.00 คงเดิม 
 

     2.2.3 ค่ำบ ำรุงรักษำโปรแกรม 50,000.00 44,000.00 50,000.00 คงเดิม 
 

     2.2.4 ค่ำตกแต่งส ำนักงำน 25,000.00 250.00 25,000.00 คงเดิม 
 

     2.2.5 ค่ำซื้อครุภัณฑ์ สนง.ฯ 88,000.00 88,540.00 10,000.00 -78,000.00 -88.64 

รวมค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับอำคำร
สถำนที่และอุปกรณ์ 229,000.00 165,978.02 151,000.00 -78,000.00 -34.06 
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หมวดรำยจ่ำย 
ปี 61 ประมำณกำร 

ปี 62 

เปลี่ยนแปลง + , - 

ประมำณกำร จ่ำยจริง บำท ร้อยละ 

2.3 ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนอ่ืน   
 

  
  

     2 . 3 . 1  ค่ ำ เ บี้ ย ป ร ะ ชุ ม
กรรมกำร 

67,500.00 46,800.00 67,500.00 คงเดิม 
 

     2.3.2 ค่ำรับรอง 30,000.00 27,349.00 30,000.00 คงเดิม 
 

     2.3.3 ค่ำใช้จ่ำยประชุมใหญ่ 360,000.00 370,310.00 360,000.00 คงเดิม 
 

     2.3.4 ค่ำธรรมเนียมธนำคำร 500.00 345.00 500.00 คงเดิม 
 

     2.3.5 ค่ำถ่ำยเอกสำร 14,000.00 10,574.00 14,000.00 คงเดิม 
 

     2.3.6 ค่ำเครื่องเขียนแบบ
พิมพ์ 

30,000.00 25,774.54 30,000.00 คงเดิม 
 

     2.3.7 ค่ำของใช ้สนง.ฯ 8,000.00 4,794.00 8,000.00 คงเดิม 
 

 

     2.3.8 ค่ำหนังสือพิมพ์และ
วำรสำร 

3,000.00 2,430.00 3,000.00 คงเดิม 
 

     2.2.9 ค่ำโทรศัพท์และ
โทรสำร 

20,000.00 18,961.46 20,000.00 คงเดิม 
 

     2.3.10 ค่ำไปรษณีย ์ 5,000.00 2,850.00 5,000.00 คงเดิม 
 

     2.3.11 ค่ำธรรมเนียมกำร
สอบบัญช ี

50,000.00 40,000.00 50,000.00 คงเดิม 
 

     2.3.12 ค่ำใช้จ่ำยทั่วไป 20,000.00 16,981.00 20,000.00 คงเดิม 
 

รวมค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำน
อื่น 

608,000.00 567,169.00 608,000.00 คงเดิม 
 

รวมค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำน 1,482,250.00 1,336,387.02 1,333,654.00 -148,596.00 -10.03 

รวมค่ำใช้จ่ำยทั้งสิ้น 8,659,250.00 7,299,565.16 6,989,654.00 -1,669,596.00 -19.28 

 

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

 

 

4.5  พิจำรณำ... 
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4.5  พิจำรณำก ำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ ำประกัน ประจ ำปี 2562 
*********************************************************** 

 ตำมข้อบังคับ ข้อ 18 วงเงินกู้ยืมหรือกำรค้ ำประกัน ที่ประชุมใหญ่อำจก ำหนดวงเงินกู้ยืม
หรือกำรค้ ำประกันส ำหรับปีหนึ่งๆ ไว้ตำมที่จ ำเป็นและสมควรแก่กำรด ำเนินงำน ซึ่ง วงเงินท่ีก ำหนด
จะต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกนำยทะเบียนสหกรณ์ 
 ในปี 2561 ที่ประชุมใหญ่ มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ก ำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ ำประกันไว้ 
จ ำนวน 150,000,000.00 บำท (หนึ่งร้อยห้ำสิบล้ำนบำทถ้วน) 
 ส ำหรับปี 2562 คณะกรรมกำรได้พิจำรณำก ำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ ำประกันไว้เพ่ือ
ด ำเนินกำรให้เงินยืมแก่สมำชิก จ ำนวน 150,000,000.00 บำท (หนึ่งร้อยห้ำสิบล้ำนบำทถ้วน) จึงขอให้  
ที่ประชุมฯ พิจำรณำต่อไป 
 มติ  ที่ประชุมฯ มีมติเป็นเอกฉันท์ ก ำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ ำประกัน ประจ ำปี 2562  
เป็นจ ำนวน........................................บำท (...................................................................) 

4.6  พิจำรณำเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจกำร ประจ ำปี 2562 
*********************************************************** 

 เลขำนุกำร ตำมข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จ ำกัด พ.ศ. 2550 ข้อ 102  
ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งสมำชิกหรือบุคคลภำยนอก ผู้มีคุณวุฒิ ควำมรู้ ควำมสำมำรถในด้ำนธุรกิจ 
กำรเงินกำรบัญชี กำรเศรษฐกิจหรือกำรสหกรณ์ ให้เป็นผู้ตรวจสอบกิจกำรของสหกรณ์เป็นกำรประจ ำปี 
โดยให้ได้รับค่ำตอบแทนตำมมติของที่ประชุมใหญ่ก ำหนด 
 ที่ประชุมใหญ่จะเลือกตั้งกรรมกำรด ำเนินกำร หรือผู้ซึ่งด ำรงต ำแหน่งหน้ำที่ประจ ำ  
ในสหกรณ์เป็นผู้ตรวจสอบกิจกำรไม่ได้ 
 จ ำนวนผู้ตรวจสอบกิจกำรตำมวรรคหนึ่ง หำกเป็นบุคคลธรรมดำให้มีได้ไม่เกิน 5 คน 
หรือหำกเป็นนิติบุคคลให้มีได้ไม่เกิน 1 นิติบุคคล 
 ข้อ 103 กำรด ำรงต ำแหน่งผู้ตรวจสอบกิจกำร ผู้ตรวจสอบกิจกำรอยู่ในต ำแหน่งได้  
มีก ำหนดเวลำหนึ่งปีทำงบัญชีสหกรณ์ ถ้ำเมื่อครบก ำหนดเวลำแล้วยังไม่มีกำรเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจกำร
คนใหม่ ก็ให้ผู้ตรวจสอบกิจกำรคนเดิมปฏิบัติหน้ำที่ไปพลำงก่อน ผู้ตรวจสอบกิจกำรซึ่งออกไปนั้นอำจ
ได้รับเลือกตั้งซ้ ำ 
 ในปี 2561 ที่ประชุมใหญ่มีมติเป็นเอกฉันท์ให้มีผู้ตรวจสอบกิจกำร จ ำนวน 1 คน คือ 
พ.อ.อ.หญิง รัตนำ  สีเหลือง เป็นผู้ตรวจสอบกิจกำรและให้ได้รับค่ำตอบแทนเดือนละ 3,000 บำท  
(สำมพันบำทถ้วน) 
 ขอให้ที่ประชุมเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติตำมข้อบังคับสหกรณ์ฯ และระเบียบนำยทะเบียน
สหกรณ์ว่ำด้วยกำรตรวจสอบกิจกำรสหกรณ์ฯ เพ่ือเป็นผู้ตรวจสอบกิจกำรประจ ำปี 2562 ที่ประชุมฯ 
เสนอ 

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

มติ  ทีป่ระชุมฯ… 
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มติ  ที่ประชุมฯ มีมติเอกฉันท์ให้...................................................................เป็น  
ผู้ตรวจสอบกิจกำรสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จ ำกัด ประจ ำปี 2562 และให้ได้รับค่ำตอบแทนเดือน
ละ .....................บำท 

4.7 พิจำรณำเลือกผู้สอบบัญชีภำคเอกชน ประจ ำปี 2562 

และก ำหนดค่ำธรรมเนียมกำรตรวจสอบบัญชี 
*********************************************************** 

 อำศัยตำมที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้ท ำโครงกำรปรับปรุงระบบกำรตรวจสอบบัญชี
สหกรณ์ขึ้น เพ่ือเป็นกำรกระจำยงำนสอบบัญชีสหกรณ์ไปสู่ภำคเอกชน โดยขอควำมร่วมมือให้สหกรณ์
นอกภำคกำรเกษตร ที่มีทุนด ำเนินงำนตั้งแต่ 100 ล้ำนบำทขึ้นไป และมีระบบกำรควบคุมภำยในที่ดี  
ให้จัดจ้ำงผู้สอบบัญชีภำคเอกชนเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์โดยอยู่ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์นั้น 
 สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จ ำกัด ได้ด ำเนินกำรจ้ำงผู้สอบบัญชี ในปี 2561 ซึ่งเป็น
ผู้สอบบัญชีที่ได้ขึ้นทะเบียนกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ไว้ถูกต้อง จำกกำรพิจำรณำของที่ประชุมใหญ่เมื่อ 
22 พฤศจิกำยน 2560 ให้เลือกคุณประสำน  งำมสม ผู้ช ำนำญงำนสอบบัญชีสหกรณ์ เลขประจ ำตัว 
20105 เป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จ ำกัด และก ำหนดค่ำธรรมเนยีมกำรสอบบัญชี ปีละ 
40,000 บำท   
 ตำมค ำแนะน ำของเจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เห็นควรให้ที่ประชุมฯ 
พิจำรณำเลือกผู้สอบบัญชีสหกรณ์ (ส ำรอง) ไว้ด้วย หำกกรณีผู้สอบบัญชีสหกรณ์ (ตัวจริง)ไม่สำมำรถ
ปฏิบัติหน้ำที่ได้ สำมำรถให้ผู้สอบบัญชีส ำรองท ำหน้ำที่ตรวจได้เลย เพื่อแก้ปัญหำควำมล่ำช้ำในกำรตรวจ
บัญชีประจ ำปีนั้นๆ หำกไม่เลือกไว้ต้องเสียเวลำในกำรเรียกประชุมใหญ่วิสำมัญสมำชิก เพ่ือพิจำรณำ
เลือกผู้สอบบัญชีใหม่ ดังนั้นในปี 2561 ที่ประชุมได้เลือก คุณสุวีณำ  จงเจริญพรชัย  ผู้ช ำนำญงำนสอบ
บัญชีสหกรณ์ เลขประจ ำตัว 20452 เป็นผู้สอบบัญชีส ำรองไว้ด้วย 
 ส ำหรับในปี 2562 ขอให้ที่ประชุมฯพิจำรณำเลือกผู้สอบบัญชีสหกรณ์ของสหกรณ์ออม
ทรัพย์กองบิน 5 โดยมีผู้เสนอเป็นผู้สอบบัญชีต่อสหกรณ์ฯ จ ำนวน 2 คน ดังนี้ 

รำยกำร ชื่อผู้เสนอบรกิำร 
คุณประสำน  งำมสม คุณสุวีณำ  จงเจริญพรชยั 

1. เข้ำปฏิบัติกำรสอบบัญชี อย่ำงน้อยปีละ 4 ครัง้   อย่ำงน้อยปีละ 3 ครัง้ 
2. จ ำนวนผู้เข้ำสอบบัญชีแต่ละครั้ง ไม่น้อยกว่ำ 2 คน ไม่น้อยกว่ำ 2 คน 
3. จ ำนวนวันที่เข้ำตรวจสอบ 2 – 3 วนัท ำกำร 2 วันท ำกำร 
4. ค่ำธรรมเนียมกำรสอบบัญชี 40,000 บำท 50,000 บำท 
5. สถำนที่ตั้ง จ.เพชรบุร ี จ.รำชบรุ ี
6. ขอบเขตกำรปฏิบัติงำน ตรวจสอบกำรเงินตำมมำตรฐำน

กำรสอบบัญชีทั่วไป รวมทั้งกำร
ทดสอบรำยกำรบัญชี และวิธีกำร
ตรวจสอบอื่นที่เห็นว่ำจ ำเป็น 

ตรวจสอบกำรเงินตำมมำตรฐำน
กำรสอบบัญชีทั่วไป รวมทั้งกำร
ทดสอบรำยกำรบัญชี และวิธีกำร
ตรวจสอบอื่นที่เห็นว่ำจ ำเป็น 

มติ  ทีป่ระชุมฯ... 
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 มติ  ที่ประชุมฯ มีมติให้ คุณ............................................................. เป็นผู้สอบบัญชี
สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จ ำกัดและก ำหนดค่ำธรรมเนียมกำรตรวจบัญชี ปีละ ............................บำท 
และอนุมัติให้คุณ...........................................................เป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ฯ (ส ำรอง) 

4.8  พิจำรณำเลือกตั้งประธำนกรรมกำรและกรรมกำรสหกรณ์ ประจ ำปี 2562 
*********************************************************** 

  ตำมข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จ ำกัด พ.ศ.2550 หมวด 8 คณะกรรมกำร
ด ำเนินกำร 
 ข้อ 72 คณะกรรมกำรด ำเนินกำร ให้สหกรณ์มีคณะกรรมกำรด ำเนินกำร ประกอบด้วย 
ประธำนกรรมกำรหนึ่งคน และกรรมกำรด ำเนินกำรอีก 14 คน ซึ่งในที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจำกสมำชิก 

ข้อ 74  ก ำหนดเวลำอยู่ในต ำแหน่ง คณะกรรมกำรด ำเนนิกำรมีวำระอยู่ในต ำแหน่งครำว
ละสองปีนับแต่วันเลือกตั้ง ในวำระเริ่มแรกเมื่อครบหนึ่งปีนับแต่วันเลือกตั้ง ให้กรรมกำรด ำเนินกำร
สหกรณ์ออกจำกต ำแหน่งเป็นจ ำนวนหนึ่งในสองของกรรมกำรด ำเนินกำรทั้งหมด โดยวิธีจับสลำก (ถ้ำมีเศษ
ให้ปัดขึ้น) และให้ถือว่ำเป็นกำรพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ ในปีต่อไปให้กรรมกำรด ำเนินกำรที่อยู่  
ในต ำแหน่งจนครบวำระหรืออยู่นำนที่สุดออกจำกต ำแหน่งสลับกันทุกๆปี 

เมื่อครบก ำหนดแล้ว หำกยังไม่มีกำรเลือกตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรชุดใหม่ ก็ให้
คณะกรรมกำรด ำเนินกำรชุดเดิมรักษำกำรณ์ไปจนกว่ำจะมีกำรเลือกตั้งคณะกรรมกำรชุดใหม่ แต่ต้อง  
ไม่เกินหนึ่งร้อยห้ำสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทำงบัญชีสหกรณ์ 

กรรมกำรด ำเนินกำรซึ่งพ้นจำกต ำแหน่งอำจได้รับเลือกตั้งซ้ ำอีกได้แต่ต้องไม่เกิน  
สองวำระติดต่อกัน ในกรณีกรรมกำรด ำเนินกำรต้องพ้นจำกต ำแหน่งทั้งคณะ ให้กรรมกำรด ำเนินกำร  
ที่ได้รับเลือกตั้งใหม่อยู่ในต ำแหน่งได้เช่นเดียวกับกรรมกำรด ำเนินกำรชุดแรก และให้น ำควำมในวรรค
หนึ่งมำใช้บังคับโดยอนุโลม 

รำยชื่อคณะกรรมกำรชุดที่ 36 ประจ ำปี 2561 และกำรด ำรงต ำแหน่ง ดังนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ปทีี ่1 ปทีี ่2 ปทีี ่1 ปทีี ่2
น.อ.อนิรุทธ ์ รัฐพร 61 วาระที ่1 ปทีี ่1 
น.อ.สืบสกุล  จงรักษ์ 60 61 ครบวาระที ่1 ยา้ยสังกัด 
น.อ.อดิศักด์ิ  ศรีสารากร 61 ยา้ยสังกัด 
น.อ.วฒิุพล  อะเมกอง 60 61 วาระที ่1 ปทีี ่2 
น.ท.สุรสิทธิ ์ มุง่คุณ 61 วาระที ่1 ปทีี ่1 
น.ท.อิศรพงศ์  วบิลูยนัฎ 61 วาระที ่1 ปทีี ่1
น.ท.ธ ารง  สุนทรวงษ์ 61 วาระที ่1 ปทีี ่1 
น.ท.สุนทร  มาสันเทยีะ 60 61 วาระที ่1 ปทีี ่2 
น.ต.วรีะ  อยูห่ลง 59 60 61 วาระที ่2 ปทีี ่1 
น.ต.สุนันท ์ เทยีนจา่ง 60 61 วาระที ่1 ปทีี ่2
น.ต.อนุชา  บญุชัย 60 61 วาระที ่1 ปทีี ่2 
น.ท.เมธ ี เวทไธสง 61 ครบวาระแทน 
น.ท.ชิดพล  อุไรพงษ์ 61 ครบวาระแทน 
ร.ท.เกริก  กิจชนม์ 61 วาระที ่1 ปทีี ่1
ร.ต.ฉัตรชัย  สวสัด์ิพานิช 61 วาระที ่1 ปทีี ่1

ป ี2561 วาระที ่1 วาระที ่2 หมายเหตุ

และ… 
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 และในครั้งนี้มีกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์ว่ำงลงเนื่องจำก ย้ำยสังกัด ครบวำระ จ ำนวน 
8 คน ซึ่งต้องมีกำรเลือกตั้งใหม่รำยละเอียดดังนี้ 

1.  น.อ.สบืสกุล  จงรกัษ ์ ครบวำระที่ 1 และย้ำยสงักดั 
2.  น.อ.อดิศกัดิ ์ ศรีสำรำกร      ย้ำยสังกัด 
3.  น.อ.วุฒิพล  อะเมกอง ครบวำระที่ 1 ปีที่ 2  
4.  น.ท.สนุทร  มำสนัเทียะ ครบวำระที่ 1 ปีที่ 2 
5.  น.ต.สุนนัท์  เทียงจ่ำง ครบวำระที่ 1 ปีที่ 2 
6.  น.ต.อนุชำ  บุญชัย  ครบวำระที่ 1 ปีที่ 2 
7.  น.ท.เมธ ี เวทไธสง  กรรมกำรครบวำระแทน (วำระที่ 2)   
8.  น.ท.ชดิพล  อุไรพงษ ์ กรรมกำรครบวำระแทน (วำระที่ 2)  
จึงขอให้ที่ประชุมฯ พิจำรณำเลือกตั้งสมำชิกเป็นกรรมกำรด ำเนินกำร แทนต ำแหน่งที่

ว่ำงลงในปี 2562   
1.  ให้............................................................แทน   น.อ.สบืสกุล  จงรักษ ์  
2.  ให้............................................................แทน   น.อ.อดศิักดิ ์ ศรีสำรำกร 
3.  ให้............................................................แทน   น.อ.วฒุิพล  อะเมกอง 
4.  ให้ ...........................................................แทน   น.ท.สนุทร  มำสนัเทียะ 
5.  ให้ ...........................................................แทน   น.ต.สนุันท์  เทียงจำ่ง 
6.  ให้ ...........................................................แทน   น.ต.อนุชำ  บญุชัย 
7.  ให้ ...........................................................แทน   น.ท.เมธี  เวทไธสง 
8.  ให้ ...........................................................แทน   น.ท.ชดิพล  อไุรพงษ ์  
มติ  ที่ประชุมฯ มีมติเป็นเอกฉันท์พิจำรณำเลือกตั้งสมำชิกต่อไปนี้เป็นกรรมกำร

ด ำเนินกำรสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 ชุดที่ 37 ประจ ำปี 2562 
1.  ให้............................................................แทน   น.อ.สบืสกุล  จงรักษ ์  
2.  ให้............................................................แทน   น.อ.อดศิักดิ ์ ศรีสำรำกร 
3.  ให้............................................................แทน   น.อ.วฒุิพล  อะเมกอง 
4.  ให้ ...........................................................แทน   น.ท.สนุทร  มำสนัเทียะ 
5.  ให้ ...........................................................แทน   น.ต.สนุันท์  เทียงจำ่ง 
6.  ให้ ...........................................................แทน   น.ต.อนุชำ  บญุชัย 
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