วาระที่ 8 เรื่ อง พิจารณาร่ างระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 1 จากัด ว่าด้วย ทุนส่ งเสริ ม
การศึกษาบุตรสมาชิก พ.ศ.2546 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 1) พ.ศ.2552
ผูจ้ ดั การ ฯ เสนอระเบียบให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
ร่ าง
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 1 จากัด
ว่าด้วยทุนส่ งเสริ มการศึกษาบุตรสมาชิก พ.ศ.2546
แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 1)
พ.ศ.2552
เพื่อให้การพิจารณามอบทุนส่ งเสริ มการศึกษาบุตรสมาชิ กสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 1
เป็ นไปด้วยความเหมาะสมเรี ยบร้อย เป็ นการเสริ มสร้างขวัญและกาลังใจ ส่ งเสริ มให้บุตรสมาชิกมี
ความขยันหมัน่ เพียรในการศึกษา และมีความประพฤติดี ตามเจตนารมณ์ของทุน อาศัยอานาจตาม
ความในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 65(8) และ ข้อ 93(11) ที่ประชุมคณะกรรมการดาเนิ นการครั้งที่
................ เมื่อวันที่............................ ให้กาหนดระเบียบไว้ดงั นี้
ข้อ 1. ระเบียบนี้ เรี ยกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 1 จากัด ว่าด้วยทุนส่ งเสริ ม
การศึกษาบุตรสมาชิก พ.ศ.2546 แก้ไขเพิม่ เติม(ฉบับที่ 1) พ.ศ.2552”
ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่.........................................เป็ นต้นไป
ข้อ 3. ให้ยกเลิกความในข้อ 5 และข้อ 6 แห่งระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 1 จากัด ว่า
ด้วยทุนส่ งเสริ มการศึกษาบุตรสมาชิก พ.ศ.2546 และให้ใช้ขอ้ ความต่อไปนี้แทน
“ ข้อ 5. ทุนส่ งเสริ มการศึกษาบุตรสมาชิกปี หนึ่ง ๆ จานวนการให้ทุนและจานวนทุน
ดังต่อไปนี้
5.1 ระดับทุนการศึกษาแบ่งออกเป็ น 5 ระดับ แต่ละระดับจานวนทุนดังนี้
5.1.1 ระดับประถมศึกษา
ทุนละ 1,500 บาท
5.1.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ทุนละ 2,000 บาท
5.1.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ทุนละ 2,500 บาท
5.1.4 ระดับอนุปริ ญญา
ทุนละ 3,000 บาท
5.1.5 ระดับอุดมศึกษาหลักสู ตรไม่สูงกว่าปริ ญญาตรี ทุนละ 4,000 บาท
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5.2 จานวนทุนส่ งเสริ มการศึกษาบุตรสมาชิกแต่ละปี นั้นขึ้นอยูก่ บั ผลการจัดสรร
กาไรสุ ทธิ ในปี นั้น ๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
ข้อ 6. คุณสมบัติของผูข้ อรับทุนมีดงั นี้
6.1 เป็ นบุตรสมาชิก แต่ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม
6.2 เป็ นผูท้ ี่มีความประพฤติเรี ยบร้อย
6.3 กาลังศึกษาอยูใ่ นสถาบันศึกษาของทางราชการหรื อสถาบันศึกษาของเอกชนที่
ทางราชการรับรองและอยูภ่ ายในประเทศ
6.4 ต้องไม่เป็ นผูไ้ ด้รับทุนการศึกษาอื่นใดในปี ที่ยนื่ ขอรับทุน
6.5 ผูร้ ับทุนทุกระดับต้องมีผลการศึกษาสอบเลื่อนชั้นได้ก่อนปี ขอรับทุนการศึกษา
หนึ่งปี และมีผลการศึกษาเฉลี่ยสองภาคเรี ยนรวมกันร้อยละ 80 หรื อ 2.75 ขึ้นไป และต้องศึกษาต่อ
ในปี ที่ขอรับทุน
6.6 ต้องเป็ นผูท้ ี่สอบคัดเลือกเข้าศึกษาหรื อได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาของรัฐบาลหลักสู ตรไม่สูงกว่าปริ ญญาตรี ได้ และมีหลักฐานการลงทะเบียนศึกษา
หรื อหลักฐานอื่น ๆ นามาแสดง”
ประกาศ ณ วันที่......................................................
นาวาอากาศเอก
(สฤษฎ์พงศ์ วัฒนวรางกูร)
ประธานกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 1จากัด
ที่ประชุม ฯ มีมติอนุมตั ิให้ถือใช้ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 1 จากัด ว่าด้วย ทุน
ส่ งเสริ มการศึกษาบุตรสมาชิ ก พ.ศ.2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2552 และให้ถือใช้ต้ งั แต่ 1
พฤษภาคม พ.ศ.2552 เป็ นต้นไป
วาระที่ 9 เรื่ อง อื่น ๆ
คณะกรรมการมีมติอนุมตั ิเงินในทุนสาธารณประโยชน์จานวน 2,000 บาท เพื่อร่ วม
บาเพ็ญกุศลศพ มารดาของ น.ท.วีระ จรรยา ผูจ้ ดั การ ฯ
ที่ประชุม ฯ ฝ่ ายจัดการ ฯ รับทราบ
เรื่ องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
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การประเมินคะแนนเพื่อคัดเลือกสหกรณ์ออมทรัพย์ หากไม่เป็ นความลับ ให้ฝ่ายจัดการขอ
ข้อมูลของสหกรณ์ ฯ ที่ได้รับคัดเลือกเป็ นสหกรณ์ ฯ ดีเด่น เพื่อใช้เปรี ยบเทียบและเป็ นแนวทางใน
การดาเนินการเพื่อให้สหกรณ์กองบิน 1 ฯ มีโอกาสได้รับคัดเลือกในอนาคต
ที่ประชุม ฯ ฝ่ ายจัดการ ฯ รับทราบ
รองประธานกรรมการ ฯ (1) ขอให้ฝ่ายจัดการ ฯ และคณะกรรมการช่วยกันประชาสัมพันธ์
ให้สมาชิกได้มีการเพิ่มทุนเรื อนหุ น้ รวมถึงให้รับทราบข้อมูลและผลประโยชน์ที่จะได้รับและขอให้
นาข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ในที่ประชุม ฯ รวมถึงผลการดาเนินงานของสหกรณ์ในทุก ๆ ด้านที่เป็ น
ประโยชน์ต่อมวลสมาชิกในหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยทัว่ ถึงและต่อเนื่ อง
ที่ประชุม ฯ ฝ่ ายจัดการ ฯ รับทราบ
รองประธานกรรมการ ฯ (3) ขอให้คณะกรรมการทุกคนได้มีการตรวจสอบสมาชิกทุกคน
ในหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับหนี้สินของสหกรณ์ และหนี้สินของกองทุนหมู่บา้ น เพื่อเป็ น
ข้อมูลในการพิจารณาถึงวินยั ในการใช้เงินของสมาชิกรวมถึงเป็ นข้อมูลในการพิจารณาให้กเู้ งินได้
ด้วย
ที่ประชุม ฯ รับทราบ
เลิกประชุมเวลา 1030
(ลงชื่อ)น.อ.สฤษฎ์พงศ์ วัฒนวรางกูร ประธานกรรมการ
(สฤษฎ์พงศ์ วัฒนวรางกูร) เป็ นประธาน
(ลงชื่อ)น.ท.ประยูร มูลสมบัติ
กรรมการและเลขานุการ
(ประยูร มูลสมบัติ
ผูจ้ ดรายงานการประชุม
สาเนาถูกต้อง
น.ท.
(ประยูร มูลสมบัติ)
กรรมการและเลขานุการ
พ.ค.52
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 1 จากัด
ว่าด้วยทุนส่ งเสริ มการศึกษาบุตรสมาชิก พ.ศ.2546
แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 1)
พ.ศ.2552
เพื่อให้การพิจารณามอบทุนส่ งเสริ มการศึกษาบุตรสมาชิ กสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 1
เป็ นไปด้วยความเหมาะสมเรี ยบร้อย เป็ นการเสริ มสร้างขวัญและกาลังใจ ส่ งเสริ มให้บุตรสมาชิกมี
ความขยันหมัน่ เพียรในการศึกษา และมีความประพฤติดี ตามเจตนารมณ์ของทุน อาศัยอานาจตาม
ความในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 65(8) และ ข้อ 93(11) ที่ประชุมคณะกรรมการดาเนิ นการครั้งที่ 6
เมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2552 ให้กาหนดระเบียบไว้ดงั นี้
ข้อ 1. ระเบียบนี้ เรี ยกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 1 จากัด ว่าด้วยทุนส่ งเสริ ม
การศึกษาบุตรสมาชิก พ.ศ.2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2552”
ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2552 เป็ นต้นไป
ข้อ 3. ให้ยกเลิกความในข้อ 5 และข้อ 6 แห่งระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 1 จากัด ว่า
ด้วยทุนส่ งเสริ มการศึกษาบุตรสมาชิก พ.ศ.2546 และให้ใช้ขอ้ ความต่อไปนี้แทน
“ ข้อ 5. ทุนส่ งเสริ มการศึกษาบุตรสมาชิกปี หนึ่ง ๆ จานวนการให้ทุนและจานวนทุน
ดังต่อไปนี้
5.1 ระดับทุนการศึกษาแบ่งออกเป็ น 5 ระดับ แต่ละระดับจานวนทุนดังนี้
5.1.1 ระดับประถมศึกษา
ทุนละ 1,500 บาท
5.1.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ทุนละ 2,000 บาท
5.1.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ทุนละ 2,500 บาท
5.1.4 ระดับอนุปริ ญญา
ทุนละ 3,000 บาท
5.1.5 ระดับอุดมศึกษาหลักสู ตรไม่สูงกว่าปริ ญญาตรี ทุนละ 4,000 บาท
5.2 จานวนทุนส่ งเสริ มการศึกษาบุตรสมาชิกแต่ละปี นั้นขึ้นอยูก่ บั ผลการจัดสรร
กาไรสุ ทธิ ในปี นั้น ๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
ข้อ 6. คุณสมบัติของผูข้ อรับทุนมีดงั นี้
6.1 เป็ นบุตรสมาชิก แต่ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม
6.2 เป็ นผูท้ ี่มีความประพฤติเรี ยบร้อย
6.3 กาลังศึกษาอยูใ่ นสถาบันศึกษาของทางราชการหรื อสถาบันศึกษาของเอกชนที่
ทางราชการรับรองและอยูภ่ ายในประเทศ
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6.4 ต้องไม่เป็ นผูไ้ ด้รับทุนการศึกษาอื่นใดในปี ที่ยนื่ ขอรับทุน
6.5 ผูร้ ับทุนทุกระดับต้องมีผลการศึกษาสอบเลื่อนชั้นได้ก่อนปี ขอรับทุนการศึกษา
หนึ่งปี และมีผลการศึกษาเฉลี่ยสองภาคเรี ยนรวมกันร้อยละ 80 หรื อ 2.75 ขึ้นไป และต้องศึกษาต่อ
ในปี ที่ขอรับทุน
6.6 ต้องเป็ นผูท้ ี่สอบคัดเลือกเข้าศึกษาหรื อได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาของรัฐบาลหลักสู ตรไม่สูงกว่าปริ ญญาตรี ได้ และมีหลักฐานการลงทะเบียนศึกษา
หรื อหลักฐานอื่น ๆ นามาแสดง”
ประกาศ ณ วันที่

พฤษภาคม พ.ศ.2552

นาวาอากาศเอก
(สฤษฎ์พงศ์ วัฒนวรางกูร)
ประธานกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 1จากัด
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วาระที่ 9 เรื่ อง พิจารณาร่ างระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 1 จากัด ว่าด้วย ทุนส่ งเสริ ม
การศึกษาบุตรสมาชิก พ.ศ.2546 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553
ผูจ้ ดั การ ฯ เสนอระเบียบให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
ร่ าง
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 1 จากัด
ว่าด้วยทุนส่ งเสริ มการศึกษาบุตรสมาชิก พ.ศ.2546
แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2553
อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 65(8) และ ข้อ 93(11) ที่ประชุม
คณะกรรมการดาเนิ นการชุ ดที่ 11 ครั้งที่.......... เมื่อวันที่..................... พ.ศ.2553 ได้กาหนด
ระเบียบว่าด้วยทุนส่ งเสริ มการศึกษาบุตรสมาชิก(ฉบับที่ 2) ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ระเบียบนี้ เรี ยกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 1 จากัด ว่าด้วยทุนส่ งเสริ ม
การศึกษาบุตรสมาชิก (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553”
ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่................................................. เป็ นต้นไป
ข้อ 3. ให้ยกเลิกความในข้อ 5 แห่งระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 1 จากัด ว่าด้วยทุน
ส่ งเสริ มการศึกษาบุตรสมาชิ ก พ.ศ.2546 และให้ใช้ขอ้ ความต่อไปนี้แทน
“ ข้อ 5. ทุนส่ งเสริ มการศึกษาบุตรสมาชิกในปี หนึ่ง ๆ จานวนการให้ทุนและจานวนทุน
ดังต่อไปนี้
5.1 ระดับทุนการศึกษาแบ่งออกเป็ น 4 ระดับ
5.1.1 ระดับประถมศึกษา
ทุนละ 1,500 บาท
5.1.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ทุนละ 2,000 บาท
5.1.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ทุนละ 2,500 บาท
5.1.4 ระดับอนุปริ ญญาขึ้นไปหลักสู ตรไม่สูงกว่าปริ ญญาตรี ทุนละ 3,500 บาท
5.2 จานวนทุนส่ งเสริ มการศึกษาบุตรสมาชิกแต่ละปี นั้น ขึ้นอยูก่ บั ผลการจัดสรร
กาไรสุ ทธิ ในปี นั้น ๆ แต่ไม่เกินร้อยละ 75 ของเงินจัดสรรหรื อไม่เกินจานวนผูม้ ีสิทธิ ได้รับเงินทุน”
ประกาศ ณ วันที่
กรกฎาคม พ.ศ.2553
นาวาอากาศเอก
(คงศักดิ์ จันทรโสภา)
ประธานกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 1จากัด
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ที่ประชุม ฯ มีมติอนุมตั ิให้ถือใช้ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 1 จากัด ว่าด้วย ทุน
ส่ งเสริ มการศึกษาบุตรสมาชิ ก พ.ศ.2546 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2533 และให้ถือใช้ต้ งั แต่
วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2553 เป็ นต้นไป
วาระที่ 10 เรื่ อง รับทราบ พ.ร.บ.สหกรณ์(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
ตามที่ พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ.2552 ได้แก้ไขเพิม่ เติม จานวนหลายมาตรา มีบางมาตราที่
สหกรณ์จะต้องนามาเป็ นแนวทางปฏิบตั ิและบริ หารสหกรณ์ จึงแจ้งให้คณะกรรมการได้ทราบ ดังนี้
มาตรา 7 ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2552
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ในระหว่างที่สมาชิกภาพของสมาชิกยังไม่สิ้นสุ ดลง ห้ามมิให้เจ้าหนี้ของสมาชิกใช้สิทธิ
เรี ยกร้องหรื ออายัดค่าหุ น้ ของสมาชิกผูน้ ้ นั และเมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกสิ้ นสุ ดลง สหกรณ์มีสิทธิ
นาเงินตามมูลค่าหุ น้ ที่สมาชิกมีอยูม่ าหักกลบลบหนี้ที่สมาชิกผูกพันต้องชาระหนี้แก่สหกรณ์ได้และ
ให้สหกรณ์มีฐานะเป็ นเจ้าหนี้ บุริมสิ ทธิ พิเศษเหนื อเงินค่าหุ ้นนั้น”
มาตรา 8 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็ นมาตรา 42/1 และมาตรา 42/2 แห่งพระราชบัญญัติ
สหกรณ์ พ.ศ.2542
“มาตรา 42/1 เมื่อสมาชิกได้ทาความยินยอมเป็ นหนังสื อไว้กบั สหกรณ์ ให้ผบู ้ งั คับบัญชา
ในหน่วยงานของรัฐ หรื อนายจ้างในสถานประกอบการ หรื อหน่วยงานอื่นใดที่สมาชิ กปฏิบตั ิหน้าที่
อยูห่ กั เงินเดือนหรื อค่าจ้าง หรื อเงินอื่นใด ที่ถึงกาหนดจ่ายแก่สมาชิกนั้น เพื่อชาระหนี้หรื อภาระ
ผูกพันอื่นที่มีต่อสหกรณ์ ให้แก่สหกรณ์ตามจานวนที่สหกรณ์แจ้งไป จนกว่าหนี้ หรื อภาระผูกพัน
นั้นจะระงับสิ้ นไปให้หน่วยงานนั้นหักเงินดังกล่าวและส่ งเงินที่หกั ไว้น้ นั ให้แก่สหกรณ์โดยพลัน
การแสดงเจตนายินยอมตามวรรคหนึ่ง มิอาจจะถอนคืนได้ เว้นแต่สหกรณ์ให้ความยินยอม
การหักเงินตามวรรคหนึ่ง ต้องหักให้สหกรณ์เป็ นลาดับแรก ถัดจากหนี้ภาษีอากรและการ
หักเงินเข้ากองทุนที่สมาชิกต้องถูกหักตามกฎหมาย ว่าด้วยกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ
กฎหมายว่าด้วยกองทุนสารองเลี้ยงชีพ กฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองแรงงาน และกฎหมายว่าด้วยการ
ประกันสังคม
มาตรา 42/2 สมาชิกอาจทาหนังสื อตั้งบุคคลหนึ่งหรื อหลายคนเป็ นผูร้ ับโอนประโยชน์ใน
เงินค่าหุ น้ เงินฝาก หรื อเงินอื่นใดจากสหกรณ์เมื่อตนถึงแก่ความตาย โดยมอบไว้แก่สหกรณ์เป็ น
หลักฐาน”
มาตรา 9 ให้ยกเลิกความใน (5) ของมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 และ
ให้ใช้ความต่อไปนี้ แทน
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“(5) รับฝากเงินประเภทออมทรัพย์หรื อประเภทประจาจากสมาชิกหรื อสหกรณ์อื่นหรื อ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ซ่ ึ งมีสมาชิกของสมาคมนั้นไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งเป็ นสมาชิกของสหกรณ์
ผูร้ ับฝากเงิน ทั้งนี้ ตามระเบียบของสหกรณ์ที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์”
“มาตรา 60 การจัดสรรกาไรสุ ทธิ ประจาปี ของสหกรณ์ ให้จดั สรรเป็ นทุนสารองไม่นอ้ ย
กว่าร้อยละสิ บของกาไรสุ ทธิ และเป็ นค่าบารุ งสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยตามอัตราที่
กาหนดในกฎกระทรวงแต่ตอ้ งไม่เกินร้อยละห้าของกาไรสุ ทธิ”
ที่ประชุม ฯ รับทราบ
วาระที่ 11 เรื่ อง อื่น ๆ
เรื่ องที่ผจู้ ดั การแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1. กรมส่ งเสริ มสหกรณ์ได้กาหนดจัดงานมหกรรมสิ นค้าเครื อข่ายสหกรณ์ข้ ึนที่จงั หวัด
นครราชสี มา ระหว่างวันที่ 1- 5 ก.ค.53 ณ MCC ฮอลล์ ชั้น 3 เดอะมอลล์นครราชสี มา โดยมี รมต.
ช่วยเกษตรฯ (นายศุภชัย โพธิ สุ) เป็ นประธาน เพื่อเป็ นเกียรติแก่ขบวนการสหกรณ์ จึงขอเรี ยนเชิ ญ
ประธาน เข้าร่ วมพิธีเปิ ดในวันที่ 1 ก.ค.53 เวลา 14.39 น. และขอความร่ วมมือจัด คณก.ฝ่ ายจัดการ
รวมทั้งสมาชิกเข้าศึกษาดูงานมหกรรมสิ นค้าในวันที่ 2 จานวน 25 คน และขอฝากประชาสัมพันธ์
ให้สมาชิกในหน่วย ตลอดจนครอบครัวเยีย่ มชม เพื่อซื้ อสิ นค้าและผลิตภัณฑ์ในงาน
2. สหกรณ์ได้ร่วมทาบุญทอดผ้าป่ าสามัคคีสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ร้อยเอ็ดที่วดั ป่ าโคกร้าง
ตาบลสวนจิก อ.ศรี สมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด ซึ่งจะทอดวันที่ 4 ก.ค.53 เป็ นเงิน 500 บาท จึงแจ้งให้ คณก.
ทราบ
3. ฝ่ ายจัดการขอส่ ง จนท.เข้าฝึ กอบรม ที่สันนิบาติสหกรณ์ หลักสู ตร “การจัดทาบัญชี
ต้นทุนมาตรฐานและพัฒนาเครื่ องมือชี้วดั สาหรับนักบัญชีมืออาชีพ” จานวน 2 คน ในวันที่ 5 - 7
ก.ค.53 โดยใช้งบประมาณการศึกษาอบรมเป็ นเงิน 12,300 บาท
4. ได้รับแจ้งจาก ผบ.ฝูง.103 ว่ามีขา้ ราชการสังกัดฝูง.103 ชื่อ พ.อ.ท.รัตนพงษ์ โตจิตเจริ ญ
ขาดราชการไป 2 สัปดาห์ และทางฝูงได้รายงานขาดราชการไว้แล้ว คาดว่าจะไม่กลับมา จึงแจ้งให้
ฝ่ ายจัดการได้ทราบ เนื่ องจาก พ.อ.ท.รัตนพงษ์ ฯ มีหนี้สินอยูก่ บั สหกรณ์ จะได้ดาเนินการในส่ วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป
5. ในเดือน ก.ค. จะมีการจัดเลี้ยงสังสรรค์ประจาปี ระหว่าง คณก. เจ้าหน้าที่สหกรณ์และ
สหกรณ์จงั หวัด ในวันที่ 8 ก.ค.53
ที่ประชุม ฯ รับทราบ
เรื่ องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุ มทราบ
1. ภาพรวมการดาเนิ นการของสหกรณ์ยงั เป็ นไปด้วยดี ผลกระทบจากการที่สมาชิกขอกูเ้ งิน
จากธนาคารออมสิ นอยูใ่ นสภาวะคงที่ ผลกระทบด้านอื่น ๆ ไม่มีการดาเนินการในอนาคตมี
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แนวโน้มทาให้สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 1 ฯ เข้มแข็งยิง่ ขึ้น ขอให้ฝ่ายจัดการและคณะกรรมการ
ช่วยกันเพื่อประโยชน์โดยรวมของสหกรณ์
2. ประธานจะจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อดูแลการใช้เงินปั นผล ซึ่ งทางธนาคารออมสิ นจะมอบ
ให้กองบิน 1 ในโอกาสต่อไป โดยให้เหรัญญิกติดต่อประสานกับทางธนาคาร
ที่ประชุม ฯ รับทราบ
เลิกประชุมเวลา 1430
(ลงชื่อ)น.อ.คงศักดิ์ จันทรโสภา
( คงศักดิ์ จันทรโสภา)
(ลงชื่อ)น.ต. ทวนเพชร ธรรมเจริ ญ
( ทวนเพชร ธรรมเจริ ญ )
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ประธานกรรมการ
เป็ นประธาน
กรรมการและเลขานุการ
ผูจ้ ดรายงานการประชุม
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วาระที่ 9 เรื่ อง พิจารณาร่ างระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 1 จากัด ว่าด้วย ทุนส่ งเสริ ม
การศึกษาบุตรสมาชิก พ.ศ.2546 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553
ผูจ้ ดั การ ฯ เสนอระเบียบให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
ร่ าง
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 1 จากัด
ว่าด้วยทุนส่ งเสริ มการศึกษาบุตรสมาชิก พ.ศ.2546
แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2553
อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 65(8) และ ข้อ 93(11) ที่ประชุม
คณะกรรมการดาเนิ นการชุ ดที่ 11 ครั้งที่.......... เมื่อวันที่..................... พ.ศ.2553 ได้กาหนด
ระเบียบว่าด้วยทุนส่ งเสริ มการศึกษาบุตรสมาชิก(ฉบับที่ 2) ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ระเบียบนี้ เรี ยกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 1 จากัด ว่าด้วยทุนส่ งเสริ ม
การศึกษาบุตรสมาชิก (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553”
ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่................................................. เป็ นต้นไป
ข้อ 3. ให้ยกเลิกความในข้อ 5 แห่งระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 1 จากัด ว่าด้วยทุน
ส่ งเสริ มการศึกษาบุตรสมาชิ ก พ.ศ.2546 และให้ใช้ขอ้ ความต่อไปนี้แทน
“ ข้อ 5. ทุนส่ งเสริ มการศึกษาบุตรสมาชิกในปี หนึ่ง ๆ จานวนการให้ทุนและจานวนทุน
ดังต่อไปนี้
5.1 ระดับทุนการศึกษาแบ่งออกเป็ น 4 ระดับ
5.1.1 ระดับประถมศึกษา
ทุนละ 1,500 บาท
5.1.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ทุนละ 2,000 บาท
5.1.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ทุนละ 2,500 บาท
5.1.4 ระดับอนุปริ ญญาขึ้นไปหลักสู ตรไม่สูงกว่าปริ ญญาตรี ทุนละ 3,500 บาท
5.2 จานวนทุนส่ งเสริ มการศึกษาบุตรสมาชิกแต่ละปี นั้น ขึ้นอยูก่ บั ผลการจัดสรร
กาไรสุ ทธิในปี นั้น ๆ แต่ไม่เกินร้อยละ 75 ของเงินจัดสรรหรื อไม่เกินจานวนผูม้ ีสิทธิ ได้รับเงินทุน”
ประกาศ ณ วันที่
กรกฎาคม พ.ศ.2553
นาวาอากาศเอก
(คงศักดิ์ จันทรโสภา)
ประธานกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 1จากัด

23

24

ที่ประชุม ฯ มีมติอนุมตั ิให้ถือใช้ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 1 จากัด ว่าด้วย ทุน
ส่ งเสริ มการศึกษาบุตรสมาชิ ก พ.ศ.2546 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2533 และให้ถือใช้ต้ งั แต่
วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2553 เป็ นต้นไป
ฯลฯ
เลิกประชุมเวลา 1430
(ลงชื่อ)น.อ.คงศักดิ์ จันทรโสภา
( คงศักดิ์ จันทรโสภา)
(ลงชื่อ)น.ต. ทวนเพชร ธรรมเจริ ญ
( ทวนเพชร ธรรมเจริ ญ )
สาเนาถูกต้อง
น.ต.
(ทวนเพชร ธรรมเจริ ญ)
กรรมการและเหรัญญิก
ก.ค.53
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ประธานกรรมการ
เป็ นประธาน
กรรมการและเลขานุการ
ผูจ้ ดรายงานการประชุม
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 1 จากัด
ว่าด้วยทุนส่ งเสริ มการศึกษาบุตรสมาชิก พ.ศ.2546
แก้ไขเพิม่ เติม(ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2553
อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 65(8) และ ข้อ 93(11) ที่ประชุม
คณะกรรมการดาเนิ นการชุ ดที่ 11 ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2553 ได้กาหนด
ระเบียบว่าด้วยทุนส่ งเสริ มการศึกษาบุตรสมาชิก(ฉบับที่ 2) ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ระเบียบนี้ เรี ยกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 1 จากัด ว่าด้วยทุนส่ งเสริ ม
การศึกษาบุตรสมาชิก (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553”
ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2553 เป็ นต้นไป
ข้อ 3. ให้ยกเลิกความในข้อ 5 แห่งระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 1 จากัด ว่าด้วยทุน
ส่ งเสริ มการศึกษาบุตรสมาชิ ก พ.ศ.2546 และให้ใช้ขอ้ ความต่อไปนี้แทน
“ ข้อ 5. ทุนส่ งเสริ มการศึกษาบุตรสมาชิกในปี หนึ่ง ๆ จานวนการให้ทุนและจานวนทุน
ดังต่อไปนี้
5.1 ระดับทุนการศึกษาแบ่งออกเป็ น 4 ระดับ
5.1.1 ระดับประถมศึกษา
ทุนละ 1,500 บาท
5.1.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ทุนละ 2,000 บาท
5.1.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ทุนละ 2,500 บาท
5.1.4 ระดับอนุปริ ญญาขึ้นไปหลักสู ตรไม่สูงกว่าปริ ญญาตรี ทุนละ 3,500 บาท
5.2 จานวนทุนส่ งเสริ มการศึกษาบุตรสมาชิกแต่ละปี นั้น ขึ้นอยูก่ บั ผลการจัดสรร
กาไรสุ ทธิ ในปี นั้น ๆ แต่ไม่เกินร้อยละ 75 ของเงินจัดสรรหรื อไม่เกินจานวนผูม้ ีสิทธิ ได้รับเงินทุน”
ประกาศ ณ วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2553
(ลงชื่อ) นาวาอากาศเอกคงศักดิ์ จันทรโสภา
(คงศักดิ์ จันทรโสภา)
ประธานกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 1จากัด
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