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ระเบียบวาระท่ี 1 
เร่ือง  ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 

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

ตามขอบังคับสหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด หมวด 7 การประชุมใหญ ขอ 63
วรรค 2 ความวา การประชุมใหญสามัญครั้งตอไป ใหคณะกรรมการดําเนินการ เรียกประชุมปละหนึ่งครั้ง
ภายในหนึ่งรอยหาสิบวันนับแตวันสิ้นปทางบัญชีสหกรณ 
 บัดนี้สมาชิกเขารวมประชุมใหญสามัญประจําป 2564 ครบองคประชุมตามขอบังคับ คือมีสมาชิก
เขารวมประชุมไมนอยกวาหน่ึงรอยคน โดยคณะกรรมการมอบหมายใหเลขานุการ ดําเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระตอไป 
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ระเบียบวาระท่ี 2 
เร่ือง พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2563 

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

 ตามที่สหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด ไดสงเอกรายงานกิจการประจําป 2564 
พรอมสําเนารายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2563 (รายละเอียดตามหนา ผนวก) ใหกับสมาชิก
รวมกันพิจารณาความถูกตองแลวนั้น หากสมาชิกมีขอทักทวงใด ขอใหแจงสหกรณทราบกอนวันประชุมใหญ 
หรือแจงในระเบียบวาระนี้ ตอไป 
 

มติที่ประชุมใหญ  .................................................................................................................... ......... 
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ระเบียบวาระท่ี 3 
เร่ือง  เสนอเพ่ือทราบ 
*************** 

 3.1  รายงานกิจการประจําป 2564 
  3.1.1  จํานวนสมาชิก 
 เมือ่ส้ินปทางบัญชี  30 กันยายน 2564 สหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด 
มีสมาชิกทั้งสิ้น 1,447 คน รายละเอียดดังนี้ 

รายการ สมาชิก 
(คน) 

สังกัดหนวยงาน 
(คน) 

สมาชิกตนป 1,409          กองบิน 4                         921 
         กองซอมอากาศยาน 1           19   
         บริษัทอุตสาหกรรมการบิน      12  
         แผนกคลังแสง 3         10  
         กองบิน 3                         106 
         หนวยอื่น             379 
  
 

สมาชิกเพ่ิมขึ้นระหวางป 109 
รวม 1,518 

สมาชิกลดลงระหวางป 71 
   - ลาออก 53 
   - ถึงแกกรรม 8 
   - โอนยายระหวางสหกรณ 8 
   - ใหออกตามขอบังคับ 2 

สมาชิกคงเหลือ 1,447 
  

 3.1.2  ผลการดําเนินงาน ประจําป 2564 
 สรุปผลการดําเนินงานของ สหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด เปรียบเทียบกับปกอน 

ลําดับ รายการ ผลการดําเนินงาน 
ป 2564  (บาท) 

ผลการดําเนินงาน 
ป 2563  (บาท) 

เพิ่มขึ้น 
 (ลดลง) 

1 ทุนเรือนหุน 270,841,720.00 251,917,780.00 18,923,940.00 
2 เงินรับฝาก 119,941,005.57 103,076,974.44 16,864,031.13 
3 ทุนสํารอง 48,240,955.52 46,317,074.09 1,923,881.43 
4 เงินใหสมาชิกกู 444,282,070.56 410,053,272.73 34,228,797.83 
5 เงินลงทุนระยะยาว 2,600,000.00 2,600,000.00  - 
6 ทุนดําเนินการ 465,778,644.18 426,702,117.25 39,076,526.93 
7 รายได 22,558,142.04 20,854,465.08 1,703,676.96 
8 คาใชจาย 3,807,051.24 3,646,201.65 160,849.59 
9 กําไรสุทธิ 18,751,090.80 17,208,263.43 1,542,827.37 
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 3.1.3  ทุนเรือนหุน (มูลคาหุนละ 10 บาท) 

  มูลคาหุน ณ 30 กันยายน 2563   251,917,780.00  บาท 
   บวก ถือหุนเพ่ิมระหวางป       28,707,200.00 บาท 
   หัก สมาชิกถอนหุนคืนระหวางป(ลาออก-ยาย)        9,783,260.00 บาท
   มูลคาหุนคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2564 270,841,720.00 บาท 
 

 3.1.4  เงินรับฝากจากสมาชิก 

รายการ ประเภทเงินฝาก รวมทั้งสิ้น ออมทรัพย ออมทรัพยพิเศษ 
ยอดยกมา 30 กันยายน 2563 33,221,214.36 69,855,760.08 103,076,974.44 
ฝากระหวางป 35,838,764.79 8,867,049.23 44,705,814.02 

รวม 69,059,979.15 78,722,809.31 147,782,788.46 
ถอนคืนระหวางป 22,884,584.89 4,957,198 27,841,782.89 
คงเหลือ ณ 30 กันยายน 2564 (ยกไป) 46,175,394.26 73,765,611.31 119,941,005.57 

เพิ่ม (ลด) 12,954,179.90 3,909,851.23 16,864,031.13 
จํานวนบัญชี 378 205 583 

  

 3.1.5  เงินใหกูยืมแกสมาชิก 

รายการ ประเภทเงินกู รวมทั้งสิ้น ฉุกเฉิน สามัญ โครงการ 
ยอดยกมา 30 กันยายน 2563 4,845,287.19 405,207,985.54  - 410,053,272.73 
ใหกูระหวางป 27,546,700.00 130,924,921.82 195,000.00 158,666,621.82 

รวม 32,391,987.19 536,132,907.36 195,000.00 568,719,894.55 
รับชําระหน้ีระหวางป 27,623,487.19 96,803,902.21 10,434.59 124,437,823.99 
คงเหลือ ณ 30 กันยายน 2564 4,768,500.00 439,329,005.15 184,565.41 444,282,070.56 

เพิ่ม (ลด) (76,787.19) 34,121,019.61 184,565.41 34,228,797.83 
จํานวนสัญญา 1,742 299 5 2,046 
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 3.1.6  การใชจายทุนของสหกรณ 

 1) การใชทุนสาธารณประโยชน  ป 2564   
1. จายสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก กองบิน 4 ประจําเดือน ๆ ละ 2,000 บาท 24,000 บาท 
2. จายสนับสนุนงานกฐิน กองบิน 4  100,000 บาท 
3. จายสนับสนุนคาพวงหรีดสมาชิกเสียชีวิต 8 คน 4,000 บาท 
4. จายสนับสนุนทุนการศึกษา กองบิน 4 30,000 บาท 
5. จายสนับสนุนปรับปรุงหองสุขาหลวงพอเพชร กองบิน 4 79,423 บาท 
6. จายสนับสนุนงานกฐินพระราชทานรวมกับกรมสงเสริมสหกรณ 2,000 บาท  

                                                                                    รวมเปนเงิน 239,423 บาท 
 
 

 2)  การใชทุนสวัสดิการสมาชิก และเจาหนาที่ ประจําป 2564 
 ป 2564 สมาชิกเสียชีวิตจํานวน 8 คน สหกรณจายเงินชวยเหลือคาจัดการศพ รายละ 50,000 บาท ดังนี้ 

1. พ.อ.อ.พิษณุวัฒน  คันธอุลิศ   
2. นายฉาย  แสงสวัสดิ์   
3. จ.ท.ศักด์ิชัย  แกวคงดี   
4. นายเฉลิม  ขุนสุข   
5. ร.ต.ประสิทธิ์  อุนสมบัติ   
6. ร.ต.นิธิ  เขียวสะอาด   
7. น.ท.ชลอ  วรทรัพย   
8. น.ต.ศตพรรษ  รัตนะ   

 รวมเปนเงิน 400,000  บาท   
 
 
      3)  การใชเงินทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ 
          สหกรณจายเงินทุนการศึกษาบุตรสมาชิกจํานวนทั้งสิ้น 239 ทุน ดังนี้ 
1. ทุนการศึกษาบุตรรวมกับทุนกองบิน 4 จํานวน 210 ทุน เปนเงิน  210,000 บาท 
2. ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกท่ีไมไดสังกัดกองบิน 4  จํานวน 29 ทุน เปนเงิน   88,000 บาท 

 รวมเปนเงิน  298,000 บาท 
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     4)  การใชทุนบําเหน็จตัวแทนประกันชีวิต ป 2564 
          เงินทุนบําเหน็จประกันชีวิต คือ เงินที่ตัวแทนบริษัทสหประกันชีวิต จํากัด(มหาชน) ไดรับเปนคาตอบแทน
จากการทําประกันเงินกูของสมาชิก และมอบใหกับสหกรณทั้งจํานวน เพ่ือนํามาใชเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแก
สมาชิก ในป 2564 ไดนําไปใชเพ่ือสมาชิก ดังนี้ 
1. จัดทําประกันโควิด 2019 ใหกับสมาชิก จํานวน 1,077 คน เปนเงิน  278,943 บาท 
2. จายเปนเงินรางวัลเพ่ิมเติมใหกับสมาชิกในวันประชุมใหญ 2563 60,000 บาท 
3. จัดหาหนากากอนามัยแจกสมาชิก จํานวน 1,400 กลองๆละ 50 ชิ้น   70,000 บาท 
4. จัดหาครุภัณฑเพ่ิมเติม 17,000 บาท 
                                                                  รวมเปนเงิน   425,943  บาท 

 
  

มติที่ประชุมใหญ ................................................................................................................................................. 

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

........……………………………………….............................................................................................................................  
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 3.2  รายงานผูตรวจสอบกิจการ ประจําป 2564 
(สําเนา) 

รายงานการตรวจสอบกิจการ 
สหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด 
สําหรับปสิ้นสุดวันที่  30 กันยายน 2564 

  ตามมติที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2563 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ไดเลือกกระผม 
เรืออากาศเอก ทินกร  ชาประเสริฐ เปนผูตรวจสอบกิจการของสหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัดสําหรับป
ทางบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 นั้น  
  กระผมไดตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบตอคณะกรรมการดําเนินการเปนประจําทุกเดือน 
และขอเสนอผลการตรวจสอบประจําป 2564 ดังนี้ 

1. วัตถุประสงคของการตรวจสอบ 
  1.1 เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานของสหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด 
  1.2 เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบัญชี และการควบคุมการเงินและการเก็บรักษาเงิน 
  1.3 เพ่ือตรวจสอบการดําเนินงานอื่นๆ ของสหกรณ 

2. ขอบเขตการตรวจสอบ 
  2.1 ตรวจสอบความถูกตองของการบันทึกบัญชีตามเอกสารหลักฐาน 
  2.2 ตรวจสอบการควบคุมการเงินตามระเบียบและขอบังคับของสหกรณ 
  2.3 ตรวจสอบการดําเนินงานตามวัตถุประสงค ขอบังคับ ระเบียบ และมติของที่ประชุม 
  2.4 ตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดําเนินการ ตามแผนงาน และงบประมาณท่ีกําหนดไว 

3. การบัญชี 
  3.1 เอกสารหลักฐานประกอบการลงบัญชีครบถวน สมบูรณตามที่นํามาใหตรวจสอบ 
  3.2 การบันทึกบัญชีของสหกรณเรียบรอย เปนปจจุบัน และการบันทึกระบบเงินใหกู เงินรับฝาก 
และทุนเรือนหุน ฯลฯ  โดยใชคอมพิวเตอรประมวลผลทุกระบบงานควบคูกับการบันทึกบัญชี /ทะเบียนยอยดวยมือ 
เปนไปตามท่ีกรมสงเสริมสหกรณกําหนดไว 
  3.3 การเสนอรายงานทางบัญชีตอคณะกรรมการฯ ไดเสนอรายงานการตรวจสอบกิจการตอ
คณะกรรมการดําเนินการเปนประจําทุกเดือน 

4. การควบคุมการเงิน 
  การรับ-จาย และเก็บรักษาเงินสดเปนไปตามระเบียบที่สหกรณฯ กําหนด มีบางครั้งเก็บเงินไวเกิน
เนื่องจากมีวันหยุดของธนาคารติดตอกันหลายวัน และไดขออนุมัติในที่ประชุมแลว 

5. การบริหารงานของสหกรณ 
  การบริหารงานของสหกรณฯ เปนไปตามนโยบาย  แผนงานงบประมาณ  ระเบียบ  และขอบังคับ
ของสหกรณฯ ที่กําหนดไว 
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6. การดําเนินงาน 

  6.1 สมาชิก 
   6.1.1 สหกรณฯ มีสมาชิกเมื่อตนป จํานวน 1,409 ราย  
   6.1.2 ระหวางปมีสมาชิกเพ่ิม  จํานวน   109  ราย  
   6.1.3 ระหวางปมีสมาชิกลดลง  จํานวน     71  ราย  
   6.1.4 มีสมาชิกคงเหลือสิ้นป   จํานวน 1,447  ราย 
  การรับสมาชิกและการพนจากสมาชิกภาพถือปฏิบัติตามขอบังคับและผานมติคณะกรรมการ
ดําเนินการ 
  6.2 เงินสดและเงินฝากธนาคาร  ในวันสิ้นปสหกรณฯ  มีเงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ
ประกอบดวย 
   6.2.1 เงินสดในมือ    จํานวนเงิน     214,559.10 บาท 
   6.2.2 เงินฝากธนาคารทหารไทย (ออมทรัพย) จํานวนเงิน         4,924.81 บาท 
   6.2.3 เงินฝากธนาคารทหารไทย (ออมทรัพย) จํานวนเงิน 16,587,279.27 บาท 
   6.2.4 เงินฝากธนาคารกรุงไทย    จํานวนเงิน     870,399.31 บาท     

  6.3 ดานสินเชื่อใหเงินกูแกสมาชิก  สหกรณฯ ใหเงินกูแกสมาชิก 5 ประเภท คือ 
6.3.1 เงินกู-ฉุกเฉิน   จํานวน  1,742  สัญญา   
6.3.2 เงินกู-สามัญ   จํานวน    296  สัญญา  
6.3.3 เงินกู-สามัญหักค้ําประกัน  จํานวน       3  สัญญา 
6.3.4 เงินกู-โครงการสรางรายไดเสริม จํานวน       5  สัญญา 
 

ประเภทเงินใหกูยืม ยอดยกมา กูระหวางป ชําระหนี้ระหวางป คงเหลือสิ้นป 

เงินกู–ฉุกเฉิน 4,845,287.19 27,546,700.00 27,623,487.19 4,768,500.00 
เงินกู–สามัญ 402,657,406.77 130,164,506.21 95,568,979.47 437,252,933.51 
เงินกู-สามัญหักค้ําประกัน 1,571,879.52 443,297.97 256,223.49 1,758,954.00 
เงินกู-โครงการสรางรายไดเสริม - 195,000.00 10,434.59 184,565.41 

   
    6.3.5 ลูกหนี้เงินใหกูยืม - ไมกอใหเกิดรายได เปนเงิน 317.117.64 บาท  
     - น.ส.พรดา บัวเสนาะ  จํานวนเงิน 317.117.64 บาท 
    6.3.6 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  จํานวนเงิน 317.117.64 บาท  

  การปฏิบัติในการใหกูยืมเปนไปตามขอบังคับและระเบียบของสหกรณฯ เอกสารหลักฐานแสดงการ
เปนหนี้ การคํ้าประกัน และเอกสารประกอบ ถูกตอง ครบถวนและสมบูรณ 
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  6.4 ดานการลงทุน  สหกรณ ฯ มีการลงทุนระยะยาว  ประกอบดวย 
   -หุนบริษัท สหประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)   จํานวน    400,000.00 บาท 
   -หุนชุมนุมสหกรณทหาร     จํานวน    200,000.00 บาท 
   -หุนชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด  จํานวน  2,000,000.00 บาท 
   -หุนรานสหกรณกองบิน 4 จํากัด    จํานวน    301,000.00 บาท 
                             หัก  คาเผื่อจากการดอยคาเงินลงทุนรานสหกรณ  จํานวน    301,000.00 บาท 
               รวมเงินลงทุนระยะยาว – สุทธิ                       จํานวน 2,600,000.00 บาท 

  6.5 ดานเงินรับฝาก  สหกรณฯ รับฝากเงิน 2 ประเภท คือ      
   1. เงินฝากออมทรัพย 
   2. เงินฝากออมทรัพยพิเศษ 
 

ประเภทเงินรับฝาก ตนป เพิ่มระหวางป ถอนระหวางป คงเหลือสิ้นป 

ออมทรัพย 33,221,214.36 35,838,764.79 22,884,584.89 46,175,394.26 
ออมทรัพยพิเศษ 69,855,760.08 8,867,049.23 4,957,198.00 73,765,611.31 

รวมทั้งสิ้น 103,076,974.44 44,705,814.02 27,841,782.89 119,941,005.57 

  การรับฝากเงินและการจายคืนเงินรับฝากเปนไปตามระเบียบที่สหกรณฯ กําหนด 
  6.6 ดานหนี้สิน  
   6.6.1 หนี้สินหมุนเวียน 
    - เงินปนผลคางจาย         65,296.00 บาท 
    - เงินเฉล่ียคืนคางจาย          6,364.00 บาท 
                                            - เงินกองทุนสามัญรอจายคืน             5,300.00 บาท 
             - เงินรับฝากรอจายคืน (ไมเปนสมาชิก)  39,801.29 บาท 
             - เงินหุนรอจายคืน        43,280.00 บาท 
   6.6.2 หนี้สินไมหมุนเวียน 
    - เงินสํารองบําเหน็จเจาหนาที่   4,552,680.00 บาท 
  การกูยืมเงินในปดําเนินงาน 2564 สหกรณไดกูยืมเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารทหารไทย (OD) เพ่ือจาย
เงินกูแกสมาชิก เปนเงิน 2,000,000.00 บาท ระหวางปชําระคืนครบถวนแลว ซึ่งจายดอกเบ้ียเงินเบิกเกินบัญชีไป
ทั้งสิ้น 3,315.98 บาท 
  6.7 ทุนเรือนหุนทุนเรือนหุนเมื่อตนป  จํานวน  251,917,780.00 บาท  ระหวางป เ พ่ิมขึ้ น           
จํานวน 28,707,200.00 บาท จายคืนคาหุน จํานวน 9,783,260.00 บาท คงเหลือสิ้นป จํานวน 270,841,720.00 บาท  
การเก็บคาหุนและการจายคืนคาหุนเปนไปตามขอบังคับ 
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  6.8 ทุนสํารองและทุนสะสม รายละเอียดดังนี้ 
 

ประเภททุนของสหกรณ ตนป เพิ่มระหวางป ลดลงระหวางป คงเหลือสิ้นป 

ทุนสํารอง 46,317,074.09 1,923,881.43 - 48,240,955.52 
ทุนสะสม ประกอบดวย 3,750,584.00 419,060.00 938,493.00 3,231,151.00 
 -ทุนสาธารณประโยชน 292,940.00 207,060.00 239,423.00 260,577.00 
 -ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล 1,616,544.00 52,000.00 - 1,668,544.00 
 -ทุนเพ่ือพัฒนากิจการสหกรณ 17,000.00 0.00 - 17,000.00 
 -ทุนสวัสดิการสมาชิกและเจาหนาที่ 1,350,000 150,000.00 400,000.00 1,100,000.00 
 -ทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ ฯ 74,100.00 10,000.00 1,070.00 83,030.00 
 -ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก 400,000.00 - 298,000.00 102,000.00 

 
 การใชจายเงินทุนสะสมตาง ๆ  เปนไปตามวัตถุประสงคแหงทุน และระเบียบที่สหกรณฯ กําหนด 
 
 7. ผลการดําเนินงาน 

  7.1 รายได- คาใชจายเปรียบเทียบกับประมาณการที่ตั้งงบประมาณไว 
 

รายการ ประมาณการ 
(บาท) 

เกิดข้ึนจริง 
(บาท) 

สูงต่ํากวา 
ประมาณการ 

(บาท) 

รายได : 
ดอกเบ้ียเงินใหกูแกสมาชิก 
คาธรรมเนียมแรกเขา 
รายไดอ่ืน 

 
24,500,000.00 

5,000.00 
200,000.00 

 
25,502,687.89 

5,450.00 
120,053.91 

 
(1,002,687.89) 

(450.00) 
79,946.09 

รวม 24,705,000.00 25,628,191.80 (923,191.80) 
คาใชจาย : 
1. คาใชจายเกี่ยวกับเจาหนาที่ 
2.คาใชจายทางการเงิน 
3.คาใชจายในการบริหาร 
4. คาใชจายทางบัญชี 
5. คาครุภัณฑสํานักงาน 

 
2,540,000.00 
4,000,000.00 
1,102,000.00 

- 
200,000.00 

 
2,343,122.00 
3,279,194.25 

917,493.42 
341,763.33 

0.00 

 
196,878.00 
720,805.75 
184,506.58 

  (341,763.33) 
200,000.00 

รวม 7,842,000.00 6,881,573.00 960,427.00 

  คาใชจายตาง ๆ เปนรายการปกติของการดําเนินงานเพ่ือกอใหเกิดรายได  การควบคุมภายใน
เกี่ยวกับคาใชจายรัดกุมเพียงพอ เปนไปตามมติของท่ีประชุม  ซ่ึงเม่ือรวมคาใชจายทุกหมวดรายจายแลวก็ไมเกินวงเงิน
งบประมาณท่ีอนุมัติสวนคาใชจายทางบัญชี เปนคาใชจายที่ตัดทางบัญชีเทานั้นไมไดจายเปนเงินสด 
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  7.2 รายได- คาใชจายเปรียบเทียบกับปกอน 
 

รายการ 
ป 2563 
(บาท) 

ป 2564 
(บาท) 

เพิ่มข้ึน (ลดลง) 
บาท 

รายได : 
ดอกเบ้ียเงินใหกูแกสมาชิก 
คาธรรมเนียมแรกเขา 
รายไดอ่ืน 
หนี้สงสัยจะสูญรับคืน 

 
 23,666,548.37 

4,400.00 
123,461.30 
17,182.50 

 
25,502,687.89 

5,450.00 
124,525.91 
204,672.49 

 
1,836,139.52 

1,050.00 
1,064.61 

187,489.99 
รวม 23,811,592.17 25,837,336.29 2,025,744.12 

คาใชจาย : 
ดอกเบ้ียจายเงินรับฝากและเงินกูยืมระยะส้ัน 
คาใชจายในการดําเนินงาน 

 
2,957,127.09 
3,646,201.65 

 
3,279,194.25 
3,807,051.24 

 
322,067.16 
160,849.59 

รวม 6,603,328.74 7,086,245.49 482,916.75 
กําไรสุทธิรอการจัดสรร 17,208,263.43 18,751,090.80 1,542,827.37 

 
 กําไรสุทธิรอการจัดสรรเปรียบเทียบกับปกอนซึ่งมีจํานวนมีจํานวนเพิ่มขึ้น 1,542,827.37 บาท 

8. สรุปผลการดําเนินงาน 
  ผลการดําเนินงานของสหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด เปนไปตามระเบียบ ขอบังคับ 
มติแหงท่ีประชุม และวัตถุประสงคของสหกรณ ฯ 

9. ขอสังเกตและขอเสนอแนะ 
   - ไมมี 
 
 

    (ลงชื่อ)เรืออากาศเอก ทินกร  ชาประเสริฐ 
        (ทินกร  ชาประเสริฐ) 

                                                                    ผูตรวจสอบกิจการ 
                                                                     25 ตุลาคม 2564 

 
 
 

มติที่ประชุมใหญ .................................................................................................................................................... 

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

........………………………………………............................................................................................................................. 
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ระเบียบวาระท่ี 4 
เร่ือง  เสนอเพ่ือพิจารณา 
**************** 

 4.1 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกาํไรขาดทุน ประจําป 2564 

(สําเนา) 
หนังสือรับรองของสหกรณ 

สหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด 
      วันที่  20  ตุลาคม 2564 
เรียน  นายยุทธพงษ  งามวิชานน  ผูสอบบัญชี 
 หนังสือรับรองฉบับน้ีใหไวเพ่ือประโยชนของทานในการตรวจสอบงบการเงินของ สหกรณออมทรัพย
ขาราชการกองบิน 4 จํากัด สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 เพ่ือแสดงความเห็น วางบการเงินดังกลาว
แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของ
สหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด โดยถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ
กําหนดหรือไม 
  ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการจัดใหมีการจัดการที่มีประสิทธิผล เพ่ือใหการดําเนินงานของสหกรณ
เปนไปตามกฎหมายสหกรณ ขอบังคับ และระเบียบที่เก่ียวของ 
  ขาพเจาขอรับรองรายละเอียดเกี่ยวกับงบการเงินที่ทานตรวจสอบตามที่ขาพเจาทราบ และควรจะเปน 
ดังตอไปน้ี 
 1.  งบการเงิน 
  1.1 ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการจัดทํางบการเงิน โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตาม
ระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด 
  1.2 งบการเงินไมมีการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ ซึ่งรวมถึงการละเวน
การแสดงรายการและขอมูลตาง ๆ (ระบุแตละรายการที่มีในงบการเงินของสหกรณ) 
  1.3 ขอสมมุติที่สําคัญที่สหกรณใชในการประมาณการทางบัญชีมีความสมเหตุสมผล 
  1.4 รายการหรือขอมูลดังตอไปน้ีมีการบันทึกหรือเปดเผยไวอยางเพียงพอและเหมาะสมในงบ
การเงิน เชน รายการธุรกิจที่มีกับสาขาของสหกรณหรือบุคคลอ่ืน ขอตกลงกับสถาบันการเงินเกี่ยวกับภาระผูกพันเงิน
ฝาก หรือขอจํากัดการใชเงินกู สินทรัพยที่ใชเปนหลักประกัน 
  1.5 เหตุการณภายหลังวันที่ในงบการเงินที่ระเบียบนายทะเบียนสหกรณกําหนดใหปรับปรุงหรือ
เปดเผย ไดปรับปรุงหรือเปดเผยแลว 
  1.6 ผลของการไมแกไขขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงไมมีสาระสําคัญ ขอสังเกต ทั้งตอเฉพาะรายการ
หรือโดยรวมตองบการเงิน รายการของขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงที่ไมแกไขไดจัดทําเปนเอกสารแนบของหนังสือรับรองน้ี 
  1.7 ไมมีรายการผิดปกติที่เกี่ยวของกับการกระทําของคณะกรรมการดําเนินการ  หรือเจาหนาที่
ของสหกรณ ผูซึ่งมีหนาที่สําคัญเกี่ยวกับระบบบัญชีและระบบการควบคุมภายใน หรือรายการผิดปกติที่มีผลกระทบ
อยางเปนสาระสําคัญตองบการเงิน 
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  1.8 สหกรณมีกรรมสิทธิ์ในสินทรัพยทั้งหมดอยางถูกตองตามกฎหมายและไมมีภาระผูกพันหรือ
ขอผูกมัดใด ๆ ในสินทรัพยของสหกรณ เวนแตที่ไดเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
  1.9 สหกรณไดบันทึกหรือเปดเผยรายการหน้ีสินทั้งหมดของสหกรณ ทั้งที่เกิดขึ้นแลวและอาจ
เกิดขึ้นในภายหนาไวอยางเหมาะสม รวมทั้งไดมีการเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินเก่ียวกับหลักประกัน
ทั้งหมดที่สหกรณใหแกบุคคลที่สาม นอกจากนี้สหกรณไมมีคดีฟองรองอ่ืน และไมมีคดีที่คาดวาจะเกิดขึ้น 
  1.10 นอกจากเรื่องที่อธิบายไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินแลว ไมมีเหตุการณใดเกิดขึ้น
หรือไมปรากฏขอเท็จจริงใดท่ีมีผลกระทบตองบการเงินอยางมีสาระสําคัญ ซึ่งตองนํามาปรับปรุงงบการเงิน หรือเปดเผย 
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินอีก 
 2. การใหขอมูล ขาพเจาไดจัดเอกสารหลักฐานและขอมูลใหทานตรวจสอบครบถวนแลว ดังนี้ 
  2.1 บันทึกรายการทุกรายการในบัญชี เอกสารหลักฐานประกอบรายการบัญชี และขอมูลอ่ืน  
ที่เก่ียวของทั้งหมด 
  2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ และรายงานการประชุมใหญ 
  2.3 ขอมูลอื่นที่ทานขอจากขาพเจาเพ่ือวัตถุประสงคของการตรวจสอบ 
  2.4 เขาถึงบุคคลในสหกรณท่ีทานระบุวาจําเปนในการไดมาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีอยางไมจํากัด 
  2.5 สหกรณไดปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาท้ังหมดซ่ึงหากไมปฏิบัติตามอาจมีผลกระทบอยางมี
สาระสําคัญตองบการเงิน นอกจากน้ีสหกรณไดปฏิบัติตามระเบียบและขอกําหนดของหนวยงานราชการหรือ
หนวยงานที่กํากับดูแล ซึ่งหากไมปฏิบัติตามอาจมีผลกระทบอยางมีสาระสําคัญตองบการเงิน 
  2.6 สหกรณได เปดเผยขอมูลทั้งหมดที่ เปนผลจากการประเมินความเสี่ยง เร่ืองการทุจริต 
ที่มีผลตอการแสดงงบการเงิน ที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ 
  2.7 สหกรณได เปดเผยขอมูลทุกอยาง ซึ่ งเกี่ยวของกับการทุจริตหรือสงสัยวาจะทุจริต 
ที่สหกรณทราบและท่ีมีผลกระทบตอสหกรณ โดยเกี่ยวของกับคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ เจาหนาที่สหกรณ ที่
มีบทบาทสําคัญเกี่ยวกับการควบคุมภายใน หรือบุคคลอ่ืน ซึ่งการทุจริตมีผลกระทบอยางมีสาระสําคัญตองบการเงิน 
  2.8 สหกรณไมไดรับหนังสือแจงจากหนวยงานราชการอันมีผลตองบการเงิน เพราะมิไดปฏิบัติ
ตามกฎหมายหรือขอบังคับ ซึ่งรวมถึงการถูกเรียกชดเชย หรือถูกประเมินภาษีอากร หรือมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภาย
หนา ซึ่งควรจะไดนํามาพิจารณาเปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หรือใชเปนหลักเกณฑในการตั้งสํารอง
คาเสียหายที่อาจเกิดข้ึน 
 
        ขอแสดงความนับถือ 
 
       (ลงชื่อ)  นาวาอากาศเอก  เนาวมรัตน  ประพัฒนทอง  
          (เนาวมรัตน  ประพัฒนทอง)    
       ประธานกรรมการ     

       (ลงชื่อ)  นาวาอากาศโท  พงษศักดิ์  ทองสุข     
         (พงษศักดิ์  ทองสุข)     
               ผูจัดการ 
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(สําเนา) 

รายงานของผูสอบบัญชี 
 
เสนอ สมาชิกสหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด 
 
ความเห็น 
 ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินของ สหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน  4 จํากัด ซึ่งประกอบดวย 
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 งบกําไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด สําหรับปสิ้นสุด 
วันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ 
 ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะทางการเงินของ สหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 
จํากัด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด สําหรับปสิ้ นสุดวันเดียวกัน 
โดยถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ 
 
เกณฑในการแสดงความเห็น 
 ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีและตามระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ 
ความรับผิดชอบของขาพเจาไดกลาวไว ในสวนของความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบ 
งบการเงินในรายงานของขาพเจา ขาพเจามีความเปนอิสระจากสหกรณและไดปฏิบัติตามจรรยาบรรณ  
ของผูสอบบัญชีสหกรณ ขาพเจาเชื่อวาหลักฐานการสอบบัญชีที่ขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสม เพ่ือใช
เปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา 
 
เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ 
 เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ คือ เรื่องตาง ๆ ที่มีนัยสําคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพ 
ของขาพเจาในการตรวจสอบงบการเงินสําหรับงวดปจจุบัน ขาพเจาไดนําเร่ืองเหลานี้มาพิจารณาในบริบท
ของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขาพเจา ทั้ งนี้ ขาพเจาไมไดแสดง
ความเห็น แยกตางหากสําหรับเรื่องเหลานี้ 
 เร่ืองสําคัญในการตรวจสอบ พรอมวิธีการตรวจสอบแตละเร่ืองมีดังตอไปน้ี 
 
การรับรูรายไดดอกเบ้ียเงินใหกูยืม 
  สหกรณมีการรับรูรายไดตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ  1 สรุปนโยบายบัญชีที่สําคัญตามท่ี 
แสดงในงบกําไรขาดทุน สหกรณฯ มีรายไดดอกเบี้ยรับเงินใหกูยืมในป 2564 จํานวน 25.50 ลานบาท คิดเปน
รอยละ 99.51 ของรวมรายไดดอกเบี้ยและผลตอบแทน ซึ่งเปนเร่ืองสําคัญในการตรวจสอบ เนื่องจากรายได 
ดังกลาวเกิดจากการทําสัญญาเงินใหกูแกสมาชิกของสหกรณ ซึ่งการคํานวณรายไดดอกเบี้ยเพ่ือรับรูรายการ
อาศัยการประมวลผลโดยระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศเปนหลัก ดังนั้น ทําใหสหกรณมีความเสี่ยงในการรับรู
รายไดดอกเบ้ียเงินใหกูยืมดวยมูลคาท่ีไมถูกตองหรือรับรูในชวงเวลาที่ไมเหมาะสม 
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  ขาพเจาไดประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในทั่วไปของระบบสารสนเทศและระบบการ 
ควบคุมภายในที่สําคัญเกีย่วกับการรับรูรายไดดอกเบ้ียเงินใหกูยืม โดยการสอบถามวิธีการปฏิบัติงาน ประเมิน 
ระบบการควบคุมภายใน และสุมตัวอยางเพ่ือทําการทําทดสอบระบบการควบคุมภายในท่ีสหกรณไดออกแบบไว 
ขาพเจาไดสุมตัวอยางเพ่ือทดสอบการคํานวณดอกเบ้ียที่เรียกเก็บวาเปนไปตามสัญญาและรับรูรายได 
สอดคลองกับนโยบายการบัญชีการรับรูรายไดของสหกรณหรือไม 
 
ลูกหนี้เงินใหกูยืม และคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 
 ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอที่ 4 ในป 2564  สหกรณฯ มีลูกหนี้เงินใหกูยืมรวมท้ังสิ้น 
444.28 ลานบาท และมีคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ-เงินใหกูยืม จํานวนเงิน 0.32 ลานบาท ทั้งสองรายการแสดง
มูลคาสุทธิ คิดเปนรอยละ 95.32 ของสินทรัพยรวมทัง้สิ้น 
 ขาพเจาไดประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในท่ีสําคัญเกี่ยวกับการใหเงินกูยืมแกสมาชิก 
การรับชําระคืนเงินใหกูยืม โดยการสอบถามวิธีการปฏิบัติงาน ประเมินระบบการควบคุมภายใน และสุม
ตัวอยางเพ่ือทําการทําทดสอบระบบการควบคุมภายในที่สหกรณไดออกแบบไว ขาพเจาไดสุมตัวอยางสัญญา 
ใหกูยืมทุกประเภทเพ่ือตรวจสอบการบันทึกรายการลูกหนี้เงินใหกูยืมในการบันทึกรายการลูกหนี้เงินใหกูยืม 
และรายการตัดชําระหน้ีจากลูกหนี้ เพ่ือพิจารณาถึงความถูกตองและครบถวนในการบันทึกรายการ ตลอด 
จนถึงการเลือกตัวอยางเพ่ือสงหนังสือยืนยันยอดรายการลูกหนี้คงเหลือ เพ่ือพิจารณาถึงความมีอยูจริง 
นอกจากน้ีขาพเจายังไดสอบทานรายการลูกหนี้ เงินใหกูยืมที่ผิดนัดชําระ ณ วันสิ้นป เพ่ือพิจารณาความ 
ครบถวนและถูกตองในการบันทึกรายการคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ โดยการประมาณคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของ 
รายการดังกลาวเปนไปตามระเบียบนายทะเบียน ซึ่งกําหนดอัตรารอยละในการต้ังคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
โดยพิจารณาจากระยะเวลาการผิดนัดชําระหนี้ และหลักประกันตาง ๆ ที่มีกับสหกรณ 
 
เรื่องอ่ืน 
 งบการเงินของสหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 
ตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีอ่ืน ซึง่แสดงความเห็นอยางไมมีเงื่อนไขตามรายงานผูสอบบัญชีลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563 
 
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณตองบการเงิน 
 คณะกรรมการดําเนินการสหกรณมีหนาที่รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหลานี้ 
โดยถูกตองตามที่ควร ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายใน 
ที่คณะกรรมการดําเนินการสหกรณพิจารณาวาจําเปนเพ่ือใหสามารถจัดทํางบการเงิน ที่ปราศจากการแสดง 
ขอมูลทีข่ัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด 
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 ในการจัดทํางบการเงิน คณะกรรมการดําเนินการสหกรณรับผิดชอบในการประเมินความสามารถ 
ของสหกรณในการดําเนินงานตอเนื่อง การเปดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดําเนินงานตอเนื่องในกรณีทีมีเรื่อง 
ดังกลาว และการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเนื่อง เวนแตคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ 
มีความต้ังใจทีจ่ะเลิกสหกรณหรือหยุดดําเนินงานหรือไมสามารถดําเนินงานตอเนื่องตอไปได 
 
ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงิน 
 การตรวจสอบของขาพเจามีวัตถุประสงคเพ่ือใหไดความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวางบการเงิน 
โดยรวมปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม ไมวาจะเกิดจากการทุจริต 
หรือขอผิดพลาด และเสนอรายงานของผูสอบบัญชี ซึ่งรวมความเห็นของขาพเจาอยูดวย ความเชื่อมันอยาง 
สมเหตุสมผลคือความเชื่อมันในระดับสูงแตไมไดเปนการรับประกันวาการปฏิบัติงานตรวจสอบตาม มาตรฐาน
การสอบบัญชีและระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณจะสามารถตรวจพบขอมูลที่ ขัดตอขอเท็จจริง อันเปน
สาระสําคัญที่มีอยูไดเสมอไป ขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาดและถือวามี 
สาระสําคัญเมื่อคาดการณไดอยางสมเหตุสมผลวารายการท่ีขัดตอขอเท็จจริงแตละรายการหรือทุกรายการ
รวมกันจะมีผลตอการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใชงบการเงินจากการใชงบการเงินเหลานี้ 
 ในการตรวจสอบของขาพเจาตามมาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ 
ขาพเจาไดใชดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงาน 
ของขาพเจารวมถึง 

 ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญในงบการเงิน 
ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ื อ 
ตอบสนองตอความเส่ียงเหลานั้น และไดหลักฐานการสอบบัญชีที่ เพียงพอและเหมาะสมเพ่ือ 
เปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา ความเสี่ยงที่ไมพบขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปน 
สาระสําคัญซ่ึงเปนผลมาจากการทุจริตจะสูงกวาความเส่ียงที่เกิดจากขอผิดพลาด เนื่องจากการ
ทุจริตอาจเก่ียวกับการสมรูรวมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การต้ังใจละเวนการแสดง
ขอมูล การแสดงขอมูลที่ไมตรงตามขอเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

 ทําความเขาใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเกียวของกับการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการ
ตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ แตไมใชเพ่ือวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอความมี
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของสหกรณ 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่คณะกรรมการดําเนินการสหกรณใชและความ 
สมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปดเผยขอมูลที่ เกี่ยวของซึ่งจัดทําขึ้นโดย 
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ 

 สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเนื่ องของ 
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ และจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ไดรับวา มีความไมแนนอนที่มี 
สาระสําคัญ ที่เกียวกับเหตุการณหรือสถานการณที่อาจเปนเหตุใหเกิดขอสงสัยอยางมีนัยสําคัญ
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ตอ ความสามารถของสหกรณในการดําเนินงานตอเนื่องหรือไม ถาขาพเจาไดขอสรุปวามีความไม 
แนนอนที่มีสาระสําคัญ ขาพเจาตองใหขอสังเกตไวในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจาถึงการ 
เปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของในงบการเงิน หรือถาการเปดเผยดังกลาวไมเพียงพอ ความเห็นของ
ขาพเจาจะเปลี่ยนแปลงไป ขอสรุปของขาพเจาขึ้นอยูกับหลักฐานการสอบบัญชีที่ไดรับจนถึงวันที่
ในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจา อยางไรก็ตาม เหตุการณหรือสถานการณในอนาคตอาจ
เปนเหตุใหสหกรณตองหยุดการดําเนินงานตอเนื่องได 

 ประเมินการนําเสนอ โครงสรางและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปดเผยขอมูล 
ที่เกี่ยวของ ตลอดจนประเมิน วางบการเงินแสดงรายการและเหตุการณที่เกิดขึ้นโดยถูกตองตาม 
ทีค่วรหรือไม 

 
 ขาพเจาไดสื่อสารกับคณะกรรมการดําเนินการสหกรณเกี่ยวกับขอบเขตและชวงเวลาของการ
ตรวจสอบตามทีไ่ดวางแผนไว ประเด็นที่มีนัยสําคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงขอบกพรองที่มีนัยสําคัญ ในระบบ
การควบคุมภายในซึ่งขาพเจาไดพบในระหวางการตรวจสอบของขาพเจา 
 

 จากเร่ืองทั้งหลายท่ีสื่อสารกับคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ ขาพเจาไดพิจารณาเรื่องตาง ๆ ที่มี 
นัยสําคัญท่ีสุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปจจุบันและกําหนดเปนเรื่องสําคัญในการตรวจสอบ ขาพเจา 
ไดอธิบายเรื่องเหลานี้ไวในรายงานของผูสอบบัญชี เวนแตกฎหมายหรือขอบังคับหามมิใหเปดเผยเรื่ อง 
ดังกลาวตอสาธารณะหรือในสถานการณที่ยากจะเกิดขึ้น ขาพเจาพิจารณาวาไมควรสื่อสารเรื่องดังกลาวใน 
รายงานของขาพเจา เพราะการกระทําดังกลาวสามารถคาดการณไดอยางสมเหตุสมผลว าจะมีผลกระทบ 
ในทางลบมากกวาผลประโยชนที่ผูมีสวนไดเสียสาธารณะจะไดจากการสื่อสารดังกลาว 
 
 
      (ลงชื่อ) นายยุทธพงษ  งามวิชานน 
                (ยุทธพงษ  งามวิชานน )  
                     ผูสอบบัญชีสหกรณ     
วันที   20   ตุลาคม 2564   
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(สําเนา) 
สหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด 

งบแสดงฐานะการเงิน 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 

 

    

 
 

หมายเหตุ 
 

ป 2564 
 

บาท  
ป 2563 

 

บาท 

สินทรัพย   
สินทรัพยหมุนเวียน   

เงินสดและเงนิฝากธนาคาร 2  17,677,162.49 12,868,877.07 
เงินใหกูยืมระยะส้ัน - สุทธ ิ 4  48,778,455.10 45,584,206.25 
ดอกเบ้ียเงินใหกูคางรับ  15,807.39 42,999.48 
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 3  48,841.00  56,690.90 
รวมสินทรัพยหมุนเวียน 

 
66,520,265.98 58,552,773.70 

สินทรัพยไมหมุนเวียน  
เงินลงทุนระยะยาว - สุทธ ิ 5  2,6000,000.00 2,600,000.00 
เงินใหกูยืมระยะยาว  4  395,186,497.82 363,947,276.35 
อุปกรณ – สุทธิ 6  140,133.59 181,832.91 
สิทธิการใชประโยชนในอาคาร – สุทธ ิ  7  1,331,746.79 1,420,234.29 

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 

 

399,258,378.20 

 

368,149,343.55 
รวมสินทรัพย 465,778,644.18 426,702,117.25 

 

 

หนี้สินและทุนของสหกรณ   
  

หนี้สินหมุนเวียน   
เงินรับฝาก 8  119,941,005.57  103,076,974.44 
หนี้สินหมุนเวียนอืน่ 9  220,041.29  220,041.29 
รวมหน้ีสินหมุนเวียน  120,161,046.86  103,297,015.73 

หนี้สินไมหมุนเวียน    
หนี้สินไมหมนุเวียนอื่น 10  4,552,680.00  4,211,400.00 
รวมหน้ีสินไมหมุนเวียน    4,552,680.00  4,211,400.00 
รวมหน้ีสิน  124,713,726.86  107,508,415.73 
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สหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด 

งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ) 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

หมายเหตุ 

 
 

ป 2564 
 

บาท 
 

ป 2563 
 

บาท 
 
ทุนของสหกรณ 

 
  

ทุนเรือนหุน (มูลคาหุนละ 10.00 บาท)   
หุนที่ชําระเต็มมลูคาแลว  270,841,720.00  251,917,780.00 

ทุนสาํรอง  48,240,955.52  46,317,074.09 
ทุนสะสมตามขอบงัคับ ระเบียบและอื่น ๆ 11  3,231,151.00  3,750,584.00 
กําไรสุทธิประจําป  18,751,090.80  17,208,263.43 
รวมทุนของสหกรณ  341,064,917.32  319,193,701.52 
รวมหน้ีสินและทุนของสหกรณ 465,778,644.18  426,702,117.25 

  

 
 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้   0.00 

 
 
 
 

(ลงชื่อ) นาวาอากาศโท  วีระชาติ  อยูคง 
                            (วีระชาติ  อยูคง) 
                               เลขานุการ 
 

         (ลงชื่อ) นาวาอากาศเอก เนาวมรัตน  ประพัฒนทอง 
                                      (เนาวมรัตน  ประพัฒนทอง) 
                                              ประธานกรรมการ 
 
                                        วันที่ 20 ตุลาคม 25640. 
00 
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สหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด 

งบกําไรขาดทุน 
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 

 

 

 

        ป 2564      
       บาท                  % 

 
 

      ป 2563 
      บาท                 % 

รายไดดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุน    
ดอกเบ้ียรับเงินใหกู 25,502,687.89  99.51 23,666,548.37  99.49 
ดอกเบ้ียรับเงินฝาก 4,103.91  0.02 6,085.89  0.03 
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน 120,352.00  0.47 115,690.41  0.48 
รวมรายไดดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุน 25,627,143.80  100.00 23,788,324.67  100.00 

คาใชจายดอกเบี้ยและเงินลงทนุ 

 

       
ดอกเบ้ียจายเงินรับฝาก 3,275,878.27  12.78 2,955,308.73  12.42 
ดอกเบ้ียจายเงินกูยืมระยะสั้น 3,315.98  0.01 1,818.36  0.01 
รวมคาใชจายดอกเบี้ยและเงินลงทุน 3,279,194.25  12.80 2,957,127.09  12.43 

หัก หนี้สงสัยจะสญู และหน้ีสูญ        
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้เงินใหกู (204,672.49)  (0.08) (17,182.50)  (0.07) 

รวมหน้ีสงสัยจะสูญและหนี้สูญ (204,672.49)  (0.08) (17,182.50)  (0.07) 
รายไดดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุนสุทธิ 22,552,622.04  88.00 20,848,380.08  87.64 

 บวก  รายไดอื่น 
        

คาธรรมเนียมแรกเขา 5450.00  0.02 4,400.00  0.02 
รายไดเบ็ดเตล็ด 

 

70.00  0.00 1,685.00  0.01 
รวมรายไดอื่น 5,520.00  0.02  6,085.00  0.03 

หัก  คาใชจายในการดําเนินงาน    
คาใชจายเกี่ยวกับเจาหนาที ่    

เงินเดือน 

 

2,069,400.00  8.08 1,961,400.00  8.25 
คาเบี้ยเลี้ยงพาหนะ 35,600  0.14 42,200.00  0.18 
บําเหน็จเจาหนาที ่ 416,280.00  1.62 321,420.00  1.35 
คาตอบแทนเจาหนาที ่ 108.000.00  0.42 121,356.00  0.51 
คาลวงเวลา 50,000.00  0.20 50,000.00  0.21 
คาสมทบเงนิประกนัสังคม 

 
50,122.00  0.20 70,337.00  0.30 

คาเครื่องแบบเจาหนาที ่ 30,000.00  0.12 30,000.00  0.13 
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สหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด 

งบกําไรขาดทุน (ตอ) 
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 

   
    ป 2564 

 
ป 2563 

 
บาท % บาท % 

คาใชจายเกี่ยวกับที่ดิน อาคารสถานที่และอุปกรณ  
คาเสื่อมราคา 41,668.32  0.16 50,355.70  0.21 

  
คาตัดจายสิทธิการใชประโยชนในอาคารและสิ่ง
ปลูกสราง 88,487.50  0.35  88,487.50  0.37 

ขาดทุนจากการตัดจําหนายอุปกรณสํานักงานสุทธิ 31.00  0.00 0.00  0.00 
  คาซอมแซมอุปกรณสํานักงาน 9,348.39  0.04  9,985.25  0.04 

คาใชจายดําเนินงานอื่น     
คาเบี้ยประชุม 108,500.00  0.42 95,000.00  0.40 
คารับรอง 16,354  0.06 21,044.00  0.09 
คาเครื่องเขียนแบบพิมพ 48,069.90  0.19 51,790.80  0.22 
คาใชจายประชุมใหญ 471,845  1.84 472,112.00  1.98 
คาตอบแทนผูตรวจสอบกิจการ 42,000.00  0.16 42,000.00  0.18 
คาธรรมเนียมการสอบบัญช ี 60,000.00  0.23 60,000.00  0.25 
คาตอบแทนผูปฏิบตัิงานในสหกรณ 82,800  0.32 83,200.00  0.35 
คาไฟฟา 8,704.13  0.03 9,976.80  0.04 
คาโทรศัพท 8,988.00  0.04 8,988.00  0.04 
คาเคเบิ้ลทีวีสาํนักงาน 1,300.00  0.01 1,200.00  0.01 
คาธรรมเนียมธนาคาร 562.00  0.00 141.00  0.00 
คาไปรษณยี 6,531  0.03 6,935.60  0.03 
คาของใชสํานักงาน 15,007.00  0.06 16,962.00  0.07 
คาใชจายอื่น 37,453.00  0.15 31,310.00  0.13 
         รวมคาใชจายในการดําเนินงาน 3,807,051.24  14.86 3,646,201.65  15.33 

                 กําไรสุทธิ 18,751,090.80  73.17 17,208,263.43  72.34 
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งบกระแสเงินสด 

สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 

    
 

ป 2564 
บาท  

ป 2563 
บาท  

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 

กําไรสุทธ ิ 18,751,090.80 17,208,263.43  
รายการปรับปรุงเพื่อการกระทบกําไรสุทธิเปนเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 

คาเสื่อมราคาสินทรัพย 41,668.32 50,355.70 
 ขาดทุนจากการตัดจําหนายอุปกรณสํานักงาน  31.00  -  

คาตัดจายสิทธิการใชประโยชนในอาคารและสิ่งปลูกสราง  88,487.50  88,487.50 
หน้ีสงสัยจะสูญลูกหนี้ (204,672.49) (17,182.50) 
ดอกเบ้ียเงินใหกูคางรับ (15,807.39) (42,999.48) 

 รายไดเงินปนผลคางรับ  (4,472.00)  -  

สํารองบําเหน็จเจาหนาที ่ 416,280.00 321,420.00 
 คาเครื่องเขียนแบบพิมพใชไป  48,069.90  51,790.80  

 คาธรรมเนียมการสอบบัญชีคางจาย  60,000.00  60,000.00  

กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยและ
หนี้สินดําเนินงาน 

 
 19,180,675.64  17,720,135.45 

สินทรัพยดําเนินงาน   
เงินสดจายลูกหนี้เงินกูฉุกเฉิน (27,546,700.00) (26,394,700.00) 
เงินสดรับจากลูกหนี้เงินกูฉุกเฉิน  27,623,487.19 25,956,512.81 
เงินสดจายลูกหนี้เงินกูสามัญ (130,359,506.21) (111,598,100.00) 
เงินสดรับจากลูกหนี้เงินกูสามัญ  95,392,339.58 89,637,771.96 
เงินสดรับจากลูกหนี้เงินกู-ไมกอใหเกิดรายได  661,581.61 31,589.00 

 เงินสดรับจากดอกเบี้ยเงินใหกูยืมคางรับ  42,999.48  14,327.71  
เงินสดจายซื้อเคร่ืองเขียนแบบพิมพ  (35,748.00) (62,515.00) 

หนี้สินดําเนินงาน     
เงินสดจายคาธรรมเนียมผูสอบบัญชีคางจาย  (60,000.00) (58,500.00) 

 เงินสดจายเงินรอจายคืน  (483,631.57)  (444,534.74)  
 เงินสดรับเงินรอจายคืน  483,631.57  444,534.74  

เงินสดรับหลักประกนัผลงาน   (75,000.00) - 
เงินสดสุทธไิดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน  (15,175,870.71) (4,753,478.07)  

 



การประชุมใหญสามัญประจําป 2564
สหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด

27

 
สหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด 

งบกระแสเงินสด (ตอ) 
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 

ป 2564 
 

บาท 
 

ป 2563 
 

บาท 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 

เงินสดรับจากเงินรับฝาก 44,664,910.72  34,376,206.79 

เงินสดจายคืนเงินรบัฝาก (27,800,879.59)  (29,859,883.07) 

เงินสดจายเงินปนผล (12,672,296.00)  (11,736,000.00) 

เงินสดจายเงินเฉลี่ยคืน (1,647,026.00)  (1,450,747.00) 

เงินสดจายโบนัสกรรมการและเจาหนาที่ (516,000.00)  (500,000.00) 

เงินสดจายคาบาํรุงสนันบิาตสหกรณแหงประเทศไทย จํากัด (30,000.00)  (30,000.00) 

เงินสดรับจากทุนเรือนหุน 28,707,200.00  24,522,900.00 

เงินสดจายคืนทนุเรือนหุน (9,783,260.00)  (10,945,280.00) 

 เงินสดจายทุนเพ่ือการศึกษาบุตร (299070.00)  - 

เงินสดจายทุนสาธารณประโยชน (239,423.00)  (207,060.00) 

เงินสดจายทุนสวัสดิการสมาชิกและเจาหนาที่ (400,000.00)  (150,000.00) 

เงินสดสุทธไิดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 19,984,156.13  4,020,136.72 

เงินสดสุทธิเพ่ิมขึ้น (ลดลง) 4,808,285.42  (733,341.35) 

เงินสด ณ วันตนป 12,868,877.07  13,602,218.42 

เงินสด ณ วันสิ้นป 17,677,162.49  12,868,877.07 
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สหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 

1. สรุปนโยบายบัญชีที่สําคัญ 
  - สหกรณบันทึกบัญชีโดยใชเกณฑคงคาง 
 - สหกรณรับรูรายไดดอกเบี้ยตามเกณฑสัดสวนของเวลา สวนจํานวนรายไดจะเทากับอัตราดอกเบี้ยคูณดวย จํานวน
เงินตนที่คางชําระตามระยะเวลาที่กูยืม 
 - สหกรณระงับการรับรูรายไดที่เกิดจากดอกเบี้ยเงินใหกูของลูกหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดตามเกณฑคงคาง จํานวน
308,485.39 บาท ซึ่งหากสหกรณรับรูรายไดดอกเบี้ยเงินใหกูดังกลาวแลวจะทําใหสหกรณมีกําไรสุทธิ เพิ่มขึ้นดวยจํานวนเงินดังกลาว 
 - เงินลงทุนระยะยาวที่เปนเงินลงทุนในหลักทรัพยที่ไมอยูในความตองการของตลาดแสดงดวยราคาทุน 
 - สหกรณตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในระเบียบนายทะเบียนสหกรณวาดวยการจัดชั้น
คุณภาพลูกหนี้เงินกูและการเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ พ.ศ. 2544 
 - สหกรณตีราคาวัสดุคงเหลือ/ของใชสิ้นเปลืองตามราคาทุน 
 - คาเสื่อมราคาเครื่องใชสํานักงาน คํานวณโดยวิธีเสนตรงในอัตราที่กําหนดไวในระเบียบนายทะเบียนสหกรณวาดวย 
การบัญชีของสหกรณ พ.ศ. 2542 
 - ณ สิ้นปบัญชี 2564 สหกรณไดตัดจําหนายบัญชีอุปกรณเนื่องจากชํารุด 31 รายการ ตามรายงานสรุปผลการตรวจ
นับอุปการณของคณะอนุกรรมการ ราคาตามบัญชีจํานวนเงิน 31.- บาท เปนผลใหสหกรณมีรายการขาดทุนจากการเลิกใช
สินทรัพยดวยจํานวนดังกลาว 
 - สหกรณบันทึกอุปกรณสํานักงานที่ไดมาจากเงินรับบริจาคในบัญชีครุภัณฑสํานักงาน  และคํานวณคาเสื่อมราคา 
โดยวิธีเสนตรงตามอัตราท่ีนายทะเบียนกําหนด 
 - สิทธิการใชประโยชนในอาคารและส่ิงปลูกสรางตัดจายตามอายุการใหประโยชนระยะเวลา 20 ป 
 - คาใชจายรอตัดบญัช ีตัดจายเปนรายประยะเวลา 5 ป 
 - คาซอมบํารุง คาซอมแซม รวมทั้งการซื้อมาเปลี่ยนแทนสําหรับทรัพยสนิรายการยอย ๆ ถือเปนคาใชจาย 
หักจากรายได การตอเติมหรือเพิ่มเติมอาคารและอุปกรณรายใหญๆ ถือเปนราคาทุนของสินทรัพย 
 - เงินสดในงบกระแสเงินสด หมายถึง เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารและเงินฝากสหกรณอื่นทุกประเภทท้ังนี้รวมถึง
เงินฝากธนาคารและเงินฝากสหกรณที่นําไปเปนหลักทรัพยค้ําประกันหนี้สินดวย 

 
ป 2564 

 

บาท 

ป 2563 
 

บาท 
2. เงินสดและเงินฝากธนาคาร ประกอบดวย 

เงินสด 214,559.10 63,707.20 
เงินฝากธนาคาร  

  กระแสรายวัน    -  - 
ออมทรัพย 17,462,603.39 12,805,169.87 

รวมเงินสดและเงินฝากธนาคาร 17,677,162.49 12,868,877.07 
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ป 2564 
บาท 

 
 

ป 2563 
บาท 

      4. เงินใหกูยืม - สุทธ ิ ประกอบดวย    
ป 2564 
บาท 

 
 

ป 2563 
บาท 

ระยะสั้น  ระยะยาว ระยะสั้น ระยะยาว 
เงินใหกูยืม - ปกต ิ    

ลูกหนี้เงินกู-ฉุกเฉิน 4,768,500.00 

 

 

 

4,845,287.19 

 

- 

  ลูกหนี้เงินกู-สามัญ 44,009,955.10 395,186,497.82 40,282,009.94 363,947,276.35 
    รวมเงินใหกูยืม - ปกต ิ 48,778,455.10 395,186,497.82 45,127,297.13 363,947,276.35 

เงินใหกูยืม - ไมกอใหเกิดรายได    
ลูกหนี้เงินกู-สามัญ 317,117.64 - 978,699.25 - 
รวมเงินใหกูยืม - ไมกอใหเกิดรายได 317,117.64 - 978,699.25 - 
รวมเงินใหกูยืม 49,095,572.47 395,186,497.82 46,105,996.38 363,947,276.35 

หัก คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสญูลูกหนีเ้งินกูสามัญ    (317,117.64)  (521,790.13) - 
รวมเงินใหกูยืม - สุทธ ิ 48,778,455.10 395,186,497.82 45,584,206.25 363,947,276.35 

         

 

  5. เงินลงทุนระยะยาว  ประกอบดวย 
ป 2564 
บาท 

 ป 2563 
บาท 

     เงินลงทุนระยะยาว ราคาทุน  ราคาทุน 
    เงินลงทุนที่ไมอยูในความตองการของตลาด  

หุนบริษัทสหประกนัชีวิต จํากัด (มหาชน) 400,000.00  400,000.00 
หุนชุมนุมสหกรณทหาร จํากัด 200,000.00  200,000.00 
หุนชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด 2,000,000.00  2,000,000.00 
หุนรานสหกรณกองบิน 4 จํากัด 301,000.00  301,000.00 

รวมเงินลงทุนระยะยาว 2,901,000.00  2,901,000.00 
 หัก คาเผื่อจากการดอยคาเงินลงทุนรานสหกรณกองบิน 4 จํากัด (301,000.00)  (301,000.00) 
  รวมเงินลงทุนระยะยาว - สุทธ ิ 2,600,000.00  2,600,000.00 

 

 

 

      
    -บริษัท สหประกันชีวิต จํากดั ไดจดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทมหาชน จํากัด เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2554 
ตามพระราชบัญญัตปิระกันชีวิต (ฉบับปรับปรุงใหม) พ.ศ. 2551 และ พระราชบัญญัตปิระกันวนิาศภัย (ฉบับปรบัปรุง) 
พ.ศ. 2551 แตบริษัทมไิดนาํหุนเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย 

        
3. สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน  ประกอบดวย     
 วัสดุสํานักงาน  44,369.00  56,690.90 
 เงินปนผลคางรับ  4,427.00  - 
                              รวมสินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน  48,841.00  56,690.90 
      



การประชุมใหญสามัญประจําป 2564
สหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด

30

 

   

ป 2564 
 

บาท 

 ป 2563 
 

บาท 
  6. อุปกรณสํานักงาน  ประกอบดวย    
 อุปกรณสํานักงาน  706,863.00  1,027,405.00 

คาเสื่อมสะสมอุปกรณสาํนักงาน (566,729.41)  (845,572.09) 
อุปกรณสํานักงาน - สุทธ ิ 140,133.59  181,832.91 

     
 

 

 

   

ป 2564 
 

บาท 

 ป 2563 
 

บาท 
  7. สิทธิการใชประโยชนในอาคาร-สุทธิ ประกอบดวย    
 สิทธิการใชประโยชนในอาคาร  2,082,750.00 2,082,750.00 

 หัก คาตัดจําหนายสะสม  (751,003.21) (662,515.71) 
สิทธิการใชประโยชนอาคาร - สุทธิ  1,331,746.79 1,420,234.29 

 
     

 

   

ป 2564 
 

บาท 

 ป 2563 
 

บาท 
  8. เงินรับฝาก  ประกอบดวย    
   เงินรับฝาก – สมาชิก     
 เงินรับฝากออมทรัพย  46,175,394.26  33,221,241.36 

เงินรับฝากออมทรัพยพิเศษ 73,765,611.31 69,855,760.08 
รวมเงินรับฝาก 119,941,005.57 103,076,974.44 

       

 

   

ป 2564 
 

บาท 

 ป 2563 
 

บาท 
  9. หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน  ประกอบดวย 

เงินปนผลคางจาย 65,296.00 65,296.00 
เงินเฉลี่ยคืนคางจาย 6,364.00 6,364.00 
คาธรรมเนียมการสอบบัญชีคางจาย 60,000.00 60,000.00 
เงินรอจายคืน 88,318.29 88,381.29 
  รวมหน้ีสินหมุนเวียนอื่น 220,041.29 220,041.29 
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  ป 2564 
 

  บาท 

   ป 2563 
 

  บาท 
10. หนี้สินไมหมุนเวียน  ประกอบดวย       
           เงินสํารองบาํเหน็จเจาหนาที่  4,552,680.00  4,136,400.00 
           เงินหลักประกันผลงานกอสราง  -  75,000.00 
                รวมหนี้สินหมุนไมหมุนเวียน  4,552,680.00  4,211,400.00 
     

 

 

 

 
11. ทุนสะสมตามขอบังคับ ระเบียบและอื่น ๆ ประกอบดวย 

ป 2564 
 

บาท 

ป 2564 
 

บาท 
ทุนสะสมเพื่อพัฒนากิจการสหกรณ 17,000.00 17,000.00 
ทุนสาธารณประโยชน 260,577.00 292,940.00 
ทุนรักษาระดบัอัตราเงินปนผล 1,668,544.00 1,616,544.00 
ทุนสวสัดิการสมาชิกและเจาหนาที่ 1,100,000.00 1,350,000.00 
ทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ 83,030.00 74,100.00 

 ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก  102,000.00  400,000.00 
รวมทุนสะสมตามขอบังคับ ระเบียบและอื่น ๆ 3,231,151.00 3,750,584.00 

        

 
12.   ภาระผูกพัน 
       ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 และ 2563 สหกรณฯ มีวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) จํานวน 
10.00 ลานบาทอัตราดอกเบ้ียเทากับ MOR-1.50 ตอป ค้ําประกันหนี้โดยคณะกรรมการดําเนินการและผูจัดการ 
 
13.  กําไรสุทธิประจําป 
      กําไรสุทธิประจําป จะตองจัดสรรเปนทุนสํารองตามกฎหมายไมนอยกวาละ 10 ของกําไรสุทธิประจําป และเปน 
คาบํารุงสันนิบาต สหกรณแหงประเทศไทยรอยละ 1 ตอป แตไมเกิน 30,000 บาท สําหรับกําไรสุทธิสวนท่ีเหลือสหกรณ
อาจจัดสรรเปนรายการอื่นตามขอบังคับตอไป 
 
14.  การดํารงสินทรัพยสภาพคลองของสหกรณ 
       สหกรณดํารงสินทรัพยสภาพคลองตามหลักเกณฑและวิธกีารที่กําหนดโดยกฎกระทรวง  ซึ่งกําหนดใหสหกรณดํารง
สินทรัพยสภาพคลองตามหลักเกณฑและวิธีการที่กาํหนดโดยกฎกระทรวงไมนอยกวารอยละหนึ่งของยอดเงินรับฝาก
ทั้งหมด 
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 4.2 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2564 
  การดําเนินงานของสหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด ปบัญชีสิ้นสุด 30 กันยายน 2564 
มีกําไรสุทธิจํานวน 18,751,090.80 บาท คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิตามขอบังคับสหกรณ 
ขอ 28 ดังนี้ 

การจัดสรรกําไรสุทธิ 

 
 
 
 
 
 
 

รายการ ป 2564 ป 2563 
บาท % บาท % 

กําไรสุทธ ิ 18,751,090.80  17,208,263.43  

1.  เปนทุนสาํรอง ไมนอยกวารอยละ10 ของกําไรสุทธ ิ 2,046,913.80  10.92   1,923,881.43  11.18 

2.  เปนคาบํารุงสันนิบาตสหกรณ รอยละ 1 ของ        
    กําไรสุทธิ แตไมเกิน 30,000 บาท 30,000.00  0.16   30,000.00  0.17 

3.  เปนเงินปนผลไมเกินรอยละ 10 โดยคิดใหตามสดัสวน  
     แหงระยะเวลา จัดสรรใหรอยละ 5.30 (ปกอน 5.30) 13,548,961.00  72.26   12,672,296.00  73.64 

4.  เปนเงินเฉลี่ยคืนรอยละ 7.50  (ปกอน 7.00) 
     แหงจํานวนดอกเบี้ยซึ่งสมาชิกสงใหกับสหกรณ  1,907,793.00  10.17   1,647,026.00  9.57 

5.  เปนเงินโบนัสกรรมการและเจาหนาที่ไมเกินรอยละ 10  
     ของกําไรสุทธิ 516,000.00  2.75   516,000.00  3.00 

6.  เปนทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผลไมเกินรอยละ 2  
     แหงทุนเรือนหุน 52,000.00  0.28   52,000.00  0.30 

7.  เปนเงินทุนสาธารณประโยชนไมเกินรอยละ 10  
     ของกําไรสุทธิ 239,423.00  1.28   207,060.00  1.20 

8.  เปนเงินทุนสวัสดิการสมาชิกและเจาหนาที่ไมเกิน    
    รอยละ 10  ของกําไรสุทธ ิ 400,000.00    

2.13   150,000.00  0.87 

9.  ทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณไมเกินรอยละ 10  
     ของกําไรสุทธิ 10,000.00  0.05   10,000.00  0.06 

รวมท้ังสิ้น 18,751,090.80 100.00 17,208,263.43 100.00 

ดอกเบี้ยสุทธิที่สมาชิกเสียให้สหกรณ์อยู่ที่
6-(6x7.50) = 5.55 %
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         สรุปการจัดสรรกําไรสุทธิ 

 
รายการ จํานวนเงิน รอยละ 

1.   เปนของสมาชิก   
      1.1 เงินปนผล 13,548,961.00   72.26  
      1.2 เงินเฉล่ียคืน 1,907,793.00   10.17  

รวม 15,456,754.00   82.43  
2.   เปนผลประโยชนแกสมาชิก    
      2.1 ทุนสํารอง 2,046,913.80  10.92  
      2.2 ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล     52,000.00  0.28 
      2.3 ทุนสาธารณประโยชน      239,423.00  1.28 
      2.4 ทุนสวัสดิการสมาชิกและเจาหนาที่      400,000.00  2.13 
      2.5 ทุนเพ่ือการศึกษาอบรมทางสหกรณ        10,000.00  0.05 

รวม 2,748,336.80          14.66  
3.  เปนของกรรมการและเจาหนาที่      516,000.00  2.75 
4.  เปนของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย         30,000.00  0.16 

รวม 18,751,090.80 100.00 
 

 
           มติที่ประชุมใหญ  

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

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

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

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

.........................................................................................................................................................................................
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การประชุมใหญสามัญประจําป 2564
สหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด

34

 4.3  พิจารณาอนุมัติแผนงาน ประมาณการรายรับ-รายจายประจําป 2565                         
แผนงานปงบประมาณ 2565 

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

เร่ืองที่ 1  แผนบริหารการเงิน 

 แผนงานประจําป 2565 มีเปาหมายในการใชทุนภายในสหกรณเปนหลัก ไดแก ทุนเรือนหุน และเงินรับฝาก
จากสมาชิก และในกรณีเสริมสภาพคลองจะใชเงินเบิกเกินบัญชี(OD) ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด ดังนี้ 

ลําดั
บ รายการ 

ผลการดําเนินงาน 
 ป 2564 

แผนงานป 2565 
แผนงาน เพิ่ม(ลด) 

1 ทุนเรือนหุน 270.84 285 14.16 
2 เงินรับฝากจากสมาชิก 119.94 130 10.06 
3 เงินใหกูแกสมาชิก 443.96 475 31.04 
4 เงินกูยืม(OD) 2.00 3.0 - 

              หนวย : ลานบาท 
 
 มติที่ประชุมใหญ............................................................................................................................. ................... 
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เร่ืองที่ 2  พิจารณากําหนดคาเบี้ยเล้ียง คาพาหนะ       
  พิจารณากําหนดคาเบี้ยเล้ียง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาเบี้ยประชุมของคณะกรรมการดําเนินการ 
ผูตรวจสอบกิจการ และเจาหนาที่สหกรณ  ขอบังคับสหกรณ ขอ 72 อํานาจหนาที่ของท่ีประชุมใหญ ซึ่งที่ประชุมใหญ
มีอํานาจหนาที่พิจารณาวินิจฉัยเรื่องทั้งปวงท่ีเกิดขึ้นเกี่ยวกับการดําเนินกิจการของสหกรณ ซึ่งรวมทั้งในขอตอไปน้ี  
       (8) กําหนดคาเบ้ียเล้ียง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาเบี้ยประชุมของกรรมการดําเนินการ กรรมการอ่ืน 
ๆ ที่ปรึกษาและท่ีปรึกษากิตติมศักดิ ์ 
 ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ครั้งที่ 13/63 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 มีมติกําหนดคาเบี้ยเลี้ยง 
คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาเบ้ียประชุมของคณะกรรมการดําเนินการ ผูตรวจสอบกิจการ และเจาหนาที่สหกรณ ดังนี้ 
 

รายการ อัตราเดิม 
(บาท) 

อัตราที่ขอ 
เปลี่ยนแปลง 

(บาท) 
หมายเหตุ 

เบี้ยเลี้ยงกรรมการ,เจาหนาที่ และสมาชิก 
ที่คณะกรรมการมีมติใหเขาอบรม 
                        -ในจังหวัด 
                        -ตางจังหวัด 
 

 
 

500 
 

500 

 
 

- 
 

การกํ าหนดค า เบี้ ย เลี้ ยง ,  ค า
พาหนะ และคาเชาที่พัก เปนไป
ตามระเบียบฯ  วาดวยการไป
ปฏิบัติงานและการเบิกคาใชจาย 
พ.ศ. 2561 

เบี้ยประชุมคณะกรรมการดําเนินการ  
                -ประธานกรรมการ 
                -รองประธานกรรมการ 
                -ประธานกรรมการอ่ืน หรือ
ประธานอนุกรรมการ 
                -กรรมการ 
 
 

 
 
 

500 

 
1,000 
800 
800 

 
600 

 
เบี้ยประชุมปรับใชครั้งสุดทาย 
ป 2548 
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เร่ืองที่ 3  พิจารณา ประมาณการรายรับ-รายจายประจําป 2565 

ประมาณการรายรับ-รายจายประจําป 2565 
************************ 

 

ประมาณการ  แผนงาน   การดําเนินงาน  แผนงาน  
 ป 2564   ป 2564  ป 2565 

1. รายได       

      1.1 ดอกเบ้ียรับจากเงินใหกู 24,500,000.00 25,502,687.89 27,000,000.00 

      1.2 คาธรรมเนียมแรกเขา 5,000.00 5,450.00 5,000.00 

      1.3 รายไดอ่ืน 200,000.00 120,053.91 200,000.00 

รวมรายได 24,705,000.00 25,628,191.80 27,205,000.00 

2. คาใชจาย      

      2.1 คาใชจายเกี่ยวกับเจาหนาที่ 2,540,000.00 2,343,122.00 2,240,000.00 

      2.2 คาใชจายทางการเงิน 4,000,000.00 3,279,194.25 4,000,000.00 

      2.3 คาใชจายในการบริหาร 1,102,000.00 917,493.42 1,172,000.00 

      2.4 คาใชจายทางบัญชี   341,763.33   

      2.5 คาครุภัณฑสํานักงาน 200,000.00 - 200,000.00 

รวมคาใชจาย 7,842,000.00 6,881,573.00 7,612,000.00 
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รายละเอียดประมาณการรายจายประจําป 2565 
 

   ประเภท 
แผนงาน ผลการ

ดําเนินงาน แผนงาน 
คําช้ีแจงประกอบ 

 ป 2564  ป 2564   ป 2565 
1. คาใชจายเกี่ยวกับเจาหนาที่    
1.1 เงินเดือน คาจาง 
 
 

2,100,000.00 2,069,400.00 1,800,000.00 เพื่อจายเงินเดือน เจาหนาที ่7 อัตรา 
 ลูกจาง 1 อัตรา  

1.2 คาตอบแทน 

200,000.00 108,000.00 200,000.00 จายคาตอบแทนผูจัดการ 
คาตอบแทนรองผูจัดการ  
จายคาตอบแทนท่ีปรึกษาทางกฎหมาย 

1.3 คาทํางานลวงเวลา 
 
 

50,000.00 50,000.00 50,000.00 เพื่อจายคาลวงเวลาเจาหนาที่ 

1.4 เงินสมทบประกนัสังคม 
 
 

90,000.00 50,122.00 90,000.00 สมทบประกนัสังคม ตาม พรบ.
ประกันสังคม 

1.5 คาเบี้ยเลี้ยง พาหนะ 
 
 
 
 

70,000.00 35,600.00 70,000.00 คาเบี้ยเลี้ยงพาหนะในการเดนิทางไป
ปฏิบัติงาน และรวมประชุมสัมมนา  

จายคาน้าํมันเช้ือเพลิง ผูจัดการ,  
รองผูจัดการ   

1.6 คาเครื่องแบบเจาหนาที่
และลูกจาง 
 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 คาเครื่องแบบเจาหนาที่และลูกจาง  

รวม 2,540,000.00 2,343,122.00 2,240,000.00  
     

2. คาใชจายทางการเงิน      
2.1 ดอกเบ้ียจายเงินรับฝาก      เพื่อจายดอกเบี้ยเงินรับฝากจากสมาชิก 

 4,000,000.00 3,279,194.25 4,000,000.00  
2.2 ดอกเบ้ียจายเงินกู      เพื่อจายดอกเบี้ยเงินกูยืม  

รวม 4,000,000.00 3,279,194.25 4,000,000.00  
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รายละเอียดประมาณการรายจายประจําป 2565 

 

ประเภท 
แผนงาน ผลการ

ดําเนินงาน แผนงาน 
คําชี้แจงประกอบ 

 ป 2564  ป 2564   ป 2565 
3. คาใชจายในการบริหาร         
3.1 คาเบี้ยประชุม  
     คณะกรรมการ 
 

100,000.00 108,500.00 170,000.00 เบี้ยประชุมคณะกรรมการ 
 

3.2 คารับรอง 50,000.00 16,354.00 50,000.00 เพื่อจายเลี้ยงรับรองคณะกรรมการ
ประชุม ประจําเดือน  

เพื่อจายรับรองผูมาเยี่ยมเยือนสหกรณ 
 

3.3 คาเครื่องเขียนแบบพิมพ 100,000.00 48,069.90 100,000.00 เปนคาวัสดสุิ้นเปลือง ไดแก สมุดเงิน
ฝาก, ใบเสร็จรับเงิน, สัญญาเงินกู 
กระดาษถายเอกสาร, หมึกพิมพ 
    

3.4 คาใชจายประชุมใหญ 500,000.00 471,845.00 500,000.00 คาใชจายวนัประชุมใหญ 
คาเอกสารการประชุม 
คาอาหารกลางวัน และเงินรางวัล 

 
3.5 คาตอบแทน 
     ผูตรวจสอบกิจการ 

42,000.00 42,000.00 42,000.00 เพื่อจายคาตอบแทนผูตรวจสอบกิจการ
3,500 /เดือน 

 
3.6 คาธรรมเนียมผูสอบบัญช ี 70,000.00 60,000.00 70,000.00 เพื่อจายคาธรรมเนียมผูสอบบัญชี 

 

3.7 คาตอบแทนผูปฏบิัติงาน 
     ใหสหกรณ 

90,000.00 82,800.00 90,000.00 คาตอบแทน บน.4 
คาตอบแทน ผกง.บก.บน.4 
คาตอบแทน ฝกง.กซอ.1 ชอ. 

 

3.8 คาใชจายท่ัวไป 150,000.00 87,924.52 
 

150,000.00 คาสาธรณูประโภค   
คาซอมแซมทรัพยสิน และของใชอื่น 
คาใชจายดําเนินการทางคดี 
คาใชจายเบ็ดเตล็ด 

รวม 1,102,000.00 917,493.42 1,172,000.00  
 

 
 
 
 



การประชุมใหญสามัญประจําป 2564
สหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด

39

รายละเอียดประมาณการรายจายประจําป 2565 
 

ประเภท 
แผนงาน ผลการ

ดําเนินงาน แผนงาน 
คําชี้แจงประกอบ 

 ป 2564  ป 2564   ป 2565 
4. คาใชจายทางบัญชี         
4.1 สํารองบําเหน็จเจาหนาที่  416,280.00   แตละป สหกรณไมไดตั้งเปนคาใชจาย 

จึงไมมียอดเปรียบเทียบในปที่ผานมา 
เปนคาใชจายที่ตัดจายทางบัญชีเทานั้น

ไมไดจายเปนเงินสด  
  

4.2 คาเสื่อมราคาอาคารและ   
      อุปกรณ 
 

  130,155.82   

4.3 หนี้สงสัยจะสูญ   (204,672.49)   

รวม  341,763.33    

5.คาครุภัณฑ ทรัพยสินถาวร         
จัดซื้อครุภัณฑสํานักงานเพิ่มเติม 
ปรับปรุงเทคโนโลยีบริหารงานสหกรณ 

 

      และสิ่งกอสราง       
-  ครุภัณฑสํานักงาน 200,000.00 - 200,000.00 
       

รวม 200,000.00 - 200,000.00  

รวมท้ังสิ้น 7,842,000.00 6,881,573.00 7,612,000.00  
 

   หมายเหตุ   คาใชจายประเภทที่ 1 ขอ 1.1 เงินเดือน และคาจาง เสนอเพื่อทราบ รายการประเภทอ่ืนเสนอเพ่ือพิจารณาอนุมัติ  
                 การเบิกจายงบประมาณ ใหนํามาถัวเฉลี่ยไดในแตละหมวดตามหลักการบัญชี ยกเวนประเภทที่ 5 
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เรื่องท่ี 4  แผนปฏิบัติการ(Action Plan)  ป 2565 

กลยุทธ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 

1. พัฒนาการบริหาร
จัดการสหกรณให
เหมาะสมทันสมัย 
โปรงใส ตรวจสอบได 

1. แกไขขอบังคับ(บางรายการ) 
 

เพ่ือใหสอดคลองกับ ระเบียบนายทะเบียนที่
เกี่ยวของ 
 

2. ปรับปรุงระเบียบสหกรณ 
 

เพ่ือใหสอดคลองกับขอบังคับ 
และกฏกระทรวงท่ีเกี่ยวของ 
 

2. พัฒนาการใหบริการ 
และสวัสดิการแกสมาชิก
อยางมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 
 
 
 

1. ปรับลดการรับทุนเรือนหุนรายเดือน เพ่ือใหปริมาณหุนสะสมของสมาชิก 
มีปริมาณที่เหมาะสมตอการดําเนินการสหกรณ 
 

2. เพ่ิมปริมาณเงินรับฝากจากสมาชิก เพ่ือใหสมาชิกสรางนิสัยการออม 
 

3. ประชาสัมพันธการรับสมาชิกเพ่ิม(เนนท่ี 
ขาราชการบรรจุใหม) 

เพ่ือสงเสริมการออมใหแกขาราชการ 

4. ใหทุนการศึกษาบุตรสมาชิก เพ่ือแบงเบาภาระทางการเงินของสมาชิกท่ีมี
บุตรกําลังศึกษา 

5. สนับสนุนกิจกรรมดานการศึกษา กีฬา 
และกิจกรรมทางศาสนา 

เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมตางของสมาชิก 
ขาราชการ ลูกจาง และพนักงานราชการรวมทั้ง
บุตรสมาชิก 
 

6. ใหความชวยเหลือแกสมาชิกในหวงการ
ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 2019) 

เพ่ือบรรเทาความเดือดรอนใหกับสมาชิกที่ติด
เชื้อไวรัส 

3. สงเสริมใหบุคลากร
สหกรณไดรับการพัฒนา
ความรู และทักษะอยาง
ตอเนื่อง 

1. สงเสริมการศึกษาอบรม แก เจาหนาท่ี
สหกรณ ผูตรวจสอบกิจการ และคณะกรรมการ
ดําเนินการ  
 

 เพ่ือให เจาหนาท่ี และคณะกรรมการไดรับ
ความรู ความกาวหนาทางวิชาการและนํามา
พัฒนาสหกรณ 
 

2. จัดอบรมใหความรูแกสมาชิกโดยวิทยากร
จากหนวยงานกํากับดูแลสหกรณ 

เพ่ือใหสมาชิกสหกรณไดรับความรูดานสหกรณ 
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กลยุทธ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 

4. พัฒนาระบบขอมูล
ขาวสารและการ
ประชาสัมพันธอยาง
ตอเนื่อง 

1. ปรับปรุงฐานขอมูลสมาชิก และทะเบียนหุน
ของสหกรณ 
 

เพ่ือใหสอดคลองกับ ระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ 
 
 

2. ปรับปรุงระบบสารสนเทศของสหกรณให
ทันสมัยและตอเนื่อง 

เพ่ือใหสมาชิกสหกรณและ 
หนวยงานอื่นๆ ไดรับทราบขาวสาร 
ของสหกรณไดอยางรวดเร็ว ทันการณ 
 

5. เสริมสรางการมีสวน
รวมและความสัมพันธ
ระหวางสหกรณกับ
สมาชิกและสังคม 
  

1. ใหการสนับสนุน และเขารวมกิจกรรมตางๆ 
ของหนวยงานที่กํากับดูแลสหกรณ ไดแกกรม
สงเสริมสหกรณ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ 
สหกรณ เปนตน 

เพ่ือเปนการสนับสนุนกิจกรรมตางๆ ที่จัดโดย
กรมตรวจบัญชีสหกรณ กรมสงเสริมสหกรณ
และสหกรณอ่ืน 

2. จัดสงบุคลากรเขารวมประชุมใหญในฐานะ
สหกรณสมาชิก และเขารวมประชุมกับ
หนวยงานที่กํากับดูแลสหกรณ 

เพ่ือใหทราบความกาวหนา และผลการ
ดําเนินงานของแตละสหกรณ รวมทั้งรับทราบ
แนวทางดําเนินงานจากกรมสงเสริมสหกรณ /
กรมตรวจบัญชีสหกรณ 
 

่หมายเหตุ : 1. งบประมาณท่ีกําหนดในแตละกิจกรรม เปนไปตามมติคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาอนุมัติ 
 2. ผูดําเนินการในแตละกิจกรรม ไดแกคณะกรรมการดําเนินการ หรือกรรมการท่ีไดรับมอบหมาย 
              หรือฝายจัดการที่ไดรับมอบหมาย 
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4.4  พิจารณากําหนดวงเงินกูยืม หรือคํ้าประกัน ประจําป 2565 

 ตามมติที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2563 เมื่อวันที่  11 พฤศจิกายน 2563 อนุมัติวงเงิน
กูยืม หรือค้ําประกัน ในปบัญชี 2564 ไวจํานวน 90,000,000.00 บาท (เกาสิบลานบาทถวน) 
 ปดําเนินงาน 2564 สหกรณ กูยืมเงินเบิกเกินบัญชี (OD) จากธนาคารทหารไทยจํากัด มหาชน 
จํานวน 2,000,000.00 บาท(สองลานบาทถวน) ชําระแลวทั้งจํานวน ไมมีหนี้คงเหลือ และจายดอกเบ้ียเงิน
เบิกเกินบัญชีไปทั้งส้ินจํานวน 3,315.98 บาท (สามพันสามรอยสิบหาบาทเกาสิบแปดสตางค) 
 ในปดําเนินงาน 2565 นี้ มติคณะกรรมการดําเนินการจากการประชุมครั้งที่ 13/64 เมื่อวันที่ 
20  ตุลาคม 2564  ขอเสนอวงเงินกูยืม หรือค้ําประกันไวจํานวน 90,000,000.00 บาท (เกาสิบลานบาทถวน) 
เทาปที่แลว  
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 4.5 พิจารณาเลือกตั้ง ผูตรวจสอบกิจการประจําป 2565 
  ตามขอบังคับสหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด ผูสอบกิจการ รายละเอียด ดังนี้ 
   ขอ 103  ผูตรวจสอบกิจการ ใหที่ประชุมใหญเลือกตั้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอก ผูมีคุณวุฒิ 
ความรูความสามารถในดานธุรกิจ การเงิน การบัญชี การบริหารจัดการ เศรษฐศาสตร การสหกรณ หรือกฎหมายที่
เกี่ยวของกับสหกรณ และมีคุณสมบัติเปนผูผานการอบรมการตรวจสอบกิจการ รวมทั้งไมมีลักษณะตองหามตาม
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ เปนผูตรวจสอบกิจการของสหกรณ จํานวน 1 คน 
   กรณีของคณะผูตรวจสอบกิจการ ใหมีหัวหนาคณะหน่ึงคน ซึ่งตองเปนผูมีวุฒิการศึกษาไมต่ํากวา
ปริญญาตรีดานการเงิน การบัญชี การบริหารจัดการ หรือเศรษฐศาสตร มีหนาที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานใหบร รลุ
วัตถุประสงคในการตรวจสอบกิจการ และใหประกาศชื่อหัวหนาคณะผูตรวจสอบกิจการใหที่ประชุมใหญทราบดวย 
   ขอ 104  ขั้นตอนและวิธีการเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการ ใหคณะกรรมการดําเนินการประกาศ 
รับสมัครผูตรวจสอบกิจการ และพิจารณาคัดเลือกผูตรวจสอบกิจการท่ีมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม 
เพ่ือนําเสนอชื ่อผู ที ่ผานการคัดเลือก เสนอใหที ่ประชุมใหญเลือกตั้งโดยวิธีลงคะแนนเปดเผย และใหผูไมไดรับ
เลือกตั้งคะแนนรองลงมาเปนผูตรวจสอบกิจการสํารองจํานวน 1 คน 
   กรณีมีผูตรวจสอบกิจการคนใดตองพนจากตําแหนงตามขอ106 (2) (3) (4) หรือ (5) ใหผูตรวจสอบ
กิจการสํารองเขาปฏิบัติหนาที่ไดทันทีเทาระยะเวลาที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน หรือจนกวาจะมีการเลือกตั้งผูตรวจ
สอบกิจการใหม 
   ขอ 105  การดํารงตําแหนงผูตรวจสอบกิจการ ผูตรวจสอบกิจการอยูในตําแหนงไดมีกําหนดเวลา
1 ป ทางบัญชีสหกรณ ถาเม่ือครบกําหนดเวลาแลวยังไมมีการเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการคนใหมก็ใหผูตรวจสอบ
กิจการคนเดิมปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอน ผูตรวจสอบกิจการซ่ึงออกไปน้ัน อาจไดรับเลือกตั้งซ้ําได 
   ขอ 106  การพนจากตําแหนงผูตรวจสอบกิจการ ผูตรวจสอบกิจการตองพนจากตําแหนง เพราะ
เหตุอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 
    (1)  ถึงคราวออกตามวาระ 
    (2)  ตาย 
    (3)  ลาออก โดยแสดงเหตุผลเปนหนังสือยื่นตอประธานคณะผูตรวจสอบกิจการ หรือยื่นตอ
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณแลวแตกรณี 
    (4)  ที่ประชุมใหญของสหกรณลงมติถอดถอนผูตรวจสอบกิจการซ่ึงเปนบุคคลธรรมดา               
หรือนิติบุคคล ออกจากตําแหนงทั้งคณะหรือรายบุคคล 
    (5)  นายทะเบียนสหกรณหรืออธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณวินิจฉัยวาขาดคุณสมบัติ                 
หรือมีลักษณะตองหามตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณกําหนด 
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  4.6  พิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีรับอนุญาต ประจําป 2565 

  ที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2563  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ไดเลือกบริษัท 
บริษัท เอ็กซเซลเลนท ออดิติ้ง จํา โดยมี นายยุทธพงษ  งามวิชานน ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียน 7613 เปนผูสอบ
บัญชีของสหกรณป 2564  
  ในป 2564 คณะกรรมการดําเนินการ ไดรับการเสนอจากผูสอบบัญชีรับอนุญาตเปนผูตรวจสอบบัญชี
ประจําป 2565 จํานวน 2 ราย ดังนี้  

รายการ บริษัท เอ็กซเซลเลนท ออดิต้ิง จํากัด สํานักงานสอบบัญชี ธ สถิตย จํากัด 

1. เลขทะเบียน ทะเบียน 7613 ทะเบียน 5549 

2. ขอบเขตการปฏิบตัิงาน
ตรวจสอบ 

ตรวจสอบงบการเงินของสหกรณสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 
30 กันยายน 2564 ขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบ
โดยสอดคลองกับมาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ ซึ่งกําหนดใหตองปฏิบัติตาม
ขอกําหนดในจรรยาบรรณของผูสอบบัญชีสหกรณ 
การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีและ
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ รวมถึงการใชดุลยพินิจ
และการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพตลอด
การตรวจสอบ การปฏิบัติงานรวมถึงการใชวิธีการ
ดังตอไปนี้  
   -ระบุการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลที่
ขัดตอขอเท็จจริง ฯ 
  -ทําความเขาใจในระบบการควบคุมภายในที่
เกี่ยวของกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการ
ตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับสถานการณ ฯ 
   -ประเมินความเหมาะสม   ของนโยบายการบัญชีที่
คณะกรรมการดํา เนินการสหกรณ ใชและความ
สมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีการการ
เปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของ 
    - สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใชเกณฑการ
บัญชีสําหรับการดําเนินงาน ฯ 
   -ประเมินการนําเสนอโครงสรางและเนื้อหาของงบ
การเงินโดยรวม รวมถึงการเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของ
ตลอดจนประเมินวางบการเงินแสดงรายการและ
เหตุการณที่เกิดขึ้น โดยถูกตองตามที่ควรหรือไม 

ตรวจสอบงบการเงินของสหกรณสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 
30 กันยายน 2564 ขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบ
โดยสอดคลองกับมาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ ซึ่งกําหนดใหตองปฏิบัติตาม
ขอกําหนดในจรรยาบรรณของผูสอบบัญชีสหกรณ 
การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีและ
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ รวมถึงการใชดุลยพินิจ
และการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพตลอด
การตรวจสอบ การปฏิบัติงานรวมถึงการใชวิธีการ
ดังตอไปน้ี  
   -ระบุการประเมินความเสี่ยงจาการแสดงขอมูลที่ขัด
ตอขอเท็จจริง ฯ 
    -ทําความเขาใจในระบบการควบคุมภายในที่
เกี่ยวของกับการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการ
ตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับสถานการณ ฯ 
    -ประเมินความเหมาะสม  ของนโยบายการบัญชีที่
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณใชและความ
สมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีการการ
เปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของ  
    -  สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใชเกณฑ
การบัญชีสําหรับการดําเนินงาน ฯ 
   - ประเมินการนําเสนอโครงสรางและเนื้อหาของงบ
การเงินโดยรวม รวมถึงการเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของ
ตลอดจนประเมินวางบการเงินแสดงรายการ และ
เหตุการณที่เกิดขึ้น โดยถูกตองตามที่ควรหรือไม 
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รายการ บริษัท เอ็กซเซลเลนท ออดิต้ิง จํากัด สํานักงานสอบบัญชี ธ สถิตย จํากัด 

3. การเขาปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ 

เขาตรวจดวยตนเองอยางนอยปละ 2 ครั้ง ไมนอยกวา 
3 วันทําการ โดยมีจํานวนผูชวยผูสอบบัญชี ไมนอย
กวา 2 คน  
 

เขาตรวจดวยตนเองอยางนอยปละ 2 ครั้ง ไมนอย
กวา 3 วันทําการพรอมผูชวยไมนอยกวา 3 คน  

4.  การรายงานผลการ
ตรวจสอบ 

   1.  รายงานการสอบบัญชีระหวางป  สํ าหรับ
ระยะเวลา 6 หรือ 9 เดือน โดยจะสงสําเนาใหกรม
ตรวจบัญชีสหกรณทราบดวยทุกครั้ง 
   2. รายงานการสอบบัญชีประจําป ตามระเบียบที่
นายทะเบียนสหกรณกําหนด 
   3. ใหคําแนะนําในดานการบริหารการเงินการบัญชี
ตามที่เห็นสมควร โดยไมถือเปนคาบริการพิเศษแต
อยางใด 
   4 .  ยิน ดีจะ เข า ร วมประ ชุมใหญหรื อประ ชุม
คณะกรรมการทุกครั้งตามท่ีสหกรณรองขอ 

   1.  รายงานการสอบบัญชีระหวางป  สํ าหรับ
ระยะเวลา 6 เดือน โดยจะสงสําเนาใหกรมตรวจบัญชี
สหกรณทราบดวยทุกครั้ง 
   2. รายงานการสอบบัญชีประจําป ตามระเบียบที่
นายทะเบียนสหกรณกําหนด 
   3. ใหคําแนะนําในดานการบริหารการเงินการบัญชี
ตามท่ีเห็นสมควร โดยไมถือเปนคาบริการพิเศษแต
อยางใด 
   4 .  ยินดีจะ เข าร วมประชุมใหญหรือประชุม
คณะกรรมการทุกครั้งตามที่สหกรณรองขอ 
 

5.  คาธรรมเนียมบริการ การคํานวณคาธรรมเนียมการสอบบัญชี คิดตามเวลา
และแรงงานท่ีใชในการปฏิบัติงาน โดยรวมคาเบี้ยเลีย้ง
และพาหนะไวเรียบรอยแลว เวนแต คาใชจายในการ
ขอคํายืนยันและสอบทานหนี้ และคาที่พัก ขอใหเปน
ความรับผิดชอบของสหกรณฯ สําหรับปทางบัญชี
สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2564 ขอเสนอคาธรรมเนียม
การตรวจสอบ เปนจํานวนเงินรวม 60,000.-บาท (หก
หมื่นบาทถวน) 
 

การคํานวณคาธรรมเนียมการสอบบัญชี คิดตามเวลา
และแรงงานท่ีใชในการปฏิบัติงาน โดยรวมคาเบี้ยเลีย้ง
และพาหนะไวเรียบรอยแลว เวนแต คาใชจายในการ
ขอคํายืนยันและสอบทานหนี้ และคาที่พัก ขอใหเปน
ความรับผิดชอบของสหกรณฯ สําหรับปทางบัญชี
สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2564 ขอเสนอคาธรรมเนียม
การตรวจสอบ เปนจํานวนเงินรวม 80,000.-บาท 
(แปดหมื่นบาทถวน) 
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 4.7 เลือกตัง้คณะกรรมการดําเนินการประจําป 2565 
  ตามขอบังคับของสหกรณ  หมวด 8 คณะกรรมการดําเนินการ ลายละเอียด ดังนี้ 
  ขอ 73  คณะผูจัดตั้งสหกรณ เมื่อไดรับจดทะเบียนเปนสหกรณแลว ใหคณะผูจัดตั้งสหกรณมี
อํานาจ หนาที่และความรับผิดชอบเชนเดียวกับคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ จนกวาที่ประชุมใหญสามัญครั้ง
แรกจะไดเลือกต้ังคณะกรรมการดําเนินการขึ้น และใหคณะผูจัดตั้งสหกรณมอบหมายการทั้งปวงใหแก
คณะกรรมการ ดําเนินการ 
  ขอ 74  คณะกรรมการดําเนินการ ใหสหกรณมีคณะกรรมการดําเนินการประกอบดวยประธาน
กรรมการหนึ่งคนและกรรมการดําเนินการอีก 14 คน ซึ่งที่ประชุมใหญเลือกต้ังจากสมาชิก 

ฯลฯ 
  ปงบประมาณป 2565 คณะกรรมการท่ีอยูในตําแหนงอีก 1 ป ดังนี้ 
  1.  น.อ.เนาวมรัตน  ประพัฒนทอง  ประธานกรรมการ  
  2.  น.อ.อัคคพร  อวมสําอางค  รองประธานกรรมการ(3) 
  3.  น.ท.อนันต  แหววรอด  กรรมการ 
  4.  น.ท.วีระชาติ  อยูคง   กรรมการ 
  5.  น.ท.อาดูลย  พานรอง     กรรมการ 
  คณะกรรมการที่ครบวาระดํารงตําแหนง ดังนี้ 
  1.  น.อ.นพนันท  เมืองมีศรี  รองประธานกรรมการ(2) 
  2.  น.อ.จําลอง  ปนงาม   กรรมการ 
  3.  น.ท.ธีรนารถ  ณ บางชาง  กรรมการ 
  4.  น.ท.ไชโย  ชูหม่ืนไวย   กรรมการ 
  5.  น.ท.นิรันดร  ศึกษา   กรรมการ    
  6.  น.ท.พิเชษฐ  ปจจัยคา   กรรมการ 
  7.  น.ท.สรวิชญ  พงษเพ็ง   กรรมการ 
  8.  น.ท.มนู  แสงประสาท   กรรมการ 
  คณะกรรมการลาออกเนื่องจากยายไปรับราชการตางหนวย ดังนี้ 
  1. น.อ.จักราวุธ  ศรีสุวรรณ  รองประธานกรรมการ (1) 
  2. น.ท.จตุรงค  รักสุภาพ   กรรมการ 
 สําหรับการเลือกคณะกรรมการดําเนินงานในป 2565 จะเลือกกรรมการจํานวน 10 คน เพ่ือทดแทน 
ผูที่ครบวาระ และลาออกเน่ืองจากยายไปรับราชการตางหนวย โดยกรรมการท่ีไดรับเลือกและมีคะแนนในลําดับ
ทาย2 ลําดับ จะอยูในวาระแทน 1 ป  
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วาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการดําเนินการ ชดุที่ 45 

ประจําปสิ้นสุด 30 กันยายน 2564 
ไดรับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญสามัญประจําป 

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 

ลําดับ ชื่อ- สกุล ตําแหนง วาระที่ 1 วาระที่ 2 หมาย
เหต ุปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 1 ปที่ 2 

1 น.อ.เนาวมรัตน  ประพัฒนทอง ประธานกรรมการ      
2 น.อ.จักราวุธ  ศรีสุวรรณ รองประธานกรรมการ (1)      
3 น.อ.นพนันท  เมืองมีศรี รองประธานกรรมการ (2)      
4 น.อ.อัคคพร  อวมสําอางค รองประธานกรรมการ (3)      
5 น.อ.จําลอง  ปนงาม กรรมการ     วาระแทน 
6 น.ท.ไชโย  ชูหม่ืนไวย    กรรมการ      
7 น.ท.ธีรนารถ  ณ บางชาง กรรมการ      
8 น.ท.สรวิชญ  พงษเพ็ง กรรมการ      
9 น.ท.มนู  แสงประสาท กรรมการ      
10 น.ต.พิเชษฐ  ปจจัยคา กรรมการ      
11 น.ท.จตุรงค  รักสุภาพ กรรมการ      
12 น.ท.อนันต  แหววรอด กรรมการ      
13 น.ท.วีระชาติ  อยูคง กรรมการ      
14 น.ท.อาดูลย  พานรอง    กรรมการ      
15 น.ท.นิรันดร  ศึกษา กรรมการ     วาระแทน 

 
มติที่ประชุมใหญ 
...................................................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................................
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 4.8. พิจารณาแกไขเพ่ิมเติมขอบังคบัสหกรณ 
 ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวยการการตรวจสอบกิจการของสหกรณ พ.ศ.2563 ซ่ึง
ประกาศใชเมื่อ 12 ตุลาคม 2563 สหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด จึงตองแกไขขอบังคับเพ่ือให
สอดคลองกับระเบียบนายทะเบียนดังกลาว 
 มติคณะกรรมการดําเนินการ จากการประชุมครั้งที่ 13/64 เม่ือ 20 ตุลาคม 2564 มีมติเสนอ 
ที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2564 แกไขเพ่ิมเติมขอบังคับสหกรณ ดังนี้ 
 

รายการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ 
 

ขอความเดิม ขอความท่ีแกไขเพ่ิมเติม เหตุผล 
ขอ 103  ผูตรวจสอบกิจการ  ใหที่ประชุมใหญ
เลือกตั้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอก ผูมีคุณวุฒิ ความรู
ความสามารถในดานธุรกิจ การเงิน การบัญชี การ
บริหารจัดการ เศรษฐศาสตร การสหกรณ หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวของกับสหกรณ และมีคุณสมบัติเปนผู
ผานการอบรมการตรวจสอบกิจการ รวมท้ังไม มี
ลักษณะตองหามตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ 
เปนผูตรวจสอบกิจการของสหกรณ จํานวน 1 คน 
 
 
 
     กรณีของคณะผูตรวจสอบกิจการ ใหมีหัวหนา
คณะหนึ่งคน ซึ่งตองเปนผูมีวุฒิการศึกษาไมต่ํากวา
ปริญญาตรีดานการเงิน การบัญชี การบริหารจัดการ 
หรือเศรษฐศาสตร มีหนาที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน 
ใหบรรลุวัตถุประสงคในการตรวจสอบกิจการ และให
ประกาศช่ือหัวหนาคณะผูตรวจสอบกิจการใหที่
ประชุมใหญทราบดวย 

ขอ 103  ผูตรวจสอบกิจการ ใหที่ประชุมใหญ
เลือกตั้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอก ซึ่งเปนบุคคล
ธรรมดา หรือนิติบุคคล และเปนผูมีคุณวุฒิ ความรู
ความสามารถในดาน การเงิน การบัญชี การบริหาร
ธุรกิ เศรษฐศาสตร การสหกรณ หรือกฎหมายที่
เกี่ยวของกับสหกรณ และมีคณุสมบัติเปนผูผานการ
อบรมการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบญัชี
สหกรณ หรือหนวยงานอื่นที่ไดรับรองหลักสตูรจาก
กรมตรวจบัญชีสหกรณ รวมทั้งไมมีลักษณะตองหาม
ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ เปนผูตรวจสอบ
กิจการของสหกรณ จํานวน 1 คน   
     กรณีของคณะผูตรวจสอบกิจการ ใหมีประธาน
หนึ่งคน มีหนาท่ีควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน 
ใหบรรลุวัตถุประสงคในการตรวจสอบกิจการ และให
ประกาศช่ือประธานคณะผูตรวจสอบกิจการใหที่
ประชุมใหญทราบดวย 

 
เพื่อให เปนไปตาม
ร ะ เ บี ย บ น า ย
ทะเบียนสหกรณ วา
ดวยการตรวจสอบ
กิจการของสหกรณ 
พ.ศ.2563 

ขอ 104  ขั้นตอนและวิธกีารเลือกตั้งผูตรวจสอบ
กิจการ ใหคณะกรรมการดําเนินการประกาศ 
รับสมัครผูตรวจสอบกิจการ และพิจารณาคัดเลือกผู
ตรวจสอบกิจการที่มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ
ตองหามเพ่ือนําเสนอช่ือผูที่ผานการคัดเลือก เสนอให
ที่ประชุมใหญเลือกตั้งโดยวิธีลงคะแนนเปดเผย และให
ผูไมไดรับเลือกตั้งคะแนนรองลงมาเปนผูตรวจสอบ
กิจการสํารองจํานวน 1 คน 
 

ขอ 104  ขั้นตอนและวิธีการเลือกต้ังผูตรวจสอบ
กิจการ ใหคณะกรรมการดําเนินการประกาศข้ันตอน
และวิธีการเลือกตั้งใหสมาชิกทราบกอนวันประชุมใหญ 
และใหประกาศรับสมัครบุคคลเขารับการเลือกต้ังเปน
ผูสอบกิจการกอนวันประชุมใหญ  และพิจารณา
คัดเลือกผูตรวจสอบกิจการที่มีคุณสมบัติและไมมี
ลักษณะตองหามตามระเบียบนายทะเบียนกําหนด 
เพื่อนําเสนอช่ือผูที่ผานการคัดเลือก เสนอใหที่ประชุม
ใหญเลือกต้ังเลือกต้ังตามประกาศ โดยผูสมัครเขารับ
การเลือกต้ังเปนผูตรวจสอบกิจการตองแสดงตนตอที่
ประชุมใหญดวย  และใหผูที่ไดรับการเลือกต้ังคะแนน
สูงสุดเปนผูตรวจสอบกิจการ หากมีคะแนนเทากันให
ประธานออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงช้ีขาด  

 
เพื่อให เปนไปตาม
ร ะ เ บี ย บ น า ย
ทะเบียนสหกรณ วา
ดวยการตรวจสอบ
กิจการของสหกรณ 
พ.ศ.2563 
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รายการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ(ตอ) 
 

ขอความเดิม ขอความท่ีแกไขเพ่ิมเติม เหตุผล 
     
 
กรณีมีผูตรวจสอบกิจการคนใดตองพนจากตําแหนง
ตามขอ106 (2) (3) (4) หรือ (5) ใหผูตรวจสอบกิจการ
สํารองเขาปฏิบัติหนาที่ ไดทันที เทาระยะเวลาที่
เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน หรือจนกวาจะมีการเลือกตั้ง
ผูตรวจสอบกิจการใหม 

ทั้งนี้ใหผูไดรับเลือกต้ังระดับคะแนนรองลงมาเปนผู
ตรวจสอบกิจการสํารองจํานวน 1 คน 
       กรณีมีผูตรวจสอบกิจการคนใดตองพนจาก
ตําแหนงตามขอ106 (2) (3) (4) หรือ (5) ใหผูตรวจ
สอบกิจการสํารองเขาปฏิบัติหนาที่ ไดทันที เท า
ระยะเวลาที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน หรือจนกวาจะมี
การเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการใหม 

 

ขอ 105  การดํารงตําแหนงผูตรวจสอบกิจการ ผู
ตรวจสอบกิจการอยูในตําแหนงไดมีกําหนดเวลา 
1 ป ทางบัญชีสหกรณ ถาเมื่อครบกําหนดเวลาแลวยัง
ไมมีการเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการคนใหมก็ใหผูตรวจ
สอบกิจการคนเดิมปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอน 
ผูตรวจสอบกิจการซึ่งออกไปนั้น อาจไดรับเลือกตั้งซ้ํา
ได 

ขอ 105  การดํารงตําแหนงผูตรวจสอบกิจการ ผู
ตรวจสอบกิจการอยูในตําแหนงไดมีกําหนดเวลา 
2 ป ทางบัญชีสหกรณ เมื่อครบกําหนดเวลาแลวยังไม
มีการเลือกต้ังผูตรวจสอบกิจการคนใหมก็ใหผูตรวจ
สอบกิจการคนเดิมปฏิบัติหนาที่อยูตอไปจนกวาที่
ประชุมใหญมีมติเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการคนใหม 
     ผูตรวจสอบกิจการท่ีพนจากตําแหนงตามวาระ
อาจจะไดรับการเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญอีกได แต
ตองไมเกินสองวาระติดตอกัน 
    กรณีผู ต รวจสอบกิจการขาดจากการ เปนผู
ตรวจสอบกิจการกอนครบวาระ ใหกําหนดระเบียบ
วาระการประชุมใหญเพื่อเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการ
คนใหม  ในคราวประชุมใหญครั้ งแรกหลังจากผู
ตรวจสอบกิจการคนนั้นขาดจากการผูตรวจสอบ
กิจการ และนําวาระการดํารงตําแหนงของผูแทน
ตอเนื่องจากผูที่ตนมาดํารงตําแหนง 

 
เพื่อให เปนไปตาม
ร ะ เ บี ย บ น า ย
ทะเบียนสหกรณ วา
ดวยการตรวจสอบ
กิจการของสหกรณ 
พ.ศ.2563 

ขอ 106  การพนจากตําแหนงผูตรวจสอบกิจการ ผู
ตรวจสอบกจิการตองพนจากตําแหนง เพราะเหตุอยาง
ใดอยางหน่ึงดังตอไปนี ้
  (1)  ถึงคราวออกตามวาระ 
  (2)  ตาย 
  (3)  ลาออก โดยแสดงเหตุผลเปนหนังสือยื่นตอ
ป ระ ธ านคณะผู ต ร ว จ สอบกิ จ ก า รห รื อยื่ น ต อ
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณแลวแตกรณี 
  (4)  ที่ประชุมใหญของสหกรณลงมติถอดถอนผู
ตรวจสอบกิจการซึ่งเปนบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล 
ออกจากตําแหนงทั้งคณะหรือรายบุคคล  
  (5)  นายทะเบียนสหกรณหรืออธิบดีกรมตรวจบัญชี
สหกรณวินิจฉัยวาขาดคุณสมบัติ  หรือมีลักษณะ
ตองหามตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณกําหนด 

ขอ 106  การพนจากตําแหนงผูตรวจสอบกิจการ ผู
ตรวจสอบกจิการตองพนจากตําแหนง เพราะเหตุอยาง
ใดอยางหน่ึงดังตอไปนี ้
  (1)  พนจากตําแหนงตามวาระ 
  (2)  ตาย 
  (3)  ลาออก โดยแสดงเหตุผลเปนหนังสือย่ืนตอ
ประธานกรรมการดําเนินการ และใหมีผลวันที่ประชุม
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณมีมติรับทราบ 
  (4)  ที่ประชุมใหญของสหกรณลงมติถอดถอนผู
ตรวจสอบกิจการซ่ึงเปนบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล 
ออกจากตําแหนงทั้งคณะหรือรายบุคคล  
  (5)  อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณวินิจฉัยวาขาด
คุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามระเบียบนาย
ทะเบียนสหกรณกําหนด 
 

 
เพื่อให เปนไปตาม
ร ะ เ บี ย บ น า ย
ทะเบียนสหกรณ วา
ดวยการตรวจสอบ
กิจการของสหกรณ 
พ.ศ.2563 
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รายการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ(ตอ) 
 

ขอความเดิม ขอความท่ีแกไขเพ่ิมเติม เหตุผล 
ขอ 107  อํานาจหนาท่ีของผูตรวจสอบกิจการ  
ผูตรวจสอบกิจการมีอํานาจหนาที่ตรวจสอบการ
ดําเนินงาน ทั้งปวงของสหกรณ ซึ่งรวมทั้งในขอตอไปนี้ 
 
 
 
 
  
  (1)  ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมุด บัญชี ทะเบียน
และการเงิน ตลอดจนทรัพยสินและหนี้สินทั้งปวงของ
สหกรณ เพื่อทราบฐานะและขอเท็จจริงของสหกรณที่
เปนอยูจริง 
  (2)  ตรวจสอบหลักฐานและความถูกตองของการ
ดํ า เนินธุ รกิ จแต ละประ เภทของสหกรณ  เพื่ อ
ประเมินผลและอาจใหขอแนะนําแกคณะกรรมการ
ดําเนินการ ผูจัดการและเจาหนาที่ของสหกรณ ท้ังทาง
วิชาการและทางปฏิบัติในกิจการนั้น ๆ  
 
  (3)  ตรวจสอบการจัดจางและแตงตั้งเจาหนาที่ของ
สหกรณ ตลอดจนหนังสือสัญญาจางและหลักประกัน 
 
 
 
 
  (4)  ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงาน และการ
ใชจายเงินงบประมาณรายจายประจําปของสหกรณ 
 
 
 
  (5)  ติดตามผลการดําเนินงานของคณะกรรมการ
ดําเนินการ เพื่อพิจารณาหาทางปรับปรุง แผนงาน  
ขอบังคับ ระเบียบ มติ ตลอดจนคําสั่งตาง ๆ ของ
สหกรณ 
  (6)  ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ 
ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ หรือกิจการอื่น ๆ 
เพื่อใหเกิดผลดีแกการดําเนินกิจการของสหกรณ 
การตรวจสอบกิจการและการดําเนินงานของสหกรณ
ตามวรรคกอน ผูตรวจสอบกิจการตองปฏิบัติงานให
เปนไปตามแนวปฏิบัติที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ
กําหนดดวย 
 

ขอ 107  อํานาจหนาที่ของผูตรวจสอบกิจการ 
ผูตรวจสอบกิจการมีอํานาจหนาที่ตรวจสอบการ
ดําเนินงาน ทั้งปวงของสหกรณ ทั้งดานการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และดานปฏิบัติการในการ
ดําเนินธุรกิจตามที่กําหนดไวในขอบังคับของสหกรณ 
รวมท้ังการประเมินผลการควบคุมภายใน การรักษา
ความปลอดภัยของขอมูลสารสนเทศของสหกรณ และ
การตรวจสอบในเรื่องตาง ดังนี้  
  (1)  ตรวจสอบความถูกตองของการบันทึกบัญชี 
เพื่อใหเปนไปตามแบบ และรายงานที่นายทะเบียน
สหกรณกําหนด 
 
  (2)  ประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การดําเนินการของคณะกรรมการดําเนินการเพ่ือใหมี
ขอสัง เกตและขอเสนอแนะในการปรับปรุ งการ
บริหารงานของคณะกรรมการดําเนินการใหเปนไป
ตามกฏหมาย ขอบังคับ และระเบียบของสหกรณ 
 
  (3)  สอบทานระบบการปฏิบัติงานของสหกรณ 
เพื่อใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ ขอบังคับ และระเบียบของสหกรณ รวมทั้ง
คําสั่งนายทะเบียนสหกรณ สํานักงานสหกรณจังหวัด 
สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ กําหนดใหตองปฏิบัติ 
 
  (4)  ตรวจสอบและสอบทานระบบการควบคุม ดูแล
ทรัพยสินของสหกรณ วิเคาะหและประเมินความมี
ประสิทธิภาพในการใชทรัพยสินของสหกรณ เพื่อให
การใชทรัพยสินเปนไปอยางเหมาะสมและคุมคา 
 
  (5)  ตรวจสอบติดตามการดําเนินงานของสหกรณใน
การพิจารณาแกไข ขอสังเกตหรือขอบกพรองเก่ียวกับ
การดําเนินงานที่ไดรับแจงจากสํานักงานสหกรณ
จังหวัด สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ หรือผูสอบบัญชี 

เพื่อให เปนไปตาม
ร ะ เ บี ย บ น า ย
ทะเบียนสหกรณ วา
ดวยการตรวจสอบ
กิจการของสหกรณ 
พ.ศ.2563 
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รายการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ(ตอ) 
 

ขอความเดิม ขอความท่ีแกไขเพ่ิมเติม เหตุผล 
  ขอ 108  การรายงานผลการตรวจสอบ ใหผูตรวจ
สอบกิจการรายงานผลการตรวจสอบประจําเดือน 
และประจําป รวมท้ังขอสังเกตขอเสนอแนะเปนลาย
ลักษณอักษร และเขารวมประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการเพื่อแจงผลการตรวจสอบประจําเดือนที่
ผานมา และรายงานผลการตรวจสอบประจําปตอที่
ประชุมใหญของสหกรณดวย 
 
 
  กรณีที่พบวามี เหตุการณที่อาจกอให เกิดความ
เสียหายแกสหกรณหรือสมาชิกอยางรายแรง หรือ
สหกรณไมปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
คําสั่ง ประกาศหรือคําแนะนําของทางราชการ รวมท้ัง
ขอบังคับ ระเบียบ มติที่ประชุมหรือคําสั่งของสหกรณ 
จนกอใหเกิดความเสียหายแกสมาชิก และสหกรณ 
อย า ง ร า ย แ ร ง  ใ ห แ จ ง ผ ล ก า ร ต ร ว จ ส อบ ต อ
คณะกรรมการดําเนินการทันทีเพื่อดําเนินการแกไข 
และใหจัดสงสําเนารายงานดังกลาวตอสํานักงานสวน
ราชการท่ีกํากับดูแลโดยเร็ว 
  
     ใหผูตรวจสอบกิจการติดตามผลการแกไขตาม
รายงานการตรวจสอบวรรคกอน และสําเนารายงาน 
ผลการแกไขและผลการติดตามของผูตรวจสอบกิจการ
ใหสํานักงานสวนราชการที่กํากับดูแลทราบดวย 
 

  ขอ 108  การรายงานผลการตรวจสอบ ใหผูตรวจ
สอบกิจการมีหนาที่รายงานผลการตรวจสอบเปนลาย
ลักษณอักษรประจําเดือนและประจําป เพื่อสรุปผล
การตรวจสอบ รวมท้ังขอสังเกตขอเสนอแนะท่ีเปน
ประโยชน  และ เข าร วมประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการเพื่อแจงผลการตรวจสอบประจําเดือนท่ี
ผานมา เขารวมประชุมใหญ เพื่อรายงานผลการ
ตรวจสอบประจําปตอที่ประใหญของสหกรณดวย 
 
     กรณีที่พบวามีเหตุการณที่อาจกอใหเกิดความ
เสียหายแกสหกรณหรือสมาชิก หรือสหกรณไมปฏิบตัิ
ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ คาํสั่ง ประกาศหรือ
คําแนะนําของทางราชการ รวมทั้งขอบังคับ ระเบียบ 
มติที่ประชุมหรือคําสั่งของสหกรณ ท่ีอาจกอใหเกิด
ความเสยีหายแกสมาชิก และสหกรณอยางรายแรง ให
แจงผลการตรวจสอบตอคณะกรรมการดําเนินการ
ทันที เพื่อดําเนินการแกไข และใหจัดสงสําเนารายงาน
ดังกลาวตอสาํนักงานตรวจบญัชีสหกรณ และ
สํานักงานสหกรณจังหวัดนครสวรรคโดยเร็ว 
  
     ใหผูตรวจสอบกิจการติดตามผลการดําเนินการ
แกไขขอบกพรอง ขอสังเกต และใหรายงานผลการ
ติดตามการแกไขขอบกพรอง ขอสังเกตของสหกรณไว
ในรายงานผลการตรวจสอบกิจการดวย 

เพื่อให เปนไปตาม
ร ะ เ บี ย บ น า ย
ทะเบียนสหกรณ วา
ดวยการตรวจสอบ
กิจการของสหกรณ 
พ.ศ.2563 

ขอ 109  ความรับผิดของผูตรวจสอบกิจการ กรณีผู
ตรวจสอบกิจการปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติ 
ตามอํานาจหนาที่ หรือประพฤติผิดจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานจนเปนเหตุใหสหกรณไดรับความเสียหาย 
 ผูตรวจสอบกิจการตองรับผิดชอบชดใชคาเสียหาย
ใหแกสหกรณ หรือหากตรวจพบขอบกพรองของ
สหกรณตองแจงใหคณะกรรมการดําเนินการทราบ
โดยเร็ว ผูตรวจสอบกิจการตองรับผิดชอบชดใช
คาเสียหายอันจะเกิดแกสหกรณดวยเหตุไมแจงน้ัน 
การพิจารณาความรับผิดของผูตรวจสอบกิจการให
เปนไปตามมติที่ประชุมใหญ 

ขอ 109  ความรับผิดของผูตรวจสอบกิจการ กรณีผู
ตรวจสอบกิจการปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติ 
ตามอํานาจหนาที่ หรือประพฤติผิดจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานจนเปนเหตุใหสหกรณไดรับความเสียหาย 
 ผูตรวจสอบกิจการตองรับผิดชอบชดใชคาเสียหาย
ใหแกสหกรณ หรือหากตรวจพบขอบกพรองของ
สหกรณตองแจงใหคณะกรรมการดําเนินการทราบ
โดยเร็ว ผูตรวจสอบกิจการตองรับผิดชอบชดใช
คาเสียหายอันจะเกิดแกสหกรณดวยเหตุไมแจงน้ัน 
การพิจารณาความรับผิดของผูตรวจสอบกิจการให
เปนไปตามมติที่ประชุมใหญ 
 

เพื่อให เปนไปตาม
ร ะ เ บี ย บ น า ย
ทะเบียนสหกรณ วา
ดวยการตรวจสอบ
กิจการของสหกรณ 
พ.ศ.2563 
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รายการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ(ตอ) 
 

ขอความเดิม ขอความท่ีแกไขเพ่ิมเติม เหตุผล 
 ขอ 109/1  หนาท่ีสหกรณตอผูตรวจสอบกิจการ 

สหกรณมีหนาที่ตอผูตรวจสอบกิจการ ดังนี ้
  (1) อํานวยความสะดวก ใหความรวมมือกับ ผู
ตรวจสอบกิจการ ในการใหคําช้ีแจงตามขอซักถาม
ตางๆ พรอมท้ังจัดเตรียมขอมูล เอกสารหลักฐาน
ประกอบการ บันทึกบัญ ชีของสหกรณ เพื่ อ เปน
ประโยชนของการตรวจสอบกิจการ 
  (2) กําหนดระเบียบวาระการประชุมใหผูตรวจสอบ
กิจการ รายงานผลการตรวจสอบกิจการประจําเดือน 
และทําหนังสือเชิญใหผูผูตรวจสอบกิจการเขารวม
ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณทุกครั้ง 
  (3) พิจารณาปฏิบัติตามขอสังเกตและขอเสนอแนะ
ของผูตรวจสอบกิจการ เพื่อใหการดําเนินกิจการของ
สหกรณเปนไปโดยถูกตองตามกฏหมาย ขอบังคับ 
และระเบียบของสหกรณ  

เพื่อให เปนไปตาม
ร ะ เ บี ย บ น า ย
ทะเบียนสหกรณ วา
ดวยการตรวจสอบ
กิจการของสหกรณ 
พ.ศ.2563 
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ระเบียบวาระท่ี 5 
เร่ือง  ขอเสนอแนะจากสหกรณจังหวัดนครสวรรค และสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ 

******************* 
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ระเบียบวาระท่ี 6 
เรื่อง อื่นๆ 

**************************** 
 
 มติที่ประชุมใหญ……………………………………………….…………………………………………………………………….. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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รายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2563 
สหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด 

วันพฤหัสบดีที ่11 พฤศจิกายน 2563  เวลา  09.00 น. 
ณ  ฝายซอมเคร่ืองยนต แผนกชางอากาศ กองเทคนิค กองบิน 4 

             

           จํานวนสมาชิกผูเขารวมประชุม จํานวน 1,151 คน จากสมาชิกทั้งสิ้น 1,409 คน (ตามลายมือชื่อสมาชิก
ผูเขารวมประชุม)          
คณะกรรมการดําเนินการท่ีเขารวมประชุม      
 1.  น.อ.นพนันท  เมืองมีศรี รองประธานกรรมการดําเนินการ ฯ (3)  
 2.  น.อ.จําลอง  ปนงาม  กรรมการดําเนินการ ฯ    
 3.  น.ท.วีระชาติ  อยูคง  กรรมการดําเนินการเลขานุการ   
 4.  น.ท.จตุรงค  รักสุภาพ กรรมการดําเนินการ    
 5.  น.ท.ธีรนารถ  ณ บางชาง กรรมการดําเนินการ ฯ    
 6.  น.ท.ไชโย  ชูหม่ืนไวย กรรมการดําเนินการ    
 7.  น.ท.อาดูลย  พานรอง  กรรมการดําเนินการผูชวยเลขานุการ  
 8.  น.ท.สรวิชญ  พงษเพ็ง  กรรมการดําเนินการเหรัญญิก   
 9.  น.ท.นิรันดร    ศึกษา  กรรมการดําเนินการ ฯ    
 10.  น.ท.มณู  แสงประสาท กรรมการดําเนินการ ฯ    
 11.  น.ต.พิเชษฐ  ปจจัยคา  กรรมการดําเนินการ 
คณะกรรมการที่ไมมาประชุม           
 1.  น.อ.จิตติวุฒิ  วันทนา  ประธานกรรมการดําเนินการ ฯ   
 2.  น.อ.วรพล  ดิษฐแกว รองประธานกรรมการดําเนินการ ฯ (1)  
 3.  น.อ.ทรงศักดิ์  ธรรมสาร รองประธานกรรมการดําเนินการ ฯ (2)  
 4.  น.ท.อาจณรงค กองนิล  กรรมการดําเนินการ ฯ 
ผูเขารวมประชุม           
 1.  น.อ.เนาวมรัตน ประพัฒนทอง ผบ.บน.4     
 2.  น.อ.จักราวุธ  ศรีสุวรรณ รอง ผบ.บน.4     
 3.  น.อ.อัคคพร  อวมสําอางค เสธ.บน.4     
 4.  น.ท.พงษศักดิ์  ทองสุข  ผูจัดการ      
 5.  นายอาทิตย  หอมเย็น  นักวิชาการสหกรณชํานาญการ   
 6.  นางนงลักษณ  รัตนวิเศษศรี นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชํานาญการพิเศษ 
 7.  น.ส.กานตสินีย มีใจบุญ  นักวิชาการตรวจสอบบัญชี   
 8.  นายชาคริต  ประดิษฐ ผูชวยผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
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เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 
 
ระเบียบวาระท่ี  1    เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ     
                 เม่ือสมาชิกเขาประชุม จํานวน 1,151 คน จากสมาชิกทั้งสิ้น 1,409 คน ครบองคประชุมตามขอบังคับ
แลว น.อ.นพนันท  เมืองมีศรี รองประธานกรรมการฯ  ประธานการประชุมใหญสามัญ ประจําป 2563 กลาวเปด
ประชุม และมอบหมายให น.ท.วีระชาติ  อยูคง เลขานุการ เปนผูดําเนินการประชุมตามระเบียบการประชุมตอไป 
 

      มติที่ประชุมใหญ รับทราบตามที่ประธานแจง 
     

ระเบียบวาระท่ี  2    เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําปทางบัญชี 2562    

                 น.ท.วีระชาติ  อยูคง เลขานุการ ฯ  เสนอใหที่ประชุมพิจารณารายงานประชุมใหญสามัญประจําป 
2562  เม่ือวันพฤหัสที ่13 พฤศจิกายน 2562 ณ ฝายซอมเครื่องยนต แผนกชางอากาศ กองเทคนิค กองบิน 4   

                 มติที่ประชุมใหญ  รับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2562 
 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
 เรื่องท่ี 3.1 รายงานกิจการประจําป 2563  
 น.ท.พงษศักดิ์  ทองสุข ผูจัดการฯ  รายงานผลการดําเนินงานสหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด 
ประจําป 2563  ดังนี้ 
 1.  ทุนดําเนินการ 

รายการ 
ผลการดําเนินงาน 

ป 2563 
(บาท) 

ผลการดําเนินงาน 
ป 2562 
(บาท) 

เพิ่มขึ้น 
 (ลดลง) 
(บาท) 

1.  ทุนเรือนหุน 251,917,780.00 238,340,160.00 13,577,620.00 
2.  เงินรับฝาก 103,076,974.44 98,960,650.72 4,116,323.72 
3.  ทุนสํารอง 46,317,074.09 44,264,719.53 2,052,354.56 
4.  เงินใหสมาชิกกูระหวางป 138,153,239.25 136,598,469.00 1,554,770.25 
5.  เงินรับชําระหน้ีระหวางป 115,786,313.02 110,079,689.50 5,706,623.52 
6.  เงินกูคงเหลืออยูที่สมาชิก 410,053,272.73 387,686,346.50 22,366,926.23 
7.  เงินลงทุนระยะยาว 2,600,000.00 2,600,000.00 0.00 
8.  ทุนดําเนินการ 426,702,117.25 405,150,797.10 21,551,320.15 
9.  กําไรสุทธิประจําป 17,208,263.43 16,753,237.56 455,025.87 

 
 

 2.  ทุนเรือนหุน       
       สมาชิกถือหุน 30 ก.ย.62             238,340,160.00  บาท  

 บวก      ถือหุนเพ่ิมระหวางป        24,522,900.00  บาท  
 หัก       สมาชิกถอนหุนคืนระหวางป                10,945,280.00  บาท  

             คงเหลือหุนที่สมาชิกถือ ณ 30 ก.ย.63    251,917,780.00  บาท  
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 3.  เงินรับฝาก        
      3.1   เงินรับฝากออมทรัพย      
     มีเงินรับฝาก 30 ก.ย.62    27,005,098.03  บาท  

 บวก  ฝากเพ่ิมระหวางป    27,433,227.64  บาท  
 หัก    ถอนคืนระหวางป    21,217,111.31  บาท  

           คงเหลือ ณ 30 ก.ย.63     33,221,214.36  บาท 
 
      3.2  เงินรับฝากออมทรัพยพิเศษ      
  มีเงินรับฝาก 30 ก.ย.62        71,955,552.69  บาท  

 บวก     ฝากเพ่ิมระหวางป     6,946,979.15  บาท  
 หัก       ถอนคืนระหวางป     9,046,771.76  บาท  

           คงเหลือ ณ 30 ก.ย.63               69,855,760.08  บาท  
 
 4.  เงินใหสมาชิกกู 
  เงินกูคงเหลืออยูที่สมาชิก  30 ก.ย.62  387,686,346.50 บาท 
  ระหวางป สมาชิกกูเงินกูสามัญ   115,598,100.00  บาท 
  ระหวางป สมาชิกกูเงินกูฉุกเฉิน      26,394,700.00 บาท 
  ระหวางป สมาชิกกูเงินสามัญหักค้ําประกัน         160,439.20 บาท 
    รวมเงินกูทั้งสิ้น   138,153,239.25 บาท 
  ระหวางป สมาชิกชําระหน้ีตามสัญญา  115,786,313.02  บาท 
  คงมีเงินกูเหลืออยูท่ีสมาชิก ณ 30 ก.ย.63  410,053,272.73 บาท 

 5.  การใชทุนสาธารณประโยชน  ป 2563 
5.1 จายสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก บน.4 ประจําเดือน ๆ ละ 2,000 บาท 24,000.00 บาท 
5.2 จายสนับสนุนงานกฐิน บน. 4  100,000.00 บาท 
5.3 จายสนับสนุนงานวันเด็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก บน.4 ป 2563 1,000.00 บาท 
5.4 จายสนับสนุนงานวันเด็กแหงชาติ บน.4 ป 2563 20,000.00 บาท 
5.5 จายสนับสนุนน้ําปนงานวันเด็ก บน.4 ป 2563 15,000.00 บาท 
5.6 จายสนับสนุนดอกปอบปวันทหารผานศึกชมรมแมบาน บน.4 1,000.00 บาท 
5.7 จายสนับสนุนคาพวงหรีดสมาชิกเสียชีวิต 3 คน 1,500.00 บาท 
5.8 จายสนับสนุนทุนการศึกษา บน.4 30,000.00 บาท 
5.9 จายสนับสนุนกีฬาภายใน บน.4 ป 2563 10,000.00 บาท 
5.10 จายสนับสนุนน้ําผลไมปน งานหลวงพอเพ็ชร บน.4 2,160.00 บาท 
5.11 จายสนับสนุนบัตรเดิน-วิ่ง การกุศลงานหลวงพอเพ็ชร บน.4 400.00 บาท 
5.12 จายสนับสนุนงานกฐินพระราชทานรวมกับกรมสงเสริมสหกรณและกรมตรวจบัญชี 2,000.00 บาท  
                                                                                            รวมเปนเงิน 207,060.00 บาท  
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6.  การใชทุนสวัสดิการสมาชิก และเจาหนาท่ี ประจําป 2563 
          ป 2563 สมาชิกเสียชีวิตจํานวน 3 คน สหกรณจายเงินชวยเหลือคาจัดการศพ รายละ 50,000.-บาท ดังนี้ 
     1.  ร.ต.สมศักดิ์  พหลยุทธ  
    2.  พ.อ.อ.สมหมาย  ฤทธิ์นอย 
    3.  นายสมควร  สังขแกว 
                                                                                           รวมเปนเงิน    150,000.00  บาท   
7.  การใชทุนบําเหน็จตัวแทนประกันชีวิต ป 2563 
          เงินทุนบําเหน็จประกันชีวิต คือ เงินที่ตัวแทนบริษัทสหประกันชีวิต จํากัด(มหาชน) ไดรับเปนคาตอบแทน
จากการทําประกันเงินกูของสมาชิก และมอบใหกับสหกรณทั้งจํานวน เพ่ือนํามาใชเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแก
สมาชิก ในป 2563 ไดนําไปใชดังนี้ 
     1.  จัดหาคอมพิวเตอรเพ่ือทดแทนของเกาซ่ึงใชมาตั้งแตป 2551  20,000.00 บาท 
    2.  ซื้อเคร่ืองวัดอุณหภูมิ 1 เครื่อง   4,200.00 บาท 
    3.  จัดหาหนากากผาแจกสมาชิก1,200 ชิ้นๆละ 30 บาท  36,000.00 บาท 
     4.  สนับสนุนทุนการศึกษา บน.4  20,000.00 บาท 
    5.  สนับสนุนทุนการศึกษาบุตรเจาหนาที่    3,000.00 บาท 
    6.  โอนเขาบัญชีทุนการศึกษาบุตรสมาชิก                                      400,000.00 บาท 
    7.  จายสนับสนุนกิจกรรมงานวันงานสหกรณแหงชาติ   15,815.00 บาท 
                                                                  รวมเปนเงิน        499,015.00  บาท 
8.  รายไดและคาใชจาย ป 2563    
     8.1  รายได   
        รายไดดอกเบ้ียและผลตอบแทนจากการลงทุน  23,788,324.67 บาท 
        รายไดอ่ืน 6,085.00 บาท 
   รายไดรวม 23,794,409.67 บาท 
    8.2  คาใชจาย 
        คาใชจายเกี่ยวกับเจาหนาที่ 2,596,713.00 บาท 
        คาใชจายดอกเบ้ียและเงินลงทุน 2,957,127.09 บาท 
        คาใชจายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ 148,828.45 บาท 
        คาใชจายดําเนินงานอ่ืน 900,660.20 บาท 
        หนีส้งสัยจะสูญ-ลูกหนี้เงินกู (17,182.50) บาท 
                                                                     คาใชจายรวม    6,586,146.24 บาท 
9.  กําไรสุทธ ิ
           เม่ือนํารายไดหักคาใชจายแลว สหกรณมีกําไรสุทธิประจําป  2563 รอการจัดสรรจํานวนท้ังสิ้น  
17,208,263.43  บาท   

 มติที่ประชุมใหญ  รับทราบผลการดําเนินงานประจําป 2563 
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2.  ขอบเขตการตรวจสอบ 
  2.1  ตรวจสอบความถูกตองของการบันทึกบัญชีตามเอกสารหลักฐาน 
  2.2  ตรวจสอบการควบคุมการเงินตามระเบียบและขอบังคับของสหกรณ 
  2.3  ตรวจสอบการดําเนินงานตามวัตถุประสงค ขอบังคับ ระเบียบ และมติของท่ีประชุม 
  2.4  ตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดําเนินการ ตามแผนงาน และงบประมาณ 
ที่กําหนดไว 

 - 5 - 
 เรื่องท่ี 3.2  รายงานสมาชิกเขาใหม และลาออกระหวางป 2563  
       น.ท.พงษศักดิ์  ทองสุข ผูจัดการฯ รายงานสมาชิกเขาใหม และลาออก ป 2563 ใหที่ประชุม
ทราบดังนี้ 
          จํานวนสมาชิก เปล่ียนแปลงในระหวางป 
           สมาชิก ณ  30 กันยายน  2562  1,393 คน 
       เขาใหม         88 คน 
       ลาออก        64 คน 
       ใหออกตามขอบังคับ         1 คน 
                                   โอนออก          6 คน 
       ถึงแกกรรม          1 คน 
          ณ  30 กนัยายน 2563  คงมีสมาชิก 1,409 คน 
 หนวยงานที่สมาชิกสังกัด 
               กองบิน 4    996 คน 
   กองซอมอากาศยาน 1    21 คน 
    บริษัทอุตสาหกรรมการบิน   12 คน 
   แผนกคลังสรรพาวุธ 3    11 คน 
   หนวยอื่น     369 คน 

 มติที่ประชุมใหญ รับทราบ  

 เรื่องท่ี 3.3  รายงานผูตรวจสอบกิจการป 2563  
       ร.ท.ทินกร  ชาประเสริฐ  ผูตรวจสอบกิจการ รายงานการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพย 
ขาราชการกองบิน 4 จํากัด สําหรับปสิ้นสุดวันที่  30 กันยายน 2563 ดังนี้ 
 ตามมติที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2562 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เลือกให 
ร.ท.ทินกร  ชาประเสริฐ เปนผูตรวจสอบกิจการของสหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด สําหรับป
ทางบัญชีสิ ้นสุดวันที ่ 30 กันยายน  2563 นั ้น  กระผมไดตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบตอ
คณะกรรมการดําเนินการเปนประจําทุกเดือน ในโอกาสนี้ขอเสนอผลการตรวจสอบประจําป  โดยสรุปดังตอไปนี้ 

1.  วัตถุประสงคของการตรวจสอบ 
  1.1  เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานของสหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด 
  1.2  เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบัญชี และการควบคุมการเงินและการเก็บรักษาเงิน 
  1.3  เพ่ือตรวจสอบการดําเนินงานอื่นๆ ของสหกรณ 
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6.  การดําเนินงาน 
  6.1  สมาชิก 
   6.1.1  สหกรณฯ มีสมาชิกเม่ือตนป  จํานวน 1,393  ราย  
   6.1.2  ระหวางปมีสมาชิกเพ่ิม  จํานวน     88  ราย  
   6.1.3  ระหวางปมีสมาชิกลดลง  จํานวน     72  ราย  
   6.1.4  มีสมาชิกคงเหลือสิ้นป   จํานวน 1,409  ราย 
  การรับสมาชิกและการพนจากสมาชิกภาพถือปฏิบัติตามขอบังคับและผานมติคณะกรรมการ 

  6.2  เงินสดและเงินฝากธนาคารในวันสิ้นปสหกรณฯ  มีเงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ
ประกอบดวย 
   6.2.1  เงินสดในมือ    จํานวนเงิน      63,707.20 บาท 
   6.2.2  เงินฝากธนาคารทหารไทย (ออมทรัพย) จํานวนเงิน        1,923.32 บาท 
   6.2.3  เงินฝากธนาคารทหารไทย (ออมทรัพย) จํานวนเงิน 10,115,254.50 บาท 
   6.2.4  เงินฝากธนาคารกรุงไทย    จํานวนเงิน   2,687,992.50 บาท 
  6.3  ดานสินเชื่อใหเงินกูแกสมาชิกสหกรณฯ ใหเงินกูแกสมาชิก 4 ประเภท คือ 

6.3.1  เงินกู-ฉุกเฉิน  จํานวน  1,793  สัญญา   
6.3.2  เงินกู-สามัญ  จํานวน     278  สัญญา  
6.3.3  เงินกู-สามัญหักค้ําประกัน จํานวน        2  สัญญา 

ประเภทเงินใหกูยืม ยอดยกมา กูระหวางป ชําระหนี้ระหวางป คงเหลือสิ้นป 

เงินกู–ฉุกเฉิน 4,407,100.00 26,394,700.00 25,956,512.81 4,845,287.19 
เงินกู–สามัญ 380,513,018.75 111,598,100.00 89,453,716.98 402,657,406.77 
เงินกู-สามัญหักค้ําประกัน 1,755,939.50 160,439.50 344,499.23 1,571,879.52 

 

3.  การบัญชี 
  3.1  เอกสารหลักฐานประกอบการลงบัญชีครบถวน สมบูรณตามที่นํามาใหตรวจสอบ 
  3.2  การบันทึกบัญชีของสหกรณเรียบรอย เปนปจจุบัน และการบันทึกระบบเงินใหกู เงินรับฝาก 
และทุนเรือนหุน ฯลฯ โดยใชคอมพิวเตอรประมวลผลทุกระบบงานควบคูกับการบันทึกบัญชี/ทะเบียนยอยดวยมือ 
เปนไปตามท่ีกรมสงเสริมสหกรณกําหนดไว 
  3.3  การเสนอรายงานทางบัญชีตอคณะกรรมการฯ ไดเสนอรายงานการตรวจสอบกิจการ
ตอคณะกรรมการดําเนินการเปนประจําทุกเดือน 

4.  การควบคุมการเงิน 
  การรับ-จาย และเก็บรักษาเงินสดเปนไปตามระเบียบที่สหกรณฯ กําหนด มีบางคร้ังเก็บเงินไวเกิน
เนื่องจากมีวันหยุดของธนาคารติดตอกันหลายวัน และไดขออนุมัติในที่ประชุมแลว 

5.  การบริหารงานของสหกรณ 
  การบริหารงานของสหกรณฯ เปนไปตามนโยบาย แผนงานงบประมาณ ระเบียบ และขอบังคับ
ของสหกรณฯ ที่กําหนดไว 
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ประเภทเงินรับฝาก ตนป เพิ่มระหวางป ถอนระหวางป คงเหลือสิ้นป 

ออมทรัพย 27,005,098.03 27,433,227.64 21,217,111.31 33,221,214.36 
ออมทรัพยพิเศษ 71,955,552.69 6,946,979.15 9,046,771.76 69,855,760.08 

รวมทั้งสิ้น 98,960,650.72 34,380,206.79 30,263,883.07 103,076,974.44 

  การรับฝากเงินและการจายคืนเงินรับฝากเปนไปตามระเบียบที่สหกรณฯ กําหนด 

  6.6  ดานหนี้สิน  
   6.6.1  หนี้สินหมุนเวียน 
    - เงินปนผลคางจาย       65,296.00 บาท 
    - เงินเฉล่ียคืนคางจาย         6,364.00 บาท 
    - เงินกองทุนสามัญรอจายคืน        5,300.00 บาท 
    - เงินรับฝากรอจายคืน (ไมเปนสมาชิก)      39,801.29 บาท 
    - เงินหุนรอจายคืน        43,280.00 บาท 
   6.6.2  หนี้สินไมหมุนเวียน 
    - เงินสํารองบําเหน็จเจาหนาที่     4,136,400.00 บาท 
  การกูยืมเงินในปดําเนินงาน 2563 สหกรณไดกูยืมเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารทหารไทย (OD) เพ่ือ
จายเงินกูแกสมาชิก เปนเงิน 800,000.00 บาท ระหวางปชําระคืนครบถวนแลวซึ่งจายดอกเบ้ียเงินเบิกเกินบัญชีไป
ทั้งสิ้น 1,818.36 บาท 

   6.3.4  ลูกหนี้เงินใหกูยืม - ไมกอใหเกิดรายได เปนเงิน  978.699.25 บาท ประกอบดวย 
     - น.ส.พรดา บัวเสนาะ  จํานวนเงิน 333,481.00 บาท 
     - ร.ต.ชูพงษ  สุขเสวต  จํานวนเงิน 645,218.25 บาท 
    6.3.5  คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ            จํานวนเงิน 521,790.13 บาท  

  การปฏิบัติในการใหกูยืมเปนไปตามขอบังคับและระเบียบของสหกรณฯ เอกสารหลักฐานแสดงการ
เปนหนี้ การคํ้าประกัน และเอกสารประกอบ ถูกตอง ครบถวนและสมบูรณ 

  6.4  ดานการลงทุนสหกรณ ฯ มีการลงทุนระยะยาว  ประกอบดวย 
   -หุนบริษัท สหประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)   จํานวน   400,000.00  บาท 
   -หุนชุมนุมสหกรณทหาร     จํานวน   200,000.00  บาท 
   -หุนชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด  จํานวน 2,000,000.00  บาท 
   -หุนรานสหกรณกองบิน 4 จํากัด    จํานวน   301,000.00  บาท 
                             หัก  คาเผ่ือจากการดอยคาเงินลงทุนรานสหกรณ  จํานวน   301,000.00  บาท 
               รวมเงินลงทุนระยะยาว – สุทธิ    จํานวน 2,600,000.00 บาท 

  6.5  ดานเงินรับฝาก สหกรณฯ รับฝากเงิน 2 ประเภท คือ      
   1. เงินฝากออมทรัพย 
   2. เงินฝากออมทรัพยพิเศษ 
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  6.7  ทุนเรือนหุน  ทุนเรือนหุนเมื่อตนป จํานวน 238,340,160.00 บาท ระหวางปเพ่ิมข้ึนจํานวน 
24,522,900.00 บาท จายคืนคาหุน จํานวน 10,945,280.00 บาท คงเหลือสิ้นป จํานวน 251,917,780.00 บาท  
การเก็บคาหุนและการจายคืนคาหุนเปนไปตามขอบังคับ 

  6.8  ทุนสํารองและทุนสะสม รายละเอียดดังนี้ 
 

ประเภททุนของสหกรณ ตนป เพิ่มระหวางป ลดลงระหวาง
ป คงเหลือส้ินป 

ทุนสํารอง 44,264,719.53 2,052,354.56 0.00 46,317074.09 
ทุนสะสม ประกอบดวย 2,739,934.00 1,388,330.00 357,060.00 3,750,584.00 
 -ทุนสาธารณประโยชน 253,270.00 246,730.00 207,060.00 292,940.00 
 -ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล 1,566,544.00 50,000.00 0.00 1,616,544.00 
 -ทุนเพ่ือพัฒนากิจการสหกรณ 17,000.00 0.00 0.00 17,000.00 
 -ทุนสวัสดิการสมาชิกและเจาหนาที่ 818,400.00 681,600.00 150,000.00 1,350,000.00 
 -ทุนเพ่ือการศึกษาอบรมทางสหกรณ ฯ 64,100.00 10,000.00 0.00 74,100.00 
 -ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก 0.00 400,000.00 0.00 400,000.00 
 การใชจายเงินทุนสะสมตาง ๆ  เปนไปตามวัตถุประสงคแหงทุน และระเบียบที่สหกรณฯ กําหนด 
 7. ผลการดําเนินงาน 

  7.1 รายได- คาใชจายเปรียบเทียบกับประมาณการที่ตั้งงบประมาณไว 

รายการ ประมาณการ 
(บาท) 

เกิดขึ้นจริง 
(บาท) 

สูงต่ํากวา 
ประมาณการ 

รายได : 
ดอกเบ้ียเงินใหกูแกสมาชิก 
คาธรรมเนียมแรกเขา 
รายไดอ่ืน 

 
23,000,000.00 

5,000.00 
200,000.00 

 
23,666,548.37 

4,400.00 
123,461.30 

 
(666,548.37) 

600.00 
76,538.70 

รวม 23,205,000.00 23,794,409.67 (589,409.67) 
คาใชจาย : 
1. คาใชจายเก่ียวกับเจาหนาที่ 
2.คาใชจายทางการเงิน 
3.คาใชจายในการบริหาร 
4. คาใชจายทางบัญชี 
5. คาครุภัณฑสํานักงาน 

 
2,390,000.00 
4,000,000.00 
1,102,000.00 

- 
200,000.00 

 
2,275,293.00 
2,955,308.73 

910,645.45 
443,080.70 

0.00 

 
114,707.00 

1,044,691.27 
191,354.55 

(443,080.70) 
200,000.00 

รวม 7,692,000.00 6,584,327.88 1,107,672.12 

  คาใชจายตาง ๆ เปนรายการปกติของการดําเนินงานเพ่ือกอใหเกิดรายได  การควบคุมภายใน
เกี่ยวกับคาใชจายรัดกุมเพียงพอ เปนไปตามมติของท่ีประชุม  ซึ่งเมื่อรวมคาใชจายทุกหมวดรายจายแลวก็ไมเกิน
วงเงินงบประมาณท่ีอนุมัติสวนคาใชจายทางบัญชี เปนคาใชจายที่ตัดทางบัญชีเทานั้นไมไดจายเปนเงินสด 
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รายงานของผูสอบบัญชี 
เสนอ สมาชิกสหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด 
  ความเห็น   
 ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินของ สหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน  4 จํากัด ซึ่งประกอบดวย 
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563  งบกําไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด สําหรับปสิ้ นสุด 
วันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ 
 ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะทางการเงินของ สหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563  ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกตองตามที่ควร
ในสาระสําคัญตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ 

8.  สรุปผลการดําเนินงาน 
  ผลการดําเนินงานของสหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด เปนไปตามระเบียบ ขอบังคับ 
มติแหงท่ีประชุม และวัตถุประสงคของสหกรณ ฯ 

9.ขอสังเกตและขอเสนอแนะ 
   - ไมมี 
 มติที่ประชุมใหญ   รับทราบ 

ระเบียบวาระการประชุมท่ี 4 
 เรื่องท่ี  4.1 พิจารณาอนุมัติงบแสดงสถานะการเงิน งบกําไรขาดทุนประจําป 2563 
       นายชาคริต ประดิษฐ ผูชวยผูสอบบัญชีรับอนุญาต ผูแทนผูสอบบัญชีรายงานผลการ
ตรวจสอบบัญชีใหที่ประชุมรับทราบดังนี้ 

  7.2  รายได- คาใชจายเปรียบเทียบกับปกอน 

รายการ 
ป 2562 
(บาท) 

ป 2563 
(บาท) 

เพิ่มข้ึน (ลดลง) 
บาท 

รายได : 
ดอกเบ้ียเงินใหกูแกสมาชิก 
คาธรรมเนียมแรกเขา 
รายไดอ่ืน 
หนี้สงสัยจะสูญรับคืน 

 
22,488,464.21 

5,500.00 
192,519.13 
237,771.89 

 
23,666,548.37 

4,400.00 
123,461.30 
17,182.50 

 
1,178,084.16 

(1,100.00) 
(69,057.83) 

(220,589.39) 
รวม 22,924,255.23 23,811,592.17 887,336.94 

คาใชจาย : 
ดอกเบ้ียจายเงินรับฝากและเงินกูยืมระยะส้ัน 
คาใชจายในการดําเนินงาน 

 
2,933,547.05 
3,237,470.62 

 
2,957,127.09 
3,646,201.65 

 
23,580.04 

408,731.03 
รวม 6,171,017.67 6,603,328.74 432,311.07 

กําไรสุทธิรอการจัดสรร 16,753,237.56 17,208,263.43 455,025.87 
 กําไรสุทธิรอการจัดสรรเปรียบเทียบกับปกอนซ่ึงมีจํานวนมีจํานวนเพิ่มข้ึน  455,025.87 บาท 
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  เกณฑในการแสดงความเห็น 
  ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีและตามระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ 
ความรับผิดชอบของขาพเจาไดกลาวไว ในสวนของความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงิน 
ในรายงานของขาพเจา ขาพเจามีความเปนอิสระจากสหกรณและไดปฏิบัติตามจรรยาบรรณของผูสอบบัญชีสหกรณ 
ขาพเจาเชื่อวาหลักฐานการสอบบัญชีที่ขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็น
ของขาพเจา 
  เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ 
  เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ คือ เรื่องตาง ๆ ที่มีนัยสําคัญทีสุ่ดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพ 
ของขาพเจาในการตรวจสอบงบการเงินสําหรับงวดปจจุบัน ขาพเจาไดนําเรื่ องเหลานี้มาพิจารณาในบริบทของ 
การตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขาพเจา ทั้ งนี้ ขาพเจาไมไดแสดงความเห็น 
แยกตางหากสําหรับเรื่องเหลานี้  เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ พรอมวิธีการตรวจสอบแตละเรื่องมีดังตอไปน้ี 
การรับรูรายไดดอกเบี้ยเงินใหกูยืม 
 สหกรณมีการรับรูรายไดตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 1 สรุปนโยบายบัญชีที่สําคัญตามที่ แสดงใน
งบกําไรขาดทุน สหกรณฯ มีรายไดดอกเบี้ยรับเงินใหกูยืมในป 2563   จํานวน 23.67 ลานบาท คิดเปนรอยละ 99.49  
ของรวมรายไดดอกเบ้ียและผลตอบแทน ซึ่งเปนเรื้องสําคัญในการตรวจสอบ เนื่องจากรายได ดังกลาวเกิดจากการ
ทําสัญญาเงินใหกูแกสมาชิกของสหกรณ ซึ่งการคํานวณรายไดดอกเบ้ียเพ่ือรับรูรายการ อาศัยการประมวลผลโดย
ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศเปนหลัก ดังนั้น ทําใหสหกรณมีความเสี่ยงในการรับรูรายไดดอกเบี้ยเงินใหกูยืมดวยมูล
คาท่ีไมถูกตองหรือรับรูในชวงเวลาที่ไมเหมาะสม 
 ขาพเจาไดประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในทั่วไปของระบบสารสนเทศและระบบการ ควบคุม
ภายในท่ีสําคัญเกี่ยวกับการรับรูรายไดดอกเบี้ยเงินใหกูยืม โดยการสอบถามวิธีการปฏิบัติงาน ประเมิน ระบบการ
ควบคุมภายใน และสุมตัวอยางเพ่ือทําการทําทดสอบระบบการควบคุมภายในที่สหกรณไดออกแบบไว ขาพเจาไดสุม
ตัวอยางเพ่ือทดสอบการคํานวณดอกเบี้ยที่เรียกเก็บวาเปนไปตามสัญญาและรับรูรายได สอดคลองกับนโยบาย 
การบัญชีการรับรูรายไดของสหกรณหรือไม 
 ลูกหน้ีเงินใหกูยืม และคาเผื่อหนีสงสัยจะสูญ 
 ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอที่ 4 ในป 2563  สหกรณฯ มีลูกหนี้เงินใหกูยืมรวมทั้งสิ้น 410.05 ลาน
บาท และมีคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-เงินใหกูยืม จํานวนเงิน 0.52 ลานบาท ทั้งสองรายการแสดงมูลคาสุทธิ คิดเปน
รอยละ 95.98 ของสินทรัพยรวมทั้งสิ้น   
 ขาพเจาไดประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในที่สําคัญเกี่ยวกับการใหเงินกูยืมแกสมาชิก การรับ
ชําระคืนเงินใหกูยืม โดยการสอบถามวิธีการปฏิบัติงาน ประเมินระบบการควบคุมภายใน และสุมตัวอยางเพ่ือทําการ
ทําทดสอบระบบการควบคุมภายในท่ีสหกรณไดออกแบบไว ขาพเจาไดสุมตัวอยางสัญญา ใหกูยืมทุกประเภทเพ่ือ
ตรวจสอบการบันทึกรายการลูกหนี้เงินใหกูยืมในการบันทึกรายการลูกหนี้เงินใหกูยืม และรายการตัดชําระหนี้จาก
ลูกหน้ี เพ่ือพิจารณาถึงความถูกตองและครบถวนในการบันทึกรายการ ตลอด จนถึงการเลือกตัวอยางเพ่ือสงหนังสือ
ยืนยันยอดรายการลูกหนี้คงเหลือ เพ่ือพิจารณาถึงความมีอยูจริง นอกจากน้ีขาพเจายังไดสอบทานรายการลูกหนี้เงิน
ใหกูยืมที่ผิดนัดชําระ ณ วันสิ้นป เพ่ือพิจารณาความ ครบถวนและถูกตองในการบันทึกรายการคาเผื่ อหนี้สงสัย 
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จะสูญ โดยการประมาณคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของ รายการดังกลาวเปนไปตามระเบียบนายทะเบียน ซึ่ งกําหนด
อัตรารอยละในการต้ังคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยพิจารณาจากระยะเวลาการผิดนัดชําระหน้ี และหลักประกันตาง ๆ 
ทีม่ีกับสหกรณ 
 เรื่องอ่ืน 
 งบการเงินของสหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน  4 จํากัด สําหรับปสินสุดวันที่ 30 กันยายน  2562 
ตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีอ่ืน ซึ่งแสดงความเห็นอยางไมมีเง่ือนไขตามรายงานผูสอบบัญชีลงวันที่ 24 ตุลาคม 2562 
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณตองบการเงิน 
 คณะกรรมการดําเนินการสหกรณมีหนาที่รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหลานี้โดย ถูกตอง
ตามท่ีควร ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ คณะกรรมการดําเนินการ
สหกรณพิจารณาวาจําเปนเพ่ือใหสามารถจัดทํางบการเงิน ที่ปราศจากการแสดง ขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปน
สาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด  
 ในการจัดทํางบการเงิน คณะกรรมการดําเนินการสหกรณรับผิดชอบในการประเมินความสามารถ  
ของสหกรณในการดําเนินงานตอเนื่อง การเปดเผยเร่ืองที่เกี่ยวกับการดําเนินงานตอเนื่องในกรณีทีมีเรื่อง ดังกลาว 
และการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเนื่อง เวนแตคณะกรรมการดําเนินการสหกรณมีความตั้งใจท่ีจะ
เลิกสหกรณหรือหยุดดําเนินงานหรือไมสามารถดําเนินงานตอเนื่องตอไปได 
ความรับผดิชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงิน 
 การตรวจสอบของขาพเจามีวัตถุประสงคเพ่ือใหไดความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวางบการเงิน โดยรวม
ปราศจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม ไมวาจะเกิดจากการทุจริต หรือขอผิดพลาด 
และเสนอรายงานของผูสอบบัญชี ซึ่งรวมความเห็นของขาพเจาอยูดวย ความเชื่อมันอยาง สมเหตุสมผลคือความเชื่อ
มันในระดับสูงแตไมไดเปนการรับประกันวาการปฏิบัติงานตรวจสอบตาม มาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบ  
กรมตรวจบัญชีสหกรณจะสามารถตรวจพบขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอัน เปนสาระสําคัญที่มีอยูไดเสมอไป ขอมูล 
ที่ขัดตอขอเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาดและถือวามี สาระสําคัญเมื่ อคาดการณไดอยาง
สมเหตุสมผลวารายการที่ขัดตอขอเท็จจริงแตละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลตอการตัดสินใจทางเศรษฐกิจ
ของผูใชงบการเงินจากการใชงบการเงินเหลานี้ 
 ในการตรวจสอบของขาพเจาตามมาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ ขาพเจาไดใช
ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงาน ของขาพเจารวมถึง 
     ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญในงบการเงิน 
ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือ ตอบสนองตอความ
เสี่ยงเหลานั้น และไดหลักฐานการสอบบัญชีที่ เพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเปน เกณฑในการแสดงความเห็น 
ของขาพเจา ความเสี่ยงที่ไมพบขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปน สาระสําคัญซึ่งเปนผลมาจากการทุจริตจะสูงกวา
ความเส่ียงที่เกิดจากขอผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเก่ียวกับการสมรูรวมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน 
การต้ังใจละเวนการแสดงขอมูล การแสดงขอมูลที่ไมตรงตามขอเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 
   ทําความเขาใจในระบบการควบคุมภายในที่เกียวของกับการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการ ตรวจสอบ
ที่เหมาะสมกับสถานการณ แตไมใชเพ่ือวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอความมีประสิทธิผลของการควบคุม
ภายในของสหกรณ 
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    ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่คณะกรรมการดําเนินการสหกรณใชและความ 
สมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของซึ่งจัดทําขึ้นโดย คณะกรรมการดําเนินการ
สหกรณ 
    สรุปเ ก่ียวกับความเหมาะสมของการใช เกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเน่ื องของ 
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ และจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ ไดรับวา มีความไมแนนอนท่ีมี สาระสําคัญ 
ที่เกียวกับเหตุการณหรือสถานการณที่อาจเปนเหตุใหเกิดขอสงสัยอยางมีนัยสําคัญตอ ความสามารถของสหกรณ 
ในการดําเนินงานตอเนื่องหรือไม ถาขาพเจาไดขอสรุปวามีความไม แนนอนทีมีสาระสําคัญ ขาพเจาตองใหขอสังเกต
ไวในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจาถึงการ เปดเผยขอมูลที่ เกี่ยวของในงบการเงิน หรือถาการเปดเผยดังกลาว
ไมเพียงพอ ความเห็นของขาพเจาจะเปลี่ยนแปลงไป ขอสรุปของขาพเจาขึ้นอยูกับหลักฐานการสอบบัญชีที่ไดรับ
จนถึงวันทีใ่นรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจา อยางไรก็ตาม เหตุการณหรือสถานการณในอนาคตอาจเปนเหตุให
สหกรณตองหยุดการดําเนินงานตอเน่ืองได   
   ประเมินการนําเสนอ โครงสรางและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปดเผยขอมูลที่ เกี่ยวของ 
ตลอดจนประเมิน วางบการเงินแสดงรายการและเหตุการณที่เกิดขึ้นโดยถูกตองตามที่ควรหรือไม ขาพเจาไดสื่อสาร
กับคณะกรรมการดําเนินการสหกรณเก่ียวกับขอบเขตและชวงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีไดวางแผนไว ประเด็นที่
มีนัยสําคัญท่ีพบจากการตรวจสอบ รวมถึงขอบกพรองที่มีนัยสําคัญ ในระบบการควบคุมภายในซึ่งขาพเจาไดพบใน
ระหวางการตรวจสอบของขาพเจา    
 จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ ขาพเจาไดพิจารณาเร่ืองตาง ๆ ที่มี 
นัยสําคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปจจุบันและกําหนดเปนเรื่องสําคัญในการตรวจสอบ ขาพเจา ได
อธิบายเรื่องเหลานี้ไวในรายงานของผูสอบบัญชี เวนแตกฎหมายหรือขอบังคับหามมิใหเปดเผยเรื่ อง ดังกลาวตอ
สาธารณะหรือในสถานการณท่ียากจะเกิดข้ึน ขาพเจาพิจารณาวาไมควรสื่อสารเรื่องดังกลาวใน รายงานของขาพเจา 
เพราะการกระทําดังกลาวสามารถคาดการณไดอยางสมเหตุสมผลวาจะมีผลกระทบ ในทางลบมากกวาผลประโยชน
ทีผู่มีสวนไดเสียสาธารณะจะไดจากการสื่อสารดังกลาว  
 
                    (ลงชื่อ) นายธนุศักดิ์ ประเสริฐไชยกุล   
                                            (ธนุศักดิ ์ประเสริฐไชยกุล)                                 
                                                                                   ผูสอบบัญชีสหกรณ     
วันที 30 ตุลาคม 2563   
 
 
 
 
 
 



การประชุมใหญสามัญประจําป 2564
สหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด

70

 

สหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด 
งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 
 

    

 
 

หมายเหตุ 
 

ป 2563 
 

บาท  
ป 2562 

 

บาท 

สินทรัพย   
สินทรัพยหมุนเวียน   

เงินสดและเงนิฝากธนาคาร 2  12,868,877.07 13,602,218.42 
เงินใหกูยืมระยะส้ัน - สุทธ ิ 4  45,584,206.25 46,294,227.48 
ดอกเบ้ียเงินใหกูคางรับ  42,999.48 14,327.71 
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 3  56,690.90  45,966.70 
รวมสินทรัพยหมุนเวียน  58,552,773.70 59,956,740.31 

สินทรัพยไมหมุนเวียน   
เงินลงทุนระยะยาว - สุทธ ิ 5  2,600,000.00 2,600,000.00 
เงินใหกูยืมระยะยาว  4  363,947,276.35 340,853,146.39 
อุปกรณ – สุทธิ 6  181,832.91 232,188.61 
สิทธิการใชประโยชนในอาคาร – สุทธ ิ  7  1,420,234.29 1,508,721.79 

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 

 

368,149,343.55 

 

345,194,056.79 
รวมสินทรัพย 426,702,117.25 405,150,797.10 

 

 
 

หนี้สินและทุนของสหกรณ   
  

หนี้สินหมุนเวียน   
เงินรับฝาก 8  103,076,974.44   98,960,650.72 
หนี้สินหมุนเวียนอืน่ 9  220,041.29  222,735.29 
รวมหน้ีสินหมุนเวียน  103,297,015.73  99,183,386.01 

หนี้สินไมหมุนเวียน   
หนี้สินไมหมนุเวียนอื่น 10  4,211,400.00  3,889,980.00 
รวมหน้ีสินไมหมุนเวียน    4,211,400.00  3,889,980.00 
รวมหน้ีสิน  107,508,415.73  103,073,366.01 
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สหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด 
งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ) 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

หมายเหตุ 

 
 

ป 2563 
 

บาท 
 

ป 2562 
 

บาท 
 
ทุนของสหกรณ 

 
  

ทุนเรือนหุน (มูลคาหุนละ 10.00 บาท)   
หุนที่ชําระเต็มมลูคาแลว  251,917,780.00  238,340,160.00 

ทุนสาํรอง  46,317,074.09  44,264,719.53 
ทุนสะสมตามขอบงัคับ ระเบียบและอื่น ๆ 11  3,750,584.00  2,719,314.00 
กําไรสุทธิประจําป  17,208,263.43  16,753,237.56 
รวมทุนของสหกรณ  319,193,701.52  302,077,431.09 
รวมหน้ีสินและทุนของสหกรณ 426,702,117.25  405,150,797.10 

  

 
 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้   0.00 

 
 

        (ลงชื่อ) นาวาอากาศเอก นพนันท  เมืองมีศรี 
                 (นพนันท  เมืองมีศรี) 
                รองประธานกรรมการ 
 
       (ลงชื่อ) นาวาอากาศโท  วีระชาติ  อยูคง 
                 (วีระชาติ  อยูคง) 
          เลขานุการ 
 
                                                                                  วันที่ 30 ตุลาคม 2563 
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สหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด 
งบกําไรขาดทุน 

สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 
 

 

 

        ป 2563      
       บาท                  % 

 
 

      ป 2562 
      บาท                 % 

รายไดดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุน    
ดอกเบ้ียรับเงินใหกู 23,666,548.37  99.49 22,488,464.21 99.45 
ดอกเบ้ียรับเงินฝาก 6,085.89  0.03 7,507.30 0.03 
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน 115,690.41  0.51 116,000.00 0.51 
รวมรายไดดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุน 23,788,324.67  100.00 22,611,971.51 100.00 

คาใชจายดอกเบี้ยและเงินลงทนุ 

 

       
ดอกเบ้ียจายเงินรับฝาก 2,955,308.73  12.42 2,929,888.33 12.96 
ดอกเบ้ียจายเงินกูยืมระยะสั้น 1,818.36  0.01 3,658.72 0.02 
รวมคาใชจายดอกเบี้ยและเงินลงทุน 2,957,127.09  12.43 2,933,547.05 12.97 

หัก หนี้สงสัยจะสญู และหน้ีสูญ        
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้เงินใหกู (17,182.50)  (0.07) (237,771.89) (1.05) 

รวมหน้ีสงสัยจะสูญและหนี้สญู (17,182.50)  (0.07) (237,771.89)  (1.05) 
รายไดดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุนสุทธิ 20,848,380.08  87.64 19,916,196.35 88.08 

 บวก  รายไดอื่น 
        

คาธรรมเนียมแรกเขา 4,400.00  0.02 5,500.00 0.02 
รายไดเบ็ดเตล็ด 

 

1,685.00  0.01 69,011.83 0.31 
รวมรายไดอื่น 6,085.00  0.03  74,511.83  0.33 

หัก  คาใชจายในการดําเนินงาน  
คาใชจายเกี่ยวกับเจาหนาที ่  

เงินเดือน 

 

1,961,400.00  8.25 1,873,440.00 8.29 
คาเบี้ยเลี้ยงพาหนะ 42,200.00  0.18 60,580.00 0.27 
บําเหน็จเจาหนาที ่ 321,420.00  1.35 241,080.00 1.07 
คาตอบแทนเจาหนาที ่ 121,356.00  0.51 127,868.00 0.57 
คาลวงเวลา 50,000.00  0.21 50,000.00 0.22 
คาสมทบเงินประกนัสังคม 

 
70,337.00  0.30 75,399.00 0.33 

คาเคร่ืองแบบเจาหนาที ่ 30,000.00  0.13 30,000.00 0.13 
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สหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด 
งบกําไรขาดทุน (ตอ) 

สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 

   
    ป 2563 

 
ป 2562 

 
บาท % บาท % 

คาใชจายเกี่ยวกับที่ดิน อาคารสถานที่และอุปกรณ  
คาเสื่อมราคา 50,355.70  0.21 48,061.05 0.21 

  
คาตัดจายสิทธิการใชประโยชนในอาคาร
และสิ่งปลูกสราง 88,487.50  0.37  71,021.75  0.31 

คาดูแลโปรแกรมระบบงานสหกรณ 0.00  0.00 10,000.00 0.04 
  คาซอมแซมอุปกรณสํานักงาน 9,985.25  0.04  17,643.00  0.08 

คาใชจายดําเนินงานอื่น  
คาเบี้ยประชุม 95,000.00  0.40 72,500.00 0.32 
คารับรอง 21,044.00  0.09 27,849.00 0.12 
คาเครื่องเขียนแบบพิมพ 51,790.80  0.22 47,093.36 0.21 
คาใชจายประชุมใหญ 472,112.00  1.98 231,040.00 1.02 
คาตอบแทนผูตรวจสอบกิจการ 42,000.00  0.18 42,000.00 0.19 
คาธรรมเนียมการสอบบัญช ี 60,000.00  0.25 58,500.00 0.26 
คาตอบแทนผูปฏิบตัิงานในสหกรณ 83,200.00  0.35 83,400.00 0.37 
คาไฟฟา 9,976.80  0.04 7,964.46 0.04 
คาโทรศัพท 8,988.00  0.04 8,988.00 0.04 
คาเคเบิ้ลทีวีสาํนักงาน 1,200.00  0.01 1,200.00 0.01 
คาธรรมเนียมธนาคาร 141.00  0.00 266.00 0.00 
คาไปรษณยี 6,935.60  0.03 6,082.00 0.03 
คาของใชสํานักงาน 16,962.00  0.07 19,657.00 0.09 
คาใชจายอื่น 31,310.00  0.13 25,838.00 0.11 
         รวมคาใชจายในการดําเนินงาน 3,646,201.65  15.33 3,237,470.62 14.32 

                 กําไรสุทธิ 17,208,263.43  72.34 16,753,237.56 74.09 
        

 
 
 
 
 



การประชุมใหญสามัญประจําป 2564
สหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด

74
 

สหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด 
งบกระแสเงินสด 

สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 
 

ป 2563 
 

บาท 

ป 2562 
 

บาท 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 

กําไรสุทธ ิ 17,208,263.43 16,753,237.56 
รายการปรับปรุงเพื่อการกระทบกําไรสุทธิเปนเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 

คาเสื่อมราคาสินทรัพย 50,355.70 48,061.05 
หนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้ (17,182.50) (237,771.89) 
คาตัดจายสิทธิการใชประโยชนในอาคารและสิ่งปลูกสราง  88,487.50  71,021.75 
ดอกเบ้ียเงินใหกูคางรับ (42,999.48) (14,327.71) 

 รายไดคาบําเหน็จตัวแทนคางรับ  0.00  13,460.85  

สํารองบําเหน็จเจาหนาที ่ 321,420.00 241,080.00 
 คาเครื่องเขียนแบบพิมพใชไป  51,790.80  47,093.36  

 คาธรรมเนียมการสอบบัญชีคางจาย  60,000.00  58,500.00  

กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยและ
หนี้สินดําเนินงาน 

 
 17,720,135.45  16,980,354.97 

สินทรัพยดําเนินงาน   
เงินสดจายลูกหนี้เงินกูฉุกเฉิน (26,394,700.00) (23,989,000.00) 
เงินสดรับจากลูกหนี้เงินกูฉุกเฉิน  25,956,512.81 23,583,000.00 
เงินสดจายลูกหนี้เงินกูสามัญ (111,598,100.00) (111,837,934.75) 
เงินสดรับจากลูกหนี้เงินกูสามัญ  89,637,771.96 84,529,671.25 
เงินสดรับจากลูกหนี้เงินกู-ไมกอใหเกิดรายได  31,589.00 1,195,484.00 

 เงินสดรับจากดอกเบี้ยเงินใหกูยืมคางรับ  14,327.71  14,306.00  
เงินสดจายซื้อเคร่ืองเขียนแบบพิมพ  (62,515.00) (53,969.16) 

หนี้สินดําเนินงาน    
เงินสดจายคาธรรมเนียมผูสอบบัญชีคางจาย  (58,500.00) (58,500.00) 

 เงินสดจายเงินรอจายคืน  (444,534.74)  (8,509,389.11)  
 เงินสดรับเงินรอจายคืน  444,534.74  8,547,920.00  

เงินสดรับหลักประกนัผลงาน   0.00 75,000.00 
เงินสดสุทธไิดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน  (4,753,478.07) (9,523,056.80)  
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สหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด 
งบกระแสเงินสด (ตอ) 

สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 
ป 2563 

 

บาท 
 

ป 2562 
 

บาท 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ    

        เงินสดจายซื้ออุปกรณสํานักงาน 0.00  (206,500.00) 

        เงินสดจายคาปรบัปรุงสทิธิการใชอาคาร 0.00  (1,500,000.00) 

เงินสดสุทธใิชไปในกิจกรรมลงทุน 0.00  (1,706,500.00) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 

เงินสดรับจากเงินรับฝาก 34,376,206.79 40,594,875.18 

เงินสดจายคืนเงินรบัฝาก (29,859,883.07) (31,297,175.49) 

เงินสดจายเงินปนผล (11,736,000.00) (10,978,455.00) 

เงินสดจายเงินเฉลี่ยคืน (1,450,747.00) (1,289,003.00) 

เงินสดจายโบนัสกรรมการและเจาหนาที่  (500,000.00) (470,000.00) 

เงินสดจายคาบาํรุงสนันบิาตสหกรณแหงประเทศไทย จํากัด  (30,000.00)  (30,000.00) 

เงินสดรับจากทุนเรือนหุน 24,522,900.00  24,427,480.00 

เงินสดจายคืนทนุเรือนหุน (10,945,280.00)  (11,265,270.00) 

 เงินสดรับจากกองทุนบาํเหน็จตัวแทนเขาทุนสํารอง  0.00  206,500.00 

เงินสดจายทุนสาธารณประโยชน (207,060.00)  (246,730.00) 

เงินสดจายทุนสวัสดิการสมาชิกและเจาหนาที่  (150,000.00)  (681,600.00) 

เงินสดสุทธไิดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน  4,020,136.72  8,970,621.69 

เงินสดสุทธิเพ่ิมขึ้น (ลดลง) (733,341.35)  (2,258,935.11) 

เงินสด ณ วันตนป 13,602,218.42  15,861,153.53 

เงินสด ณ วันสิ้นป 12,868,877.07  13,602,218.42 
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สหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 
1. สรุปนโยบายบัญชีที่สําคัญ 
  - สหกรณบันทึกบัญชีโดยใชเกณฑคงคาง 
 - สหกรณรับรูรายไดดอกเบี้ยตามเกณฑสัดสวนของเวลา สวนจาํนวนรายไดจะเทากบัอัตราดอกเบ้ียคูณดวย 
จํานวนเงินตนที่คางชาํระตามระยะเวลาที่กูยืม 
 - สหกรณระงับการรับรูรายไดทีเ่กิดจากดอกเบี้ยเงินใหกูของลูกหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดตามเกณฑคงคางจาํนวน
414,382.05 บาท ซึ่งหากสหกรณรับรูรายไดดอกเบี้ยเงนิใหกูดังกลาวแลวจะทาํใหสหกรณมีกาํไรสทุธิ เพิ่มขึ้นดวยจํานวนเงนิ
ดังกลาว 
 - เงินลงทุนระยะยาวที่เปนเงินลงทุนในหลักทรัพยทีไ่มอยูในความตองการของตลาดแสดงดวยราคาทนุ 
 - สหกรณตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในระเบียบนายทะเบียนสหกรณวาดวยการจัดชั้น
คุณภาพลูกหนี้เงินกูและการเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ พ.ศ. 2544 
 - สหกรณตีราคาวัสดุคงเหลือ/ของใชสิ้นเปลืองตามราคาทุน 
 - คาเสื่อมราคาเครื่องใชสํานักงาน คํานวณโดยวิธีเสนตรงในอัตราที่กําหนดไวในระเบียบนายทะเบียนสหกรณวา
ดวยการบัญชีของสหกรณ พ.ศ. 2542 
 - สหกรณบันทึกอุปกรณสํานักงานทีไ่ดมาจากเงินรับบริจาคในบญัชีครุภัณฑสํานักงาน และคํานวณคาเสื่อมราคา 
โดยวิธีเสนตรงตามอัตราท่ีนายทะเบียนกําหนด 
 - สิทธิการใชประโยชนในอาคารและส่ิงปลูกสรางตัดจายตามอายุการใหประโยชนระยะเวลา 20 ป 
 - คาใชจายรอตัดบญัช ีตัดจายเปนรายประยะเวลา 5 ป 
 - คาซอมบํารุง คาซอมแซม รวมทั้งการซื้อมาเปลี่ยนแทนสําหรับทรัพยสนิรายการยอย ๆ ถือเปนคาใชจาย 
หักจากรายได การตอเติมหรือเพิ่มเติมอาคารและอุปกรณรายใหญๆ ถือเปนราคาทุนของสนิทรพัย 
 - เงินสดในงบกระแสเงินสด หมายถึง เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารและเงินฝากสหกรณอ่ืนทุกประเภททั้งนี้รวมถึง
เงินฝากธนาคารและเงินฝากสหกรณที่นําไปเปนหลักทรัพยค้าํประกันหนี้สินดวย 

 
ป 2563 

 

บาท 

ป 2562 
 

บาท 
2. เงินสดและเงินฝากธนาคาร ประกอบดวย 

เงินสด 63,707.20 156,263.15 
เงินฝากธนาคาร 

  กระแสรายวัน    -  - 
ออมทรัพย 12,805,169.87 13,445,955.27 

รวมเงินสดและเงินฝากธนาคาร 12,868,877.07 13,602,218.42 
        

        
3. สินทรัพยหมุนเวียนอื่น  ประกอบดวย     
 วัสดุสํานักงาน  56,690.90  45,966.70 
      
                              รวมสินทรัพยหมุนเวียนอื่น  56,690.90  45,966.70 
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สหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) 

สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 
 

ป 2563 
บาท 

ป 2562 
บาท 

   4. เงินใหกูยืม - สุทธ ิ ประกอบดวย  
ระยะสั้น  ระยะยาว ระยะสั้น ระยะยาว 

เงินใหกูยืม - ปกต ิ    
ลูกหนี้เงินกู-ฉุกเฉิน 4,845,287.19 

 

 

 

4,407,100.00 

 

- 

  ลูกหนี้เงินกู-สามัญ 40,282,009.94 363,947,276.35 41,415,811.86 340,853,146.39 
    รวมเงินใหกูยืม - ปกต ิ 45,127,297.13 363,947,276.35 45,822,911.86 340,853,146.39 

เงินใหกูยืม - ไมกอใหเกิดรายได    
ลูกหนี้เงินกู-สามัญ 978,699.25 - 1,010,288.25 - 
รวมเงินใหกูยืม - ไมกอใหเกิดรายได 978,699.25 - 1,010,288.25 - 
รวมเงินใหกูยืม 46,105,996.38 363,947,276.35 46,833,200.11 340,853,146.39 

หัก คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสญูลูกหน้ีเงินกูสามัญ     (521,790.13)  (538,972.63) - 
รวมเงินใหกูยืม - สุทธ ิ 45,584,206.25 363,947,276.35 46,294,227.48 340,853,146.39 

         

 

 

5. เงินลงทุนระยะยาว  ประกอบดวย 
ป 2563 
บาท 

 ป 2562 
บาท 

     เงินลงทุนระยะยาว ราคาทุน  ราคาทุน 
    เงินลงทุนที่ไมอยูในความตองการของตลาด  

หุนบริษัทสหประกนัชีวิต จํากัด (มหาชน) 400,000.00  400,000.00 
หุนชุมนุมสหกรณทหาร จํากัด 200,000.00  200,000.00 
หุนชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด 2,000,000.00  2,000,000.00 
หุนรานสหกรณกองบิน 4 จํากัด 301,000.00  301,000.00 

รวมเงินลงทุนระยะยาว 2,901,000.00  2,901,000.00 
 หัก คาเผ่ือจากการดอยคาเงินลงทุนรานสหกรณกองบิน 4 จํากัด (301,000.00)  (301,000.00) 
  รวมเงินลงทุนระยะยาว - สุทธ ิ 2,600,000.00  2,600,000.00 

 

 

 

      
    -บริษัท สหประกันชีวิต จํากัด ไดจดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทมหาชน จํากัด เมื่อวันท่ี 5 สิงหาคม 2554 
ตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับปรับปรุงใหม) พ.ศ. 2551 และ พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับปรับปรุง) 
พ.ศ. 2551 แตบริษัทมิไดนําหุนเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 
     -รานสหกรณกองบิน 4 จํากัด ไดเลิกกิจการตามมติที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2558 และตามประกาศนายทะเบียน
สหกรณ ตั้งแตวันที่ 15 กุมภาพันธ 2559 เปนตนไป ปจจุบันอยูระหวางการชําระบัญชี 
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     สหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) 

สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 
 
 

   

ป 2563 
 

บาท 

 ป 2562 
 

บาท 
  6. อุปกรณสํานักงาน  ประกอบดวย    
 อุปกรณสํานักงาน  1,027,405.00  1,027,405.00 

คาเสื่อมสะสมอุปกรณสาํนักงาน (845,572.09)  (795,216.39) 
อุปกรณสํานักงาน - สุทธ ิ 181,832.91  232,188.61 

     
 

 

 
  7. สิทธิการใชประโยชนในอาคาร-สุทธิ ประกอบดวย    
 สิทธิการใชประโยชนในอาคาร  2,082,750.00 2,082,750.00 

 หัก คาตัดจําหนายสะสม  (662,515.71) (574,028.21) 
สิทธิการใชประโยชนอาคาร - สุทธ ิ  1,420,234.29 1,508,721.79 

 
     

 
  8. เงินรับฝาก  ประกอบดวย    
   เงินรับฝาก – สมาชิก     
 เงินรับฝากออมทรัพย  33,221,241.36  27,005,098.03 

เงินรับฝากออมทรัพยพิเศษ 69,855,760.08 71,955,552.69 
รวมเงินรับฝาก 103,076,974.44 98,960,650.00 

       

 
  9. หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน  ประกอบดวย 

เงินปนผลคางจาย 65,296.00 69,454.00 
เงินเฉลี่ยคืนคางจาย 6,364.00 6,400.00 
คาธรรมเนียมการสอบบัญชีคางจาย 60,000.00 58,500.00 
เงินรอจายคืน 88,381.29 88,381.29 
  รวมหน้ีสินหมุนเวียนอื่น 220,041.29 222,735.29 
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สหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) 

สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 
 

 
    

  ป 2563 
 

  บาท 

   ป 2562 
 

  บาท 
 
10. หนี้สินไมหมุนเวียน  ประกอบดวย     

 
 

           เงินสํารองบาํเหน็จเจาหนาที่  4,136,400.00  3,814,980.00 
           เงินหลักประกันผลงานกอสราง  75,000.00  75,000.00 
                รวมหนี้สินหมุนไมหมุนเวียน  4,211,400.00  3,889,980.00 
     

 

 

 มติที่ประชุมใหญ  อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ประจําป 2563 

 
11. ทุนสะสมตามขอบังคับ ระเบียบและอื่น ๆ ประกอบดวย 

ทุนสะสมเพื่อพัฒนากิจการสหกรณ 17,000.00 17,000.00 
ทุนสาธารณประโยชน 292,940.00 253,270.00 
ทุนรักษาระดบัอัตราเงินปนผล 1,616,544.00 1,566,544.00 
ทุนสวสัดิการสมาชิกและเจาหนาที่ 1,350,000.00 818,400.00 
ทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ 74,100.00 64,100.00 

 ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก  400,000.00  0.00 
รวมทุนสะสมตามขอบังคับ ระเบียบและอื่น ๆ 3,750,584.00 2,719,314.00 

        

 
12.   ภาระผูกพัน 
       ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 และ 2562 สหกรณฯ มีวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) จํานวน 
10.00 ลานบาท อัตราดอกเบ้ียเทากับ MOR-1.50 ตอป ค้ําประกันหนี้โดยคณะกรรมการดําเนินการและผูจัดการ 
 
13.  กําไรสุทธิประจําป 
      กําไรสุทธิประจําป จะตองจัดสรรเปนทุนสํารองตามกฎหมายไมนอยกวาละ 10 ของกําไรสุทธิประจําป และเปน 
คาบํารุงสันนิบาต สหกรณแหงประเทศไทยรอยละ 1 ตอป แตไมเกิน 30,000 บาท สําหรับกําไรสุทธิสวนท่ีเหลือสหกรณ
อาจจัดสรรเปนรายการอื่นตามขอบังคับตอไป 
 
14.  การดํารงสินทรัพยสภาพคลองของสหกรณ 
       สหกรณดํารงสินทรัพยสภาพคลองตามหลักเกณฑและวิธกีารที่กําหนดโดยกฎกระทรวง  ซึ่งกําหนดใหสหกรณดํารง
สินทรัพยสภาพคลองตามหลักเกณฑและวิธีการที่กาํหนดโดยกฎกระทรวงไมนอยกวารอยละหนึ่งของยอดเงินรับฝาก
ทั้งหมด 
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 เรื่องท่ี 4.2  พิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2563 
            น.ท.พงษศักดิ์  ทองสุข ผูจัดการฯ แจงใหที่ประชุมทราบวา ในปดําเนินงาน 2563 สหกรณ มีกําไรสุทธิ 
17,208,263.43  บาท คณะกรรมการ ไดพิจารณาเสนอการจัดสรรกําไรสุทธิ ตามขอบัคับ ขอ 27 ดังนี้ 
  

การจัดสรรกําไรสุทธิ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการ 
ป 2563 ป 2562 

บาท % บาท % 

กําไรสุทธิ 17,208,263.43   16,753,237.56   

1.  เปนทุนสํารอง ไมนอยกวารอยละ10 ของกําไรสุทธิ   1,923,881.43  11.18  2,052,354.56  12.25 

2.  เปนคาบํารุงสันนิบาตสหกรณ รอยละ 1 ของกําไร         
     สุทธิ แตไมเกิน 30,000 บาท        30,000.00  0.18  30,000.00  0.18 

3.  เปนเงินปนผลไมเกินรอยละ 10  โดยคิดใหตามสัดสวน  
     แหงระยะเวลา  จัดสรรใหรอยละ 5.30 (ปกอน 5.20)  12,672,296.00  73.64 11,731,842.00  70.03 

4.  เปนเงินเฉลี่ยคืนรอยละ 7.00  (ปกอน 6.50) 
     แหงจํานวนดอกเบ้ียซึ่งสมาชิกสงใหกับสหกรณ    1,647,026.00  9.57  1,450,711.00  8.66 

5.  เปนเงินโบนัสกรรมการและเจาหนาที่ไมเกินรอยละ 10   
ของกําไรสุทธิ      516,000.00  3.00  500,000.00  2.98 

6.  เปนทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผลไมเกินรอยละ 2  
     แหงทุนเรือนหุน     52,000.00  0.30  50,000.00  0.30 

7.  เปนเงินทุนสาธารณประโยชนไมเกินรอยละ 10  
     ของกําไรสุทธิ      207,060.00  1.20  246,730.00  1.47 

8.  เปนเงินทุนสวัสดิการสมาชิกและเจาหนาที่ไมเกิน    
    รอยละ10  ของกําไรสุทธิ      150,000.00  0.87  681,600.00  4.07 

9.  ทุนเพ่ือการศึกษาอบรมทางสหกรณไมเกินรอยละ 10  
     ของกําไรสุทธิ        10,000.00  0.06  10,000.00  0.06 

รวมทั้งสิ้น 17,208,263.43  100.00 16,753,237.56  100.00 
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สรุปการจัดสรรกําไรสุทธ ิ
 

รายการ จํานวนเงิน รอยละ 

1.   เปนของสมาชิก   
      1.1 เงินปนผล 12,672,296.00 73.64 
      1.2 เงินเฉลี่ยคืน 1,647,026.00 9.57 

รวม 14,319,322.00 83.21 
2.   เปนผลประโยชนแกสมาชิก    
      2.1 ทุนสํารอง 1,923,881.43 11.18 
      2.2 ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล 52,000.00 0.30 
      2.3 ทุนสาธารณประโยชน 207,060.00 1.20 
      2.4 ทุนสวัสดิการสมาชิกและเจาหนาที่ 150,000.00 0.87 
      2.5 ทุนเพ่ือการศึกษาอบรมทางสหกรณ 10,000.00 0.06 

รวม 2,342,941.43 13.61 
3.  เปนของกรรมการและเจาหนาที่ 516,000.00 3.00 
4.  เปนของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย  30,000.00 0.18 

รวม 17,208,263.43  100.00 

มติที่ประชุมใหญ   อนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2563 
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   เรื่องท่ี 4.3  พิจารณาแผนงานและงบประมาณป 2564 
                           น.ท.พงษศักดิ์ ทองสุข ผูจัดการฯ เสนอแผนงาน และงบประมาณประจําป 2564 ใหที่ประชุม
พิจารณา ดังนี้ 

 เรื่องท่ี 1  พิจารณาแผนงานปงบประมาณ 2564 
   แผนงานประจําป 2564 มีเปาหมายในการใชทุนภายในสหกรณเปนหลัก ไดแก ทุนเรือนหุน และเงินรับ
ฝากจากสมาชิก และในกรณีเสริมสภาพคลองจะใชเงินเบิกเกินบัญชี(OD) ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 
รายละเอียดดังนี้ 

ลําดับ รายการ การดําเนินงาน ป 2563 แผนงานป 2564 
ตั้งไว ไดรับ แผนงาน เพ่ิม(ลด) รอยละ 

1 ทุนเรือนหุน  245.00  251.91 260 8.09 3.21  
2 เงินรับฝากจากสมาชิก  104.00  103.07 110 6.93 6.72  
3 เงินใหกูแกสมาชิก  393.00   409.53 425 15.47 3.78  
4 เงินกูยืม  3.00  .8 3 - -  
5 การรับสมาชิกเพ่ิม(คน) 100 88 100 - - 

หนวย : ลานบาท 
 มติที่ประชุมใหญ ฯ  อนุมัติแผนงานประจําป 2564   
 

เรื่องท่ี 2  พิจารณากําหนดคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ       
   การพิจารณากําหนดคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาท่ีพัก คาเบี้ยประชุมของคณะกรรมการดําเนินการ
ผูตรวจสอบกิจการ และเจาหนาที่สหกรณ  ขอบังคับสหกรณ ขอ 71 อํานาจของ ที่ประชุมใหญ ซึ่งที่ประชุมใหญมี
อํานาจหนาที่พิจารณาวินิจฉัยเรื่องทั้งปวงที่เกิดขึ้นเก่ียวกับการดําเนินกิจการของสหกรณ ซึ่งรวมทั้งในขอตอไปน้ี  
   (9) กําหนดคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาท่ีพัก และคาเบี้ยประชุมของคณะกรรมการดําเนินการ 
กรรมการอ่ืน ๆ  ที่ปรึกษาและท่ีปรึกษากิตติมศักดิ์  
   คณะกรรมการดําเนินการ ครั้งที่ 12/63 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563มีมติกําหนดคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ 
คาเชาที่พัก คาเบี้ยประชุมของคณะกรรมการดําเนินการ ผูตรวจสอบกิจการ และเจาหนาท่ีสหกรณ ไวเทาเดิม ดังนี้ 
   

รายการ อัตราเดิม 
(บาท) 

อัตราที่ขอ 
เปล่ียนแปลง 

(บาท) 
หมายเหตุ 

เบ้ียเลี้ยงกรรมการ,เจาหนาที่ และสมาชิก 
ที่คณะกรรมการมีมติใหเขาอบรม 
                                 -ในจังหวัด 
 
                                  -ตางจังหวัด 
 

 
 

500 
 

500 

 
 

- 
 

การกําหนดคาเบี้ยเลี้ยง, คา
พาหนะ และคาเชาท่ีพัก เปนไป
ตามระเบียบฯ  วาดวยการไป
ปฏิบัติงานและการเบิกคาใชจาย 
พ.ศ. 2561 

เบ้ียประชุมคณะกรรมการดําเนินการ 
และคณะอนุกรรมการตางๆ 

500 -  

   มติที่ประชุมใหญ ฯ  อนุมัติกําหนดคาเบี้ยเล้ียงพาหนะตามเสนอ 
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เรื่องท่ี 3  พิจารณา ประมาณการรายรับ-รายจายประจําป 2564 

ประมาณการรายรับ-รายจายประจําป 2564 
************************ 

 

ประมาณการ  แผนงาน   การดําเนินงาน  แผนงาน  
 ป 2563   ป 2563  ป 2564  

1. รายได       

      1.1 ดอกเบ้ียรับจากเงินใหกู 23,000,000.00 23,666,548.37 24,500,000.00 

      1.2 คาธรรมเนียมแรกเขา 5,000.00 4,400.00 5,000.00 

      1.3 รายไดอ่ืน 200,000.00 123,461.30 200,000.00 

รวมรายได 23,205,000.00 23,794,409.67 24,705,000.00 

2. คาใชจาย      

      2.1 คาใชจายเกี่ยวกับเจาหนาที่ 2,390,000.00 2,275,293.00 2,540,000.00 

      2.2 คาใชจายทางการเงิน 4,000,000.00 2,955,308.73 4,000,000.00 

      2.3 คาใชจายในการบริหาร 1,102,000.00 910,645.45 1,102,000.00 

      2.4 คาใชจายทางบัญชี - 443,080.70   

      2.5 คาครุภัณฑสํานักงาน 200,000.00 0.00 200,000.00 

รวมคาใชจาย 7,692,000.00 6,584,327.88 7,842,000.00 
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รายละเอียดประมาณการรายจายประจําป 2564 
 

   ประเภท 
แผนงาน ผลการ

ดําเนินงาน แผนงาน 
คําชี้แจงประกอบ 

 ป 2563  ป 2563   ป 2564 
1. คาใชจายเกี่ยวกับเจาหนาที ่    
1.1 เงินเดือน คาจาง 1,950,000.00 1,961,400.00 

 
2,100,000.00 เพื่อจายเงินเดือน เจาหนาที ่8 อัตรา 

 นักการ 1 อัตรา  
 

1.2 คาตอบแทน 200,000.00 121,356.00 
 

200,000.00 คาตอบแทนผูจัดการ 7,000 บาท/เดือน 
กันจายคาตอบแทนรองผูจัดการ  

   5,000 บาท/เดือน 
จายคาตอบแทนท่ีปรึกษาทางกฎหมาย.  

.2,000 บาท/เดือน 
                 
 

1.3 คาทํางานลวงเวลา     50,000.00 50,000.00     50,000.00 เพื่อจายคาลวงเวลาเจาหนาที่ 
 

1.4 เงินสมทบ
ประกันสังคม 

90,000.00 70,337.00 
 

90,000.00 สมทบประกนัสังคม ตาม พรบ.
ประกันสังคม 

1.5 คาเบี้ยเลี้ยง พาหนะ 70,000.00 42,200.00 
 

70,000.00 คาเบี้ยเลี้ยงพาหนะในการเดนิทางไป
ปฏิบัติงาน และรวมประชุมสัมมนา  

จายคาน้าํมันเชื้อเพลิง ผูจัดการ,  
รองผูจัดการ  
  

1.6 คาเครื่องแบบ
เจาหนาที่และลูกจาง 
 
 

30,000.00 30,000.00 
 

30,000.00 คาเครื่องแบบเจาหนาที่ 8 คน  
และลูกจาง 1 คน 

รวม 2,390,000.00 2,275,293.00 2,540,000.00  
     

2. คาใชจายทางการเงิน      
2.1 ดอกเบ้ียจายเงินรับ

ฝาก   2,955,308.73   เพื่อจายดอกเบี้ยเงินรับฝากจากสมาชิก 

 4,000,000.00   4,000,000.00  
2.2 ดอกเบ้ียจายเงินกู   1,818.36   เพื่อจายดอกเบี้ยเงินกูยืม  

รวม 4,000,000.00 2,955,308.73 4,000,000.00  
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รายละเอียดประมาณการรายจายประจําป 2564 
 

ประเภท 
แผนงาน ผลการ

ดําเนินงาน แผนงาน 
คําชี้แจงประกอบ 

 ป 2563  ป 2563   ป 2564  
3. คาใชจายในการบริหาร         
3.1 คาเบี้ยประชุม  
     คณะกรรมการ 

100,000.00 95,000.00 100,000.00 เบ้ียประชุมคณะกรรมการประจําเดือน 
เบ้ียประชุมคณะกรรมการเงินกู 
เบ้ียประชุมคราวละ  500/คน 

 
3.2 คารับรอง 50,000.00 21,044.00 50,000.00 เพื่อจายเลี้ยงรับรองคณะกรรมการ

ประชุม ประจําเดือน  
เพื่อจายรับรองผูมาเยี่ยมเยือนสหกรณ 

 
3.3 คาเครื่องเขียนแบบพิมพ 100,000.00 51,790.80 100,000.00 เปนคาวัสดสุิ้นเปลือง ไดแก สมุดเงิน

ฝาก, ใบเสร็จรับเงิน, สัญญาเงินกู 
กระดาษถายเอกสาร, หมึกพิมพ 
    

3.4 คาใชจายประชุมใหญ 500,000.00 472,112.00 
 

500,000.00 คาใชจายวนัประชุมใหญ 
คาเอกสารการประชุม 
คาอาหารกลางวัน และเงินรางวัล 

 
3.5 คาตอบแทน 
     ผูตรวจสอบกิจการ 

42,000.00 42,000.00 
 

42,000.00 เพื่อจายคาตอบแทนผูตรวจสอบกิจการ
3,500 /เดือน 

 
3.6 คาธรรมเนียมผูสอบ
บัญช ี

70,000.00 60,000.00 
 

70,000.00 เพื่อจายคาธรรมเนียมผูสอบบัญชี 
 

3.7 คาตอบแทน
ผูปฏิบัตงิานใหสหกรณ 

90,000.00 83,200.00 
 

90,000.00 คาตอบแทน บน.4 
  เดือนละ  5,000 บาท 

คาตอบแทน ผกง.บก.บน.4 
  เดือนละ  1,500 บาท 

คาตอบแทน ผกง.กซอ.1 ชอ. 
  เดือนละ  400 บาท 
 

3.8 คาใชจายทั่วไป 150,000.00 85,498.65 150,000.00 คาไฟฟา คาโทรศัพทสํานักงาน   
คาซอมแซมทรัพยสิน และของใชอื่น 
คาใชจายดาํเนินการทางคดี 
คาใชจายเบ็ดเตล็ด 

รวม 1,102,000.00 910,645.45 1,102,000.00  
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รายละเอียดประมาณการรายจายประจําป 2564 

 

ประเภท 
แผนงาน ผลการ

ดําเนินงาน แผนงาน 
คําชี้แจงประกอบ 

 ป 2563   ป 2563   ป 2564 
4. คาใชจายทางบัญช ี         
4.1 สํารองบาํเหน็จ
เจาหนาท่ี 

 321,420.00 

  

แตละป สหกรณไมไดตั้งเปนคาใชจาย 
จึงไมมียอดเปรียบเทียบในปที่ผานมา 
 

4.2 คาเสื่อมราคาอาคาร
และ        อุปกรณ 
 

  138,843.20   เปนคาใชจายที่ตัดจายทางบญัชีเทานัน้
ไมไดจายเปนเงนิสด  

4.3 หนี้สงสัยจะสูญ   (17,182.50)     

รวม  443,080.70    
5.คาครุภัณฑ ทรัพยสิน
ถาวร         
      และสิ่งกอสราง         
-  ครุภัณฑสํานักงาน 200,000.00 - 200,000.00 จัดซื้อครุภัณฑสํานักงานเพิ่มเติม 

       
ปรับปรุงเทคโนโลยีบริหารงานสหกรณ 

 
รวม 200,000.00 - 200,000.00  

รวมท้ังสิ้น 7,692,000.00 6,584,327.88 7,842,000.00  

 

   หมายเหตุ   คาใชจายประเภทที่ 1 ขอ 1.1 เงินเดือน และคาจาง เสนอเพื่อทราบ รายการประเภทอ่ืนเสนอเพื่อพิจารณาอนุมตัิ  
                 การเบิกจายงบประมาณ ใหนํามาถัวเฉล่ียไดในแตละหมวดตามหลักการบัญชี ยกเวนประเภทที่ 5 

 
มติที่ประชุมใหญ   ที่ประชุมใหญ ฯ มีมติอนุมัติแผนงาน ประมาณการรายรับ-รายจาย ประจําป 2564 
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เรื่องท่ี 4  แผนปฏิบัติการ(Action Plan)  ป 2564 

กลยุทธ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 

1. พัฒนาการบริหารจัดการ
สหกรณใหเหมาะสมทันสมัย 
โปรงใส ตรวจสอบได 

1. แกไขขอบังคับ(ทั้งฉบับ) 
 

เพื่อใหสอดคลองกับ พระราชบญัญัติสหกรณ 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562  และระเบียบนายทะเบียน 
ที่เก่ียวของ 
 

2. ปรับปรุงระเบียบสหกรณ 
 

เพื่อใหสอดคลองกับขอบังคับ 
และกฏกระทรวงที่เก่ียวของ 
 

2. พัฒนาการใหบริการ และ
สวัสดิการแกสมาชิกอยางมี
คุณภาพและประสิทธิภาพ 
 
 
 

1. ปรับลดการรับทนุเรือนหุนรายเดือน เพื่อใหปริมาณหุนสะสมของสมาชิก 
มีปริมาณท่ีเหมาะสมตอการดําเนินการสหกรณ 
 

2. เพิ่มปริมาณเงินรับฝากจากสมาชิก เพื่อใหสมาชิกสรางนสิัยการออม 
 

3. ประชาสัมพันธการรับสมาชิกเพิ่ม(เนน
ที่ ขาราชการบรรจุใหม) 

เพื่อสงเสริมการออมใหแกขาราชการ 

4. ใหทุนการศึกษาบุตรสมาชิก เพื่อแบงเบาภาระทางการเงินของสมาชิกที่มบีุตร
กําลังศึกษา 

5. สนับสนุนกิจกรรมดานการศึกษา กีฬา 
และกิจกรรมทางศาสนา 

เพื่อสนับสนุนกิจกรรมตางของสมาชิก ขาราชการ 
ลูกจาง และพนักงานราชการรวมทั้งบุตรสมาชิก 
 

3. สงเสริมใหบุคลากรสหกรณ
ไดรับการพัฒนาความรู และ
ทักษะอยางตอเนื่อง 

1. สงเสริมการศึกษาอบรม แก เจาหนาที่
สหกรณ ผูตรวจสอบกิจการ และ
คณะกรรมการดําเนินการ  
 

 เพื่อให เจาหนาที่ และคณะกรรมการไดรับความรู 
ความกาวหนาทางวิชาการและนํามาพัฒนา
สหกรณ 
 

2. จัดอบรมใหความรูแกสมาชิกโดย
วิทยากรจากหนวยงานกํากับดูแลสหกรณ 
 

เพื่อใหสมาชิกสหกรณไดรับความรูดานสหกรณ 

4. พัฒนาระบบขอมูลขาวสาร
และการประชาสัมพันธอยาง
ตอเนื่อง 

1. พัฒนาโปรแกรมระบบงานสหกรณ 
 

เพ่ือปรับปรุงโปรแกรมระบบงานสหกรณใหเปน
ปจจุบัน 
 

 2. ปรับปรุงระบบสารสนเทศของ
สหกรณใหทันสมัยและตอเนื่อง 

เพ่ือใหสมาชิกสหกรณและ 
หนวยงานอื่นๆ ไดรับทราบขาวสาร 
ของสหกรณไดอยางรวดเร็ว ทันการณ 
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5. เสริมสรางการมีสวนรวม
และความสัมพันธระหวาง
สหกรณกับสมาชิกและสังคม 
  

1. ใหการสนับสนุน และเขารวม
กิจกรรมตางๆ ของหนวยงานที่กํากับ
ดูแลสหกรณ ไดแกงกรมสงเสริม
สหกรณ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ 
สหกรณ เปนตน 

เพ่ือเปนการสนับสนุนกิจกรรมตางๆ ที่จัดโดย
กรมตรวจบัญชีสหกรณ กรมสงเสริมสหกรณ
และสหกรณอ่ืน 

 2. จัดสงบุคลากรเขารวมประชุมใหญ
ในฐานะสหกรณสมาชิก และเขารวม
ประชุมกับหนวยงานที่กํากับดูแล
สหกรณ 

เพ่ือใหทราบความกาวหนา และผลการ
ดําเนินงานของแตละสหกรณ รวมทั้งรับทราบ
แนวทางดําเนินงานจากกรมสงเสริมสหกรณ /
กรมตรวจบัญชีสหกรณ 
 

หมายเหตุ :  1. งบประมาณท่ีกําหนดในแตละกิจกรรม เปนไปตามมติคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาอนุมัติ 
  2. ผูดําเนินการในแตละกิจกรรม ไดแกคณะกรรมการดําเนินการ หรือกรรมการท่ีไดรับมอบหมาย  
              หรือฝายจัดการท่ีไดรับมอบหมาย 
     มติที่ประชุมใหญ  อนุมัติแผนปฏิบัติการ(Action Plan)  ป 2564 

 เรื่องท่ี 4.4   พิจารณาวงเงินซึ่งสหกรณกูยืม หรือค้ําประกันประจําป 2564 
               น.ท.วีระชาติ  อยูคง เลขานุการฯ  แจงใหที่ประชุมทราบวา ตามมติที่ประชุมใหญสามัญ
ประจําป 2562 อนุมัติวงเงินกูยืม หรือค้ําประกัน ในปบัญชี 2563 ไวจํานวน 90,000,000.00 บาท (เกาสิบลานบาทถวน)  
    ปดําเนินงาน 2563 สหกรณ กูยืมเงินเบิกเกินบัญชี (OD) จากธนาคารทหารไทยจํากัด มหาชน จํานวน 
800,000.00 บาท(แปดแสนบาทถวน) ชําระแลวทั้งจํานวน ไมมีหนี้คงเหลือ และจายดอกเบ้ียเงินเบิกเกินบัญชีไป
ทั้งสิ้นจํานวน 1,818.36 บาท (หนึ่งพันแปดรอยสิบแปดบาทสามสิบหกสตางค) 
   ในปดําเนินงาน 2564 นี้ คณะกรรมการดําเนินการ พิจารณาแลวขอเสนอวงเงินกูยืม หรือค้ําประกันไว
จํานวน 90,000,000.00 บาท (เกาสิบลานบาทถวน) เทาปที่แลว  
 มติที่ประชุมใหญ ฯ อนุมัติวงเงินซึ่งสหกรณกูยืม หรือค้ําประกันประจําป 2564 

 เรื่องท่ี 4.5   พิจารณาเลือกผูตรวจสอบกิจการ ประจําป 2564     
                น.ท.วีระชาติ  อยูคง เลขานุการฯ แจงใหที่ประชุมทราบถึงหลักเกณฑตามขอบังคับสหกรณ 
ในการเลือกผูตรวจสอบกิจการ ซึ่งในปนี้มีผูที่สมัครเปนเปนผูสอบกิจการจํานวน 1 คน คือ ร.ท.ทินกร ชาประเสริฐ 
ซึ่งมีคุณสมบัติครบตามขอบังคับ ฯ  
 มติที่ประชุมใหญ ฯ  มีมติคัดเลือก ร.ท.ทินกร ชาประเสริฐ เปนผูสอบกิจการประจําป 2564 

 เรื่องท่ี 4.6   พิจารณาเลือกผูสอบบัญชี ประจําป 2564      
        น.ท.วีระชาติ  อยูคง เลขานุการ แจงใหที่ประชุมทราบวา ตามมติที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2562  
เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2562  ไดเลือกบริษัท ธนไชยกุล สอบบัญชี จํากัด โดยมี นายธนุศักดิ์ ประเสริฐชัยกุล 
ผูสอบบัญชีรับอนญุาต ทะเบียน 6890 เปนผูสอบบัญชีของสหกรณ 
 ในป 2563 สหกรณฯ ไดรับการเสนอจากผูสอบบัญชีรับอนุญาตเปนผูตรวจสอบบัญชีประจําป 2564 จํานวน 2 
ราย ซึ่งคณะกรรมการไดตรวจสอบคุณสมบัติ และประสบการณดานการตรวจบัญชี แลวจึงเสนอใหที่ประชุมใหญ
พิจารณา ดังน้ี 
 1.  บริษัท เอ็กซเซลเลนท ออดิติ้ง จํากัด ทะเบียน 7613 คาธรรมเนียมการตรวจสอบ  60,000 บาท 
 2.  สํานักงานสอบบัญชี ธ สถิตย ทะเบียน 5549 คาธรรมเนียมการตรวจสอบ  80,000 บาท 
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 มติที่ประชุมใหญ   มีมติคัดเลือก บริษัท เอ็กซเซลเลนท ออดิติ้ง จํากัด ทะเบียน 7613 เปนผูสอบบัญชี
สหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด ปดําเนินงาน 2564 และเลือก สํานักงานสอบบัญชี ธ สถิตย จํากัด 
ทะเบียน 5549 เปนอันดับสํารอง 
 เรื่องท่ี 4.7  เลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการประจําป 2564 
     น.ท.วีระชาติ  อยูคง เลขานุการฯ  แจงใหที่ประชุมทราบถึงหลักเกณฑการเลือกคณะกรรมการ
ดําเนินการ ตามขอบังคับสหกรณ และสําหรับในปบัญชีสิ้นสุด 30 กันยายน 2563 มีคณะกรรมการดําเนินการ
สหกรณที่ไดรับเลือกต้ังจากท่ีประชุมใหญสามัญประจําปเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 และมีวาระการดํารง
ตําแหนงดังนี้ 

วาระการดํารงตําแหนงคณะกรรมการ 

ที่ ชื่อ- สกุล ตําแหนง 
วาระท่ี 1 วาระท่ี 2 หมาย

เหตุ ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 1 ปที่ 2 
1 น.อ.จิตติวุฒิ  วันทนา ประธานกรรมการดําเนินการ      
2 น.อ.วรพล   ดิษฐแกว รองประธานกรรมการดําเนินการ (1)      
3 น.อ.ทรงศักดิ์  ธรรมสาร รองประธานกรรมการดําเนินการ (2)      
4 น.อ.นพนันท  เมืองมีศรี รองประธานกรรมการดําเนินการ (3)      
5 น.อ.จําลอง  ปนงาม กรรมการดําเนินการ      
6 น.ท.จตุรงค  รักสุภาพ กรรมการดําเนินการ      
7 น.ท.ธีรนารถ  ณ บางชาง กรรมการดําเนินการ      
8 น.ท.วีระชาติ  คงอยู กรรมการดําเนินการเลขานุการ      
9 น.ท.ไชโย  ชูหมื่นไวย    กรรมการดําเนินการ      
10 น.ท.อาดูลย  พานรอง กรรมการดําเนินการผูชวยเลขานุการ      
11 น.ท.สรวิชญ  พงษเพ็ง กรรมการดําเนินการเหรัญญิก      
12 น.ท.นิรันดร  ศึกษา กรรมการดําเนินการ      
13 น.ท.อาจณรงค  กองนิล กรรมการดําเนินการ      
14 น.ต.มนู  แสงประสาท กรรมการดําเนินการ      
15 น.ต.พิเชษฐ  ปจจัยคา กรรมการดําเนินการ      

 

สําหรับในปบัญชีสิ้นสุด 30 กันยายน 2563 มีกรรมการท่ีตองปฏิบัติใหเปนไปขอบังคับดังนี้ 
 1.  กรรมการดําเนินการที่พนจากตําแหนงเนื่องจากในวาระที่ 1 ปที่ 2 จํานวน  7 คน ดังนี้  
     1.1  น.อ.จิตติวุฒิ  วันทนา         
     1.2  น.อ.จําลอง  ปนงาม         
     1.3  น.ท.จตุรงค  รักสุภาพ         
     1.4  น.ท.วีระชาติ  คงอยู         
     1.5  น.ท.อาดูลย  พานรอง          
     1.6  น.ท.นิรันดร  ศึกษา         
     1.7  น.ท.อาจณรงค  กองนิล  
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  2.  กรรมการขอลาออกเน่ืองจากยายไปรับราชการตางหนวย จํานวน 2 คน ดังนี้   
       2.1  น.อ.วรพล   ดิษฐแกว 
       2.2  น.อ.ทรงศักดิ์  ธรรมสาร  

 อนึ่ง สําหรับผูพนตําแหนงในวาระที่ 1 ปที่ 2 ที่ประชุมสามารถเลือกตั้งเขามาเปนกรรมการตอได  
อีกหนึ่งวาระ สําหรับผูที่พนจากตําแหนงในวาระที่ 2 ปที่ 2 ที่ประชุมไมสามารถเลือกตั้งเขามาเปนกรรมการได  
เนื่องจากพระราชบัญญัติสหกรณพ.ศ.2542 มาตรา50 ไดกําหนดใหคณะกรรมการดําเนินการดํารงตําแหนง 
ไดไมเกินสองวาระติดตอกัน และในป พ.ศ.2563 มีคณะกรรมการยังอยูในตําแหนงไดอีก 1 ป จํานวน 6 คน คือ 
 1.  น.อ.นพนันท  เมืองมีศรี         
 2.  น.ท.ธีรนารถ  ณ บางชาง         
 3.  น.ท.ไชโย  ชูหม่ืนไวย         
 4.  น.ท.มนู  แสงประสาท         
 5.  น.ต.พิเชษฐ  ปจจัยคา         
 6.  น.ท.สรวิชญ  พงษเพ็ง 

 สําหรับการเลือกตั้งคณะกรรมการป 2564 เลือกกรรมการ จํานวน 9 คน เพ่ือทดแทนผูที่ครบวาระ  
และลาออก สําหรับผูไดรับคะแนนเสียงในการเลือกตั้งลําดับสุดทาย จะอยูในวาระแทน 1 ป 
 ที่ประชุมใหญมีมติให ร.ท.ชาติชาตรี  สุทธมา  สมาชิกเลขท่ี 2164 เปนประธาน คณะกรรมการ
เลือกตั้ง และท่ีประชุมใหญมีมติใหดําเนินการ ดังนี้ 
 - ใหเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการโดยวิธีเปดเผย 
 - เลือกคณะกรรมการดําเนินการ จํานวน 9 คน แทนตําแหนงที่ครบวาระ และลาออก  
 ที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2563 ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เลือกคณะกรรมการจํานวน 9 คน  
โดยไดกําหนดใหเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการโดยวิธีเปดเผย และใหเสนอชื่อสมาชิกที่จะรับเลือกเปน  
คณะกรรมการ ซึ่งในปนี้ประธานกรรมการหมดวาระ ดังนั้น ที่ประชุมใหญสามัญประจําปเลือกต้ังประธานกรรมการ 
เปนลําดับแรก และที่ประชุมใหญฯ ไดเลือก น.อ.เนาวมรัตน ประพัฒนทอง  เปนประธานกรรมการ ดวยคะแนน
สูงสุดและเลือกตั้งคณะกรรมการแทนตําแหนงที่ครบวาระและขอลาออกที่เหลืออีก จํานวน 8 คน ผลการ
เลือกตั้งคณะกรรมการตามลําดับคะแนน  ดังนี้ 
 1.  น.อ.จักราวุธ ศรีสุวรรณ 
 2.  น.อ.อัคคพร อวมสําอางค 
 3.  น.ท.จตุรงค  รักสุภาพ 
 4.  น.ท.อนันต  แหววรอด 
 5.  น.ท.วีระชาติ  อยูคง 
 6.  น.ท.อาดูลย  พานรอง     
 7.  น.ท.นิรันดร  ศึกษา(แทน น.อ.วรพล   ดิษฐแกว) 
 8.  น.อ.จําลอง  ปนงาม(แทน น.อ.ทรงศักดิ์  ธรรมสาร) 
 และเม่ือไดคณะกรรมการดําเนินการครบตามขอบังคับแลว คณะกรรมการดําเนินการไดพิจารณา  
เลือกตั้งกันเองเพ่ือดํารงตําแหนงรองประธาน เลขานุการ เหรัญญิก นอกนั้นเปนกรรมการและที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
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มติที่ประชุมใหญ   รับรองการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการ ประจําป 2563 
 
 

วาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 45 
ประจําปสิ้นสุด 30 กันยายน 2564 

ไดรับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญสามัญประจําป 
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 

ลําดั
บ ชื่อ- สกุล ตําแหนง 

วาระท่ี 1 วาระท่ี 2 
หมายเหตุ ปที่ 

1 ปที่ 2 ปที่ 1 ปที่ 2 

1 น.อ.เนาวมรัตน  ประพัฒนทอง ประธานกรรมการดําเนินการ      
2 น.อ.จักราวุธ  ศรีสุวรรณ รองประธานกรรมการดําเนินการ (1)      
3 น.อ.นพนันท  เมืองมีศรี รองประธานกรรมการดําเนินการ (2)      
4 น.อ.อัคคพร  อวมสําอางค รองประธานกรรมการดําเนินการ (3)      
5 น.อ.จําลอง  ปนงาม กรรมการดําเนินการ     วาระแทน 
6 น.ท.ไชโย  ชูหมื่นไวย    กรรมการดําเนินการ      
7 น.ท.ธีรนารถ  ณ บางชาง กรรมการดําเนินการ      
8 น.ท.สรวิชญ  พงษเพ็ง กรรมการดําเนินการเหรัญญิก      
9 น.ท.มนู  แสงประสาท กรรมการดําเนินการ      
10 น.ต.พิเชษฐ  ปจจัยคา กรรมการดําเนินการ      
11 น.ท.จตุรงค  รักสุภาพ กรรมการดําเนินการ      
12 น.ท.อนันต  แหววรอด กรรมการดําเนินการ      
13 น.ท.วีระชาติ  อยูคง กรรมการดําเนินการเลขานุการ      
14 น.ท.อาดูลย  พานรอง    กรรมการดําเนินการผูชวยเลขานุการ      
15 น.ท.นิรันดร  ศึกษา กรรมการดําเนินการ     วาระแทน 

 1.  น.อ.เนาวมรัตน ประพัฒนทอง เปน  ประธานกรรมการดําเนินการ ฯ   
 2.  น.อ.จักราวุธ  ศรีสุวรรณ  เปน  รองประธานกรรมการดําเนินการ  (1)   
 3.  น.อ.นพนันท  เมืองมีศรี  เปน  รองประธานกรรมการดําเนินการ  (2)             
 4.  น.อ.อัคคพร อวมสําอางค  เปน  รองประธานกรรมการดําเนินการ  (3)   
 5.  น.ท.วีระชาติ  อยูคง  เปน  กรรมการดําเนินการเลขานุการ   
 6.  น.ท.สรวิชญ  พงษเพ็ง  เปน  กรรมการดําเนินการเหรัญญิก   
 7.  น.ท.อาดูลย  พานรอง     เปน  กรรมการดําเนินการผูชวยเลขานุการ          
 กรรมการท่ีเหลืออีก 8 คน เปนคณะกรรมการดําเนินการ   
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   เรื่องท่ี 4.8  การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ 
 น.ท.วีระชาติ  อยูคง เลขานุการ แจงใหที่ประชุมทราบวา ตามมติคณะกรรมการดําเนินการจากการประชุม
คร้ังที่ 12/2563 เมื่อ 30 ตุลาคม พ.ศ.2563  ใหแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับท้ังฉบับ เพ่ือใหสอดคลองกับ พระราชบัญญัติ
สหกรณ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 และ เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณวาดวยการรับจดทะเบียนขอบังคับ
เกี่ยวกับสมาชิกสมทบสหกรณ พ.ศ.2563 ขอ 7 ใหสหกรณแกไขขอบังคับเกี่ยวกับสมาชิกสมทบในการประชุมใหญ
คร้ังตอไป 
 ทั้งนี้สหกรณฯ ไดสงสําเนาขอบังคับฉบับใหม ซึ่งเปนแบบรางขอบังคับที่นายทะเบียนใหความเห็นชอบไว
แลว โดยเปรียบเทียบรายการท่ีแกไขใหสมาชิกไดพิจารณาแลว ผานส่ือตางๆ เชน อีเมลกองทัพอากาศ 
แอพพลิเคชั่นไลน และทาง QR Code  
 มติที่ประชุมใหญ ฯ  มีมติเปนเอกฉันท อนุมัติใหแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับ โดยเปลี่ยนใชขอบังคับฉบับใหม 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง ขอเสนอแนะจากสหกรณจังหวัดนครสวรรค และสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ  
 นายอาทิตย  หอมเย็น นักวิชาการชํานาญการสหกรณ ผูแทนสหกรณจังหวัดนครสวรรค  แจงเรื่องใหที่
ประชุมดังนี้  
 1.  ขอแสดงความยินดีกับสหกรณฯ ที่มีผลการดําเนินการในปผานมามีกําไรเพ่ิมขึ้น และเชื่อมั่นวา
คณะกรรมการดําเนินการชุดใหญจะสามรถบริหารงานสหกรณใหดียิ่งขึ้น  
 2.  องคประกอบสําคัญที่จะขับเคลื่อนใหระบบสหกรณสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ประกอบดวย สมาชิกสหกรณ ฝายจัดการ และคณะกรรมการดําเนินการ ซึ่งสมาชิกจะไดรับหน่ึงสิทธิหนึ่งเสียง และ
ที่สําคัญในการประชุมใหญคือเวทีที่สมาชิกสามารถแสดงความคิดเห็น และสอบถามขอของใจในการดําเนินการ 
รวมทั้งการลงมติในเรื่องการพิจารณาตางๆ  
 3.  ตามท่ีคณะกรรมการไดรายงานผลการดําเนินการในป 2563 ใหสมาชิกไดรับทราบไปแลวน้ัน จะเห็นได
วาทุนดําเนินงานท้ังหมดเปนทุนภายในของสหกรณฯ เอง ถึงแมการเติบโตทางธุรกิจจะไมสูงมากในแตละป แตก็มี
ความเขมแข็ง และมีความมั่นคง  
 4.  ตามมติที่ประชุมใหญ ใหแกไขขอบังคับทั้งฉบับ ตามเหตุผลและความจําเปนที่แจงแลวนั้น ขอบังคับ
สหกรณคือ หัวใจในการดําเนินการสหกรณ ในรายละเอียดของขอบังคับจะบอกวาใครมีหนาตองทําอะไร สามารถ
ดําเนินการอยางไรไดบาง  
 5.  ตามแผนงานสหกรณประจําป 2564 ที่คณะกรรมการดําเนินการ ไดเสนอใหที่ประชุมใหญพิจารณานั้น 
การดําเนินงานใหเปนไปตามแผนงาน เปนหนาที่ของคณะกรรมการและฝายจัดการ โดยสมาชิกสามารถเสนอแนะ 
ขอมูลตางๆ เพ่ิมเติมเพ่ือใหคณะกรรมการและฝายจัดการนําไปพิจารณาในแตละปได 
 นางนงลักษณ  รัตนวิเศษศรี นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชํานาญการพิเศษ ผูแทนสํานักงานตรวจบัญชี
สหกรณนครสวรรค แจงใหที่ประชุมทราบวา จากการพิจารณางบแสดงฐานการเงินของสหกรณ จะเห็นไดวาทุน
สหกรณเปนทุนภายในทั้งหมดหนี้สินที่เกิดขึ้นก็เปนหนี้สินภายในไดแกเงินรับฝากจากสมาชิก  ถือไดวาสหกรณฯ 
คอนขางม่ันคง ไมจําเปนตองกูยืมเงินทุนจากภายนอก 
 สําหรับสินทรัพยสหกรณฯ ซึ่งสวนใหญเปนลูกหน้ีเงินกูยืม ซึ่งสหกรณฯ จําเปนตองระมัดระวังในเร่ืองการ
ชําระเงินหนี้เงินกูยืม เพ่ือใหเกิดภาระกับสหกรณในการดําเนินการตัดหนี้สงสัยจะสูญ 
  เมื่อที่ประชุมใหญไดคัดเลือกผูสอบบัญชีประจําป 2564  ขอใหสหกรณฯ เสนอรายชื่อผูสอบบัญชีสงให 
กรมตรวจบัญชีสหกรณภายใน 45 วัน หลังจากการประชุมใหญเพื่อพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีของสหกรณตอไป 
 มติที่ประชุมใหญ   รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่อง อ่ืนๆ ตามแตมีผูเสนอ 
 น.อ.สุพจน ฤทัยธรรม หมายเลขสมาชิก 139 สอบถามผูแทน สหกรณจังหวัดนครสวรรค วาเมื่อสหกรณ
แกไขขอบังคับแลว มีความจําเปนตองแกไขระเบียบสหกรณฯ หรือไม  
 นายอาทิตย  หอมเย็น นักวิชาการชํานาญการสหกรณ ผูแทนสหกรณจังหวัดนครสวรรค  แจงใหทราบวา 
เมื่อมีการแกไขขอบังคับสหกรณ ระเบียบสหกรณซึ่งอยูภายใตขอบังคับจึงตองมีการเปลี่ยนแปลงแกไขไปดวย ทั้งนี้ 
เมื่อนายทะเบียนไดอนุมัติใหใชขอบังคับฉบับใหมแลว คณะกรรมการดําเนินการ ตองนําระเบียบทั้งหมดมาพิจารณา 
สวนใดที่ขัดหรือแยงขอบังคับ ก็ดําเนินการแกไขใหเปนไปตามขอบังคับตอไป 
 น.อ.สุพจน ฤทัยธรรม หมายเลขสมาชิก 139 แสดงความยินดีที่สหกรณไดรับการคัดเลือกใหเปนสหกรณ 
ดีเดนในป 2563 และเสนอแนะใหสหกรณบริหารงานใหครบทั้ง 3 ดาน ดังนี้   
 1.  การสงเสริมการออมท้ังในรูปแบบการออมทรัพย และการการออมในหุน โดยการประชาสัมพันธบอยๆ 
 2.  ดูแลความเปนอยูของสมาชิกในเร่ืองการกูเงินในยามที่สมาชิกเดือนรอน ทั้งนี้ใหอยูในวินัยทางการเงิน 
โดยมีคณะกรรมการเปนผูดูแล 
 3.   ดานสวัสดิการสมาชิกในเรื่องการชวยเหลือคาจัดการศพสําหรับสมาชิกที่เสียชีวิตที่เปนแบบขั้นบันได
ตามอายุการเปนสมาชิก ทั้งน้ีไดสงตัวอยางระเบียบดังกลาวให เลขานุการฯ ใหแลว 
 น.ท.วีระชาติ  อยูคง เลขานุการฯ  ขอบคุณสมาชิกที่ไดเสนอแนะเร่ืองตางๆ ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการจะ
ไดนําไปพิจารณาตอไป 
 มติที่ประชุมใหญ   รับทราบ 
 น.อ.เนาวมรัตน  ประพัฒนทอง ประธานกรรมการ ขอบคุณสมาชิกทุกทานที่เสนอชื่อ และลงมติใหดํารง
ตําแหนงประธานกรรมการดําเนินการ ตามท่ีสมาชิกไดรับทราบแลววา สหกรณฯ ไดรับรางวัลสหกรณดีเดนระดับ
จังหวัด จึงขอใหสมาชิกเชื่อม่ันในสหกรณฯ ทั้งนี้การดําเนินการตางๆ จะมุงเนนใหเกิดประโยชนสูงสุดตอสมาชิก 
 ในวันประชุมใหญ มีหลายวาระการประชุม ที่สมาชิกที่จะตองตัดสินใจรวมกันเพ่ือลงมติในเร่ืองตางๆ หาก
สมาชิกมีขอสงสัยในเรื่องนั้นๆ สามารถสอบถามเพ่ือทําความเขาใจกอนจะยกมือลงมติ เพราะหลังจากจบการประชุม
ใหญแลว จะเปนหนาที่ของคณะกรรมการดําเนินการในการดําเนินการใหเปนไปตามมติท่ีไดรับ  และขอบคุณผูแทน
สหกรณจังหวัดนครสวรรค ผูแทนจากสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ และสมาชิกที่ใหคําแนะนําและขอเสนอแนะใน
การดําเนินการสหกรณฯ คณะกรรมการดําเนินการจะนํา คําแนะนําและขอเสนอแนะไปพิจารณาดําเนินการ ไดแก 
การออม การกูเงิน และการสวัสดิการ ภายใตเงินทุนดําเนินงาน และความเหมาะสมตอไป  
 น.อ.เนาวมรัตน  ประพัฒนทอง ประธานกรรมการ กลาวขอบคุณสมาชิก และผูเขารวมประชุม พรอมกลาว
ปดการประชุม  
เลิกประชุม เวลา 11.45 น. 
   
     (ลงชื่อ)   น.อ. นพนันท  เมืองมีศรี  รองประธานกรรมการ   
                      (นพนันท  เมืองมีศรี) ประธานการประชุม 
 

     (ลงชื่อ)   น.ท. วีระชาติ  อยูคง  เลขานุการ 
                      (วีระชาติ  อยูคง)  ผูจดบันทึกประชุม 
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