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ระเบียบวาระที่  1 
ประธานแจ้งทีป่ระชุมทราบ 

 

 ตามข้อบังคับ สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จ ากัด ปี 2550 ข้อ 62 การประชุมใหญ่สามัญ 
ก าหนดให้คณะกรรมการด าเนินการเรียกประชุมใหญ่สามัญปีละหนึ่งครั ง ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวัน นับแต่วันสิ นปี
ทางบัญชีของสหกรณ์  
 ข้อ 69 องค์ประชุมในการประชุมใหญ่  การประชุมใหญ่ของสหกรณ์ต้องมีสมาชิก 
มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ของจ านวนสมาชิกทั งหมด หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคนจึงจะเป็นองค์ประชุม 
 คณะกรรมการด าเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จ ากัด ชุดที่ 37 ประจ าปี 2562      
ได้บริหารงานสหกรณ์ฯ มาครบรอบปี ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบ และรับรองงบแสดงฐานะการเงิน ส าหรับ  
ปีสิ นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 เรียบร้อยแล้ว พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการรับรอง 
งบก าร เ งิ นของส หกร ณ์ออมทรั พย์ ก องบิ น  5  จ า กั ด  เ มื่ อ วัน อั งคา รที่  5  พฤศจิ ก ายน 256 2  
ณ ห้องประชุมกองบังคับการ กองบิน 5 คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ฯ จึงก าหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญ
ประจ าปี 2562 ในวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์ได้รับทราบผลการด าเนินงาน และ
พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระต่อไป 
 ประธานฯ .................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................... .......... 
............................................................................................................................................................................. 
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รายงานการประชุมใหญ่สามญั ประจ าปี ๒๕๖๑ 
สหกรณ์ออมทรพัย์กองบิน ๕ จ ากัด 

เมื่อวันอังคารที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
ณ ห้องดุสิตา อาคารอากาศค ารณ กองบิน ๕ 

 

ผู้มาประชุม 
๑.  น.อ.อนิรุทธ์  รัฐพร ประธานกรรมการ สอ.บน.๕ จ ากัด (ชุดที่ ๓๖) 
๒. น.ท.ธ ารง  สุนทรวงษ์ กรรมการ 
๓. น.ท.สุนทร  มาสันเทียะ  กรรมการ 
๔. น.ท.สุรสิทธ์ิ  มุ่งคุณ กรรมการและเลขานุการ 
๕. น.ท.เมธี  เวทไธสง  กรรมการ  
๖. น.ต.อนุชา  บุญชัย   กรรมการ 
๗. น.ต.วีระ  อยู่หลง   กรรมการ  
๘. น.ต.สุนันท์  เทียนจ่าง  กรรมการ  
๙. ร.ท.เกริก  กิจชนม์   กรรมการ 
๑๐. ร.ต.ฉัตรชัย  สวัสดิ์พานิช   กรรมการ  
๑๑. ผู้เข้าประชุม ๔๑๒ คน   สมาชิก สอ.บน.๕ จ ากัด 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. น.อ.สืบสกุล  จงรักษ์ รองประธานกรรมการ (๑) ย้ายสังกัด 
๒. น.อ.อดิศักดิ์  ศรีสารากร รองประธานกรรมการ (๒) ย้ายสังกัด 
๓. น.อ.วุฒิพล  อะเมกอง รองประธานกรรมการ (๓) ติดราชการ 
๔. น.ท.อิศรพงศ์  วิบูลยนัฎ  กรรมการและเหรัญญิก ศึกษา 
๕. น.ท.ชิดพล  อุไรพงษ์  กรรมการ ศึกษา 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑. น.อ.วิสันต์  พจน์บรรดิษฐ์ รอง ผบ.บน.๕ 
 ๒. นายสุวัฒน์  ขันเชื อ   สหกรณ์ จว.ประจวบคีรีขันธ์ 
 ๓. คุณสุพรรณี  ศรีรอด ผอ.กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ ส านักงานสหกรณ์ 
   จว.ประจวบคีรีขันธ์ 
 ๔. นายนพรินทร์  สุวรรณรัตน์  นิติกร ส านักงานสหกรณ์ จว.ประจวบคีรีขันธ์ 
 ๕. คุณสุภัคจิรา  ปิ่นจอม  หน.ส านักงานตรวจสหกรณ์ จว.ประจวบคีรีขันธ์ 
 ๖. นายปรีชา  พลรักษ์  ผช.ผู้จัดการ ธกส.สาขาประจวบคีรีขันธ์ 
 ๗. คุณรัตนา  อ่วมอ้อ  พนักงานบริหารทั่วไป ธกส.สาขาประจวบคีรีขันธ์ 

เจ้าหน้าที่แถลงและชี แจงตามระเบียบวาระ 
 ๑. นายประสาน  งามสม ผู้สอบบัญชีของ สอ.บน.๕ จ ากัด ประจ าปี ๖๑ 
 ๒. น.ท.หญิง วาสนา  ล าพูน ผช.ผจก.สอ.บน.๕ จ ากัด 
 ๓. ร.ท.ภูเมศวร์  เมืองแก้ว ที่ปรึกษา สอ.บน.๕ จ ากัด 
 ๔. ร.ต.หญิง จุฑารัตน์  สุดเลิศสิน   จนท.กง.สอ.บน.๕ จ ากัด 
 ๕. พ.อ.อ.หญิง รัตนา  สีเหลือง ผู้ตรวจสอบกิจการ สอ.บน.๕ จ ากัด ประจ าปี ๖๑ 

เจ้าหน้าที่... 
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เจ้าหน้าที่การประชุม 
 ๑. น.ส.นาฏยา  พิการัตน์ จนท.ประจ าหน่วย สอ.บน.๕ จ ากัด 
 ๒. นางขนิษฐา  ศรีมณี จนท.ประจ าหน่วย สอ.บน.๕ จ ากัด 
 ๓. น.ส.เขมนิจ  ณ มหาไชย จนท.บัญชี สอ.บน.๕ จ ากัด 
 ๔. น.ส.ชุติมา  จั่นบ ารุง จนท.ธุรการ สอ.บน.๕ จ ากัด 

เริ่มประชุมเวลา ๐๘๐๐ 

๑. เรื่อง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 ๑.๑ เรื่อง  แนวทางการกู้เงินและการบริหารงานของคณะกรรมการ   
  ประธาน แจ้งว่า การบริหารงานของ คณก.ด าเนินการ สอ.บน.๕ จ ากัด ไดเ้ปลี่ยนแปลง

แหล่งเงินกู้อื่นไปใช้บริการจาก สอ.บก.ทอ.ที่คิดดอกเบี ยถูกกว่า ซึ่งรายได้ส่วนใหญ่มาจากดอกเบี ยเงินกู้จาก
สมาชิกท าให้ปีนี มีผลก าไรเพิ่มขึ นซึ่งมากกว่าปีที่ผ่านมา ท าให้สมาชิกได้รับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนเพิ่มขึ น
โดยใช้วิธีการคิดค านวณการจัดสรรก าไรสุทธิให้สอดคล้องตามข้อบังคับและหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 

  ที่ประชุม รับทราบ 
 ๑.๒ เรื่อง  ภาระดอกเบี ยเงินกู้และการใช้จ่ายเงินของสมาชิก 
  ประธาน แจ้งว่า ในบางช่วงเวลาที่ผ่านมาได้ปิดรับฝากเงินออมทรัพย์พิเศษ รวมถึง

ระงับการเพิ่มหุ้นไว้ เพื่อไม่เป็นภาระที่ต้องจ่ายดอกเบี ย และจากข้อมูลที่วิเคราะห์แล้วมีสมาชิกเกินครึ่งของ
ทั งหมดที่ส่วนใหญ่มีความเดือดร้อนต้องขอกู้เงินเพื่อการใช้จ่ายตามความจ าเป็น กับขอชมเชยบางคนหลีกเลี่ยง
การเป็นหนี สามารถบริหารจัดการตนเองได้เป็นอย่างดีในการรู้จักใช้จ่ายเงินได้อย่างประหยัดอยู่อย่างพอเพียง
ตามฐานะ 

  ที่ประชุม รับทราบ 
 ๑.๓ เรื่อง  ขอให้สมาชิกใช้จ่ายเงินด้วยความจ าเป็นและประหยัด 
  ประธาน ขอฝากไว้ในส่วนของผู้ที่เป็นสมาชิกถึงแม้ว่าการกู้เงินจากสหกรณ์จะท าให้

กิจการสหกรณ์มีผลก าไรก็จริง แต่ในส่วนของคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องทุกคนไม่ได้มุ่งหวังผลก าไรในส่วนนี  
โดยมีเป้าหมายเพื่อต้องการช่วยเหลือสมาชิกที่เดือดร้อนน าไปใช้จ่ายและเพื่อปลดเปลื องหนี สินที่จะใช้เป็น
ช่องทางให้เป็นแหล่งเงนิกู้ตามความจ าเป็นจริง ๆ ทั งนี ขอให้พิจารณาด้วยความรอบคอบ เพื่อไม่เป็นภาระที่ก่อ
หนี สินไว้ ซึ่งจะต้องมีระยะเวลายาวนานในการผอ่นช าระชดใช้คืน และไม่ต้องการให้ทุกคนจะต้องเป็นหนี ที่เกิด
จากการน าเงินกู้ยืมไปใช้จ่ายในทางที่ไม่จ าเปน็ สุดท้ายเงินที่จะได้รับจากการปันผลและเฉลี่ยคืนในครั งนี อาจจะ
ไม่มาก ขอให้ใช้จ่ายให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยความรอบครอบและควรเก็บออมไว้บ้าง กับมอบหมายให้
เลขานุการด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 

  เลขานุการ และที่ประชุม รับทราบ 

๒. เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจ าปี ๖๐ เมื่อ ๒๒ พ.ย.๖๐ 
 น.ท.สุรสิทธ์ิ  มุ่งคุณ กรรมการและเลขานุการ ชี แจงว่า จากการจัดท ารายงานประชุมใหญ่

สามัญ ประจ าปี ๖๐ สอ.บน.๕ จ ากัด เมื่อ ๒๒ พ.ย.๖๐ ซึ่งอยู่ในเอกสารประกอบการประชุมที่แจกไปแล้วนั น 
และสามารถเข้า QR CODE ที่จัดท าสัญลักษณ์ติดตั งไว้ภายในห้องประชุม เพื่อดาวน์โหลดข้อมูลแทนการใช้เอกสาร
ได้อีกช่องทางหนึ่ง ขอให้สมาชิกตรวจสอบข้อความเพื่อรับรองรายงานการประชุมต่อไป 

 มต ิ ที่ประชุม ให้รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจ าปี ๖๐ สอ.บน.๕ จ ากัด เมื่อ 
๒๒ พ.ย.๖๐ 

๓. เรื่อง เสนอเพื่อ... 
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๓. เรื่อง  เสนอเพื่อทราบ 
 ร.ต.หญิง จุฑารัตน์  สุดเลิศสิน จนท.กง.สอ.บน.๕ จ ากัด ชี แจงว่า ได้น าเสนอผลการ

ด าเนินงานของ สอ.บน.๕ จ ากัด ซึ่งได้สรุประหว่าง ต.ค.๖๐ – ก.ย.๖๑ ดังนี  
 ๓.๑ สถานภาพสมาชิก  
  เมื่อเดือน ก.ย.๖๐ มีสมาชิกทั งหมด ๘๒๑ คน ในระหว่างปีมีการเปลี่ยนแปลง  

รับสมาชิกเข้าใหม่ (๓๙ คน) ลาออก (๒๙ คน) สรุปเพิ่มขึ น ๑๐ คน ท าให้เมื่อสิ นปีทางบัญชีของสหกรณ์สิ นสุด 
ณ วันที่ ๓๐ ก.ย.๖๑ มีสมาชิกรวมยกไป ปี ๖๒ ทั งสิ น ๘๓๑ คน (เป็นหนี เงนิกู้ ๖๐๘ คน ไม่เป็นหนี เงินกู้ ๒๒๓ คน) 

  ที่ประชุม รับทราบ 
 ๓.๒ ด้านการเงิน ระหว่างปี ๖๑ 
  ๓.๒.๑ มีสินทรัพย์ ยกมา ณ ๑ ต.ค.๖๐ ทั งหมด ๓๖๕,๙๙๔,๑๔๑.๓๖ บาท  

ในระหว่างปี ๖๑ ได้มีการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์ เมื่อปิดบัญชี ปี ๖๑ สอ.บน.๕ จ ากัด มีสินทรัพย์รวมทั งหมด 
๓๗๖,๐๑๖,๒๙๑.๓๙ บาท (เพิ่มขึ น ๑๐,๐๒๒,๑๕๐.๐๓ บาท) 

  ๓.๒.๒ มีหนี สิน ยกมา ณ ๑ ต.ค.๖๐ เป็นจ านวนเงิน ๑๔๙,๖๔๒,๑๗๑.๑๒ บาท ใน
ระหว่างปี ๖๑ มีหนี สินทั งปีรวม ๑๔๑,๘๓๔,๖๗๐.๘๕ บาท (ลดลง ๗,๘๐๗,๕๐๐.๒๗ บาท) 

  ๓.๒.๓ มีทุน ยกมา ณ ๑ ต.ค.๖๐ เป็นจ านวนเงิน ๒๑๖,๓๕๑,๙๗๐.๒๔ บาท 
ระหว่าง ต.ค.๖๐ – ก.ย.๖๑ ปิดบัญชี ปี ๖๑ สอ.บน.๕ จ ากัด มีทุนยกไป ๒๓๔,๑๘๑,๖๒๐.๕๔ บาท (เพิ่มขึ น 
๑๗,๘๒๙,๖๕๐.๓๐ บาท) 

  ๓.๒.๔ มีรายได้ ยกมา ณ ๑ ต.ค.๖๐ เป็นเงิน ๒๓,๙๔๐,๒๒๒.๗๑ บาท ในปี ๖๑ 
มีรายได้รวม ๒๕,๐๙๖,๔๘๖.๓๕ บาท จะเห็นได้ว่ามีรายได้สูงกว่าปีก่อนเป็นจ านวนเงิน ๑,๑๕๖,๒๖๓.๖๔ บาท 

  ๓.๒.๕ ค่าใช้จ่าย ยกมา ณ ๑ ต.ค.๖๐ ยอดเงินรวม ๗,๖๙๑,๒๖๗.๑๗ บาท ในปี ๖๑ 
มีค่าใช้จ่ายรวม ๗,๒๑๑,๐๒๕.๑๖ บาท จะเห็นได้ว่ามีค่าใช้จ่ายลดลงกว่าปีก่อนเป็นจ านวนเงิน ๔๘๐,๒๔๒.๐๑ บาท 

  ๓.๒.๖ ก าไร ในปี ๖๐ สอ.บน.๕ จ ากัด มีผลก าไรรวม ๑๖,๒๔๘,๙๕๕.๕๔ บาท 
ในปี ๖๑ เมื่อปิดบัญชีสหกรณ์สิ นสุด ณ วันที่ ๓๐ ก.ย.๖๑ มีก าไร ๑๗,๘๘๕,๔๖๑.๑๙ บาท 

  ๓.๒.๗ เงินทุนสาธารณประโยชน์ สอ.บน.๕ จ ากัด รับจัดสรร รวมเป็นเงิน 
๓๒๐,๐๔๕ บาท ได้จ่ายเงินเพื่อทุนสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ เป็นจ านวนเงิน ๑๖๑,๕๐๐ บาท คงเหลือ 
๑๕๘,๕๔๕ บาท 

  ๓.๒.๘ การใช้ทุนสงเคราะห์ศพ ส าหรับใน ปี ๖๑ ได้จ่ายเงินตามระเบียบ สอ.บน.๕ 
จ ากัด ว่าด้วย การใช้ทุนสงเคราะห์เกี่ยวกับศพของสมาชิกหรือคู่สมรส พ.ศ.๒๕๕๙ (ฉบับแก้ไขใหม่ ตามมติ 
คณก.ด าเนินการ สอ.บน.๕ จ ากัด ชุดที่ ๓๕ เมื่อ ๑๑ ต.ค.๕๙ ข้อ ๕ ) ส าหรับใน ปี ๖๑ ( ต.ค.๖๐ – ก.ย.๖๑) 
รับจัดสรร รวมเป็นเงิน ๑,๑๕๐,๐๐๐ บาท ได้จ่ายเงินตามระเบียบ ฯ จ านวน ๕ คน ดังนี  

   ๓.๒.๘.๑  พ.อ.ท.นวพล  หน่อทิม จ านวนเงิน ๗๐,๐๐๐ บาท 
   ๓.๒.๘.๒ ร.อ.ชะโลม  น่วมสวัสดิ์ จ านวนเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท 
   ๓.๒.๘.๓ ร.ต.สมพงษ์  เกิดคง จ านวนเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท 
   ๓.๒.๘.๔ ร.ท.ศักด์ิชัย  ทรงโกมล จ านวนเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท 
   ๓.๒.๘.๕ น.อ.เลอพงศ์  นาคสังข์ (จ่ายให้ภรรยา) จ านวนเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท 
   รวมจ่ายเป็นเงิน ๓๓๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๘๒๐,๐๐๐ บาท 

 
๓.๒.๙ เงินกองทุน... 
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  ๓.๒.๙ เงินกองทุนช่วยเหลือผู้ค  าประกันเงินกู้ ตามระเบียบ สอ.บน.๕ จ ากัด ว่าด้วย
เงินกองทุนช่วยเหลือผู้ค  าประกันเงินกู้สามัญ พ.ศ.๒๕๕๙ (ฉบับแก้ไขใหม่ ตามมติ คณก.ด าเนินการ สอ.บน.๕ 
จ ากัด ชุดที่ ๓๕ เมื่อ ๑๑ ต.ค.๕๙) ข้อ ๗ กรณีที่ผู้ค  าประกันต้องช าระหนี แทนผู้กู้ไม่ว่าเนื่องจากกรณีใดก็ตาม
ให้จ่ายเงินกองทุนเพื่อช าระหนี แทนผู้ค  าประกัน เป็นจ านวนตามที่ คณก.ฯ เห็นสมควรไม่เกิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท 
(สี่แสนบาทถ้วน) แต่ทั งนี ต้องไม่เกินกว่าจ านวนหนี คงเหลือสุทธิที่ผู้ค้างช าระต่อสหกรณ์  

   ส าหรับในปี ๖๑ (ต.ค.๖๐ – ก.ย.๖๑) รับจัดสรรเป็นเงิน ๓,๒๑๒,๕๘๒.๒๕ บาท 
ได้จ่ายเงินกองทุนช่วยเหลือผู้ค  าประกนัเงนิกู้ ตามระเบียบ ฯ ในปี ๖๑ จ านวนเงินทั งสิ น ๒๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อช าระหนี 
ของผู้กู้ จ านวน ๑ คน (พ.อ.ท.นวพล  หน่อทิม) คงเหลือ ๓,๐๑๒,๕๘๒.๒๕ บาท 

  ที่ประชุม รับทราบ 
 ๓.๓ รับทราบเรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบ และทบทวนระเบียบ ปี พ.ศ.๒๕๖๑ 
  น.ท.สุรสิทธ์ิ  มุ่งคุณ กรรมการและเลขานุการ และ ร.ต.หญิง จุฑารัตน์  สุดเลิศสิน 

จนท.กง.สอ.บน.๕ จ ากัด ชี แจงว่า ขอให้สมาชิกได้ทราบเกี่ยวกับระเบียบที่ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม และทบทวน
เพื่อให้เกิดความเข้าใจในรายละเอียด และเป็นแนวทางปฏิบัติได้อย่างถูกต้องที่เกี่ยวข้องกับ สอ.บน.๕ จ ากัด 
ซึ่งใน ป ีพ.ศ.๒๕๖๑ มีดังนี  

  ๓.๓.๑ ระเบียบ สอ.บน.๕ จ ากัด ว่าด้วย การให้เงินกู้และดอกเบี ยเงินกู้ แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๑ ประกาศใช้ตั งแต่ ๖ มิ.ย.๖๑ (ตามเอกสารประกอบการประชุมใหญ่สามัญ
ประจ าปี ๖๑) กับส่งให้นายทะเบียนเห็นชอบและรับทราบเรียบร้อยแล้ว โดยยกเลิก ข้อ ๑๐ และข้อ ๑๒ ซึ่งมี
ใจความใหม่สรุปได้ว่า การส่งเงินงวดช าระหนี เงินกู้ทุกประเภทให้ส่งโดยหักจากเงินได้รายเดือนภายในวันสิ น
เดือนนั น ๆ เว้นแต่คณะกรรมการด าเนินการพิจารณาเป็นอย่างอื่น และเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินให้กู้ได้จ านวนหนึ่ง
เท่าของเงินได้รายเดือนแต่ไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท กับสามารถยื่นกู้ใหม่ได้เมื่อส่งคืนมาแล้วเหลือครึ่งหนึ่ง  

  ๓.๓.๒ ทบทวนระเบียบว่าด้วยกองทุนช่วยเหลือผู้ค  าประกันเงินกู้สามัญ พ.ศ.๒๕๕๙ 
ข้อ ๗ สรุปได้ว่า การจ่ายเงนิกองทุนฯ โดยอาศัยอ านาจในข้อ ๗๙ (๘) และข้อ ๑๐๗ แห่งข้อบังคับ สอ.บน.๕ จ ากัด 
พ.ศ.๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๖ ก าหนดรายละเอียดแนวทางปฏิบัติตามล าดับไว้ ดังนี  

   ๓.๓.๒.๑  กรณีที่ผู้ค  าประกันต้องช าระหนี แทนผู้กู้ไม่ว่าเนื่องจากกรณีใดก็ตาม 
ให้จ่ายเงินของกองทุนเพื่อช าระหนี แทนผู้ค  าประกันเป็นจ านวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท แต่ต้องไม่เกินกว่าจ านวนหนี 
คงเหลือที่ผู้ค้างช าระต่อสหกรณ์ (สิทธิครั งที่ ๑) 

   ๓.๓.๒.๒ ส าหรับผู้ค  าประกันเงินกู้ ซึ่งผู้กู้ได้บริจาคเงินให้ไว้กับกองทุน 
เมื่อกองทุนได้ด าเนินการตามข้อ ๓.๓.๒.๑ แล้ว หากยังมีหนี คงเหลอือยู่อีกเท่าใด กองทุนจะรับช าระหนี ร่วมกับ
ผู้ค  าประกันในอัตราส่วนที่เท่า ๆ กัน (สิทธิครั งที่ ๒)  

   ๓.๓.๒.๓ การจ่ายเงินของกองทุน ตามข้อ ๓.๓.๒.๑ และข้อ ๓.๓.๒.๒ 
เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท  

   สรุปว่า ผู้กู้เงินสามัญที่จะได้รับสิทธิทั ง ๒ ข้อ จะต้องเป็นผู้ที่ได้เคยบริจาค
เงินร้อยละ ๑ ของวงเงินกู้ฯ สมทบเข้ากองทุนฯ ตามระเบียบ ฯ พ.ศ.๒๕๕๖ และลงทะเบียนเป็นรายบุคคลมี
หลักฐานยืนยันที่ชัดเจน ซึ่งจะมีผลผูกพันใช้ได้เฉพาะสัญญาการกู้เงินสามัญที่เคยจัดท าไว้ก่อนแล้วเท่านั น 

  ที่ประชุม รับทราบ 
 ๓.๔ รายงานผลการตรวจสอบกิจการ ประจ าปี ๖๑ 
  พ.อ.อ.หญิง รัตนา  สีเหลือง ผู้ตรวจสอบกิจการ สอ.บน.๕ จ ากัด ประจ าปี ๖๑ 

ชี แจงว่า ได้ท าการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบต่อ คณก.ด าเนินการ สอ.บน.๕ จ ากัด เป็นประจ า 
 

ทุกเดือน ... 
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ทุกเดือน โดยผลการตรวจสอบรายละเอียด ผลการด าเนินงาน ด้านบริหารงานทั่วไป ด้านบัญชี ด้านการเงิน 
ด้านสินเช่ือ ด้านเงินรับฝาก และด้านทุน (ตามเอกสารประกอบการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ๖๑) ส าหรับปี
ทางบัญชีสิ นสุดวันที่ ๓๐ ก.ย.๖๑ การด าเนินการเป็นไปตามแผนงาน ถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับและมติที่
ประชุมของสหกรณ์ ข้อขัดข้องและข้อเสนอแนะไม่มี 

  ที่ประชุม รับทราบ 

๔. เรื่อง  เสนอเพื่อพิจารณา 
 ๔.๑ พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ประจ าปี ๖๑ 
  นายประสาน  งามสม ผู้สอบบัญชีของ สอ.บน.๕ จ ากัด ประจ าปี ๖๑ ชี แจงว่า จาก

การตรวจสอบบัญชีของ สอ.บน.๕ จ ากัด ประจ าปี ๖๑ ซึ่งเดิมปีละประมาณ ๒ ครั ง แต่ในปัจจุบันนายทะเบียน
สหกรณ์ได้ก าหนดแนวทางให้เข้าตรวจสอบจ านวนครั งมากขึ นและด าเนินการทุกไตรมาส กับจะต้องรายงาน
แจ้งต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปีให้ทราบทั่วกันด้วย ส าหรับ สอ.บน.๕ จ ากัด ไม่พบปัญหาแต่อย่างใด   
จนท.สอ.บน.๕ จ ากัด สามารถจัดท าแสดงข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ไว้อย่างครบถ้วน จากการตรวจสอบแล้ว
ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องสิ นสุด ณ วันที่ ๓๐ ก.ย.๖๑ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมใหญ่สามัญ
ประจ าปี ๖๑ สรุปได้ ดังนี  

  ๔.๑.๑ งบแสดงฐานะทางการเงิน ไม่มีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส าคัญ 

   ๔.๑.๑.๑ มีสินทรัพย์หมุนเวียน ๔๔,๙๒๙,๓๙๑.๖๘ บาท มีสินทรัพย์ 
ไม่หมุนเวียน ๓๓๑,๐๘๖,๘๙๙.๗๑ บาท รวมสินทรัพย์ ๓๗๖,๐๑๖,๒๙๑.๓๙ บาท 

   ๔.๑.๑.๒ มี ห นี สิ น แ ล ะ ทุ น ข อ ง ส ห ก ร ณ์  มี ห นี สิ น ห มุ น เ วี ย น 
๑๒๒,๕๐๑,๘๗๐.๘๕ บาท มีหนี สินไม่หมุนเวียน ๑๙,๓๓๒,๘๐๐.๐๐ บาท รวมหนี สิน ๑๔๑,๘๓๔,๖๗๐.๘๕ บาท 

   ๔.๑.๑.๓ มีทุนของสหกรณ์ ทุนเรือนหุ้น (มูลค่าหุ้นละ ๑๐.๐๐ บาท) 
๑๙๑,๕๑๗,๓๗๐.๐๐ บาท, ทุนส ารอง ๒๐,๒๐๓,๑๐๙.๙๑ บาท, ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบ และอื่น ๆ 
๔,๕๗๕,๖๗๙.๔๔ บาท, ก าไรสุทธิ ๑๗,๘๘๕,๔๖๑.๑๙ บาท, รวมทุนของสหกรณ์ ๒๓๔,๑๘๑,๖๒๐.๕๔ บาท 
รวมหนี สินและทุนของสหกรณ์ ๓๗๖,๐๑๖,๒๙๑.๓๙ บาท  

  ๔.๑.๒ งบก าไรขาดทุน เป็นรายได้ดอกเบี ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุน
ค่าใช้จ่ายดอกเบี ย รวมถึงรายได้อื่น 

   ๔.๑.๒.๑ มี ร า ย ไ ด้ ด อ ก เ บี ย แ ล ะ ผ ล ต อ บ แ ท น จ า ก เ งิ น ล ง ทุ น 
๒๕,๐๙๒,๙๘๖.๓๔ บาท 

   ๔.๑.๒.๒ มีรายได้อื่น ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและอื่น ๆ ๓,๕๐๐.๐๑ บาท 
   ๔.๑.๒.๓ ค่าใช้จ่ายดอกเบี ย ๕,๙๖๓,๑๗๘.๑๔ บาท 
   ๔.๑.๒.๔ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ๑,๒๔๗,๘๔๗.๐๒ บาท 
   แสดงว่ามีการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถควบคุมค่าใช้จ่าย

เป็นไปตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญ ซึ่งอยู่ภายในกรอบวงเงินและต่ ากว่าเกณฑ์แผนงานที่ก าหนด เมื่อหักลบแลว้
จะส่งผลให้สหกรณ์มีรายได้และก าไรที่สูงขึ นโดยมีก าไรสุทธิ ๑๗,๘๘๕,๔๖๑.๑๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๒๘ 
ของรายได้ดอกเบี ยและผลตอบแทนจากการลงทุน 
 

๔.๑.๓ งบกระแส... 
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  ๔.๑.๓ งบกระแสเงินสด  
   ๔.๑.๓.๑ กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน ๓,๐๕๒,๖๕๑.๑๗ บาท 
   ๔.๑.๓.๒ กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน ๑๐๒,๐๔๐.๐๐ บาท 
   ๔.๑.๓.๓ กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน ๗,๖๘๑,๒๗๙.๕๘ บาท 
   ๔.๑.๓.๔ กระแสเงินสดลดลง ๔,๗๓๐,๖๖๘.๔๑ บาท 
   ๔.๑.๓.๕ เงินสด ณ วันต้นปี ๑๔,๓๔๔,๖๙๑.๘๑ บาท 
   ๔.๑.๓.๖ เงินสด ณ วันสิ นปี ๙,๖๑๔,๐๒๓.๔๐ บาท 
  ๔.๑.๔ ด้านการควบคุมภายใน ระดับชั นคุณภาพดีมาก 
   ๔.๑.๔.๑ มีการก าหนดระเบียบต่าง ๆ ที่จ าเป็นขึ นเพื่อถือใช้เป็นแนวทาง

ในการปฏิบัติเหมาะสมกับขนาดและธุรกิจของสหกรณ์ สามารถปฏิบัติได้ตามระเบียบที่ก าหนด  
   ๔.๑.๔.๒ คณก.ด าเนินการ สอ.บน.๕ จ ากัด มีความรู้ความสามารถในการ

บริหารงานสหกรณ์เหมาะสม มีการแบ่งแยกหน้าที่ไว้เหมาะสม  
   ๔.๑.๔.๓ การบริหารงานด้านการเงนิ บัญชี ธุรการและสินเช่ือ อยู่ในความ

ดูแลของผู้จัดการเป็นอย่างดี 
   ๔.๑.๔.๔ การปฏิบัติงานแต่ละด้านเจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถ

ปฏิบัติงานได้ตามต าแหน่งหน้าที่ได้รับอย่างเหมาะสม 
  ๔.๑.๕ ระบบข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร ระดับชั นคุณภาพดีมาก 
   ๔.๑.๕.๑ การใช้โปรแกรมระบบบัญชีจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

โดยปฏิบัติตาม ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยมาตรฐานขั นต่ าในการควบคุมภายในและการรักษาความ
ปลอดภัย ส าหรับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ใช้โปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ประมวลข้อมูล พ.ศ.๒๕๕๓ 

   ๔.๑.๕.๒ การจัดท าและน าเสนองบการเงิน การบันทึกข้อมูลเป็นไปโดย
ถูกต้องตามข้อเท็จจริง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบันมีหลักฐานประกอบการบัญชีครบถ้วน 

  ๔.๑.๖ ความเสี่ยงและกิจกรรมควบคุม ระดับชั นคุณภาพดีมาก  
   ๔.๑.๖.๑ ด้านเครดติ มีความเสี่ยงเท่ากับ ๐.๖๗ เท่า อยู่ในเกณฑ์ดี 
   ๔.๑.๖.๒ ด้านสภาพคล่อง มีอัตราส่วนสภาพคล่องอยู่ที่  ๐.๐๓ เท่า  

เป็นอัตราค่อนข้างต่ าเนื่องจากมีเงินรับฝากค่อนข้างมาก ถ้ามีการถอนเงินจ านวนมากก็อาจเกิดปัญหาสภาพ
คล่องได้ แต่ถ้า คณก.ด าเนินการ สอ.บน.๕ จ ากัด มีการบริหารด้านเงินรับฝากโดยวางแผนในการถอนเงิน
จ านวนมากก าหนดให้จะต้องแจ้งให้ทราบก่อนล่วงหน้าจะเป็นแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาดังกล่าวได้  

   ๔.๑.๖.๓ ด้านเงินลงทุน ปฏิบัติได้เรียบร้อยเป็นไปตามกฎหมายสหกรณ์ 
ตามมาตรา ๖๒ แห่ง พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ.๒๕๔๓ 

  ๔.๑.๗ การติดตามการแก้ไขข้อสังเกต/ ข้อบกพร่อง ไม่มี 
  ๔.๑.๘ ระบบการติดตามและประเมินผล ระดับชั นคุณภาพดีมาก 
  มติ ที่ประชุมอนุมัติรับรองงบแสดงฐานะการเงิน ประจ าปี ๖๑ 
 ๔.๒ การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ สอ.บน.๕ จ ากัด พ.ศ.๒๕๕๐ 
  ร.ท.ภูเมศวร์  เมืองแก้ว ที่ปรึกษา สอ.บน.๕ จ ากัด ชี แจงว่า ตามข้อบังคับ สอ.บน.๕ 

จ ากัด พ.ศ.๒๕๕๐ หมวด ๑๑ การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ฯ สรุปได้ว่า  
  ๔.๒.๑ จะกระท าได้ต้องก าหนดในระเบียบวาระการประชุมใหญ่ และให้แจ้งไปยัง 

 
สมาชิก... 
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สมาชิกพร้อมหนังสือแจ้งระเบียบวาระการประชุมใหญ ่โดยที่ประชุมต้องมาเต็มจ านวนขององค์ประชุม คณก.
ด าเนินการ สอ.บน.๕ จ ากัด และมีมติให้แก้ไขเพิ่มเติมให้ถือเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของกรรมการ
ด าเนินการที่มาประชุมซึ่งลงลายมือช่ือเข้าประชุม โดยต้องระบุข้อความที่จะขอแก้ไขเพิ่มเติมนั น พร้อมด้วย
เหตุผล กับให้กระท าได้แต่เฉพาะในการประชุมใหญ่ที่มีองค์ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิก หรือ
ของผู้แทนสมาชิกทั งหมดหรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน แล้วแต่กรณี 

  ๔.๒.๒ ตามมติที่ประชุม คณก.ด าเนินการ สอ.บน.๕ จ ากัด (ชุดที่ ๓๖) ครั งที่ ๑/๖๑ 
เมื่อ ๔ ม.ค.๖๑ ข้อ ๓.๑ ซึ่งมี คณก.เข้าร่วมประชุม ๑๕ คน (เต็มจ านวน) โดยพิจารณาให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ 
สอ.บน.๕ จ ากัด พ.ศ.๒๕๕๐ เพื่อให้ครบถ้วนเหมาะสมสอดคล้องตามหลักการและเหตุผลนั น รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ๖๑ สรุปได้ ดังนี  

   ๔.๒.๒.๑ ข้อ ๒๘ การจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี (ยกเลิกข้อความเดิมทั งหมด 
และแก้ไขใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงก าหนดอัตราค่าบ ารุงสันนิบาตแห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๖๐) 

   ๔.๒.๒.๒ ข้อ ๗๑ อ านาจหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่ (ตามข้อบังคับเกี่ยวกับ
อ านาจหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่ (เพิ่มเติม) ได้แก่ บ าเหน็จค่าตอบแทนฯ ส าหรับผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์  
และการก าหนดอัตราค่าเบี ยเลี ยง ค่าเดินทางของกรรมการ/ จนท.และสมาชิกสหกรณ์ฯ) ทั งนี ได้ปรับแก้ไข
ข้อบังคับให้สอดคล้องกับกฎกระทรวง และ พ.ร.บ.สหกรณ์ฯ 

   ๔.๒.๒.๓ ข้อ ๑๐๒ ผู้ตรวจสอบกิจการ (ยกเลิกข้อความเดิมทั งหมด และ
แก้ไขใหม่กับเพิ่มเติมข้อย่อย เพื่อให้สอดคล้องตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการตรวจกิจการของ
สหกรณ์ พ.ศ.๒๕๕๙) 

   ๔.๒.๒.๔ ข้อ ๑๐๓ การด ารงต าแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ (เพิ่มเติมเพื่อให้
สอดคล้องกับระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการตรวจกิจการของสหกรณ์ พ.ศ.๒๕๕๙) 

   ๔.๒.๒.๕ ข้อ ๑๐๔ อ านาจหน้าที่ของผู้ตรวจสอบกิจการ (ยกเลิกข้อความ
เดิมทั งหมด และแก้ไขใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการตรวจกิจการของ
สหกรณ์ พ.ศ.๒๕๕๙) 

   ๔.๒.๒.๖ ข้อ ๑๐๕ ความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบกิจการ (ยกเลิก
ข้อความเดิมทั งหมด และแก้ไขใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการตรวจกิจการ
ของสหกรณ์ พ.ศ.๒๕๕๙) 

  จากสรุปสาระส าคัญด้วยเหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ สอ.บน.๕ จ ากัด 
พ.ศ.๒๕๕๐ เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบ กฎหมาย และข้อบังคับดังกล่าว หากมีผู้ใดมีความเห็นต่างจากนี 
ขอได้โต้แย้งหรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นได้ รายละเอียดตามผนวกแนบ 

  มติ ที่ประชุมเห็นชอบตามเสนอ 
 ๔.๓ พิจารณาอนุมัติจัดสรรก าไรสุทธิ ประจ าปี ๖๑ 
  น.ท.หญิง วาสนา  ล าพูน ผช.ผจก.สอ.บน.๕ จ ากัด ขอชี แจงว่า ตามที่ประชุม คณก.

ด าเนินการ สอ.บน.๕ จ ากัด (ชุดที่ ๓๖) ครั งที่ ๑๑/๖๑ เมื่อ ๘ พ.ย.๖๑ ได้เห็นชอบการจัดสรรก าไรสุทธิ ประจ าปี ๖๑ 
โดยมีแนวทางด าเนินการ ดังนี  

  ๔.๓.๑ ได้ยึดถือปฏิบัติให้สอดคล้องตาม พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๖๐ 
และข้อบังคับ สอ.บน.๕ จ ากัด พ.ศ.๒๕๕๐ ที่ก าหนดไว้ทุกประการ 
 

๔.๓.๒ ขอรายงาน... 
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  ๔.๓.๒ ขอรายงานผลการด าเนินงานของ สอ.บน.๕ จ ากัด ในปีบัญชี ๖๑ มีผล
ประกอบการก าไรสุทธิจ านวนเงิน ๑๗,๘๘๕,๔๖๑.๑๙ บาท ซึ่ง คณก.ด าเนินการ สอ.บน.๕ จ ากัด (ชุดที่ ๓๖) 
ได้เสนอแนะการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี ๖๑ ดังนี  

 

รายการ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๕๙ 
บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ 

๑.ทุนส ารองไม่น้อยกว่า 
   ร้อยละสิบของก าไรสทุธิ 

๑,๗๙๕,๒๕๕.๑๙ ๑๐.๐๔ ๑,๖๓๖,๖๕๔.๖๕ ๑๐.๐๕ ๑,๔๔๖,๒๙๕.๑๔ ๑๐.๐๐ 

๒.ค่าบ ารงุสันนบิาตสหกรณ์ 
   แห่งประเทศไทย ตาม 
   กฎกระทรวงก าหนดไม่เกิน 
   ร้อยละหนึ่งของก าไรสุทธิ 

 
๓๐,๐๐๐.๐๐ 

 
 ๐.๑๗ 

 
๓๐,๐๐๐.๐๐ 

 
  ๐.๑๘ 

 
๑๐,๐๐๐.๐๐ 

 
 ๐.๐๗ 

๓.เงินปันผลตามหุน้ที่ช าระ 
   แล้วให้แก่สมาชิกในอตัรา 
   ไม่เกินร้อยละสิบต่อป ี

(๖.๓๐) 
๑๑,๔๑๙,๕๙๑.๐๐ 

 
๖๓.๘๕ 

(๖.๒๕) 
๑๐,๓๓๐,๓๓๕.๔๐ 

 
๖๓.๕๗ 

(๖.๒๕) 
๙,๐๐๒,๔๘๙.๐๐ 

 
๖๒.๒๖ 

๔.เงินเฉลี่ยคืนให้แกส่มาชิก 
   ตามส่วนธุรกิจทีส่มาชิกได้
ท าไว้กับสหกรณ์ในระหว่างป ี

(๑๐.๐๐) 
๒,๔๘๔,๖๑๕.๐๐ 

 
๑๓.๘๙ 

(๙.๐๐) 
๒,๑๓๐,๙๖๕.๔๙ 

 
๑๓.๑๔ 

(๙.๐๐) 
๑,๙๗๑,๗๘๐.๐๐ 

 
๑๓.๖๔ 

๕.เงินโบนสัแกก่รรมการและ  
   จนท.ของสหกรณ์ไมเ่กิน 
   ร้อยละสิบของก าไรสทุธิ 

 
๕๓๖,๐๐๐.๐๐ 

 
 ๓.๐๐ 

 
๔๘๗,๐๐๐.๐๐ 

 
  ๓.๐๐ 

 
๔๕๐,๐๐๐.๐๐ 

 
 ๓.๑๑ 

๖.ทุนรกัษาระดับอัตราเงิน 
   ปันผลไมเ่กินร้อยละสอง 
 แห่งทุนเรืองหุน้ของสหกรณ์ 
   ตามที่มีในวันสิ นปีนั น 

 
๖๐,๐๐๐.๐๐ 

 
 ๐.๓๔ 

 
๑๑๐,๐๐๐.๐๐ 

 
 ๐.๖๘ 

 
๐.๐๐ 

 
 ๐.๐๐ 

๗.ทุนสงเคราะห์เกี่ยวกับการ 
   ศพสมาชิกและคู่สมรสไม่
เกินรอ้ยละสบิของก าไรสุทธิ 

 
๕๐๐,๐๐๐.๐๐ 

 
 ๒.๘๐ 

 
๕๐๐,๐๐๐.๐๐ 

 
 ๓.๐๘ 

 
๕๐๐,๐๐๐.๐๐ 

 
 ๓.๔๖ 

๘.ทุนช่วยเหลือผู้ค  าประกัน 
   เงินกู้สามญั 

๖๐๐,๐๐๐.๐๐  ๓.๓๕ ๖๐๐,๐๐๐.๐๐   ๓.๖๙ ๗๐๐,๐๐๐.๐๐  ๔.๘๔ 

๙.ทุนสาธารณประโยชน์ไม่
เกินรอ้ยละสบิของก าไรสุทธิ 

๔๐๐,๐๐๐.๐๐  ๒.๒๔ ๓๒๐,๐๐๐.๐๐   ๑.๙๗ ๓๒๐,๐๐๐.๐๐  ๒.๒๑ 

๑๐.ทุนสะสมขยายงาน ๖๐,๐๐๐.๐๐  ๐.๓๔ ๑๐๔,๐๐๐.๐๐   ๐.๖๔ ๖๐,๐๐๐.๐๐  ๐.๔๑ 
รวม ๑๗,๘๘๕,๔๖๑.๑๙ ๑๐๐.๐๐ ๑๖,๒๔๘,๙๕๕.๕๔ ๑๐๐.๐๐ ๑๔,๔๖๐,๕๖๔.๑๔ ๑๐๐.๐๐ 

   มติ  ที่ประชุมอนุมัติจัดสรรก าไรสุทธิ ประจ าปี ๖๑ ตามที่เสนอ 
 ๔.๔ พิจารณาอนุมัติแผนงาน และงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี ๖๒ 
  น.ท.หญิง วาสนา  ล าพูน ผช.ผจก.สอ.บน.๕ จ ากัด ขอชี แจงว่า ตามที่ประชุม คณก.

ด าเนินการ สอ.บน.๕ จ ากัด (ชุดที่ ๓๖) ครั งที่ ๑๑/๖๑ เมื่อ ๘ พ.ย.๖๑ ได้เห็นชอบการจัดท าแผนงานและ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี ๖๒ ซึ่งมีความสอดคล้องตามหลักการและเหตุผลสามารถน าเสนอแผนงาน 
 

และงบประมาณ... 
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และงบประมาณรายจ่ายให้ที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจ าปี ๖๑ เพื่อพิจารณาอนุมัติแผนงาน และงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปี ๖๒ ดังนี  

  ๔.๔.๑ รับสมาชิกเพิ่ม ๕๐ คน 
  ๔.๔.๒ จ่ายเงินกู้ให้แก่สมาชิก ๑๒๔,๗๗๗,๐๒๕.๒๙ บาท 
  ๔.๔.๓ รับช าระหนี จากสมาชิก ๑๐๙,๗๐๙,๔๖๐.๑๗ บาท 
  ๔.๔.๔ ระดมหุ้นจากสมาชิก ๑๗,๙๙๗,๔๓๗.๒๐ บาท 
  ๔.๔.๕ รับฝากเงินจากสมาชิก ๑๓,๖๑๒,๘๕๔.๙๗ บาท 
  ๔.๔.๖ รับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น ๐.๐๐ บาท 
  ๔.๔.๗ กู้เงินจากแหล่งเงินกู้อื่น ๔๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
  ๔.๔.๘ ช าระเงินกู้ยืม ๔๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
  ๔.๔.๙ ประมาณการทั งปีของรายได้ รายจ่าย และก าไร ประจ าปี ๖๒ 
   ๔.๔.๙.๑ ประมาณการรายได้ทั งปี ๒๕,๘๑๙,๐๐๐.๐๐ บาท 
   ๔.๔.๙.๒ ประมาณการรายจ่ายทั งปี ๖,๙๘๙,๖๕๔.๐๐ บาท 
   ๔.๔.๙.๓ ประมาณการก าไรทั งปี ๑๘,๘๒๙,๓๔๖.๐๐ บาท  
  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ๖๑) 
  มติ  ที่ประชุมอนุมัติแผนงาน และงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี ๖๒ 
 ๔.๕ พิจารณาก าหนดวงเงินกู้ยืมหรือค  าประกัน ประจ าปี ๖๒ 

  น.ท.หญิง วาสนา  ล าพูน ผช.ผจก.สอ.บน.๕ จ ากัด ขอชี แจงว่า ตามข้อบังคับ สอ.
บน.๕ จ ากัด พ.ศ.๒๕๕๐ การกู้ยืมเงินหรือการค  าประกัน ข้อ ๑๘ วงเงินกู้ยืมหรือการค  าประกัน ที่ประชุมใหญ่
อาจก าหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค  าประกันส าหรับปีหนึ่ง ๆ ไว้ตามที่จ าเป็นและสมควรแก่การด าเนินงาน ซึ่ง
วงเงินที่ก าหนดนี จะต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ ถ้าที่ประชุมใหญ่ยังมิได้ก าหนดหรือนาย
ทะเบียนสหกรณ์ยังมิได้ให้ความเหน็ชอบวงเงินกู้ยืมหรอืการค  าประกันส าหรับปีใด ก็ให้ใช้วงเงินกู้ยืมหรือการค  า
ประกันส าหรับปีก่อนไปพลาง 
  ในปี ๖๒ คณก.ด าเนินการ สอ.บน.๕ จ ากัด ได้พิจารณาก าหนดวงเงินกู้ยืมหรือ 
ค  าประกันไว้เพื่อด าเนินการให้ยืมแก่สมาชิก จ านวน ๑๕๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านบาทถ้วน) 
ขอให้ที่ประชุมพิจารณา 
  มติ  ที่ประชุมอนุมัติวงเงินกู้ยืมหรือค  าประกัน เป็นจ านวน ๑๕๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

 ๔.๖ พิจารณาเลือกตั งผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ าปี ๖๒ 
  น.ท.สุรสทิธ์ิ  มุ่งคุณ กรรมการและเลขานุการ และ น.ท.หญิง วาสนา  ล าพูน ผช.ผจก.

สอ.บน.๕ จ ากัด ขอชี แจงว่า ระเบียบข้อบังคับและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องผู้ตรวจสอบกิจการ ตามข้อบังคับ 
สอ.บน.๕ จ ากัด พ.ศ.๒๕๕๐ และฉบับแก้ไข (เพิ่มเติม) ดังนี  

  ๔.๖.๑ ข้อ ๑๐๒ ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั งสมาชิกหรือบุคคลภายนอกผู้มีคุณวุฒิ 
ความรู้ความสามารถในด้านธุรกิจ การเงิน การบัญชี การบริหารจัดการ เศรษฐศาสตร์การสหกรณ์ กฎหมายที่
เกี่ยวกับสหกรณ์ และมีคุณสมบัติเป็นผู้ผ่านการอบรมการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หรือ
หน่วยงานอื่นที่ได้รับการรับรองหลกัสตูรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และไม่มีลักษณะต้องห้ามของผู้ตรวจสอบ
กิจการตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ เป็นผู้ตรวจสอบกิจการ จ านวนหนึ่งคน และเลือกผู้ตรวจสอบกิจการ
ส ารองไว้อีกหนึ่งคน 
 

๔.๖.๒ ข้อ ๑๐๓ การด ารง... 
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  ๔.๖.๒ ข้อ ๑๐๓ การด ารงต าแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้ตรวจสอบกิจการอยู่ใน
ต าแหน่งได้มีก าหนดเวลาหนึ่งปีทางบัญชีสหกรณ์ ถ้าเมื่อครบก าหนดเวลาแล้วยังไม่มีการเลือกตั งผู้ตรวจสอบ
กิจการคนใหม่ ก็ให้ผู้ตรวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อน ผู้ตรวจสอบกิจการซึ่งออกไปนั น  
อาจได้รับเลือกตั งซ  าได้   

  ๔.๖.๓ สมาชิกได้เสนอช่ือผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ และระเบียบ 
นายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ และไม่มีลักษณะต้องห้ามของผู้ตรวจสอบกิจการ
ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ เพื่อเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ สอ.บน.๕ จ ากัด ประจ าปี ๖๒ ให้ที่ประชุมใหญ่
พิจารณา จ านวน ๒ คน ดังนี  

   ๔.๖.๓.๑ พ.อ.อ.หญิง รัตนา  สีเหลือง ได้คะแนน ๑๖๕ เสียง 
   ๔.๖.๓.๒ ร.ต.สุรวุฒิ  ท่าห้อง ได้คะแนน ๒๗ เสียง 
  มติ  ที่ประชุมเป็นเอกฉันท์เลือกตั งให้ พ.อ.อ.หญิง รัตนา  สีเหลือง เป็นผู้ตรวจสอบ

กิจการ สอ.บน.๕ จ ากัด ประจ าปี ๖๒ และให้ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ ๓,๐๐๐ บาท และอนุมัติให้ ร.ต.สุรวุฒิ  
ท่าห้อง เป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ฯ ส ารอง 

 ๔.๗ พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีภาคเอกชน ประจ าปี ๖๒ 
  น.ท.สุรสิทธ์ิ  มุ่งคุณ กรรมการและเลขานุการ และ น.ท.หญิง วาสนา  ล าพูน ผช.

ผจก.สอ.บน.๕ จ ากัด ขอชี แจงว่า ด้วย สอ.บน.๕ จ ากัด ได้ท าหนังสือถึงส านักตรวจบัญชีหลายแห่งเพื่อให้ผู้มี
คุณสมบัติเป็นผูส้อบบัญชีของ สอ.บน.๕ จ ากัด ประจ าปี ๖๒ มีผู้ตอบรับขอสมัครเป็นผู้สอบบัญชีฯ จ านวน ๒ ราย 
ช่ือ คุณสุวีณา  จงเจริญพรชัย และนายประสาน  งามสม (คนเดิม) คุณสมบัติรายละเอียดตามข้อมูลน าเสนอ 
ทั งนี  ผู้สอบบัญชี ฯ คนเดิมสามารถรับคัดเลือกได้อีกแต่ไม่เกิน ๒ ปีติดต่อกัน และกลับเข้ามาใหม่ได้อีกเมื่อเว้น
ไปแล้ว ๑ ปี (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมใหญ่สามัญ ประจ าปี ๖๑) 

  มติ  ที่ประชุมเป็นเอกฉันท์เลือก นายประสาน  งามสม เป็นผู้สอบบัญชี สอ.บน.๕ 
จ ากัด ประจ าปี ๖๒ และก าหนดค่าธรรมเนียมการตรวจบัญชี ปีละ ๔๐,๐๐๐ บาท และอนุมัติให้ คุณสุวีณา  
จงเจริญพรชัย เป็นผู้สอบบัญชี ฯ ส ารอง 

 ๔.๘ พิจารณาเลือกตั งรองประธานกรรมการและ คณก.ด าเนินการ สอ.บน.๕ จ ากัด 
ประจ าปี ๖๒ 

  น.ท.สุรสิทธ์ิ  มุ่งคุณ กรรมการและเลขานุการ และ น.ท.หญิง วาสนา  ล าพูน ผช.ผจก.สอ.
บน.๕ จ ากัด ขอชี แจงว่า ระเบียบข้อบังคับและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องผู้ตรวจสอบกิจการ ตามข้อบังคับ สอ.บน.๕ 
จ ากัด พ.ศ.๒๕๕๐ หมวด ๘ คณก.ด าเนินการ สรุปได้ ดังนี  

  ๔.๘.๑ ข้อ ๗๒ ให้สหกรณ์มี คณก.ด าเนินการประกอบด้วย ประธานกรรมการ
หนึ่งคน และกรรมการด าเนินการอีก ๑๔ คน ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั งจากสมาชิกให้กรรมการด าเนินการ
เลือกตั งในระหว่างกันเองขึ นด ารงต าแหน่งรองประธานกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน เลขานุการคนหนึ่ง 
และ/ หรือเหรัญญิกคนหนึ่ง นอกนั นเป็นกรรมการ และปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ณ ส านักงานสหกรณ์ 

  ๔.๘.๒ ข้อ ๗๔ มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีนับแต่วันเลือกตั งเมื่อครบ
ก าหนดแล้ว หากยังไม่มีการเลือกตั งคณะกรรมการด าเนินการชุดใหม่ ก็ให้คณะกรรมการด า เนินการชุดเดิม
รักษาการไปจนกว่าจะมีการเลอืกตั งคณะกรรมการด าเนินการชุดใหม่ แต่ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วัน
สิ นปีทางบัญชีสหกรณ์ กรรมการด าเนินการซึ่งพ้นจากต าแหน่งอาจได้รับเลือกตั งซ  าอีกได้แต่ต้องไม่เกินสอง
วาระติดต่อกัน 
 

๔.๘.๓ ในครั งนี ... 
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  ๔.๘.๓ ในครั งนี มีกรรมการ จ านวน ๗ คน (ครบวาระ และย้ายสังกัด) ที่จะต้องเลือก
ใหม่ทดแทน ซึ่งสมาชิกได้พิจารณาให้ความเห็นชอบเข้าเป็นกรรมการด าเนินการ ร่วมกับกรรมการที่เหลือเป็น
กรรมการ ชุดที่ ๓๗ ดังนี  

   ๔.๘.๓.๑ น.อ.อนิรุทธ์  รัฐพร (วาระที่ ๑ ปีที่ ๑) อยู่ต่อได ้
   ๔.๘.๓.๒ น.อ.สืบสกุล  จงรักษ์ (ย้ายสังกัด) ต้องเลือกใหม่ให้มีผู้ทดแทน

โดยเสนอช่ือ น.อ.วิสันต์  พจน์บรรดิษฐ์ 
   ๔.๘.๓.๓ น.อ.อดิศักดิ์  ศรีสารากร (ย้ายสังกัด) ต้องเลือกใหม่ให้มีผู้

ทดแทน โดยเสนอช่ือ น.อ.พลัง  วิทยาภรณ์ 
   ๔.๘.๓.๔ น.อ.วุฒิพล  อะเมกอง (ครบวาระที่ ๑ ปีที่ ๒) เลือกเข้ามาใหม่ 

(คนเดิมได้) โดยเสนอช่ือ น.อ.วุฒิพล  อะเมกอง 
   ๔.๘.๓.๕ น.ท.สุรสิทธ์ิ  มุ่งคุณ (วาระที่ ๑ ปีที่ ๑) อยู่ต่อได ้
   ๔.๘.๓.๖ น.ท.อิศรพงศ์  วิบูลยนัฎ (วาระที่ ๑ ปีที่ ๑) อยู่ต่อได ้
   ๔.๘.๓.๗ น.ท.ธ ารง  สุนทรวงษ์ (วาระที่ ๑ ปีที่ ๑) อยู่ต่อได ้
   ๔.๘.๓.๘ น.ท.สุนทร  มาสันเทียะ (วาระที่ ๑ ปีที่ ๒) เลือกเข้ามาใหม่  

(คนเดิมได้) โดยเสนอช่ือ น.ท.สุนทร  มาสันเทียะ 
   ๔.๘.๓.๙ น.ต.วีระ  อยู่หลง (วาระที่ ๒ ปีที่ ๑) อยู่ต่อได ้
   ๔.๘.๓.๑๐  น.ต.สุนันท์  เทียนจ่าง (วาระที่ ๑ ปีที่ ๒) เลือกเข้ามาใหม่  

(คนเดิมได้) โดยเสนอช่ือ น.ต.สุนันท์  เทียนจ่าง 
   ๔.๘.๓.๑๑ น.ต.อนุชา  บุญชัย (วาระที่ ๑ ปีที่ ๒) เลือกเข้ามาใหม่ (คนเดิมได้) 

โดยเสนอช่ือ น.ต.อนุชา  บุญชัย 
   ๔.๘.๓.๑๒ น.ท.เมธี  เวทไธสง (วาระที่ ๑ ปีที่ ๑) อยู่ต่อได ้
   ๔.๘.๓.๑๓ น.ท.ชิดพล  อุไรพงษ์ (วาระที่ ๑ ปีที่ ๑) อยู่ต่อได้แต่เนื่องจาก

ไปศึกษาและขอลาออก โดยเสนอช่ือ น.ต.ปัญญา  โภควณิช 
   ๔.๘.๓.๑๔ ร.ท.เกริก  กิจชนม์ (วาระที่ ๑ ปีที่ ๑) อยู่ต่อได ้
   ๔.๘.๓.๑๕ ร.ต.ฉัตรชัย  สวัสดิ์พานิช (วาระที่ ๑ ปีที่ ๑) อยู่ต่อได ้
  น.ท.หญิง วาสนา  ล าพูน ผช.ผจก.สอ.บน.๕ จ ากัด ขอชี แจงเพิ่มเติมว่า การทดแทน

ในต าแหน่ง ผู้จัดการ รองประธานกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน เป็นหน้าที่ด าเนินการเลือกตั งระหว่างกันเอง
ของ คณก.ด าเนินการ สอ.บน.๕ จ ากัด ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับ สอ.บน.๕ จ ากัด พ.ศ.๒๕๕๐ 

  มติ  ที่ประชุมให้ความเห็นชอบผู้มีรายช่ือตามเสนอ เป็นกรรมการ สอ.บน.๕ จ ากัด 
ชุดที่ ๓๗ ประจ าปี ๖๒  

๕. เรื่อง  ข้อเสนอแนะของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ 
 ๕.๑ เรื่อง  ข้อคิดเห็นจากการจัดประชุมใหญ่สามัญประจ าปีครั งนี  
  นายสุวัฒน์  ขันเชื อ สหกรณ์ จว.ประจวบคีรีขันธ์ ชี แจงว่า ในการจัดประชุมใหญ่

สามัญประจ าปีครั งนี ถือว่าทุกคนได้ปฏิบัติตามหน้าที่เป็นอย่างดี การอนุมัติต่าง ๆ ขอแสดงความช่ืนชมสมาชิก
บางคนที่ท าหน้าที่ในการซักถามได้เป็นอย่างดี วันนี รู้สึกภาระงานเบามากกับข้อซักถามที่ไม่หนักใจ โดยเฉพาะ
ในประเด็นที่เกี่ยวกับด้านการเงินต่าง ๆ จากการแถลงผลการด าเนินงานของสหกรณ์ที่ผ่านมาเรียบร้อยดี 
 

ทุกประการ ... 
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ทุกประการ การควบคุมภายในดีมาก การบริหารงานเพื่อช่วยเหลือสมาชิกซึ่งตรงตามวัตถุประสงค์ของการ  
จัดสหกรณ์ทั่วไปในด้านเป็นแหล่งเงินกู้ ระบบการเงินสามารถปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและข้อกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง และคาดหวังว่าจะได้พัฒนาปรับปรุงให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ นต่อไปในอนาคต  
หากคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ และสมาชิกทุกคน มีข้อสงสัยในแนวทางปฏิบัติงานหรือปัญหาใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง
สามารถโทรศัพท์หรือติดต่อสอบถามได้โดยตรง 

  ที่ประชุม รับทราบ 
 ๕.๒ เรื่อง  การออกระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดสรรเงินโบนัสแก่กรรมการและ จนท.

ของ สอ.บน.๕ จ ากัด 
  นายสุวัฒน์  ขันเชื อ สหกรณ์ จว.ประจวบคีรีขันธ์ ชี แจงว่า ขอฝากให้ฝ่ายจัดการ  

ไปด าเนินการเสนอต่อที่ประชุม คณก.ด าเนินการ สอ.บน.๕ จ ากัด ในการออกระเบียบเป็นแนวทางปฏิบัติ
เพิ่มเติมในส่วนที่ยังไม่มีไว้ใช้งาน ที่ส าคัญโดยเฉพาะในหลักเกณฑ์การจ่ายเงินโบนัสแก่กรรมการและ จนท.ของ
สหกรณ์ เพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงมีรายละเอียดข้อมูลที่ชัดเจนสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับหน้าที่
ของแต่ละคน รวมถึงเรื่องต่าง ๆ ตามที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ด าเนินการไว้แล้ว ซึ่งจะต้องก าหนดหนทาง
ด าเนินการไว้ให้ชัดเจน เช่น กรณีคณะกรรมการบางคนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ครบตามวาระสมควรจะให้
ได้รับการจ่ายเงินโบนัสเต็มจ านวนหรือไม่ เป็นต้น  

  ที่ประชุม รับทราบ 
 ๕.๓ เรื่อง  ภาระงานในหน้าที่ของส านักงานตรวจสหกรณ์ จว.ประจวบคีรีขันธ์ 
  คุณสุภัคจิรา  ปิ่นจอม หน.ส านักงานตรวจสหกรณ์ จว.ประจวบคีรีขันธ์ ชี แจงว่า  

ในการประชุมใหญ่สามัญประจ าปีครั งนี  เป็นหน้าที่ซึ่งจะต้องมีผู้แทนจากส านักงานตรวจสหกรณ์ ฯ มาเข้าร่วม
ประชุมด้วยทุกครั ง โดยมีภาระหน้าที่ในการคอยดูแลด้านการเงินการบัญชีของสหกรณ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ซึ่งมีอยู่ ๙๓ สหกรณ์ ในพื นที่ จว.ประจวบคีรีขันธ์ และ สอ.บน.๕ จ ากัด จะอยู่ในส่วนของสหกรณ์ที่จ้างผู้สอบ
บัญชีภาคเอกชนซึ่งอยู่ในกลุ่มของ ๒๐ สหกรณ์ เนื่องจากอยู่ในเกณฑ์ที่มีทุนด าเนินงานที่สูงและเข้มแข็งพอที่
สามารถด าเนินการจ้างได้ มีชั นคุณภาพการควบคุมที่ดีจึงอยู่ในข่ายสามารถไปจ้างผู้สอบบัญชีภาคเอกชนได้
แทนการให้บุคลากรภาครัฐเข้าด าเนินการเนื่องจากมีจ านวนน้อยเพื่อให้การสอบบัญชีของ สอ.บน.๕ จ ากัด กับ
ผู้สอบบัญชีได้แสดงความคิดเห็นและเตรียมข้อมูลในส่วนเกี่ยวข้องเสร็จเรียบร้อยอย่างรวดเร็ว ท าให้สามารถ
จัดประชุมใหญ่สามัญประจ าปีและสมาชิกได้รับเงินปันผลเฉลี่ยคืนได้เร็วขึ น ซึ่งสอดคล้องตามนโยบายของ
รัฐบาลในการดูแลสหกรณ์ต่าง ๆ โอนถ่ายภาระงานไปสู่ภาคเอกชนให้เข้ามามีส่วนร่วมได้มากขึ น  

  ที่ประชุม รับทราบ 
 ๕.๔ เรื่อง  บทบาทหน้าที่ของส านักงานตรวจสหกรณ์ จว.ประจวบคีรีขันธ์ ที่ปฏิบัติต่อ 

สอ.บน.๕ จ ากัด 
  คุณสุภัคจิรา  ปิ่นจอม หน.ส านักงานตรวจสหกรณ์ จว.ประจวบคีรีขันธ์ ชี แจงว่า  

ในบทบาทหน้าที่ที่มีต่อ สอ.บน.๕ จ ากัด เมื่อได้จ้างผู้สอบบัญชีภาคเอกชนแล้ว โดยมีบทบาทหน้าที่ในการ
ก ากับดูแลมาตรฐานของการบัญชีสหกรณ์และการปฏิบัติตามมาตรฐานของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ด้วย จะเข้ามา
ดูแลข้อมูลตรวจสอบวิเคราะห์เกี่ยวกับโครงสร้างเงินทุนและความเสี่ยงของสหกรณ์ ในการท าธุรกรรมทางการ
เงินมีมากน้อยเพียงใดเพือ่ช่วยก ากับให้การบริหารการเงิน สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับ
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จากรายงานและแสดงข้อคิดเห็นของผู้สอบบัญชี สอ.บน.๕ จ ากัด ประจ าปี ๖๑ ที่ผ่านมา 
เช่ือมั่นว่าสหกรณ์แห่งนี ยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ไม่เกิดความเสี่ยงหรือการปฏิบัติที่ผิดพลาดเป็นไปได้ยาก  
แต่ทั งนี ได้แนะน าแนวทางแก้ไขในเบื องต้นไว้แล้วและยังคงเข้ามาก ากับดูแลอย่างสม่ าเสมอ 

  ที่ประชุม รับทราบ 
 

๕.๕ เรื่อง ส่งเสริม... 
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 ๕.๕ เรื่อง  ส่งเสริมให้บุคลากรภายในหน่วยเป็นผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์เพิ่มจ านวนมากขึ น 

  คุณสุภัคจิรา  ปิ่นจอม หน.ส านักงานตรวจสหกรณ์ จว.ประจวบคีรีขันธ์ ชี แจงว่า  
ขอเสนอแนะให้ สอ.บน.๕ จ ากัด ควรส่งเสริมบุคลากรภายในหน่วยให้เป็นผู้มีคุณสมบัติของผู้ตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์และไม่มีลักษณะต้องห้ามให้มีตัวเลือกมากขึ น ในการสมัครแข่งขันเพื่อคัดเลือกให้เป็นผู้ ตรวจสอบ
กิจการซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยดูแลเบื องต้นในการบริหารจัดการการเงินการบัญชีให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย ฉะนั นที่ประชุมใหญ่ควรร่วมกันคัดเลือกผู้ที่มีความรู้ความสามารถและมีคุณสมบัติตามกฎหมาย
ก าหนดเป็นผู้ที่ผ่านการอบรมการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ที่หน่วยงานอื่นจดัขึ นพร้อมได้รบั
การรับรองหลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์และไม่มีลักษณะต้องห้ามของผู้ตรวจสอบกิจการตามระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ์ 

  ที่ประชุม รับทราบ 
 ๕.๖ เรื่อง  การปฏิบัติตาม พ.ร.บ.และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องด้านบัญชีระบบการเงินของ 

สอ.บน.๕ จ ากัด 
  คุณสุภัคจิรา  ปิ่นจอม หน.ส านักงานตรวจสหกรณ์ จว.ประจวบคีรีขันธ์ ชี แจงว่า 

การจัดสรรเงินปันผลและเฉลี่ยคืน จะต้องด าเนินการจัดสรรจากก าไรสุทธิประจ าปีให้สอดคล้องและเหมาะสม
โดยปฏิบัติตาม พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ.๒๕๔๒ และข้อบังคับ สอ.บน.๕ จ ากัด ที่ก าหนด กับที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี
ต้องให้ความเห็นชอบและอนุมัติก่อน จึงสามารถโอนเงินเข้าบัญชีสมาชิกได้ภายหลัง และควรก าหนด
รายละเอียดขั นตอนการปฏิบัติด้านบัญชีระบบการเงินของ สอ.บน.๕ จ ากัด รวมถึงการใช้จ่ายเงินรางวัลไว้ให้
ชัดเจนเพื่อให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

  จนท.กง.สอ.บน.๕ จ ากัด และที่ประชุม รับทราบ 

๖. เรื่องอื่น ๆ 
 ๖.๑ เรื่อง  การแข่งขันด้านการตลาดของ ธกส.สาขาประจวบคีรีขันธ์ 
  นายปรีชา  พลรักดี ผช.ผู้จัดการ ธกส.สาขาประจวบคีรีขันธ์ ชี แจงว่า ธกส.สาขา

ประจวบคีรีขันธ์ ไม่ได้นิ่งนอนใจซึ่งขณะนี อยู่ในระหว่างทบทวนพิจารณาปรับลดดอกเบี ยเงินกู้ให้ใกล้เคียงกับ
แหล่งเงินทุนกู้ที่ สอ.บน.๕ จ ากัด เคยไปใช้บริการกู้ยืมมาจาก สอ.บก.ทอ. เพื่อท าการแข่งขันด้านการตลาด   
และขอแสดงความยินดีกับที่ สอ.บน.๕ จ ากัด ได้ประสบความส าเร็จในการด าเนินการของคณะกรรมการที่
โปร่งใส ท าให้เกิดความเข้มแข็งในองค์กรสนับสนุนให้สมาชิกมีส่วนรวมได้รับผลประโยชน์อย่างคุ้มค่า  
เป็นผลให้สหกรณ์มีความมั่นคงซึ่งคิดว่าสมาชิกทุกคนมีความพึงพอใจ 

  ที่ประชุม รับทราบ 
 ๖.๒ เรื่อง  หนทางการพิจารณาปรับลดอัตราดอกเบี ยเงินกู้ในโอกาสต่อไป  
  ร.ต.ประสาร  เกตุบ ารุง สมาชิก สอ.บน.๕ จ ากัด ชี แจงว่า จากการบริหารจัดการ

และการด าเนินกิจการของ สอ.บน.๕ จ ากัด ที่ผ่านมา ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เข้มแข็งและมีทุนด าเนินงานที่อยู่ใน
สถานะที่ดีขึ นซึ่งเกิดจากการระดมทุนของสมาชิกที่น าเงินมาฝากออมทรัพย์เพิ่มมากขึ น เมื่อเปรียบเทียบกับ
สหกรณ์อื่นแล้วการคิดดอกเบี ยเงินกู้ค่อนข้างสูงกว่า เพื่อเป็นหนทางช่วยเหลือผู้เดือดร้อนอีกหนทางหนึ่ง หาก
เป็นไปได้เมื่อ สอ.บน.๕ จ ากัด ได้น าส่งคืนเงินช าระหนี เงินกู้จาก สอ.บก.ทอ.และจากแหล่งเงินกู้อื่นหมดแล้ว 
ขอให้ทบทวนความเหมาะสมในการพิจารณาปรับลดดอกเบี ยเงินกู้ของสมาชิกในการยื่นกู้เงินจาก สอ.บน.๕ 
จ ากัด โอกาสต่อไป 

น.ท.หญิง วาสนา ... 
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  น.ท.หญิง วาสนา  ล าพูน ผช.ผจก.สอ.บน.๕ จ ากัด ขอชี แจงเพิ่มเติมว่า สามารถ
ด าเนินการได้แต่จะกระทบต่อผลตอบแทนที่ลดลงในการจ่าย เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน การจ่ายดอกเบี ยเงินฝาก
ออมทรัพย์ ซึ่งจะเกี่ยวเนื่องกัน โดยจะน าข้อมูลเข้าที่ประชุม คณก.ด าเนินการ สอ.บน.๕ จ ากัด เพื่อพิจารณา
หนทางด าเนินการได้มากน้อยเพียงใด 

  ที่ประชุม รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา ๑๒๐๐ 
 
 
                                                  (ลงช่ือ) น.อ.อนิรทุธ์  รัฐพร ประธานกรรมการ สอ.บน.๕ จ ากัด 
                                                                  (อนิรุทธ์  รัฐพร) 
                 (ลงช่ือ) น.ท.สุรสทิธ์ิ  มุ่งคุณ กรรมการและเลขานุการ 
                     (สุรสิทธ์ิ  มุ่งคุณ)    ผู้จดรายงานการประชุม 
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3.1  สมาชิกเข้าใหม่ และลาออก ประจ าปี 2562 
*********************************************************** 

        สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จ ากัด ขอแถลงผลการด าเนินการเกี่ยวกับการรับสมัครสมาชิก
และอนุมัติสมาชิกลาออก ในปี 2562 (ต.ค.2561 – ก.ย.2562) ดังต่อไปนี  มียอดสมาชิก ณ 30 กันยายน 2562 
ทั งสิ น 857 คน ในระหว่างปีมีการเปลี่ยนแปลง ตามแสดง 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

3.2  รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2562 
*********************************************************** 

       ด้านการเงิน 
              3.2.1  สินทรัพย์  สหกรณ์ฯ มีสินทรัพย์มูลค่ารวมทั งสิ น  404,429,058.86 บาท  
ประกอบด้วย  

 -  เงินสด (เมื่อ 30 ก.ย.62)   จ านวนเงิน         19,992.79  บาท 
 -  เงินฝากธนาคาร 3 บัญชี (30 ก.ย.62)  จ านวนเงิน   12,350,738.12  บาท 

  -  เงินลงหุ้น ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ  จ านวนเงิน       191,500.00  บาท 
 -  เงนิลงหุ้น ชุมนุมสหกรณ์ทหารฯ  จ านวนเงิน       676,000.00  บาท 

  -  ครุภัณฑ์มูลค่ารวม (สิ นสุด 30 ก.ย.62)  จ านวนเงิน         67,131.29  บาท 
  -  เงินให้กู้ระยะสั น (สิ นสุด 30 ก.ย.62)  จ านวนเงิน   37,022,656.69 บาท 
  -  เงินให้กู้ระยะยาว (สิ นสุด 30 ก.ย.62)  จ านวนเงิน 353,867,869.13  บาท 
  -  ดอกเบี ยค้างรับ (สิ นสุด 30 ก.ย.62)  จ านวนเงิน       223,818.00  บาท 
  -  ดอกเบี ย ธกส. ค้างรับ  จ านวนเงิน             151.22  บาท 
  -  ดอกเบี ย ธ.ทหารไทย ค้างรับ  จ านวนเงิน           1,403.92  บาท 
  -  วัสดุคงเหลือ (มูลค่าเมื่อ 30 ก.ย.62)  จ านวนเงิน           7,797.70  บาท 

 รวมทั งสิ น        404,429,058.86  บาท 
 
 
 

3.2.2  หนี สิน... 

 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

สมาชิกท้ังหมด ณ สิ้นปี 857 831 821 

สมาชิกเข้าใหม ่ 49 39 56 

สมาชิกลาออก 15 21 44 

สมาชิกเสียชีวิต 6 3 4 

สมาชิกขอโอน 2 4 3 

ให้ออกจากราชการ - 1 - 
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            3.2.2  หน้ีสิน   
       หนี สินหมุนเวียน 
  -  เงินรับฝากออมทรัพย์ จ านวนเงิน  16,216,383.41 บาท 
          -  เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ จ านวนเงิน 104,875,024.07 บาท 
          -  เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษจากสหกรณ์อื่น จ านวนเงิน    1,311,450.87 บาท
   หนี สินอื่นๆ   
                            -  หนี เงินกู้ยืม สอ.บก.ทอ. จ ากัด จ านวนเงิน        30,624,800.00 บาท 
                         -  อื่น จ านวนเงิน               152,696.07 บาท 
     รวมทั งสิ น 153,180,354.42 บาท  

3.2.3  ทุน 

  -  ทุนเรือนหุ้น จ านวนเงิน      203,686,890.00 บาท 
                     -  ทุนส ารอง   จ านวนเงิน          21,998,365.10 บาท 
                     -  ทุนสาธารณประโยชน์ จ านวนเงิน            381,045.00 บาท 
                    -  ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล จ านวนเงิน             361,119.19 บาท 
                     -  ทุนสะสมขยายงาน จ านวนเงิน                343,433.00 บาท 
                    -  ทุนสงเคราะห์ศพ จ านวนเงิน               860,000.00 บาท 
                     -  กองทุนช่วยเหลือผู้ค  าประกัน จ านวนเงิน             3,612,582.25 บาท 

  รวมทั งสิ น        231,243,434.54 บาท 
3.2.4  รายได้ 

                     -  ดอกเบี ยรบั จ านวนเงิน            26,700,491.00 บาท 
              -  ดอกเบี ยธนาคารฯ จ านวนเงิน                 14,761.47 บาท 
               -  ค่าธรรมเนียมแรกเข้า จ านวนเงิน                   3,450.00 บาท 
              -  ผลตอบแทนจากการลงทุน จ านวนเงิน              42,884.05 บาท 

               -  รายได้อื่น จ านวนเงิน                   3,100.00  บาท 
                                                                      รวมทั งสิ น         26,764,686.52  บาท 

3.2.5  ค่าใช้จ่าย 
              -  ดอกเบี ยจ่ายเงินรับฝาก             จ านวนเงิน            4,348,994.51 บาท 

   -  ดอกเบี ยจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาว     จ านวนเงิน            1,250,245.93 บาท 
             -  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่    จ านวนเงิน              539,297.00  บาท 

            -  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่/อุปกรณ์  จ านวนเงิน        75,673.32 บาท 
             -  ค่าใช้จ่ายด าเนินงานอื่น จ านวนเงิน              545,205.86  บาท 

                                                                         รวมค่าใช้จ่าย         6,759,416.62   บาท    
  3.2.6  ก าไร   
         ร าย ได้  - ค่ า ใ ช้จ่ าย  เท่ า กั บ  26,764,686 . 52  - 6 ,759,416.62 เป็ น เ งิ น 
20,005,269.90 บาท 
 

3.2.7  เงินทุน... 
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  3.2.7  เงินทุนสาธารณประโยชน์ 
  สหกรณ์ฯ ได้ขออนุมัติแผนประจ าปี 2562 เพื่อใช้จ่ายส าหรับทุนสาธารณประโยชน์ 
มีรายละเอียดดังนี  
 

                                              ทุนสาธารณประโยชน์      

                                           สหกรณ์ออมทรพัยก์องบนิ 5 จ ากัด 

  ทุนยกมา ปี 61 158,545.00 

รายการ จ านวนเงิน 

กฐิน กองบิน 5                    20,000.00  

กฐิน กรมตรวจฯ 2,000.00 

กฐิน ผบ.ทอ. 2,000.00 

ค่ารักษาพยาบาล (นางพัชรี  ศิริรัตนมงคล) 500.00 

ค่ารักษาพยาบาล (พ.อ.อ.หญิง สุวิษา  มากรักษ์) 500.00 

รวม 25,000.00 

คงเหลือ 133,545.00 

รับจัดสรร ปี 61 400,000.00 

รวม 533,545.00 

ค่ารักษาพยาบาล (พ.อ.อ.ศักด์ิเดช  เต็งน้อย)                           500.00  
ค่ารักษาพยาบาล (นางสุภาวดี  เครือแตง)                        500.00  

ค่ารักษาพยาบาล (น.ส.พรปวีณ์  แย้มน้อย)                          500.00  

กิจกรรม บน.5 (งานเทศกาลปีใหม่)                       40,000.00  

พวงหรีด (พ.อ.อ.ธรรมนูญ  ชูช่ืน) 500.00 

พวงหรีด (พ.อ.อ.โสภณ  สวัสดี) 500.00 

กิจกรรม บน.5 (วันเด็ก) 3,000.00 

กิจกรรม บน.5 (วันทหารผ่านศึก) 3,000.00 

พวงหรีด (นางพัชรี  ศิริรัตนมงคล)                         500.00  

ทุนการศึกษา                        20,000.00  

กิจกรรม บน.5 (วันวิสาขบูชา)                      10,000.00  

กิจกรรม บน.5 (โบว์ลิ่งการกุศล)                      10,000.00  

ค่ารักษาพยาบาล (พ.อ.อ.ฉัตรชัย  พลเยี่ยม)                          500.00  

ค่ารักษา... 
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ค่ารักษาพยาบาล (นางนงเยาว์  ส าลีแก้ว)                      500.00  

กฐิน กรมส่งเสริมสหกรณ์                          1,000.00  

พวงหรีด (จ.อ.อธิวัฒน์  แก้วสนธยา)                          500.00  

กิจกรรม บน.5                        20,000.00  

พวงหรีด (ร.ต.สมสิน  สาลีโคตร)                          500.00  

กิจกรรม บน.5                        40,00.00  

ค่ารักษาพยาบาล (ร.ต.หิรญั  นิตยใจพรหม)                      500.00  

                                                                      รวมทั งสิ น 152,500.00 

                                                          คงเหลือ 381,045.00 

 3.2.8  การใช้ทุนสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิก หรือคู่สมรส 
  ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จ ากัด ว่าด้วยการใช้ทุนสงเคราะห์
เกี่ยวกับการศพของสมาชิก หรือคู่สมรส พ.ศ.2559 (ฉบับแก้ไขใหม่  ตามมติคณะกรรมการฯ  เมื่อ  
11 ตุลาคม 2559) ข้อ 5 วัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือในทางการเงินเกี่ยวกับการศพของสมาชิกหรือ 
คู่สมรสโดยชอบด้วยกฎหมายของสมาชิก 
  สมาชิกที่มีสิทธ์ิได้รับการสงเคราะห์ตามระเบียบนี ต้องเป็นผู้ที่มีอายุไม่เกิน 55 ปี
บริบูรณ์ ในวันที่ยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสหกรณ์  
                        สหกรณ์ฯ จะจ่ายเงินให้สมาชิกหรือคู่สมรสตามหลักเกณฑ์ในระเบียบก าหนด ทั งนี  
การนับจ านวนปีการเป็นสมาชิกจะนับอายุการสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ครั งหลังสุด จนถึงเสียชีวิต 
  ส าหรับในปีงบประมาณนี  (ต.ค.2561 - ก.ย.2562) สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5
จ ากัด ได้จ่ายเงินให้สมาชิกและหรือคู่สมรส มีรายละเอียดดังนี  

ล าดับ รายการ จ านวนเงิน 
1. คู่สมรส ร.ต.บุญช่วย  สุขนาน 20,000 
2. พ.อ.อ.โสภณ  สวัสด ี 80,000 
3. พ.อ.อ.ธรรมนญู  ชูช่ืน 80,000 
4. นางพัชรี  ศิริรัตนมงคล 50,000 
5. น.ท.คเชนทร์  นุชผ่องใส 80,000 
6. จ.ท.อธิวัฒน์  แก้วสนธยา 30,000 
7. คู่สมรส ร.ต.แทน  อ่อนทรัพย ์ 20,000 
8. คู่สมรส พ.อ.อ.อ านาจ  ธุวสุจิเรข 20,000 
9. ร.ต.สมสิน  สาลีโคตร 80,000 
                         รวมท้ังสิ้น 460,000 

 
 

3.3  รายงาน... 
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3.3 รายงานผลการตรวจสอบกิจการ ประจ าปี 2562 
*********************************************************** 
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ระเบียบ... 
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ระเบียบวาระท่ี 4 
      เรื่อง เสนอเพ่ือพิจารณา 
 4.1 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ประจ าปี 2562
 4.2 พิจารณาอนุมัติจัดสรรก าไรสุทธิ ประจ าปี 2562 
 4.3 พิจารณาอนุมัติแผนงาน และงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปี 2563 
 4.4 พิ จารณาก าหนดวงเ งิ นกู้ ยื มหรื อค้ าประกั น     
ประจ าปี 2563 
 4.5 พิจารณาเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ าปี 2563 
 4.6 พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีภาคเอกชน ประจ าปี 2563 
 4.7 พิ จ า รณาเลื อกตั้ งคณะกรรมการสหกรณ์ ฯ  
ประจ าปี 2563 
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4.1  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ประจ าปี 2562 
*********************************************************** 
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รายงาน... 
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 มต ิ ที่ประชุมฯ ................................................................................................................. 
 

 
4.2  พิจารณา... 
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4.2  พิจารณาอนุมัติจัดสรรก าไรสุทธิ ประจ าปี 2562 
                       น.ท.หญิง วาสนา  ล าพูน ผู้ช่วยผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จ ากัด ท าการแทน  
ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์กองบนิ 5 จ ากัด รายงานผลการด าเนินงานของ สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จ ากัด 
ในปีบัญชี 2562 มีผลประกอบการก าไรสุทธิจ านวนเงิน 20,005,269.90 บาท ซึ่งคณะกรรมการด าเนินการ 
ได้เสนอแนะการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2562 ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 60 และ
ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จ ากัด พ.ศ.2550 รายละเอียดดังนี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

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

   4.3  พิจารณา... 

บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ

1. ทุนส ารองไมน้่อยกวา่ร้อยละสิบของก าไรสุทธิ   2,030,712.58 10.15 1,795,255.19 10.04 1,636,654.65 10.05
2. ค่าบ ารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ไมเ่กินร้อยละหน่ึงของก าไรสุทธิ     
แตไ่มเ่กินสามหมืน่บาท

30,000.00 0.15 30,000.00 0.17 30,000.00 0.18

3. เงินปนัผลตามหุ้นที่ช าระแล้วให้แก่สมาชกิ ในอัตราไมเ่กินร้อยละสิบตอ่ปี 12,373,620.54 61.85 11,419,591.00 63.85 10,330,335.40 63.57

4. เงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชกิตามส่วนธุรกิจที่สมาชกิไดท้ าไวกั้บสหกรณ์ในระหวา่งปี 3,450,936.78 17.25 2,484,615.00 13.89 2,130,965.49 13.14

5. เงินโบนัสแก่กรรมการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ไมเ่กินร้อยละสิบของก าไรสุทธิ 600,000.00 3.00 536,000.00 3.00 487,000.00 3.00

6. ทุนรักษาระดบัอัตราเงินปนัผล ไมเ่กินร้อยละสองแห่งทุนเรือนหุ้น                 
 ของสหกรณ์ตามที่มใีนวนัสิ้นปน้ัีน

60,000.00 0.30 60,000.00 0.34 110,000.00 0.68

7. ทุนสงเคราะห์เก่ียวกับการศพสมาชกิและคู่สมรส ไมเ่กินร้อยละสิบของก าไรสุทธิ 400,000.00 2.00 500,000.00 2.80 500,000.00 3.08

8. ทุนชว่ยเหลือผู้ค้ าประกันเงินกู้สามญั 600,000.00 3.00 600,000.00 3.35 600,000.00 3.69
9. ทุนสาธารณประโยชน์ไมเ่กินร้อยละสิบของก าไรสุทธิ 400,000.00 2.00 400,000.00 2.24 320,000.00 1.97
10. ทุนสะสมขยายงาน 60,000.00 0.30 60,000.00 0.34 104,000.00 0.64

รวม 20,005,269.90 100.00 17,885,461.19 100.00 16,248,955.54 100.00

รายการ
ป ี2562 ป ี2561 ป ี2560

(6.35) 

(13.00) 

(6.30) (6.25) 

(10.00) (9.00) 
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4.3  พิจารณาอนุมัติแผนงาน และงบประมาณรายรับรายจ่าย 
ประจ าปี 2563 

*********************************************************** 
 น.ท.หญิง วาสนา  ล าพูน  ผู้ช่วยผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จ ากัด ท าการแทน 
ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จ ากัด รายงานต่อที่ประชุมฯ ตามที่คณะกรรมการด าเนินการร่วมกัน
จัดท าแผนงาน และประมาณการรายรับรายจ่าย เมื่อ 8 พฤศจิกายน 2562 แล้วนั นได้มีมติคณะกรรมการให้
เสนอแผนต่อสมาชิกในการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี รายละเอียดดังนี  

แผนงานประจ าปี 2563 ประกอบด้วย 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

 

 

 

 

 

 

 
 ประมาณการ... 

เปลี่ยนแปลง
 + เพ่ิมขึน้
  - ลดลง

1 รับสมาชกิเพ่ิม คน 50 46 -4 50 0
2 จ่ายเงินกู้ให้แก่สมาชกิ บาท 124,777,025.29 167,203,538.00 42,426,512.71 172,219,644.14 47,442,618.85
3 รับช าระหน้ีจากสมาชกิ บาท 109,709,460.17 141,598,888.00 31,889,427.83 145,846,854.64 36,137,394.47
4 ระดมหุ้นจากสมาชกิ บาท 17,997,437.20 17,204,030.00 -793,407.20 17,548,110.60 -449,326.60
5 รับฝากเงินจากสมาชกิ บาท 13,612,854.97 29,086,060.28 15,473,205.31 19,631,982.75 6,019,127.78
6 รับฝากเงินจากสหกรณ์อ่ืน บาท 0.00 78,933.89 78,933.89 48,523.68 48,523.68
7 กู้เงินจากแหล่งเงินกู้อ่ืน บาท 46,000,000.00 51,000,000.00 5,000,000.00 12,000,000.00 -34,000,000.00
8 ช าระเงินกู้ยมื บาท 40,000,000.00 46,958,400.00 6,958,400.00 20,750,400.00 -19,249,600.00

ล าดบั
แผนงาน ผลด าเนินการ

ป ี63
ป ี62

 + เพ่ิมขึน้ , - ลดลง
หน่วยนับรายการ
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ประมาณการรายได้ ประจ าปี 2563  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

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

 
งบประมาณ... 

ประมาณการ รับจริง  + เพ่ิมขึ้น , - ลดลง บาท ร้อยละ
1. รายไดด้อกเบีย้และผลตอบแทนจากการลงทนุ
   1.1 เงนิใหกู้้ยืม 25,760,000.00 26,700,491.00 940,491.00 26,189,665.23 429,665.23 1.67
        - เงนิกู้เพ่ือเหตฉุกุเฉนิ 2,207,650.00
          ดอกเบีย้ 147,912.55
        - เงนิกู้สามัญ 388,682,875.82
          ดอกเบีย้ 26,041,752.68
   1.2 เงนิฝากธนาคาร 10,000.00 14,761.47 4,761.47 10,000.00 0.00 0.00
   1.3 เงนิลงทนุ 45,500.00 42,884.05 -2,615.95 45,500.00 0.00 0.00
        - หุน้ ชสอ. 177,500.00
          ปนัผล 8,692.00 9,500.00
       - หุน้ชุมนุมสหกรณท์หาร 676,000.00
         ปนัผล 36,504.00 36,000.00
รวมรายไดด้อกเบีย้และผลตอบแทนจากการลงทนุ 25,815,500.00 26,758,136.52 942,636.52 26,245,165.23 429,665.23 1.66

ป ี62
รายการ ป ี63

 + เพ่ิมขึ้น ,- ลดลง

ประมาณการ รับจริง  + เพ่ิมขึ้น , - ลดลง บาท ร้อยละ
2. รายไดอ่ื้นทีม่ิใช่ดอกเบีย้
    2.1 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 3,500.00 3,450.00 -50.00 3,500.00 0.00 0.00
    2.2 อ่ืนๆ 0.00 3,100.00 3,100.00 0.00 0.00 0.00

รวมรายไดอ่ื้นทีม่ิใช่ดอกเบีย้ 3,500.00 6,550.00 3,050.00 3,500.00 0.00 0.00

ป ี62
รายการ ป ี63

 + เพ่ิมขึ้น ,- ลดลง
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งบประมาณรายจา่ย ประจ าปี 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3  ค่าใช้จ่าย... 

ประมาณการ จ่ายจริง  + เพ่ิมขึ้น , - ลดลง บาท ร้อยละ
1. ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้
     1.1 เงนิรับฝาก 4,539,000.00 4,348,994.51 -190,005.49 4,728,099.33 189,099.33 4.17
ออมทรัพย์ ส้ิน 30 ก.ย.62 /16,216,383.41 405,409.59
ออมทรัพย์พเิศษ ส้ิน 30 ก.ย.62 / 106,186,474.94 3,928,899.57
 รับเพิม่ ปี 63 /31,967,990.27 799,199.76
     1.2 เงนิกู้ยืม 1,117,000.00 1,250,245.93 133,245.93 1,308,661.04 191,661.04 17.16
บก.ทอ.ส้ิน 30 ก.ย.62 มยีอด 30,624,800 984,688.44
กู้ ธกส. 12,000,000 323,972.60

รวมค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ 5,656,000.00 5,599,240.44 -56,759.56 6,036,760.37 380,760.37 6.73

ป ี62
รายการ ป ี63

 + เพ่ิมขึ้น ,- ลดลง

ประมาณการ จ่ายจริง  + เพ่ิมขึ้น , - ลดลง บาท ร้อยละ
2. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
   2.1 ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับเจ้าหน้าที่
        2.1.1 เงนิเดอืนเจ้าหน้าที่ 114,480.00 131,160.00 16,680.00 124,200.00 9,720.00 8.49
        2.1.2 ค่าครองชีพ 0.00 1,320.00 1,320.00 0.00 0.00 0.00
        2.1.3 ค่าตอบแทน 384,000.00 368,000.00 -16,000.00 384,000.00 0.00 0.00
        2.1.4 ค่าลว่งเวลา 15,000.00 15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00
        2.1.5 เงนิสมทบกองทนุประกันสงัคม 450.00 230.00 -220.00 450.00 0.00 0.00
        2.1.6 ค่าประกันสงัคม 5,724.00 7,047.00 1,323.00 10,000.00 4,276.00 74.70
        2.1.7 ค่าเบีย้เลีย้งเดนิทาง 30,000.00 16,540.00 -13,460.00 30,000.00 0.00 0.00
        2.1.8 ค่าศึกษาอบรม 25,000.00 0.00 -25,000.00 25,000.00 0.00 0.00

รวมค่าใช้จ่ายเก่ียวกับเจ้าหน้าที่ 574,654.00 539,297.00 -35,357.00 588,650.00 13,996.00 2.44

ป ี62
รายการ ป ี63

 + เพ่ิมขึ้น ,- ลดลง

ประมาณการ จ่ายจริง  + เพ่ิมขึ้น , - ลดลง บาท ร้อยละ
2.2 ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับอาคารสถานทีแ่ละอุปกรณ์
     2.2.1 ค่าเสือ่มราคา 36,000.00 26,883.32 -9,116.68 36,000.00 0.00 0.00
     2.2.2 ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ 30,000.00 1,790.00 -28,210.00 30,000.00 0.00 0.00
     2.2.3 ค่าบ ารุงรักษาโปรแกรม 50,000.00 47,000.00 -3,000.00 50,000.00 0.00 0.00
     2.2.4 ค่าตกแตง่ส านักงาน 25,000.00 0.00 -25,000.00 25,000.00 0.00 0.00
     2.2.5 ค่าซ้ือครุภณัฑ์ สนง.ฯ 10,000.00 8,370.00 -1,630.00 17,030.00 7,030.00 70.30

รวมค่าใช้จ่ายเก่ียวกับอาคารสถานทีฯ่ 151,000.00 84,043.32 -66,956.68 158,030.00 7,030.00 4.66

ป ี62
รายการ ป ี63

 + เพ่ิมขึ้น ,- ลดลง
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 มติ  ที่ประชุมฯ ................................................................................................................. 

4.4  พิจารณาก าหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ าประกัน ประจ าปี 2563 
*********************************************************** 

 ตามข้อบังคับ ข้อ 18 วงเงินกู้ยืมหรือการค  าประกัน ที่ประชุมใหญ่อาจก าหนดวงเงินกู้ยืมหรือ
การค  าประกันส าหรับปีหนึ่ง ๆ ไว้ตามที่จ าเป็นและสมควรแก่การด าเนินงาน ซึ่งวงเงินที่ก าหนดจะต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 
 ในปี 2562 ที่ประชุมใหญ่ มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ก าหนดวงเงินกู้ยืมหรือค  าประกันไว้ จ านวน 
150,000,000.00 บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านบาทถ้วน) 
 ส าหรับปี 2563 คณะกรรมการได้พิจารณาก าหนดวงเงินกู้ยืมหรือค  าประกันไว้เพื่อด าเนินการ
ให้ เ งินยืมแก่สมาชิก จ านวน 150,000,000.00 บาท (หนึ่ ง ร้อยห้าสิบล้ านบาทถ้วน)  จึ งขอให้  
ที่ประชุมฯ พิจารณาต่อไป 
 มติ  ที่ประชุมฯ มีมติเป็นเอกฉันท์ ก าหนดวงเงินกู้ยืมหรือค  าประกัน ประจ าปี 2563  
เป็นจ านวน........................................บาท (...................................................................) 
 
 
 
 

4.5  พิจารณา... 

ประมาณการ จ่ายจริง  + เพ่ิมขึ้น , - ลดลง บาท ร้อยละ
2.3 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานอ่ืน
     2.3.1 ค่าเบีย้ประชุมกรรมการ 67,500.00 41,100.00 -26,400.00 65,800.00 -1,700.00 -2.52
     2.3.2 ค่ารับรอง 30,000.00 28,791.00 -1,209.00 30,000.00 0.00 0.00
     2.3.3 ค่าใช้จ่ายประชุมใหญ่ 360,000.00 357,651.00 -2,349.00 360,000.00 0.00 0.00
     2.3.4 ค่าธรรมเนียมธนาคาร 500.00 321.00 -179.00 500.00 0.00 0.00
     2.3.5 ค่าถ่ายเอกสาร 14,000.00 10,205.50 -3,794.50 14,000.00 0.00 0.00
     2.3.6 ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ 30,000.00 13,751.70 -16,248.30 20,000.00 -10,000.00 -33.33
     2.3.7 ค่าของใช้สนง.ฯ 8,000.00 18,300.99 10,300.99 20,000.00 12,000.00 150.00
     2.3.8 ค่าหนังสอืพิมพ์และวารสาร 3,000.00 2,410.00 -590.00 3,000.00 0.00 0.00
     2.3.9 ค่าโทรศัพทแ์ละโทรสาร 20,000.00 16,913.67 -3,086.33 20,000.00 0.00 0.00
     2.3.10 ค่าไปรษณยี์ 5,000.00 3,546.00 -1,454.00 5,000.00 0.00 0.00
     2.3.11 ค่าธรรมเนียมการสอบบญัชี 50,000.00 40,000.00 -10,000.00 50,000.00 0.00 0.00
     2.3.12 ค่าใช้จ่ายทัว่ไป 20,000.00 12,215.00 -7,785.00 20,000.00 0.00 0.00

รวมค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานอ่ืน 608,000.00 545,205.86 -62,794.14 608,300.00 300.00 0.05
รวมค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 1,333,654.00 1,160,176.18 -173,477.82 1,354,980.00 21,326.00 1.60

รวมค่าใช้จ่ายทัง้สิน้ 6,989,654.00 6,759,416.62 -230,237.38 7,391,740.37 402,086.37 5.75

ป ี62
รายการ ป ี63

 + เพ่ิมขึ้น ,- ลดลง



-55- 
 

4.5  พิจารณาเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ าปี 2563 
*********************************************************** 

 เลขานุการ ตามข้อบั งคับสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จ ากัด พ.ศ. 2550 ข้อ 102  
ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั งสมาชิกหรือบุคคลภายนอก ผู้มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถในด้านธุรกิจ การเงิน  
การบัญชี การเศรษฐกิจหรือการสหกรณ์ และมีคุณสมบัติเป็นผู้ผ่านการอบรมการตรวจสอบกิจการจาก 
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับการรับรองหลกัสตูรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ให้เป็นผู้ตรวจ
สอบกิจการของสหกรณ์เป็นการประจ าปี โดยให้ได้รับค่าตอบแทนตามมติของที่ประชุมใหญ่ก าหนด 
 ที่ประชุมใหญ่จะเลือกตั งกรรมการด าเนินการ หรือผู้ซึ่ งด ารงต าแหน่งหน้าที่ประจ า 
ในสหกรณ์เป็นผู้ตรวจสอบกิจการไม่ได้ 
 จ านวนผู้ตรวจสอบกิจการตามวรรคหนึ่ง หากเป็นบุคคลธรรมดาให้มีได้ไม่เกิน 5 คน หรือหาก
เป็นนิติบุคคลให้มีได้ไม่เกิน 1 นิติบุคคล 
 ข้อ 103 การด ารงต าแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้ตรวจสอบกิจการอยู่ ในต าแหน่งได้ 
มีก าหนดเวลาหนึ่งปีทางบัญชีสหกรณ์ ถ้าเมื่อครบก าหนดเวลาแล้วยังไม่มีการเลือกตั งผูต้รวจสอบกิจการคนใหม ่
ก็ให้ผู้ตรวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อน ผู้ตรวจสอบกิจการซึ่งออกไปนั นอาจได้รับเลือกตั งซ  า 
 ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ หมวด 2 ข้อ 13 สหกรณ์อาจเลือกตั งผู้ตรวจสอบกิจการเป็น
การส ารองไว้ เพื่อให้ผู้ตรวจสอบกิจการที่สหกรณ์เลือกตั งส ารองไว้สามารถปฏิบัติหน้างานได้ทันทีในกรณีที่ผู้
ตรวจสอบกิจการที่ได้รับเลือกตั งจากที่ประชุมใหญ่พ้นจากต าแหน่ง 
 ในปี 2562 ที่ประชุมใหญ่มีมติเป็นเอกฉันท์ให้มีผู้ตรวจสอบกิจการ จ านวน 1 คน คือ  
ร.ต.หญิง รัตนา  สี เหลือง เป็นผู้ตรวจสอบกิจการและให้ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 3,000 บาท  
(สามพันบาทถ้วน) 
 ขอให้ที่ประชุมเสนอช่ือผู้มีคุณสมบัติตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ และระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ์ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ เพื่อเป็นผู้ตรวจสอบกิจการประจ าปี 2563 ที่ประชุมฯ เสนอ 

1. ...................................................................................................... 
2. ...................................................................................................... 
มติ  ที่ประชุมฯ มีมติ เอกฉันท์ให้...................................................................เป็น  

ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จ ากัด ประจ าปี  256 3 และให้ได้ รับค่าตอบแทน 
เดือนละ .....................บาท 

4.6 พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีภาคเอกชน ประจ าปี 2563 

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

 อาศัยตามที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้ท าโครงการปรับปรุงระบบการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ขึ น 
เพื่อเป็นการกระจายงานสอบบัญชีสหกรณ์ไปสู่ภาคเอกชน โดยขอความร่วมมือให้สหกรณ์นอกภาคการเกษตร 
ที่มีทุนด าเนินงานตั งแต่  100 ล้านบาทขึ นไป และมีระบบการควบคุมภายในที่ดี ให้จัดจ้างผู้สอบบัญชี
ภาคเอกชนเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์โดยอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์นั น 
 สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จ ากัด ได้ด าเนินการจ้างผู้สอบบัญชีในปี 2562 ซึ่งเป็นผู้สอบ
บัญชีที่ ได้ ขึ นทะเบียนกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ไว้ถูกต้อง  จากการพิจารณาของที่ประชุมใหญ่เมื่อ  

20 พฤศจิกายน... 
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20 พฤศจิกายน 2561 ให้เลือกคุณประสาน  งามสม ผู้ช านาญงานสอบบัญชีสหกรณ์ เลขประจ าตัว 20105 
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 เพื่อแก้ปัญหาความล่าช้าในการตรวจบัญชี
ประจ าปีนั น ๆ หากไม่เลือกไว้ต้องเสียเวลาในการเรียกประชุมใหญ่วิสามัญสมาชิก เพื่อพิจารณาเลือก  
ผู้สอบบัญชีใหม่ ดังนั นในปี 2562 ที่ประชุมได้เลือก คุณสุวีณา  จงเจริญพรชัย ผู้ช านาญงานสอบบัญชีสหกรณ์  
เลขประจ าตัว 20452 เป็นผู้สอบบัญชีส ารองไว้ด้วย 
 ส าหรับในปี 2563 ขอให้ที่ประชุมฯพิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีสหกรณ์ของสหกรณ์ 
ออมทรัพย์กองบิน 5 จ ากัด โดยมีผู้เสนอเป็นผู้สอบบัญชีต่อสหกรณ์ฯ จ านวน 2 คน ดังนี  

 
 
 
 
 
 
 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 มต ิ ที่ประชุมฯ มีมตใิห้ คุณ............................................................. เป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์
ออมทรัพย์กองบิน 5 จ ากัด และก าหนดค่าธรรมเนียมการตรวจบัญชี ปีละ ............................บาท และอนุมัติให้
คุณ...........................................................เป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ฯ (ส ารอง)  

4.7  พิจารณาเลือกตัง้คณะกรรมการสหกรณ์ฯ ประจ าปี 2563 
*********************************************************** 

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

รายการ สุวณีา  จงเจริญพรชยั น่ิมนวล  ดวงโต
คุณสมบัติ ผู้ช ำนำญงำน ผู้ช ำนำญงำน
ท่ีอยู่ อ.เมือง จว.รำชบุรี อ.เมือง จว.เพชรบุรี
กำรเขำ้ปฏิบัติงำน อยำ่งนอ้ยปีละ 3 คร้ัง อยำ่งนอ้ยปีละ 3 คร้ัง

คร้ังละไม่นอ้ยกวำ่ 2 - 3 วนั คร้ังละไม่นอ้ยกวำ่ 2 - 3 วนั
จ ำนวนผู้เขำ้ตรวจ ด้วยตนเองและผู้ชว่ย ด้วยตนเองและผู้ชว่ย

คร้ังละ 2 - 3 คน คร้ังละ 2 - 3 คน
กำรรำยงำนผล ระหวำ่งปี, ประจ ำปี ระหวำ่งปี, ประจ ำปี

ให้ค ำแนะน ำด้ำนกำรบริหำรกำรเงิน ให้ค ำแนะน ำด้ำนกำรบริหำรกำรเงิน
เขำ้ร่วมประชมุใหญ่ หรือ คณก.ฯ เขำ้ร่วมประชมุใหญ่ หรือ คณก.ฯ

ค่ำธรรมเนยีม 50,000 บำท 52,000 บำท
ผลงำน สอ.รพ.เพชรบุรี สอ.รพ.ประจวบคีรีขนัธ์

สอ.สำธำรณสุข ปข. สอ.ครู.ประจวบคีรีขนัธ์
สอ.รพ.พระปกเกล้ำ
สอ.ม.เกษตรศำสตร์
สอ.กรมทหำรรำบท่ี 19
สอ.บน.5 

ข้อ 74... 
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ข้อ 74  ก าหนดเวลาอยู่ในต าแหน่ง คณะกรรมการด าเนินการมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ
สองปีนับแต่วันเลือกตั ง ในวาระเริ่มแรกเมื่อครบหนึ่งปีนับแต่วันเลือกตั ง ให้กรรมการด าเนินการสหกรณ์ออก
จากต าแหน่งเป็นจ านวนหนึ่งในสองของกรรมการด าเนินการทั งหมด โดยวิธีจับสลาก (ถ้ามีเศษให้ปัดขึ น) และให้
ถือว่าเป็นการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ ในปีต่อไปให้กรรมการด าเนินการที่อยู่ในต าแหน่งจนครบวาระหรือ  
อยู่นานที่สุดออกจากต าแหน่งสลับกันทุก ๆ ปี 

เมื่อครบก าหนดแล้ว หากยังไม่มีการเลือกตั งคณะกรรมการด าเนินการชุดใหม่  ก็ให้
คณะกรรมการด าเนินการชุดเดิมรักษาการไปจนกว่าจะมีการเลือกตั งคณะกรรมการชุดใหม่ แต่ต้อง 
ไม่เกินหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ นปีทางบัญชีสหกรณ์ 

กรรมการด าเนินการซึ่ งพ้นจากต าแหน่งอาจได้รับ เลือกตั งซ  าอีกได้แต่ต้องไม่ เกิน 
สองวาระติดต่อกัน ในกรณีกรรมการด าเนินการต้องพ้นจากต าแหน่งทั งคณะ ให้กรรมการด าเนินการ 
ที่ได้รับเลือกตั งใหม่อยู่ในต าแหน่งได้เช่นเดียวกับกรรมการด าเนินการชุดแรก และให้น าความในวรรคหนึ่งมาใช้
บังคับโดยอนุโลม 

รายชื่อคณะกรรมการชุดท่ี 37 ประจ าปี 2562 และการด ารงต าแหน่ง ดังน้ี 
 

 
 และในครั งนี มีกรรมการด าเนินการสหกรณ์ว่างลงเนื่องจาก ย้ายสังกัด ครบวาระ จ านวน 11 คน 
ซึ่งต้องมีการเลือกตั งใหม่รายละเอียดดังนี  

1.  น.อ.อนิรุทธ์  รัฐพร  ครบวาระที่ 1 และย้ายสังกัด 
2.  น.อ.วิสันต์  พจน์บรรดิษฐ์      ย้ายสังกัด 
3.  น.อ.วุฒิพล  อะเมกอง  วาระที่ 2 ปีที่ 1 และย้ายสังกัด  
4.  น.ท.สุรสิทธ์ิ  มุ่งคุณ  ครบวาระที่ 1  
5.  น.ท.ธ ารง  สุนทรวงษ์  ครบวาระที่ 1 ปีที่ 2 และย้ายสังกัด 
6.  น.ท.อิศรพงศ์  วิบูลยนัฎ ครบวาระที่ 1 ปีที่ 2 

วาระที่ 1 วาระที่ 2
ปทีี่ 1 ปทีี่ 2 ปทีี่ 1 ปทีี่ 2

1 น.อ.อนรุิทธ์ รัฐพร 61 62 ครบวำระท่ี 1 / ยำ้ยสังกดั 
2 น.อ.วสัินต์ พจนบ์รรดิษฐ์ 62 ยำ้ยสังกดั
3 น.อ.วฒิุพล อะเมกอง 60 61 62 วำระที่ 2 ปีที่ 1 / ยำ้ยสังกดั 
4 น.อ.พลัง วทิยำภรณ์ 62
5 น.ท.สุรสิทธิ์ มุ่งคุณ 61 62 ครบวำระท่ี 1 ปีที่ 2 
6 น.ท.ธ ำรง สุนทรวงษ์ 61 62 ครบวำระท่ี 1 ปีที่ 2
7 น.ท.อศิรพงศ์ วบิูลยนฎั 61 62 ครบวำระท่ี 1 ปีที่ 2 
8 น.ท.สุนทร มำสันเทียะ 60 61 62 วำระที่ 2 ปีที่ 1
9 น.ท.อนชุำ บุญชยั 60 61 62 วำระที่ 2 ปีที่ 1 / ลำออกจำกรำชกำร 
10 น.ต.วรีะ อยูห่ลง 59 60 61 62 ครบวำระท่ี 2 
11 น.ต.สุนนัท์ เทียนจำ่ง 60 61 62 วำระที่ 2 ปีที่ 1
12 น.ท.เมธี เวทไธสง 62
13 น.ต.ปัญญำ โภควณิช 62 เลือกใหม่
14 ร.อ.เกริก กจิชนม์ 61 62 ครบวำระท่ี 1 ปีที่ 2 
15 ร.ท.ฉตัรชยั สวสัด์ิพำนชิ 61 62 ครบวำระท่ี 1 ปีที่ 2 

ล าดบัที่ ชือ่ - สกุล หมายเหตุ

7.  น.ท.อนุชา... 
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7.  น.ท.อนุชา  บุญชัย  วาระที่ 2 ปีที่ 1 และลาออกจากราชการ   
8.  น.ต.วีระ  อยู่หลง  ครบวาระที่ 2 
9.  น.ต.ปัญญา  โภควณิช  วาระที่ 1 ปีที่ 1 
10.  ร.อ.เกริก  กิจชนม ์  ครบวาระที่ 1 ปีที่ 2  
11.  ร.ท.ฉัตรชัย  สวัสดิ์พานิช ครบวาระที่ 1 ปีที่ 2  
จึงขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาเลือกตั งสมาชิกเป็นกรรมการด าเนินการ แทนต าแหน่งที่ว่าง 

ลงในปี 2563   
1.  ให้............................................................แทน  น.อ.อนิรทุธ์  รัฐพร  
2.  ให้............................................................แทน   น.อ.วิสันต์  พจน์บรรดิษฐ์      
3.  ให้............................................................แทน   น.อ.วุฒิพล  อะเมกอง  
4.  ให้ ...........................................................แทน น.ท.สรุสทิธ์ิ  มุ่งคุณ  
5.  ให้ ...........................................................แทน  น.ท.ธ ารง  สุนทรวงษ์ 
6.  ให้ ...........................................................แทน  น.ท.อิศรพงศ์  วิบูลยนัฎ 
7.  ให้ ...........................................................แทน  น.ท.อนุชา  บุญชัย 
8.  ให้ ...........................................................แทน  น.ต.วีระ  อยู่หลง 
9.  ให้ ...........................................................แทน น.ต.ปัญญา  โภควณิช 
10. ให้ ..........................................................แทน ร.อ.เกรกิ  กิจชนม ์
11. ให้ ..........................................................แทน ร.ท.ฉัตรชัย  สวัสดิ์พานิช 
มต ิ ที่ประชุมฯ มีมติเป็นเอกฉันท์พิจารณาเลือกตั งสมาชิกต่อไปนี เป็นกรรมการด าเนินการ

สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 ชุดที่ 38 ประจ าปี 2563 
1. ให้............................................................แทน  น.อ.อนิรทุธ์  รัฐพร  
2.  ให้............................................................แทน   น.อ.วิสันต์  พจน์บรรดิษฐ์      
3.  ให้............................................................แทน   น.อ.วุฒิพล  อะเมกอง  
4.  ให้ ...........................................................แทน น.ท.สรุสทิธ์ิ  มุ่งคุณ  
5.  ให้ ...........................................................แทน  น.ท.ธ ารง  สุนทรวงษ์ 
6.  ให้ ...........................................................แทน  น.ท.อิศรพงศ์  วิบูลยนัฎ 
7.  ให้ ...........................................................แทน  น.ท.อนุชา  บุญชัย 
8.  ให้ ...........................................................แทน  น.ต.วีระ  อยู่หลง 
9.  ให้ ...........................................................แทน น.ต.ปัญญา  โภควณิช 
10.  ให้ ..........................................................แทน ร.อ.เกรกิ  กิจชนม ์
11.  ให้ ..........................................................แทน ร.ท.ฉัตรชัย  สวัสดิ์พานิช 

 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบ… 
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ระเบียบวาระที่ 5 
เรื่อง  ข้อเสนอแนะของ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ ์และ

ผู้ตรวจการสหกรณ ์
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ระเบียบวาระที่ 5 
เรื่อง  ข้อเสนอแนะของ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ ์และ

ผู้ตรวจการสหกรณ ์
****************************** 

1. ..............................................................................................................................................
.................……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..…………………………............................................. 

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

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

ระเบียบ… 
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ระเบียบวาระที่ 6 
เรื่องอื่นๆ 
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ระเบียบวาระที่ 6 
เรื่องอื่นๆ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.............................................................................................................................................................................. 
 
 
เลิกประชุมเวลา……………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


