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(สําเนา) 

รายงานการประชุมใหญสามัญประจําป   2563 
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห  สหกรณออมทรัพยครูเชียงใหม  จํากัด 

เม่ือวันอาทิตยท่ี  14  กุมภาพันธ  พ.ศ.  2564 
ณ   สํานักงานสหกรณออมทรัพยครูเชียงใหม  จํากัด  

ตําบลทาศาลา    อําเภอเมือง   จังหวัดเชียงใหม 
 

 
 
เริ่มประชุมเวลา  09.25   น. 
     นายธนากร    เมนแตม   นายกสมาคมฯ  กลาวเปดประชุมและดําเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระดังนี้ :- 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
1.1   คํากลาวเปดประชุม 

     ตามพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห  พ.ศ.  2545    หมวด 3   มาตรา   25  
“การประชุมใหญ  ตองมีสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งจํานวนสมาชิกท้ังหมด  หรือไมนอย
กวา  100  คน   จึงจะเปนองคประชุม…”           
     

บัดนี้  ไดมีสมาชิกลงนามเขาประชุม   103  คน   จากจํานวนสมาชิก  28,686  คน   
ซ่ึงถือวาเปนองคประชุมแลว 
 
 ท่ีประชุม  รับทราบ 
  

1.2 แนะนําผูเขารวมประชุม 
นากสมาคมฯ  ไดแนะนําผูเขารวมประชุม   นายศุภโชค     ชุติมากุลทวี   ผูสอบบัญชี 

รับอนุญาต จากบริษัท ไทยออดิเตอร กรุป จํากัด  
 
 
 

1.3 รับทราบการรับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2562 
สมาคมฯ  ไดสงรายงานการประชุมใหญสามัญประจําป  2562  เม่ือคราวประชุม 

วันท่ี   22   กุมภาพันธ  พ.ศ.  2563   พรอมหนังสือนําสงท่ี   084/2563   ลงวันท่ี   2  มีนาคม  พ.ศ.  2563  
ใหสมาชิกท่ีเขารวมประชุมครั้งนั้นไดพิจารณารับรองรายงานการประชุม   โดยสมาชิกทานใดเห็นวารายงานการ
ประชุมไมถูกตอง  หรือการบันทึกคลาดเคลื่อนใหทําการทักทวงภายใน  30   วัน  ปรากฏวาไมมีสมาชิกทักทวง
การบันทึกรายงานการประชุม   จึงถือวาไดมีการรับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําป  2562  เม่ือวันท่ี   
2 เมษายน  พ.ศ.  2563   เรียบรอยแลว 
 
ท่ีประชุม  รับทราบ 
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1.4 แจงแกไขรายงานกิจการประจําป  
นายธนากร   เมนแตม  นายกสมาคมฯ แจงใหท่ีประชุมทราบแกไขเลขหนาในรายงาน 

กิจการ  ในหนาท่ี 11  เปนหนา  7  และหนา 22  ท่ีพิมพซํ้าหนา 21 
 
ท่ีประชุม  รับทราบ 
 
ขอเสนอแนะของสมาชิกผูเขารวมประชุม 

นายบรรเจิด    สิทธิโชค     สมาชิกหนวยบริการ  อ.ดอยสะเก็ด   ไดเสนอตอนายกสมาคมฯ   
ในเรื่องการออกเสียงคะแนนในท่ีประชุม ตามขอบังคับสมาคมฯ  หมวด 8  ขอ 39  วรรคสอง  “การนับคะแนน 
ใหท่ีประชุมเลือกสมาชิกท่ีมาประชุมเปนกรรมการนับคะแนนไมนอยกวาสามคน” เนื่องจากการประชุมใหญสามัญ
มีวาระเพ่ือพิจารณา  
  ท้ังนี้  ท่ีประชุมไดเลือกสมาชิกท่ีมาเปนประชุมเปนกรรมการนับคะแนน จํานวน 3 ทาน ดังนี้:- 

1. นายวัลลภ  รุจิราภา  สมาชิกหนวยบริการ อ.เมือง 
2. นายประดิษฐ ศรีไกรภักดิ์ สมาชิกหนวยบริการ อ.แมออน 
3. นางภาทิวรรณ อุดมศรี  สมาชิกหนวยบริการ อ.จอมทอง 

 
 
 

 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
2.1   เรื่องรายงานผลการดําเนินการประจําป  2563 

    นายเอนก   คําจํารูญ   เลขานุการสมาคมฯ   ไดนําเสนอตอท่ีประชุมรับทราบรายงาน
ผลการดําเนินงานประจําป 2563 ซ่ึงแสดงผลการดําเนินการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห สหกรณออมทรัพยครู
เชียงใหม   จํากัด        ในรอบประหวางวันท่ี   1  มกราคม   2563     ถึงวันท่ี      31   ธันวาคม   2563      
ดังรายละเอียดในรายงานกิจการประจาํป 2563  ตั้งแตหนาท่ี  7 ถึงหนาท่ี 10 ซ่ึงไดมอบใหสมาชิกผูมาประชุมแลว 
   เรียนเสนอเพ่ือโปรดทราบ 
 

ท่ีประชุม              รับทราบ     
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   2.2    รับทราบการประมาณการรายรับ - รายจายประจาํป  2564 
    น.ส.ศรัณยา   เข่ือนทอง   หัวหนางานสมาคมฯ     นําเสนอตอท่ีประชุมรับทราบ
ประมาณการรายรับ – รายจายประจําป  2564    ดังรายละเอียดในรายงานกิจการประจําป  2564  หนาท่ี  12 
ถึงหนาท่ี  23  เพ่ือใหท่ีประชุมรับทราบเปนรายหมวด  และรายขอดังนี้:- 
 1. คาเบ้ียประชุม คาเบ้ียเล้ียง คาพาหนะ และคาเชาท่ีพักของกรรมการสมาคมฯ 
  ท่ีประชุมรับทราบตามรางท่ีเสนอ 
 

2. เงินเดือน คาจาง และคาลวงเวลา 
  ท่ีประชุมรับทราบตามรางท่ีเสนอ 
 

3. คาเบ้ียประชุม คาเบ้ียเล้ียง คาพาหนะ และคาเชาท่ีพักของเจาหนาท่ี 
  ท่ีประชุมรับทราบตามรางท่ีเสนอ 
 

4. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม กองทุนบําเหน็จ และเงินสวัสดิการเจาหนาท่ี 
  ท่ีประชุมรับทราบตามรางท่ีเสนอ 
 

5. คาใชจายเกี่ยวกับการประชุมใหญ 
  ท่ีประชุมรับทราบตามรางท่ีเสนอ 
 

6. คาลงทะเบียนในการเขารวมประชุมฝกอบรมสัมมนาของกรรมการและเจาหนาท่ี 
  ท่ีประชุมรับทราบตามรางท่ีเสนอ 
 

7. คาใชจายในการจัดซ้ือครุภัณฑตาง ๆ หรือจัดจาง การปรับปรุงหองทํางาน 
  ท่ีประชุมรับทราบตามรางท่ีเสนอ 
 

8. คาใชจายในการจัดซ้ือวัสดุ คาซอม คาบํารุงรักษา 
  ท่ีประชุมรับทราบตามรางท่ีเสนอ 
 

9. คาใชจายดานสาธารณูปโภค 
  ท่ีประชุมรับทราบตามรางท่ีเสนอ 
 

10. คาใชจายภาษีเงินไดตามประมวลรัษฎากร คาธรรมเนียมตาง ๆ 
  ท่ีประชุมรับทราบตามรางท่ีเสนอ 
 

11. คาใชจายสําหรับผูทําบัญชี ผูตรวจบัญชี ผูสอบบัญชี 
  ท่ีประชุมรับทราบตามรางท่ีเสนอ 
 

12. คาพวงหรีดและคาพิธีกรรมทางศาสนา 
  ท่ีประชุมรับทราบตามรางท่ีเสนอ 
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13. คาใชจายอ่ืน ๆ  
  ท่ีประชุมรับทราบตามรางท่ีเสนอ 
 

เรียนเสนอเพ่ือโปรดทราบ 
 
 
ขอเสนอแนะของสมาชิกผูเขารวมประชุม 
- นายบรรเจิด      สิทธิโชค     สมาชิกหนวยบริการ  อ.ดอยสะเก็ด   ไดอภิปรายและเสนอแนะดังนี้:- 

1. ไดสอบถามเก่ียวกับงบประมาณรายจายหนา 17 ขอ 5 (5.1) คาใชจายในการประชุมใหญ
สามัญประจําป เหตุผลและความจําเปนท่ีขอตั้งในขอ 1 เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินการ
ประชุมใหญสามัญเปนเงินจํานวน 100,000.-บาท   วาสมาคมฯ ไดดําเนินการจายเปนคา
อะไรบางในการดําเนินการประชุมใหญ  

2. ในระเบียบสมาคมฯ วาดวย คาใชจายเก่ียวกับประชุมใหญ ระบุไวไมชัดเจน โดยระบุไวแบบ
กวาง เชน คาดําเนินการควรระบุใหชัดเจนวาใชจายในการประชุมใหญเก่ียวกับคาใชจายใด 
และจดหมายเชิญประชุมไดระบุในหมายเหตุของจดหมายเรื่องไมมีคาตอบแทนใดๆ ในการ
เขารวมประชุมใหญสามัญประจําป ซ่ึงสมาชิกผูอภิปรายเห็นดวย หากคณะกรรมการและ
เจาหนาท่ี ไมมีคาตอบแทน  และไมมีคารับรองในการประชุม  แตสมาคมฯ สามารถ
ดําเนินการจายคาตอบแทนใหผูเขารวมประชุมได  ซ่ึงเดิมสมาคมฯ ยังเคยใหได โดยใหถือ
เปนคาใชจายในการดําเนินการประชุม  เชน หากต้ังงบประมาณไวสําหรับผูเขารวมประชุม 
10,000.-บาท หากมาประชุม  100  คน   ก็ใหหารตามสัดสวนผูเขารวมประชุม เพ่ือเปน
คาตอบแทนใหผูเขารวมประชุม ท้ังนี้ ใหคณะกรรมการชุดตอไปดําเนินการเขียนระเบียบให
ชัดเจนในการใชจายเงินเก่ียวกับประชุมใหญ ประกอบดวยคาอะไรบาง ซ่ึงคาใชจายในการ
ประชุมใหญท่ีตั้งไวมีจํานวนมากเกินไป การประชุมใหญแตละปไมนาเกิน 50,000.-บาท  

3. เสนอแนะในงบประมาณรายจายหนา 16 ขอ 4.3 คาเครื่องแบบและสวัสดิการอ่ืน ๆ  
เก่ียวกับคาตรวจสุขภาพประจําป คนละ 4,000.-บาท โดยอยากใหใชสิทธิประกันสังคมกอน 
จึงคอยนําคาใชจายสวนท่ีเหลือมาตั้งเบิกในงบประมาณขอนี้ 
 
 

- นายไชยยนต          คําจม       สมาชิกหนวยบริการ  อ.สันกําแพง        ไดเห็นดวยกับขอเสนอแนะของ
นายบรรเจิด สิทธิโชค ท่ีไดอภิปรายในเรื่องคาใชจายการประชุมใหญสามัญ   และไดใหขอเสนอแนะดังนี้:- 

1. คาใชจายในการประชุมใหญ  เราสามารถนาจะจายใหสมาชิกได โดยใหเปนคาใชจายในการ
ประชุม ซ่ึงท้ังนี้ข้ึนอยูกับคณะกรรมการดําเนินการสมาคมฯ พิจารณา 

2. ในการเริ่มประชุมใหญใชเวลาเริ่มประชุมชากวากําหนดการท่ีไดแจงไว คือ 09.00 น. 
เนื่องจากสมาชิกยังไมครบองคประชุม และไดเริ่มดําเนินการประชุมในเวลา 09.25 น. โดย
เสนอแนะวา ควรคิดหาวิธีการใหสมาชิกมาใหครบองคประชุม 100 คน    โดยใหสมาชิก 
100 คนแรกมาจากหนวยบริการตาง ๆ ตามสัดสวน    สวนท่ีเกินกวา 100 คนเปนสมาชิก
ท่ัวไปท่ีสะดวกเขารวมประชุม  
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- นายกําจรเดช   พรหมสวัสดิ์  สมาชิกหนวยบริการ อ.ฝาง  ไดเสนอแนะเก่ียวกับงบประมาณรายจายหนา 21 
ขอ 12 คาพวงหรีดและคาพิธีกรรมทางศาสนา เห็นวาในแตละปสมาคมฯ มีการดําเนินการหักคาดําเนินการ
ในกรณีสมาชิกถึงแกกรรมในอัตรา 3%  โดยในป 2564  คิดเปนเงินจํานวนประมาณ 3,129,660.-บาท  แต
ในกรณีสมาชิกเสียชีวิต ทางสมาคมฯ จายคาพวงหรีดใหแกสมาชิกท่ีถึงแกกรรมเพียงรายละ 1,000.-บาท ซ่ึง
มองวาคาใชจายท่ีจายใหแกสมาชิกท่ีถึงแกกรรมนั้นจํานวนนอยเกินไป โดยอยากใหคณะกรรมการดําเนินการ
มีการแกไขจํานวนเงินใหเพ่ิมมากข้ึน  

 
 
ท่ีประชุม        รับทราบงบประมาณท่ีไดตั้งไวท้ังสิ้นเปนเงินจํานวน 3,362,200.-บาท   และใหถัวเฉลี่ยจายในแต
ละหมวด  ท้ังนี้ นายกสมาคมฯ ไดชี้แจงเก่ียวกับขอเสนอแนะและขอสอบของสมาชิกดังนี้:- 

1. นายกสมาคมฯ ไดใหหัวหนางานสมาคมฯ ชี้แจงเก่ียวคาใชจายตามขอ 5 (5.1) คาใชจายในการ
ดําเนินการประชุมใหญสามัญ จํานวน 100,000.-บาท คาใชจายดังกลาวประกอบดวย คาอาหารวาง
และเครื่องด่ืม  , คาจัดสถานท่ี , คาทําความสะอาด , คาถุงสําหรับจัดใสเอกสารการประชุม , 
คาบริการสถานท่ี  

2. ชี้แจงเรื่องไมมีการจายคาตอบแทนในการประชุมใหญสามัญใหผูเขารวมประชุมนั้น ไมไดเปนความ
คิดเห็นของนายกสมาคมฯ แตเปนมติความเห็นชอบของคณะกรรมการดําเนินการสมาคมฯ ตามท่ีได
ระบุไวในหนังสือเชิญประชุม 

3. การเขารวมประชุมใหญสามัญของคณะกรรมการและผูเขารวมประชุม     จะไมไดรับคาเบี้ยประชุม
แตอยางใด คณะกรรมการดําเนินการสมาคมฯ จะไดรับเบี้ยประชุมจากการเขารวมประจําเดือน
เทานั้น  โดยท่ีผานมาท่ีสมาคมฯ ไดจายเงินใหผูเขารวมประชุมใหญสามัญ รายละ 200.-บาท 
คณะกรรมการก็ไดรับเทากับผูเขารวมประชุมเชนเดียวกัน คือ คนละ 200.-บาท  ท้ังนี้ ท่ีผานมา
สมาคมฯ เคยตั้งงบประมาณไวจํานวน 200,000.-บาท เนื่องจากสมาชิกมาประชุมจํานวนมาก เพราะ
มีคาตอบแทนให ตอมามีผูอภิปรายในการจายคาตอบแทนดังกลาว ไมสามารถจายได  และทาง
สมาคมฯ เคยดําเนินการจัดสรรสัดสวนสมาชิกเขารวมประชุมในแตละหนวยบริการ  แตก็มีผูอภิปราย
วาไมสามารถทําไดเนื่องจากจํากัดสิทธิของสมาชิก  หากสมาคมฯ อ่ืนมีวิธีการดําเนินอยางไร ให
เสนอแนะตอคณะกรรมการชุดตอไป เพ่ือหาแนวทางปรับปรุงแกไขตอไป 
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
3.1  พิจารณาอนุมัตงิบรายรับ รายจาย  และงบแสดงฐานะการเงิน  ประจําป    

2563 
นายศุภโชค   ชุติมากุลทวี    ผูสอบบัญชีรับอนุญาต นําเสนอใหท่ีประชุมไดพิจารณา 

อนุมัติงบรายรับ  รายจาย และงบแสดงฐานการเงิน  ประจําป  2563   ดังรายละเอียดในรายงานกิจการประจําป   
2563   ตั้งแตหนาท่ี   25   ถึงหนาท่ี   31    ซ่ึงมอบใหสมาชิกผูมาประชุมไดพิจารณาแลว   
   เรียนเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติของท่ีประชุม             อนุมัติเปนเอกฉันทดวยเสียงขางมากจากสมาชิกจํานวน 103  เสียง  

- เห็นชอบ  จํานวน   103   เสียง 
- ไมเห็นชอบ  จํานวน  - เสียง 
- งดออกเสียง  จํานวน   - เสียง 

 
 

3.2 พิจารณาแกไขขอบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห สหกรณออมทรัพยครูเชียงใหม จํากัด 
 

1. หมวด 3  ขอ 9  
ขอความเดิม ขอความท่ีขอแกไข เหตุผล 

ขอ 9 คุณสมบัติของผูสมัครเขาเปนสมาชิก 
(1) ตองเปนสมาชิกสามัญสหกรณออมทรัพยครู

เชียงใหม จํากัด 
(2) ตองเปนสมาชิกสมทบสหกรณออมทรัพยครู

เชียงใหม  จํากัด  
(3) ตองมีอายุไมเกิน  60  ปบริบูรณ  หรือเหตุ

พิเศษตามท่ีมติคณะกรรมการดําเนินการ
สมาคมกําหนดอายุผูสมัครเขาเปนสมาชิกได
เปนกรณีพิเศษ 

(4) กรณีสมาชิกท่ีลาออกจากการเปนสมาชิก
สมาคมฯ มีสิทธิสมัครเขาเปนสมาชิกใหมได
เม่ือพน 36 เดือนนับแตวันท่ีไดรับอนุมัติให
ลาออก 

  กรณีสมาชิกท่ีขาดสมาชิกภาพตามขอ 12 ท่ียัง
ไมถึง 36 เดือน ใหเปนอํานาจของคณะกรรมการสมาคม
ประกาศรับสมัครเปนคราวๆ ไป 

          ท้ังนี้ คณะกรรมการสมาคมมีอํานาจไมรับ

สมัครก็ได โดยพิจารณาถึงประวัติ อายุและเหตุแหง

การขาดสมาชิกภาพเปนสําคัญ 

ขอ 9  คุณสมบัติของผูสมัครเขาเปนสมาชิก 
(1) ตองเปนสมาชิกสามัญสหกรณออมทรัพย 
       ครูเชียงใหม จํากัด 
(2) ตองเปนสมาชิกสมทบสหกรณออมทรัพย 
       ครูเชียงใหม  จํากัด  
(3) ตองมีอายุไมเกิน  60  ปบริบูรณ  หรือเหตุ

พิเศษตามที่มติคณะกรรมการดําเนินการ
สมาคมกําหนดอายุผูสมัครเขาเปนสมาชิก
ไดเปนกรณีพิเศษ 

(4) เปนผูมีอายุ 20 ปบริบูรณ 
(5) ไมเปนบุคคลลมละลาย หรือเปนคนไร

ความสามารถ 
(6) มีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง 
(7) กรณีสมาชิกที่ลาออกจากการเปนสมาชิก

สมาคมฯ มีสิทธิสมัครเขาเปนสมาชิกใหม
ได เมื่อพน 36 เดือนนับแตวันที่ไดรับ
อนุมัติใหลาออก 

 กรณีสมาชิกที่ขาดสมาชิกภาพตามขอ 12 ที่ยังไม
ถึง 36 เดือน ใหเปนอํานาจของคณะกรรมการสมาคม
ประกาศรับสมัครเปนคราวๆ ไป 
          ทั้งนี้ คณะกรรมการสมาคมมีอํานาจไมรับสมัครก็
ได โดยพิจารณาถึงประวัติ อายุและเหตุแหงการขาด
สมาชิกภาพเปนสําคัญ 

เพ่ือปฏิบัติ
ตามประกาศ
กระทรวงการ
พัฒนาสังคม
และความ
มั่นคงของ
มนุษย เรื่อง 
คุณสมบัติของ
สมาชิก 
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ขออภิปรายของสมาชิกผูเขารวมประชุม 
- นายบรรเจิด      สิทธิโชค     สมาชิกหนวยบริการ  อ.ดอยสะเก็ด   ไดอภิปรายดังนี้:- 

1. ในขอ (4) เปนผูมีอายุ 20 ปบริบูรณ   ความหมายของคําวาบรรลุนิติภาวะ มี 2 นัย คือ 
บรรลุนิติภาวะมีอายุ 20 ปบริบูรณ และบรรลุนิติภาวะโดยการสมรส  

2. ในขอ (6) มีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง ถือตามประกาศปฏิบัติ  แตในทางปฏิบัติจะถือตาม
ใบรับรองแพทยท่ีไดแนบประกอบ   สุขภาพสมบูรณแข็งแรงเปนอยางไร ซ่ึงปจจุบันนี้เราใช
ถือตามใบรับรองแพทย แลวเราจะเชื่อไดอยางไรวามีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง ในทางปฏิบัติ
เปนเรื่องยุงยากในการวิเคราะห   กระผมเห็นบางสมาคมฯ เริ่มมีปญหาแลว    พอสมาชิก
ถึงแกกรรม อางวาสุขภาพไมแข็งแรง  
 

ท้ังนี้ นายกสมาคมฯ ไดชี้แจงเก่ียวกับการอภิปรายของสมาชิกดังนี้:- 
1. เรื่องคุณสมบัติในการสมัครเปนสมาชิกสมาคมฯ นั้น จะตองเปนสมาชิกประเภทสามัญ หรือ

เปนสมาชิกประเภทสมาชิกสมทบของสหกรณออมทรัพยครูเชียงใหม จํากัด ท้ังนี้ ขอบังคับ
ของสหกรณในการเปนสมาชิกนั้น ไดกําหนดไวใหมีอายุ 20 ปบริบูรณ ดังนั้น จึงกําหนดใน
เรื่องของอายุของผูสมัครเขาเปนสมาชิกสมาคมฯ ใหสอดคลองกับขอบังคับสหกรณฯ สวนใน
กรณีท่ีสมาชิกสมทบสมรสกอนอายุ 20 ป ก็ใหรอจนกวาอายุ 20 ปจึงจะสมัครเปนสมาชิก
สมาคมฯ ได  

2. เรื่องสุขภาพสมบูรณแข็งแรง มอบหมายใหคณะกรรมการดําเนินการสมาคมฯ ชุดตอไป 
พิจารณาเปนมติของคณะกรรมการกําหนดวาตองเปนอยางไร จะไดชัดเจนในการกําหนด
เปนประกาศของสมาคมฯ  
 
 

มติของท่ีประชุม   อนุมัติเปนเอกฉันทดวยเสียง 2  ใน  3  จากสมาชิกจํานวน 104 เสียง  
- เห็นชอบ  จํานวน   103   เสียง 
- ไมเห็นชอบ  จํานวน  - เสียง 
- งดออกเสียง  จํานวน   1 เสียง 
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2. หมวด 3  ขอ 12 

ขอความเดิม ขอความท่ีขอแกไข เหตุผล 
ขอ 12 สมาชิกภาพยอมสิ้นสุดลงในกรณี   ดังตอไปนี้ 

(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติใหออก  ดังนี้ 

(3.1)  ขาดสงเงินสงเคราะหเกิน 90 วัน และ 
ไดรับการแจงเตือนจากสมาคมฯ แลว หรือสมาคมฯ ติดตอหา
หลักแหลงที่อยูไมได และคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร
ใหพนจากสมาชิกภาพ 

(3.2)  ขาดสมาชิกภาพจากการเปนสมาชิก 
สหกรณฯ ตามระเบียบสหกรณฯ วาดวยการพนสมาชิกภาพ 
ยกเวน “ตาย” 
           สมาชิกที่พนจากสมาชิกภาพตามขอ 12 (3)  ให
คณะกรรมการมีอํานาจในการพิจารณาเปนรายๆ ไป โดย
สมาชิกที่พนสภาพ มีสิทธิ์อุทธรณตอคณะกรรมการภายใน 30 
วันนับตั้งแตวันที่คณะกรรมการมีมติใหพนสภาพ  โดยให
คณะกรรมการวินิจฉัยใหแลวเสร็จภายใน 30 วันนับแตวันที่
ยื่นอุทธรณ คําวินิจฉัยของคณะกรรมการใหเปนที่สุด  และให
สมาชิกที่พนสภาพชําระเงินสงเคราะหคางชําระทั้งจํานวน 
          ในกรณีที่สมาชิกอุทธรณคร้ังที่สองเปนตนไป  ตอง
ชําระเงินสงเคราะหที่คางชําระตอสมาคมทั้งจํานวน  และ
ชําระคาธรรมเนียมตามที่คณะกรรมการสมาคมกําหนด 
          ทั้งนี้  การอุทธรณตามขอ 12 (3.2) หากสมาชิกราย
ใดขออุทธรณกลับเขาเปนสมาชิกสหกรณฯ โดยไดรับอนุมัติ
จากที่ประชุมใหญสามัญประจําปสหกรณฯ แลว ใหสามารถ
อุทธรณตอสมาคมฯ ไดภายใน 30 วัน โดยใหเปนไปตาม
เงื่อนไขและวิธีการของสมาคมฯ 

             การสิ้นสุดจากสมาชิกภาพ  สมาชิกไมมีสิทธิเรียก

เงินคาสมัครและเงินสงเคราะหที่ไดชําระตาม    ขอบังคับนี้

คืนจากสมาคมฯ   นอกจากเงินสงเคราะหลวงหนาที่ยังไม

ตกอยูในความผูกพันที่จะตองจายเงินสงเคราะหตามที่ได

จายลวงหนาไวใหแลว    และเงินสงเคราะหลวงหนานี้หาม

สมาคมฯ  นําไปใชจายในกิจการอ่ืนใด เวนแตจะนําไปใช

สํารองจายเปนเงินสงเคราะหของสมาชิกผูนั้น  เมื่อสมาชิก

อ่ืนถึงแกความตาย 

ขอ 12 สมาชิกภาพยอมสิ้ นสุ ดลงในกรณี   
ดังตอไปนี้ 

(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติให 

ออก  เนื่องจากขาดสงเงินสงเคราะหเกิน 90 วัน 
และไดรับการแจงเตือนจากสมาคมฯ แลว หรือ
สมาคมฯ ติดตอหาหลักแหลงที่อยูไมได และ
คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรใหพนจาก
สมาชิกภาพ 
           สมาชิกที่พนจากสมาชิกภาพตามขอ 12 
(3)  ใหคณะกรรมการมีอํานาจในการพิจารณา
เปนรายๆ ไป โดยสมาชิกที่พนสภาพ มีสิทธิ์
อุทธรณต อคณะกรรมการภายใน  30 วั น
นับตั้งแตวันที่คณะกรรมการมีมติใหพนสภาพ  
โดยใหคณะกรรมการวินิจฉัยใหแลวเสร็จภายใน 
30 วันนับแตวันที่ยื่นอุทธรณ คําวินิจฉัยของ
คณะกรรมการใหเปนที่สุด  และใหสมาชิกที่พน
สภาพชําระเงินสงเคราะหคางชําระทั้งจํานวน 
 ในกรณีที่สมาชิกอุทธรณคร้ังที่สองเปน
ตนไป  ตองชําระเงินสงเคราะหที่คางชําระตอ
สมาคมทั้งจํานวน  และชําระคาธรรมเนียมตามที่
คณะกรรมการสมาคมกําหนด 
 การสิ้นสุดจากสมาชิกภาพ  สมาชิกไมมี
สิทธิเรียกเงินคาสมัครและเงินสงเคราะหที่ได
ชํ า ระตาม    ขอบั ง คับนี้ คืนจากสมาคมฯ   
นอกจากเงินสงเคราะหลวงหนาที่ยังไมตกอยูใน
ความผูกพันที่จะตองจายเงินสงเคราะหตามที่ได
จายลวงหนาไวใหแลว  และเงินสงเคราะห
ลวงหนานี้หามสมาคมฯ  นําไปใชจายในกิจการ
อ่ืนใด เวนแตจะนําไปใชสํารองจายเปนเงิน
สงเคราะหของสมาชิกผูนั้น  เมื่อสมาชิกอ่ืนถึงแก
ความตาย 
 

ตัดขอ (3.2) 
ออก เพ่ือรักษา
สมาชิกภาพของ
สมาชิกสมาคมฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัดขอความ 
วรรค 3 
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ขออภิปรายของสมาชิกผูเขารวมประชุม 
- นายไชยยนต    คําจม     สมาชิกหนวยบริการ  อ.สันกําแพง   ไดอภิปรายเก่ียวกับการแกไขขอบังคับในขอ 
ดังกลาว โดยสมาชิกผูอภิปรายเห็นดวยท่ีมีการแกไขขอบังคับขอนี้   และจากขอมูลการรายงานในรายงานกิจการ
เห็นวา ในป 2563 ท่ีผานมา  มีจํานวนสมาชิกถูกใหออกเนื่องจากขาดสงเงินสงเคราะห   25 ราย จึงเสนอแนะให
คณะกรรมการดําเนินการสมาคมฯ   ชุดตอไปไดพิจารณาในการใหสมาชิกพนสภาพจากการเปนสมาคมฯ       
ตามขอบังคับสมาคมฯ  ควรมีการพิจารณาอยางรอบคอบ เนื่องจากในปจจุบันสมาชิกสมาคมฯ มีอายุเพ่ิมมากข้ึน 
ไมไดมีเจตนาในการขาดสง ไมมีเจตนาท่ีจะไมปฏิบัติตามขอบังคับ แตเนื่องจากสภาพรางกาย บางครั้งอาจหลงลืม 
ดังนั้น คณะกรรมการดําเนินการสมาคมฯ ควรเอ้ือประโยชนใหกับสมาชิกมากท่ีสุด 

 
ท้ังนี้ นายกสมาคมฯ ไดชี้แจงเก่ียวกับการอภิปรายของสมาชิกดังนี้:- 
ในการหักเงินสงเคราะหจากสมาชิก สมาคมฯ จะดําเนินการหักเงินสงเคราะหโดยการเรียกเก็บไปยังตน

สังกัดหัก ณ ท่ีจาย ,  เรียกเก็บโดยการสงหักไปยังกรมบัญชีกลาง , เรียกเก็บโดยการสงหักจากบัญชี
ธนาคารกรุงไทย หรือชําระดวยตนเอง  หากสมาชิกสมาคมฯ ขาดสงชําระเงินสงเคราะหเปนเวลา 3 เดือน จะถูก
เสนอพิจารณาในการประชุมประจําเดือน  เพ่ือคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาในเดือนถัดไป รวมเปน 4 เดือน 
หากพิจารณาใหออกจากการเปนสมาชิกสมาคมฯ แลว สมาชิกสามารถยื่นอุทธรณกลับเขาเปนสมาชิกสมาคมฯ
ภายใน 30 วันนับแตวันท่ีคณะกรรมการมีมติใหออกจากการเปนสมาชิกสมาคมฯ ซ่ึงทางสมาคมฯ ไดดําเนินการ
ติดตามสมาชิกตั้งแตเดือนแรกจนถึงวันท่ีพนสภาพมาโดยตลอด   

 
 

มติของท่ีประชุม             อนุมัติเปนเอกฉันทดวยเสียง 2  ใน  3  จากสมาชิกจํานวน 100 เสียง  
- เห็นชอบ  จํานวน   99   เสียง 
- ไมเห็นชอบ  จํานวน  - เสียง 
- งดออกเสียง  จํานวน   1 เสียง 
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3. หมวด 6  ขอ 20  
ขอความเดิม ขอความท่ีขอแกไข เหตุผล 

ขอ 20  ใหมีคณะกรรมการดําเนินกิจการของสมาคมฯ 
คณะหนึ่ง  จํานวนไมนอยกวา  7  คน  โดยมาจาก
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยครูเชียงใหม 
จํากัด โดยใหผูจัดการสหกรณออมทรัพยครูเชียงใหม จํากัด  
เปนเลขานุการโดยตําแหนง 

 

ขอ 20  ใหมีคณะกรรมการดําเนินกิจการของสมาคมฯ 
คณะหนึ่ง  จํานวนไมนอยกวา  7  คน  โดยมาจาก
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยครูเชียงใหม 
จํากัด      โดยใหผูจัดการสหกรณออมทรัพยครูเชียงใหม 
จํากัด  เปนผูชวยเลขานุการโดยตําแหนง 
 

แกไขตําแหนง
ผูจัดการ
สหกรณออม
ทรัพยครู
เชียงใหม 
จํากัด  

 
ขออภิปรายของสมาชิกผูเขารวมประชุม 
- นายบรรเจิด      สิทธิโชค     สมาชิกหนวยบริการ  อ.ดอยสะเก็ด   ไดอภิปรายดังนี้:- 

1. การแกไขตําแหนงของผูจัดการเหมือนยิ่งแกยิ่งผิด ซ่ึงท่ีผานมาตามขอบังคับสมาคมฯ  ในเรื่อง
ของตําแหนงผูจัดการสหกรณออมทรัพยครูเชียงใหม จํากัด เปนเลขานุการและกรรมการโดย
ตําแหนง ถูกตองแลว ตอมาในป 2562 ไดมีการแกไขขอบังคับในเรื่องของตําแหนงเลขานุการ
สมาคมฯ ซ่ึงกระผมไดทักทวงเหตุผลในการแกไข เนื่องจากจะมีการจัดตั้งสมาคมฯ อีกหนึ่ง
สมาคมฯ  และจะใหผูจัดการไปทําหนาท่ีเปนกรรมการของสมาคมฯ ใหมท่ีจัดต้ังข้ึน ซ่ึงไม
เก่ียวกับสมาคมฯ  เพราะฉะนั้นเห็นวาการกําหนดใหผูจัดการเปนเลขานุการ และไมเปน
กรรมการ เนื่องจากพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห พ.ศ. 2545 หามมิใหบุคคลเดียว
เปนกรรมการ สมาคมฯ อ่ืนไมได เลยนําเจตนาเหตุผลนี้ไปดําเนินการแกไขขอบังคับ เพ่ือจะได
ไมกระทบในการดําเนินการจัดตั้งสมาคมฯ อีกสมาคมฯ แตสมาคมฯ ท่ีจัดตั้งใหมนั้นไมได
ดําเนินการจัดตั้ง    แตดําเนินการจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหออมทรัพยภาคเหนือแทน 
ซ่ึงกระผมไมไดติดใจอะไร    ท้ังนี้ ตามพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห พ.ศ. 2545 
มาตรา 21 ใหสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหมีคณะกรรมการประกอบดวยกรรมการจํานวนไมนอย
กวาเจ็ดคน โดยมีตําแหนงนายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหหนึ่งคน เลขานุการหนึ่งคน 
เหรัญญิกหนึ่งคน และตําแหนงอ่ืนตามท่ีกรรมการกําหนด  ซ่ึงสมาคมฯ ระบุตําแหนงผูจัดการ
สหกรณออมทรัพยครูเชียงใหม  เปนผูชวยเลขานุการ   โดยถือวาสมาคมฯ ไดปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติแลว  ถากําหนดเปนตําแหนงอ่ืนก็จะตองมาแกไขขอบังคับกันอีก  ก็ดูเหมือนวา
ยิ่งแกขอบังคับยิ่งไมถูกตอง ซ่ึงความเปนจริงหนาท่ีของเลขานุการ โดยมารยาททางกฎหมายมี
หนาท่ีไมก่ีเรื่อง เชน ทําหนาท่ีธุรการท่ัวไป ดูแลเรื่องท่ัวไป  กระผมเห็นวา ควรใหผูจัดการมี
หนาท่ีรับผิดชอบงานสมาคมฯ โดยเปนกรรมการ ไมตองเปนผูชวยเลขานุการ โดยกําหนด
ขอความในขอบังคับขอ 20 ใหมีคณะกรรมการดําเนินกิจการของสมาคมฯ คณะหนึ่ง จํานวนไม
นอยกวา 7 คน โดยมาจากคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยครูเชียงใหม จํากัด   
และผูจัดการสหกรณออมทรัพยครูเชียงใหม จํากัด  สวนในตําแหนงตาง ๆ ใหคณะกรรมการ
ดําเนินการเลือกตั้งกันเอง ใหเปนเรื่องของการดําเนินการภายใน ในความเห็นสวนตัวของกระผม
เห็นวา บุคคลใครก็ตามท่ีเปนกรรมการสหกรณออมทรัพยครูเชียงใหม จํากัด หรือเปนผูจัดการ
สหกรณออมทรัพยครูเชียงใหม จงมีความเชื่อม่ันในตนเอง  วาสมาชิกสหกรณไดเลือกทาน  
บุคคลใดก็ตามท่ีเปนกรรมการสหกรณออมทรัพยครูเชียงใหม จํากัด  ตองเปนกรรมการของ
สมาคมฯ นี้     ไมใชจะลาออกจากการเปนกรรมการสมาคมฯ นี้     เพ่ือไปเปนกรรมการ
สมาคมฯ อ่ืน กระผมไมไดวาใคร แตพูดเปนหลักการ เพราะฉะนั้นใครจะไปดํารงตําแหนงเปน
กรรมการระดับชาติ  ไมวาจะเปนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกชุมนุมสหกรณออมทรัพย
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ครูไทย  หรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกของชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย 
หรือสมาคมฯ ท่ีจะจัดตั้งใหมอะไรก็ตาม ขอใหทานสละตําแหนงกรรมการระดับชาติ และใหเปน
กรรมการของสมาคมฯ นี้ ถาตอจากนี้กรรมการทานใดทานหนึ่งลาออกจากกรรมการสมาคมฯ 
และไปเปนกรรมการสมาคมฯ ระดับชาติ กระผมจะเปนผูยกมือข้ึนอภิปราย เพราะถือวาทานไม
มีจิตใหกับสมาคมฯ นี้   

2. เรื่องท่ีมาของกรรมการ ตามพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห พ.ศ. 2545  ไมไดระบุเรื่อง
ท่ีมาของกรรมการ จะระบุหรือไมระบุก็ได  เพียงแตขอใหสมาชิกมีสวนรวมในงานสมาคมฯ ท้ังนี้  
กระผมขอถามในท่ีประชุมแหงนี้วา ถึงเวลาหรือยัง ท่ีสมาคมฯ ของเราไดดําเนินการกอตั้งมา
นานเกือบ 20 กวาป จะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องท่ีมาของกรรมการ ใหมาจากหลาย ๆ สวน คือ 
สวนท่ี 1 มาจากกรรมการสหกรณออมทรัพยครูเชียงใหม หรือหากกลัววาจะเปนกรรมการ
สมาคมฯ อ่ืน ซ่ึงอาจจะผิดกฎหมายท่ีกําหนด ก็อาจจะมาจากกรรมการสหกรณฯ ก่ึงหนึ่ง 
อาจจะเปน 7 คน หรือ 8 คนก็แลวแตเห็นสมควร , สวนท่ี 2 ระบุตําแหนงผูจัดการสหกรณฯ ให
เปนกรรมการสมาคมฯ ใหมีศักดิ์ศรี เพราะกระผมถือวาการจัดต้ังสมาคมฯ นี้ มาจากผูจัดการ
ทานหนึ่งท่ีมีสวนรวมในการจัดตั้งสมาคมฯ นี้      ซ่ึงปจจุบันทานไดเกษียณอายุราชการแลว  
เวนแตวาผูจัดการจะไปเปนกรรมการสมาคมฯ อ่ืนแลว   สวนท่ี 3 ขอใหเลือกมาจากตัวแทน
สมาชิกในท่ีประชุมใหญ       ซ่ึงกฎหมายไมไดกําหนดไวในเรื่องจํานวนสูงสุดของกรรมการไว 
แตกําหนดเพียงไมนอยกวา 7 คน เราสามารถกําหนดไดวากรรมการควรมีจํานวนเทาใด  เชน 
กําหนดไวไมเกิน 21 คน มาจากกรรมการสหกรณฯ 15 คน ผูจัดการสหกรณ 1 คน และอีก 5 
คนมาจากตัวแทนสมาชิกในท่ีประชุมใหญ เพ่ือใหมีสวนรวมในการบริหารงานรวมกัน  โดยยึด
หลักการการทํางานรวมกัน  มีการเสนอแนะ ความคิดเห็นในสวนท่ีมีความเห็นแตกตางจาก
กรรมการสหกรณฯ นั่นหมายความวา ใหมีการอนุมัติสวนหนึ่งของสมาชิกมีสวนรวมการ
บริหารงานสมาคมฯ โดยตองมีหลักธรรมาภิบาลตามท่ีสหกรณฯ ไดปฏิบัติ  

3. ประเด็นสุดทายนี้ อาจจะไมไดเก่ียวของกับการแกไขขอบังคับสมาคมฯ แตกระผมขอถามในท่ี
ประชุมแหงนี้วา ถึงเวลาท่ีสมาคมฯ ควรจะมีผูจัดการสมาคมฯ หรือยัง  กระผมขอเสนอแนะวา
สมาคมฯ ของเราควรจะมีผูจัดการ   ซ่ึงในปจจุบันสมาคมฯ เปนสมาคมฯ ท่ีมีผลการดําเนินงาน
ท่ีดี มีฐานะมีทรัพยสินมากตามท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ควรแตงตั้งผูจัดการใหถูกตอง  
อาจแตงต้ังมาจากเจาหนาท่ีของสมาคมฯ ก็ได ตําแหนงผูจัดการเปนตําแหนงท่ีควรมีความรูใน
งานสมาคมฯ   เปนอยางดี     ควรสนับสนุนและผลักดันใหคนของเราเปนผูจัดการไดหรือไม  
ในปจจุบันสมาคมฯ ของเรายังไมมีผูจัดการสมาคมฯ เหมือนสมาคมฯ อ่ืน ท่ีมีผูจัดการสมาคมฯ 

 
 
ท้ังนี้ นายกสมาคมฯ ไดชี้แจงเก่ียวกับการอภิปรายของสมาชิกดังนี้:- 

ขอกําหนดกฎหมายในการกําหนดตําแหนงตาง ๆ ตามท่ีกรรมการกําหนด เชน เลขานุการ ,  
เหรัญญิก และตําแหนงอ่ืนของกรรมการอีก ในเม่ือผูจัดการไมไดเปนกรรมการ ก็ถือวาหมดสิทธิ์ และจะทําอยางไร
ใหผูจัดการฯ มาเก่ียวของกับงานสมาคมฯ จึงกําหนดในขอบังคับ เพ่ือใหสมาชิกไดรับทราบและรูวาผูจัดการฯ ชวย
ดูแลงานสมาคมฯ  และชวยเหลือกรรมการสมาคมฯ  และสวนในตําแหนงกรรมการ 15 คน  ก็มีการแตงตั้ง
เพ่ิมเติม ไมวาจะเปนเหรัญญิก , อุปนายกสมาคมฯ 3 คน หรือ 5 คน  เปนเรื่องของกรรมการในการท่ีจะแตงตั้ง   
ซ่ึงในเม่ือผูจัดการฯ ไมไดเปนกรรมการ ก็ไมมีสิทธิ์ท่ีคณะกรรมการจะไปกําหนดตําแหนง พอไมไดกําหนดหาก
แตงต้ังโดยอาศัยมติของคณะกรรมการ  ก็จะแยงหรือขัดตอขอกฎหมายอีก จึงกําหนดตําแหนงผูจัดการไวใน
ขอบังคับของสมาคมฯ เพ่ือใหสมาชิกไดรับทราบ  ในตําแหนงท่ีใหเปนไปท่ีกําหนดในขอบังคับสมาคมฯ  โดยให
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ผูจัดการฯ เปนผูชวยเลขานุการ เพ่ือชวยงานสมาคมฯ แคนั้นเอง สวนดานอ่ืน ๆ ก็ไมไดไปกาวกายใน
คณะกรรมการสมาคมฯ แตอยางใด  สวนเรื่องท่ีสมาชิกไดใหคําแนะนําในเรื่องสัดสวนท่ีมาของคณะกรรมการ
สมาคมฯ นั้น จะมอบหมายใหคณะกรรมการดําเนินการสมาคมฯ ชุดตอไปนําขอเสนอแนะไปพิจารณา 
 
- นายบรรเจิด   สิทธิโชค ไดอภิปรายเก่ียวกับขอชี้แจงของนายกสมาคมฯ วา เรื่องขอบังคับไมใชระบบ 
วัฒนธรรม  ตอนนี้ขอบังคับคืออะไรครับ ขอบังคับคือกฎหมายรัฐธรรมนูญ เอกสารเลมนี้ขอบังคับคือหลัก
กฎหมายของสมาคมฯ ลงมาจากพระราชบัญญัติ ตามท่ีทานพูดมาเก่ียวกับการแกไขขอบังคับขอนี้ เหตุผลฟงไม
ข้ึนครับ ไมใชเรื่องเลนๆ  อันนี้เปนเรื่องของขอบังคับ    ท่ีประชุมวันนี้มีมต ิ    ทานตองนําขอบังคับไปจดทะเบียน
แกไขตอนายทะเบียนภายใน 14 วัน กระผมมองวาไมใชของเลน เดี๋ยวนายทะเบียนจะมองวาขัดตอ
พระราชบัญญัติฯ  มาตรา 21  จริงๆ แลววันนี้นาจะเชิญนายกเทศบาลมาเขารวมประชุม ทีนี้ถามวาถาเปนบท
กฎหมาย ขอบังคับตองบังคับ ถาอยางนั้นใหตัดออกท้ังหมด แลวใหกําหนดวา กรรมการสมาคมฯ มาจาก
กรรมการสหกรณออมทรพัย สวนทานจะมอบหมายใหใคร ใหทานออกเปนประกาศสมาคมฯ ทานไมตองเขียนใน
ขอบังคับ เพราะขอบังคับเปนกฎหมาย  ทานจะออกเปนประกาศก่ีฉบับก็ได แตท่ีกระผมเสนอคือตองการใหศักดิ์
และสิทธิ์แกผูจัดการสหกรณเปนกรรมการบริหารดวย แตทานบอกวาไมได เพราะมติกรรมการแกไขไมได  ทาน
เอากฎหมายขอใดมาอาง ทานไปอานขอบังคับสมาคมฯ   ซ่ึงขอบังคับหมวด 10 เม่ือสักครูกระผมขอบังคับจาก
เจาหนาท่ี ทานอยาไปตอวาเจาหนาท่ี เพราะกระผมเปนสมาชิก มีสิทธิขอเอกสารสมาคมฯ ขอบังคับหมวด 10 
การแกไขหรือเพ่ิมเติมขอบังคับ ขอ 49 การแกไขหรือเพ่ิมเติมขอบังคับ ซ่ึงกระทําโดยมติท่ีประชุมใหญนั้น   ตองมี
คะแนนเสียงในการลงมติไมต่ํากวาสองในสามของจํานวนสมาชิกท่ีมาประชุม และตองไมขัดตอวัตถุประสงคของ
สมาคมฯ หรือขัดตอกฎหมาย มีตรงไหนครับท่ีบอกวา กระทําโดยมติของคณะกรรมการสมาคมฯ   ไมมีครับ 
ขอบังคับสมาคมฯ ไมเหมือนสหกรณฯ ขอบังคับสมาคมฯ  มีข้ันตอนการแกไข ถาสมาชิกของท่ีประชุมแหงนี้ขอ
แกไข ก็ตองใชระเบียบนี้วาจะแกไขหรือไม ท่ีกระผมเสนอมานี้ เพ่ือเสนอความเห็น ปนี้อาจจะไมสมบูรณ ปหนา
คอยนํามาแกไขใหมก็ได ใหคณะกรรมการมาจากแตละสวน  สพค.กรรมการก็มาจากแตละสวน  ชพค.ก็มาจากแต
ละสวน เขาก็รวมมือกันทํางานดีเหมือนกัน แตของเรามาจากสวนเดียว ก็ไมวากัน แตกระผมถามวา ถึงเวลาหรือ
ยังท่ีจะใหสมาชิกเขามามีสวนรวม  และการแกไขขอบังคับขอ 20  แนวคิดแบบนี้ไมดี และกระผมเสนอใหผูจัดการ
เปนกรรมการ ผูจัดการอาจเปนอุปนายกสมาคมฯ ก็ได หากกรรมการ 15 ทานแตงตั้ง ทานจะกลัวอะไรหรือครับ 
ผูจัดการจะเปนเหรัญญิกก็ได ใหดูแลการเงิน ในขอบังคับท่ีทานเสนอแกไขเขียนใหเปนผูชวยเลขานุการ มันนอย
ไป แตเดิมใหผูจัดการเปนกรรมการและเลขานุการ แตตอนนี้ทานมาแกไขตําแหนงใหลดลง  

 
- นายอดิศักดิ์  กันทะนะ   สมาชิกหนวยบริการ อ.เมือง  ไดอภิปรายในเรื่องการกําหนดการเปนกรรมการ 
สมาคมฯ วา การแกไขขอบังคับแกไปมาจะทําใหดูยุงมากข้ึน เหมือนท่ีทานบรรเจิดไดอภิปราย ขอ 20 เราเคยคุย
กันไววาใหมีกลุม 1 , กลุม 2  ข้ันตอนการดําเนินการสมาคมฯ ทานเอาไปเก่ียวของกับสหกรณ ตามขอความในขอ 
20 โดยมาจากคณะกรรมการดําเนินการสหกรณฯ กระผมวาทานดําเนินการงานสมาคมฯ ซ่ึงมันทํางานไมได ใหมี
คณะกรรมการดําเนินการ 7 คนโดยเลือกตั้งจากท่ีประชุมใหญ ทานบังคับให 7 คนออก 7 คนเขา คนอ่ืนไมมีสิทธิ์
เขาเพราะทานล็อคไว กระผมก็รอวาเม่ือไหรทานจะแกไขโดยมาจากครึ่งหนึ่งๆ เราเคยคุยกันมาแลวนะครับ ถา
ทานเขียนแบบนี้ ในปตอ ๆ ไป ก็เปนแบบนี้ กระผมคงไมเห็นในสิ่งท่ีทานบรรเจิดพูดไวหรอกครับ  
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ท้ังนี้ นายกสมาคมฯ ไดชี้แจงเก่ียวกับการอภิปรายของสมาชิกดังนี้:-  
  ขอบังคับของสมาคมฯ    กําหนดไวแบบนี้มา   10   กวาปแลว    ตามท่ีทานบรรเจิดอภิปราย 
ถากรรมการในชุดตอไปรับไวไปพิจารณาแกไขใหผูจัดการเปนกรรมการและเลขานุการดวยก็แลวแตมติของ
กรรมการ  สวนผูจัดการจะเปนไดหรือไมไดนั้นก็เปนอีกเรื่องหนึ่ง เนื่องจากวาระแกไขขอบังคับ 
คณะกรรมการไดมีมติ และนําเสนอแกไขตอท่ีประชุมใหญ ถาไมผานอยางไร อาจจะใชขอความเดิมตอไป  
   

 
มติของท่ีประชุม             ไมอนุมัติเปนเอกฉันทเนื่องจากคะแนนเห็นชอบไมถึงเสียง 2  ใน  3  จากสมาชิก
จํานวน 104 เสียง  

- เห็นชอบ  จํานวน   47   เสียง 
- ไมเห็นชอบ  จํานวน  19 เสียง 
- งดออกเสียง  จํานวน   38 เสียง 

 
 

3.3   เรื่องการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการสมาคมฯ 
ประธานในท่ีประชุมไดชี้แจงการพนจากตําแหนงของคณะกรรมการดําเนินการ  ชุดท่ี   

24/2564   ตามขอบังคับหมวด 6   ขอ 23    (1) “ครบกําหนดตามวาระ” และไดเลือกตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินการชุดท่ี   24/2564   ตามขอบังคับหมวด 6   ขอ 20  
      บุคคลท่ีไดรับการคัดเลือกใหเปนคณะกรรมการดําเนินการชุดท่ี 24/2564    มีรายนามดังนี้ :- 

ท่ี ช่ือ – สกุล 

1 นายยงยทุธ ขัดผาบ 
2 นายธวัช พรหมพิจารณ 
3 นายสมคิด วงศสุนทร 
4 นายสนั่น กันธพงษ 
5 นายชัชวาล วิเศษคุณ 
6 นายมนตรี คําปน 
7 นางสุดธิดา นิ่มนวล 
8 นายไพบูลย พุทธวงค 
9 นายไพศาล เนตรสุรา 
10 นายวินิตย กันธรรม 
11 นายนิพนธ รัตนนิลอมร 
12 นายวิเชียร ตียาสุนทรานนท 
13 นายถวิล สุวรรณ 
14 นายไพศาล จันทรไชย 
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- คณะกรรมการใหมแทนคณะกรรมการเดิมท่ีหมดวาระ มีดังนี้:- 

ท่ี ช่ือ –สกุล 
1 นายไพบูลย พุทธวงค 
2 นายไพศาล เนตรสุรา 
3 นายวินิตย กันธรรม 
4 นายนิพนธ รัตนนิลอมร 
5 นายวิเชียร ตียาสุนทรานนท 
6 นายถวิล สุวรรณ 
7 นายไพศาล จันทรไชย 

 
 

- คณะกรรมการเดิมท่ียังไมหมดวาระ มีดังนี้:- 
ท่ี ช่ือ –สกุล 
1 นายยงยทุธ ขัดผาบ 
2 นายสมคิด วงศสุนทร 
3 นายสนั่น กันธพงษ 
4 นายชัชวาล วิเศษคุณ 
5 นายมนตรี คําปน 
6 นางสุดธิดา นิ่มนวล 

 
 

- กรรมการแทนกรรมการเดิมคือ นายนิวัฒน  นิลแกว  เนื่องจากลาออก  โดยอยูในวาระ
ท่ีเหลืออยู 1 ป 
ท่ี ช่ือ –สกุล 
1 นายธวัช พรหมพิจารณ 

 
 
 

- คณะกรรมการท่ีขาดคุณสมบัติเนื่องจากเปนกรรมการสมาคมฯ อ่ืน จึงไมสามารถเปน
กรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห สหกรณออมทรัพยครูเชียงใหม ได ตามระเบียบ
กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย วาดวยคุณสมบัติของการรมการสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห พ.ศ. 2545  
ท่ี ช่ือ –สกุล 
1 นายประพันธ อูปเงิน 
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- คณะกรรมการเดิมท่ีหมดวาระ มีดังนี้:- 

ท่ี ช่ือ –สกุล 
1 นายธนากร เมนแตม 
2 นายจักรพันธ เทพคุณ 
3 นายประพันธ จิโนดวง 
4 นายนพดล สุริยะสาร 
5 นายจํารัส คํามูล 
6 นายอํานวย รัตนมงคล 

 
เรียนเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 

 
 

มติของท่ีประชุม              อนุมัติเปนเอกฉันทดวยเสียงขางมากจากสมาชิกจํานวน 97 เสียง  
- เห็นชอบ  จํานวน   94   เสียง 
- ไมเห็นชอบ  จํานวน  - เสียง 
- งดออกเสียง  จํานวน   3 เสียง 

 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืน ๆ 

- นายกสมาคมฯ ไดกลาวขอบคุณสมาชิกทุกทานท่ีสละเวลาเขารวมประชุมใหญในวันนี้ 
สมาคมฯ พยายามจัดการประชุมและบริหารงานสมาคมฯ ใหโปรงใสมากท่ีสุด เพราะ
กระผมเชื่อวาสมาคมฯ มีความโปรงใสชัดเจน คณะกรรมการ 15 คน หรือคณะกรรมการทุก
ชุดท่ีเขามาบริหารงานท่ีผานมา ไมมีขอผิดพลาดหรือทุจริต ยิ่งในเรื่องของทุจริตก็ไมมี 
คณะกรรมการไมไดรับคาอะไรเปนพิเศษ ไดรับเพียงคาเบี้ยประชุม ประชุมประจําเดือน
เดือนละ 1 ครั้ง ซ่ึงเปนไปตามขอบังคับสมาคมฯ   

- นายบรรเจิด  สิทธิโชค ไดเสนอแนะในเรื่องของการแกไขขอบังคับหมวดของคณะกรรมการ 
และเรื่องของผูตรวจสอบการเงิน จริงอยูในตอนนี้คาตอบแทนสมาคมฯ ของเรา ใชเงินไมได
มาก แตถาสมาคมฯ ควรใหผูตรวจสอบมาจากท่ีประชุมใหญไดหรือไม  เหมือนท่ีทานไดพูด
เม่ือสักครูวา สมาคมฯ มีความโปรงใส ทุกวันนี้ผูตรวจสอบการเงินท่ีคณะกรรมการไดแตงตั้ง 
ขอสังเกตของกระผมคือผูตรวจสอบก็แตงต้ังมาจากกรรมการท่ีหมดวาระ มาเปนผู
ตรวจสอบ ก็กลายเปนผูตรวจสอบภายใน  เม่ือป 2561 จะมีผูตรวจสอบภายในมารายงาน
ในรายงานกิจการ  ตอมาใน 2 – 3 ปทีผานมาไมมี เพราะคณะกรรมการตรวจสอบภายใน
เปนเรื่องของการตรวจสอบภายใน ก็ไปวากันในเรื่องของการตรวจสอบภายใน  แตเพ่ือเปน
หลักท่ัวไปในขอบังคับ ควรจะมีการกําหนดผูตรวจสอบท่ีเลือกจากท่ีประชุมใหญ จะเลือก
ใครเปนผูตรวจสอบก็ได ถึงแมกฎหมายไมไดเขียนไว  แตก็สามารถทําได ถาเปนประโยชน
ตอสมาคมฯ   โดยเพ่ิมไวในขอบังคับสมาคมฯ เรื่องของการตรวจสอบ  ตรวจสอบภายในก็
คือตรวจสอบกิจการสมาคมฯ  ตรวจสอบอีกตรวจสอบหนึ่งก็คือตรวจสอบงบการเงิน โดย
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต  
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ประธานในท่ีประชุมดําเนินการกลาวปดประชุม 
 

 
 
ปดประชุมเวลา  11.00    น. 
 
 
 

ลงชือ่            ธนากร    เมนแตม  นายกสมาคมฯ  
                     (นายธนากร     เมนแตม) 
 
 
 
 

    ลงชื่อ              เอนก      คําจํารูญ      เลขานุการสมาคมฯ   
                           (นายเอนก      คําจํารูญ) 
  
 
 
 

ลงช่ือ              ศรัณยา        เข่ือนทอง   ผูบันทึกการประชุม  
        (นางสาวศรัณยา    เข่ือนทอง) 
 

                        
 

                            สําเนาถูกตอง 
    
                          เอนก   คําจํารูญ 
            (นายเอนก      คําจํารูญ) 
                เลขานุการสมาคมฯ 
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