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(สําเนา) 

รายงานการประชุมใหญสามัญประจําป   2562 
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห  สหกรณออมทรัพยครูเชียงใหม  จํากัด 

เม่ือวันเสารท่ี   22   กุมภาพันธ  พ.ศ.  2563 
ณ   สํานักงานสหกรณออมทรัพยครูเชียงใหม  จํากัด  

ตําบลทาศาลา    อําเภอเมือง   จังหวัดเชียงใหม 
 

 
 
เริ่มประชุมเวลา  09.15   น. 
     นายไพบูลย  พุทธวงค      อุปนายกสมาคมฯ  คนท่ี  1  กลาวเปดประชุมและ
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ :- 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
1.1   คํากลาวเปดประชุม 

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

เนื่องจากในการประชุมใหญเม่ือวันอาทิตยท่ี  16  กุมภาพันธ  พ.ศ.  2563  ท่ีผานมา   
มีผูลงทะเบียนเขารวมประชุมตามกําหนดการปดรับลงทะเบียนเวลา 10.00 น. จํานวน 95 คน   จึงทําใหไมครบ
องคประชุมตามมาตรา 25 ท่ีไดกําหนดไว   ดังนั้น  จึงไดแจงใหเลื่อนประชุมครั้งตอไปอีกครั้งในวันเสารท่ี  22  
กุมภาพันธ พ.ศ. 2563   
     

บัดนี้  ไดมีสมาชิกลงนามเขาประชุม   55 คน   จากจํานวนสมาชิก  27,968  คน   
ซ่ึงถือวาเปนองคประชุมแลว  ตามพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห  พ.ศ.  2545    หมวด 3   มาตรา   25   
วรรคสอง  “ถาในการประชุมนัดแรก  สมาชิกหรือผูแทนสมาชิกมาไมครบองคประชุมหากการประชุมนั้นไดนัดโดย
สมาชิกรองขอ ใหเลิกประชุม ถาการประชุมนั้นมิใชโดยสมาชิกรองขอ ใหนัดประชุมใหญอีกครั้งภายในสามสิบวัน  
การประชุมครั้งหลังนี้มีสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกมาประชุมไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกท้ังหมดหรือไม
นอยกวาสามสิบคนก็ใหถือวาเปนองคประชุม” 
 
 ท่ีประชุม  รับทราบ 
  

1.2 แนะนําผูเขารวมประชุม 
-  หัวหนางานสมาคมฯ  ไดแนะนําผูเขารวมประชุม  นายวรศักดิ์    หงษสุวรรณ    

ผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
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1.3 รับทราบการรับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2561 
สมาคมฯ  ไดสงรายงานการประชุมใหญสามัญประจําป  2561  เม่ือคราวประชุม 

วันท่ี   18   กุมภาพันธ  พ.ศ.  2562   พรอมหนังสือนําสงท่ี   132/2562   ลงวันท่ี   28  กุมภาพันธ  พ.ศ.  
2562  ใหสมาชิกท่ีเขารวมประชุมครั้งนั้นไดพิจารณารับรองรายงานการประชุม   โดยสมาชิกทานใดเห็นวา
รายงานการประชุมไมถูกตอง  หรือการบันทึกคลาดเคลื่อนใหทําการทักทวงภายใน  30   วัน  ปรากฏวาไมมี
สมาชิกทักทวงการบันทึกรายงานการประชุม   จึงถือวาไดมีการรับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําป  
2561  เม่ือวันท่ี   28   มีนาคม  พ.ศ.  2562   เรียบรอยแลว 
 
ท่ีประชุม  รับทราบ 
 
ขอเสนอแนะของสมาชิกผูเขารวมประชุม 
- นายบรรเจิด      สิทธิโชค     สมาชิกหนวยบริการ  อ.ดอยสะเก็ด   ไดใหขอเสนอแนะดังนี้:- 

1. เม่ือสมาชิกไดรับรองสําเนาการประชุมใหญสามัญเรียบรอยแลว  ใหสมาคมฯ นําเสนอสําเนา
รายงานการประชุมใหญลงเว็บไซดสมาคมฯ  เพ่ือใหสมาชิกไดรับทราบการดําเนินงานของ
สมาคมฯ 

2. ขอใหสมาคมฯ ไดนํามติท่ีประชุมใหญ โดยการเสนอแนะของสมาชิกนําไปปฏิบัติ เม่ือ
ดําเนินการปฏิบัติเรียบรอยแลว  ใหนํารายงานในท่ีประชุมใหญสามัญประจําปในคราวตอไป 
เชน การนําขอบังคับและระเบียบสมาคมฯ ท่ีไดจดทะเบียนแกไขเรียบรอยแลว  เผยแพรใน
เว็บไซด เพ่ือเปนแนวทางใหสมาชิกไดปฏิบัติตามขอบังคับสมาคมฯ 
 
 

 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
2.1   เรื่องรายงานผลการดําเนินการประจําป  2562 

    นายไพบูลย  พุทธวงค  อุปนายกสมาคมฯ  คนท่ี 1    ไดนําเสนอตอท่ีประชุมรับทราบ
รายงานผลการดําเนินงานประจําป  2562  ซ่ึงแสดงผลการดําเนินการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห  สหกรณ
ออมทรัพยครูเชียงใหม  จํากัด    ในรอบประหวางวันท่ี  1  มกราคม  2562    ถึงวันท่ี  31   ธันวาคม   2562     
ดังรายละเอียดในรายงานกิจการประจําป   2562    ตั้งแตหนาท่ี   10     ถึงหนาท่ี  13       ซ่ึงไดมอบใหสมาชิก
ผูมาประชุมแลว 
   เรียนเสนอเพ่ือโปรดทราบ 
 

ท่ีประชุม              รับทราบ     
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   2.2    รับทราบการประมาณการรายรับ - รายจายประจําป  2563 
    น.ส.ศรัณยา   เข่ือนทอง   หัวหนางานสมาคมฯ     นําเสนอตอท่ีประชุมรับทราบ
ประมาณการรายรับ – รายจายประจําป  2563    ดังรายละเอียดในรายงานกิจการประจําป  2562  หนาท่ี  15 
ถึงหนาท่ี  24  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 
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12. คาพวงหรีดและคาพิธีกรรมทางศาสนา 
  ท่ีประชุมรับทราบตามรางท่ีเสนอ 

 
13. คาใชจายอ่ืน ๆ  

  ท่ีประชุมรับทราบตามรางท่ีเสนอ 
 

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

1. ไดสอบถามเก่ียวกับวาระรับทราบการประมาณการรายรับ – รายจายประจําป เปนวาระแจง
เพ่ือทราบ หรือเปนวาระเพ่ือพิจารณา และไดนําเสนอคณะกรรมการชุดตอไปใหไปศึกษา
เก่ียวกับพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห มาตรา 22 (2)  และขอบังคับสมาคมฯ ท่ีได
ดําเนินการแกไขเรียบรอยแลว ใหดูความหมายของบัญชีรายได รายจาย คืออะไร และหาก
จะนําวาระนี้มาพิจารณาตามมาตรา 22 (4) พิจารณาวาระอ่ืน ๆ ก็สามารถทําได  

2. การตั้งงบประมาณของสมาคมฯ ขอ 9 (9.2) คาน้ํามันรถยนต เนื่องจากสมาคมฯ ไมมี
ยานพาหนะ เห็นควรใหตัดคาใชจายในขอนี้  

3. การตั้งงบประมาณขอ 7 คาใชจายในการจัดซ้ือครุภัณฑตาง ๆ หรือจัดจางการกองสราง ตอ
เติมสํานักงาน (7.2) คาใชจายปรับปรุงหองทํางาน เสนอแนะใหคณะกรรมการพิจารณาตั้ง
เปนคาเชาสถานท่ี เพราะตามกฎหมายอนุญาตใหสมาคมฯ ไมมีท่ีตั้งสามารถดําเนินการเชา
สถานท่ีได หากดําเนินการเชาสถานท่ีของสหกรณ สามารถปรับปรุงหองทํางานได  

4. งบประมาณขอ 13 หมวดคาใชจายอ่ืน   ไดนําเสนอใหคณะกรรมการดําเนินการสมาคมฯ 
ชุดตอไป  ศึกษารายละเอียดการใชงบประมาณในหมวดดังกลาว และใหถือปฏิบัติตาม
เง่ือนไขตามท่ีนายทะเบียนกลางกําหนด 

- นางพิมพใจ   ยานะ    สมาชิกหนวยบริการ อ.ดอยสะเก็ด   ไดใหขอสังเกตในการตั้งงบประมาณคาใชจาย
ของสมาคมฯ เก่ียวกับงบประมาณท่ีตั้งไวกับงบประมาณท่ีจายจริงในปท่ีผานมา โดยคาใชจายหลายๆ หมวด
ท่ีตั้งไวใชจายจริงนอยกวางบประมาณท่ีตั้งไว   แตสําหรับงบประมาณในป 2563 ไดตั้งงบประมาณสูงกวาป 
2562  เปนสวนใหญ โดยมีรายละเอียดการใชงบประมาณอยางไร โดยใหขอสังเกตจากงบประมาณท่ีต้ังไวใน
ป 2562 เปนเงินจํานวน 3,246,420.-บาท  แตใชจายจริงจํานวน 2,535,264.94 บาท  และสําหรับ
งบประมาณท่ีตั้งไวในป 2563 ตั้งไวจํานวน 3,437,000.-บาท   

 
 
ท่ีประชุม        รับทราบงบประมาณท่ีไดตั้งไวท้ังสิ้นเปนเงินจํานวน 3,406,200.-บาท   และใหถัวเฉลี่ยจายในแต
ละหมวด  ท้ังนี้ อุปนายกสมาคมฯ ไดชี้แจงเก่ียวกับขอเสนอแนะและขอสอบของสมาชิกดังนี้:- 

1. คาใชจายตามขอ 13 คาใชจายอ่ืน ๆ  ไดถือปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีนายทะเบียนกลางไดกําหนดไว หาก
ไมปฏิบัติตาม จะถือไดวาทําผิดกฎหมาย 

2. คาใชจายขอ 9 (9.2) คาน้ํามันรถยนต ไดเรียนชี้แจงใหสมาชิกไดรับทราบเก่ียวกับคาใชจายดังกลาว 
เนื่องจากสมาคมฯ   ไดรับบริจาครถยนตตูจากศูนยประสานงาน สสอค.   และศูนยประสานงาน 
สส.ชสอ. ประจําศูนยสหกรณออมทรัพยครูเชียงใหม จํากัด  
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นายบรรเจิด สิทธิโชค  ไดอภิปรายเรื่องการรับบริจาครถยนต ทําใหสมาคมฯ มีภาระผูกพัน 

สมาคมฯ ในอนาคต เชน คาจางพนักงานขับรถ  , คาบํารุงรักษารถยนต เปนตน  สําหรับการบริจาครถยนตตูใหแก
สมาคมฯ นั้น สมาคมฯ ไดทําประโยชน อะไรใหแกศูนยประสานงาน ฯ   จึงเห็นวา ทรัพยสินดังกลาว ควรเปน
ทรัพยสินของศูนยประสานงาน สสอค. และศูนยประสานงาน สส.ชสอ. ไมควรเปนทรัพยสินของสมาคมฯ  
     ท้ังนี้ อุปนายกสมาคมฯ ไดชี้แจงเก่ียวกับความเก่ียวของของสมาคมฯ และศูนยประสานงาน   โดย
สมาคมฯ เก่ียวของกันในเรื่องของเจาหนาท่ีสมาคมฯ ในเรื่องการดําเนินการจัดการ การบริการตาง ๆ และการ
ทํางานใหศูนยประสาน สสอค. และศูนยประสานงาน สส.ชสอ.  สําหรับเรื่องรถยนตตูท่ีไดรับบริจาค จะรับ
ขอเสนอแนะท่ีนายบรรเจิด  สิทธิโชค  ไดเสนอแนะ  และมอบใหคณะกรรมการดําเนินการชุดตอไปไดพิจารณาวา
สมควรท่ีจะรับรถยนตตูหรือไม  
 

3. สําหรับคาเชาสถานท่ีอาคารสหกรณ เพ่ือผูกพันเก่ียวกับการปรับปรุงอาคาร จะมอบใหคณะกรรมการ
ดําเนินการชุดใหมไดนําไปศึกษาและพิจารณาเพ่ิมเติมตอไป  

4. การนําเรื่องงบประมาณรายรับ – รายจายประจําป จะเปนเรื่องเสนอเพ่ือทราบ หรือเสนอเพ่ือ
พิจารณานั้น การปฏิบัติท่ีผานมา สมาคมฯ ไดนําเรื่องดังกลาวนําเสนอเปนวาระเพ่ือพิจารณา  ท้ังนี้ 
คณะกรรมการสมาคมฯ ไดวิเคราะหและตีความตามพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห มาตรา 
22  ซ่ึงสามารถปฏิบัติได เปนวาระแจงเพ่ือทราบหรือวาระเพ่ือพิจารณา  ท้ังนี้  จะมอบให
คณะกรรมการชุดตอไปไดวิเคราะหและพิจารณาวา ในเรื่องของงบประมาณรายรับ – รายจาย
ประจําป จะเปนนําเสนอในวาระใด  สําหรับขอสังเกตตาง ๆ ท่ีไดเสนอแนะนั้น จะมอบหมายให
คณะกรรมการชุดตอไปไดนําไปพิจารณา 

5. สําหรับรายละเอียดการตั้งงบประมาณรายจาย อุปนายกสมาคมฯ ไดชี้แจงเหตุผลและความจําเปนท่ี
ขอตั้งไวดานทายของงบประมาณในแตละหัวขอ และการจัดตั้งงบประมาณนั้นจะเปนการตั้งประมาณ
การคาใชจายไว แตสมาคมฯ จะดําเนินการจายเทาท่ีจายจริง  
 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
3.1  พิจารณาอนุมัติงบรายรับ รายจาย  และงบแสดงฐานะการเงิน  ประจําป    

2562 
นายวรศักดิ์   หงษสุวรรณ    ผูสอบบัญชีรับอนุญาต นําเสนอใหท่ีประชุมไดพิจารณา 

อนุมัติงบรายรับ  รายจาย และงบแสดงฐานการเงิน  ประจําป  2562   ดังรายละเอียดในรายงานกิจการประจําป   
2562   ตั้งแตหนาท่ี   26   ถึงหนาท่ี   31    ซ่ึงมอบใหสมาชิกผูมาประชุมไดพิจารณาแลว   
   เรียนเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 
มติของท่ีประชุม             อนุมัติเปนเอกฉันทดวยเสียงขางมากจากสมาชิกจํานวน 96  เสียง  

- เห็นชอบ  จํานวน   91   เสียง 
- ไมเห็นชอบ  จํานวน  - เสียง 
- งดออกเสียง  จํานวน   5 เสียง 
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3.2   เรื่องการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการสมาคมฯ 
ประธานในท่ีประชุมไดชี้แจงการพนจากตําแหนงของคณะกรรมการดําเนินการ  ชุดท่ี   

22/2562   ตามขอบังคับหมวด 6   ขอ 23    (1) “ครบกําหนดตามวาระ” และไดเลือกตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินการชุดท่ี   23/2563   ตามขอบังคับหมวด 6   ขอ 20  
      บุคคลท่ีไดรับการคัดเลือกใหเปนคณะกรรมการดําเนินการชุดท่ี 23/2563    มีรายนามดังนี้ :- 

ท่ี ช่ือ – สกุล 

1 นายยงยุทธ ขัดผาบ 
2 นายนิวัฒน นิลแกว 
3 นายธนากร เมนแตม 
4 นายจํารัส คํามูล 
5 นายสมคิด วงศสุนทร 
6 นายสนั่น กันธพงษ 
7 นายจักรพันธ เทพคุณ 
8 นายประพันธ จิโนดวง 
9 นายนพดล สุริยะสาร 
10 นายชัชวาล วิเศษคุณ 
11 นายมนตรี คําปน 
12 นายอํานวย รัตนมงคล 
13 นางสุดธิดา นิ่มนวล 

 
 
เรียนเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 

 
 
ขออภิปรายของสมาชิกผูเขารวมประชุม 
- นายบรรเจิด      สิทธิโชค     สมาชิกหนวยบริการ  อ.ดอยสะเก็ด   ไดอภิปรายดังนี้:- 

1. ในการแกไขขอบังคับสมาคมฯ  เม่ือคราวประชุมใหญป 2561 ท่ีผานมา มีสมาชิกรองเรียน
ไปยังนายทะเบียนทองท่ีเก่ียวกับตําแหนงคณะกรรมการ เนื่องจากการแกไขขอบังคับ
สมาคมฯ ขัดตอพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห ตามมาตรา 21 ใหสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะหมีคณะกรรมการประกอบดวยกรรมการจํานวนไมนอยกวาเจ็ดคน โดยมี
ตําแหนงนายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหหนึ่งคน เลขานุการหนึ่งคน เหรัญญิกหนึ่งคน 
และตําแหนงอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการกําหนด ท้ังนี้ ขอบังคับสมาคมฯ ไดกําหนดใหผูจัดการ
สหกรณออมทรัพยครูเชียงใหม จํากัด เปนเลขานุการโดยตําแหนง ซ่ึงขัดแยงกับ
พระราชบัญญัติมาตรา 21  โดยเลขานุการจะตองเปนกรรมการ แตผูจัดการไมใชกรรมการ 
จึงดํารงตําแหนงเลขานุการไมได    แตถาหากสมาคมฯ ตองการใหผูจัดการทํางานให
สมาคมฯ    ควรใชชื่ออ่ืนหรือตําแหนงอ่ืน    ดังนั้น  หากนายทะเบียนทองท่ีไดโตแยง
ตําแหนงเลขานุการสมาคมฯ วาไมถูกตอง ขัดแยงกับพระราชบัญญัติฯ   ถือวาการกระทําใด
ของผูจัดการในตําแหนงเลขานุการสมาคมฯ ถือเปนโมฆะ 
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2. ในการเลือกตั้งกรรมการ ควรจะแจงใหท่ีประชุมทราบวาคณะกรรมการท่ีไดพิจารณา
เลือกตั้ง แทนกรรมการทานใดท่ีหมดวาระ  

3. ไดทวงถามเก่ียวกับการเลือกตั้งกรรมการ ขอใหมีการจัดสัดสวนการเลือกคณะกรรมการ 
โดยมาจากตัวแทนสมาชิกโดยมาจากท่ีประชุมใหญ และนายกสมาคมฯ ทานเดิมไดรับปาก
จะนําไปพิจารณาในการกําหนดท่ีมาของคณะกรรมการสมาคมฯ แตยังไมไดดําเนินการ
ตามท่ีไดเสนอแนะแตอยางใด 
  

- นายอดิศักดิ์  กันทะนะ   สมาชิกหนวยบริการ อ.เมือง  ไดอภิปรายเก่ียวกับจํานวนคณะกรรมการสําหรับป 
2563 วาทําไมจึงมีคณะกรรมการเพียง 13 ทาน  

- นายธวัช  พรหมพิจารณ   สมาชิกหนวยบริการ อ.ดอยสะเก็ด  ไดเสนอแนะเก่ียวกับคณะกรรมการสมาคมฯ 
โดยท่ีผานมาคณะกรรมการสมาคมฯ มาจากคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ นั้นเหมาะสมแลว แตเนื่องจาก
ในปจจุบันมีสมาคมฯ ท่ีมีคณะกรรมการดําเนินการสหกรณฯ บริหารงานจํานวน 3 สมาคมฯ ประกอบดวย 
ศูนยประสานงาน สสอค. , ศูนยประสานงาน สส.ชสอ. และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห สหกรณออมทรัพย
ครูเชียงใหม (สคช.)   ดังนั้น  จึงเรียนเสนอแนะวา หากนายทะเบียนทองท่ีไดตอบกลับเก่ียวกับเรื่องตําแหนง
ผูจัดการเปนกรรมการ หรือผูจัดการเปนเลขานุการสมาคมฯ ซ่ึงหากนายทะเบียนทองท่ีตอบกลับวาไมถูกตอง 
ควรมีเปดประชุมใหญวิสามัญ ตามงบประมาณรายจายท่ีไดตั้งไว  เพ่ือดําเนินการแกไขขอบังคับในเรื่อง
ตําแหนงเลขานุการสมาคมฯ  เพ่ือแกไขใหถูกตอง  และแกไขขอบังคับในเรื่องท่ีมาของคณะกรรมการ
ดําเนินการสมาคมฯ โดยเสนอใหกรรมการมาจากคณะกรรมการดําเนินการสหกรณฯ จํานวน 15 ทานและ
จากสมาชิกจํานวน 7 ทาน  รวมเปน 22 ทาน  
 

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

 
ท้ังนี้ อุปนายกสมาคมฯ ไดชี้แจงเก่ียวกับอภิปรายของสมาชิกดังนี้:- 

1. การขอแกไขขอบังคับสมาคมฯ เก่ียวกับตําแหนงเลขานุการสมาคมฯ ท่ีไดจดทะเบียนขอแกไข ยัง
ไมไดรับการตอบจากนายทะเบียนทองท่ี 

2. คณะกรรมการสมาคมฯ อยูในวาระ 2 ป หากครบ 2 ป จะหมดวาระตามขอบังคับ  โดยชี้แจง
คณะกรรมการใหมท่ีไดรับเลือกตั้งแทนคณะกรรมการเดิมท่ีหมดวาระ ดังนี้  
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- คณะกรรมการใหมแทนคณะกรรมการเดิมท่ีหมดวาระ มีดังนี้:- 

ท่ี ช่ือ – สกุล 

1 นายยงยุทธ ขัดผาบ 
2 นายนิวัฒน นิลแกว 
3 นายสมคิด วงศสุนทร 
4 นายสนั่น กันธพงษ 
5 นายชัชวาล วิเศษคุณ 
6 นายมนตรี คําปน 
7 นางสุดธิดา นิ่มนวล 

 
 

- คณะกรรมการเดิมท่ีหมดวาระ มีดังนี้:- 

ท่ี ช่ือ – สกุล 

1 นายไพบูลย พุทธวงค 
2 นายมนูญ กันจะขัติ 
3 นายณัฐวุฒิ รุงรัตนไชย 
4 นางภาทิวรรณ อุดมศรี 
5 นายรังสฤษฎิ์ เอ่ียมสะอาด 
6 นายประพันธ ศิริ 

 
 

- คณะกรรมการเดิมท่ียังไมหมดวาระ มีดังนี้:- 

ท่ี ช่ือ – สกุล 

1 นายธนากร เมนแตม 
2 นายจํารัส คํามูล 
3 นายจักรพันธ เทพคุณ 
4 นายประพันธ จิโนดวง 
5 นายนพดล สุริยะสาร 
6 นายอํานวย รัตนมงคล 
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3. สําหรับการนําเสนอกําหนดสัดสวนคณะกรรมการ ท่ีสมาชิกไดเสนอแนะเม่ือคราวประชุมใหญสามัญท่ี
ผานมา  คณะกรรมการชุดท่ีผานมา ไดดําเนินการหารือและหาแนวทาง  โดยคํานึงถึงผลประโยชน
ของสมาชิกเปนหลัก   โดยสมาคมฯ มีแนวคิดในการดําเนินการกอตั้งสมาคมฯ อีก 1 สมาคมฯ และ
จะพิจารณาในเรื่องการจัดสรรท่ีมาของกรรมการสมาคมฯ พรอมท้ังพิจารณาปรับแกไขขอบังคับ
เก่ียวกับคณะกรรมการตามท่ีสมาชิกไดนําเสนอ     โดยทางคณะกรรมการสมาคมฯ ไมไดละเลยแต
อยางใด   แตขอชะลอการแกไขดังกลาว  ท้ังนี้  หากดําเนินการจัดตั้งสมาคมฯ อีก 1 สมาคมฯ 
เรียบรอยแลว จะดําเนินการแกไขตามท่ีสมาชิกไดเสนอมา 

4. การเปนกรรมการสมาคมฯ ตามระเบียบกระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย วาดวย
คุณสมบัติของกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห พ.ศ. 2545 ขอ 3 (7)  ไมเปนกรรมการของ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหอ่ืน ท้ังนี้ กรรมการสหกรณฯ จํานวน 2 ทาน เปนกรรมการสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยครูภาคเหนือ จึงไมสามารถเปนกรรมการสมาคมฯ ได ดังนั้น 
จํานวนคณะกรรมการสมาคมฯ ในป 2563 จึงมีจํานวน 13 ทาน  

5. ในเรื่องท่ีมาของกรรมการ จะมอบหมายใหคณะกรรมการสมาคมฯ  ชุดใหมนําขอเสนอแนะตามท่ี
นายบรรเจิด   สิทธิโชค  และนายธวัช  พรหมพิจารณ   ไปพิจารณาหารือแนวทางในการจัดสรรท่ีมา
ของคณะกรรมการสมาคมฯ ตอไป  

 
 

3.3  พิจารณาขอถัวเฉล่ียคาใชจายภาษีเงินไดจากงบประมาณคงเหลือท่ีตั้งไว 
  นายไพบูลย  พุทธวงค  อุปนายกสมาคมฯ คนท่ี 1  นําเสนอตอท่ีประชุมพิจารณาขอถัวเฉลี่ย
คาใชจายภาษีเงินไดจากงบประมาณคงเหลือท่ีตั้งไว    ดังรายละเอียดในรายงานกิจการประจําป  2562  หนาท่ี  

15 เรียนเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติของท่ีประชุม              อนุมัติเปนเอกฉันทดวยเสียงขางมากจากสมาชิกจํานวน 97  เสียง 

- เห็นชอบ  จํานวน   94   เสียง 
- ไมเห็นชอบ  จํานวน  - เสียง 
- งดออกเสียง  จํานวน   3 เสียง 
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3.4  พิจารณาแกไขเพ่ิมเติมระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห สหกรณออมทรัพยครู
เชียงใหม จํากัด วาดวย การจายเงินคาเบ้ียประชุม คาเบ้ียเล้ียง คาพาหนะ คาเชาท่ีพักหรือประโยชน
อ่ืนทํานองเดียวกันใหแกกรรมการ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2563 

 
ขอความเดิม ขอความท่ีขอแกไข เหตุผล 

     ขอ 8 คาเบี้ยประชุม ไดแก 
(1) คาเบี้ยประชุมใหจายอัตราครั้งละ 500 บาท 

(หารอยบาทถวน) 
(2) คาพาหนะ ใหเบิกจายในลักษณะเหมาจายครั้ง

ละ 300 บาท (สามรอยบาทถวน)  
 

     ขอ 9. คาใชจายในการปฏิบัติหนาท่ีชั่วคราว ไดแก 

(1) คาเบี้ยเลี้ยง ใหเบิกไดในอัตราวันละ 500 บาท 

    (2) คาเชาท่ีพัก ใหมีสิทธิเบิกคาเชาท่ีพักในลักษณะ

เหมาจายไดโดยประหยัดในอัตรา 1,000 บาท / ตอคืน 

เวนแตการพักแรมซ่ึงโดยปกติตองพักแรมในยานพาหนะ

หรือพักแรมในสถานท่ีซ่ึงทางสมาคม หรือมีผูจัดให หาม

มิใหเบิกคาท่ีพัก 

    (3) คาพาหนะ รวมคาเชายานพาหนะ คาน้ํามัน

เชื้อเพลิงหรือพลังงานสําหรับยานพาหนะ    คาระวาง

บรรทุก หรืออ่ืน ๆ ทํานองเดียวกัน ใหเบิกจายใน

ลักษณะเหมาจาย ดังนี้ 

     3.1 คาพาหนะ เหมาจายภายในจังหวัด 300 บาท 

     3.2 คาพาหนะ ตางจังหวัด กิโลเมตรละ 4 บาท 
คาใชจายอ่ืน ท่ีจําเปนตองจาย เนื่องในการปฏิบัติ
หนาท่ีชั่วคราว 
(4) คาใชจายอ่ืนท่ีจําเปนตองจาย เนื่องในการ 

ปฏิบัติหนาท่ีชั่วคราว 

     ขอ 8 คาเบี้ยประชุม ไดแก 
(1) คาเบี้ยประชุมใหจายอัตราครั้งละ 500 บาท 

(หารอยบาทถวน) 
(2) คาพาหนะ ใหเบิกจายในลักษณะเหมาจาย

ครั้งละ 500 บาท (หารอยบาทถวน) 
 

    ขอ 9. คาใชจายในการปฏิบัติหนาท่ีชั่วคราว ไดแก 

    (1) คาเบี้ยเลี้ยง ใหเบิกไดในอัตราวันละ 500 บาท 

    (2) คาเชาท่ีพัก ใหมีสิทธิเบิกคาเชาท่ีพักในลักษณะ

เหมาจายไดโดยประหยัดในอัตรา 1,000 บาท / ตอคืน 

เ ว นแต การ พักแรม ซ่ึ ง โดยปกติ ต อ ง พักแรมใน

ยานพาหนะหรือพักแรมในสถานท่ีซ่ึงทางสมาคม หรือ

มีผูจัดให หามมิใหเบิกคาท่ีพัก 

    (3) คาพาหนะ รวมคาเชายานพาหนะ คาน้ํามัน

เชื้อเพลิงหรือพลังงานสําหรับยานพาหนะ    คาระวาง

บรรทุก หรืออ่ืน ๆ ทํานองเดียวกัน ใหเบิกจายใน

ลักษณะเหมาจาย ดังนี้ 

     3.1 คาพาหนะ เหมาจายภายในจังหวัด 500 บาท 

     3.2 คาพาหนะ ตางจังหวัด กิโลเมตรละ 4 บาท 
คาใชจายอ่ืน ท่ีจําเปนตองจาย เนื่องในการปฏิบัติ
หนาท่ีชั่วคราว 

     (4) คาใชจายอ่ืนท่ีจําเปนตองจาย เนื่องในการ
ปฏิบัติหนาท่ีชั่วคราว 

เพ่ือปรับให
เขากับสภาพ
เศรษฐกิจ
ปจจุบัน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เพ่ือปรับให
เขากับสภาพ
เศรษฐกิจ
ปจจุบัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11 

 

ขออภิปรายของสมาชิกผูเขารวมประชุม 
- นายบรรเจิด      สิทธิโชค     สมาชิกหนวยบริการ  อ.ดอยสะเก็ด   ไดอภิปรายดังนี้:- 

1. งานสมาคมฯ เปนงานอาสาสมัคร  แตเดิมการประชุมสมาคมฯ จะประชุมในวันเดียวกันกับการ
ประชุมสหกรณฯ จึงไมมีการจายคาเบี้ยประชุมใหแกคณะกรรมการสมาคมฯ เพราะฉะนั้นจึงอยากให
การจายคาพาหนะสําหรับคณะกรรมการคงไวเทาเดิมคือ 300.-บาท 

2. ตามภาวะเศรษฐกิจในปจจุบันตามท่ีไดคนหาขอมูลในอินเตอรเน็ตในสวนของคาพาหนะของจังหวัด
เชียงใหมยังไมมีการปรับเพ่ิมคาพาหนะแตอยางใด  ดังนั้น จึงเสนอใหการจายคาพาหนะอยูในอัตรา
เดิมคือ 300.-บาท 

3. ในการพิจารณาขอแกไขระเบียบในเรื่องของคาพาหนะ ไมไดมีการพิจารณาแกไขคาพาหนะใหแก
เจาหนาท่ี ดังนั้น  จึงเห็นวาไมเหมาะสม  และมองวาเปนการปรับเพ่ือกรรมการ ไมไดมองถึง
เจาหนาท่ี  

- นายศรศักดิ์  อวนลวน   สมาชิกหนวย อ.สารภี เสนอแนะใหมีการจายเงินคาเบี้ยเลี้ยงพาหนะใหแกผูเขารวม
ประชุม  

- นางสายสมร  ละคํามา  สมาชิกหนวยเวียงพิงค  1    เสนอแนะเก่ียวกับการจัดสรรกําหนดโควตาสมาชิกท่ี
เขารวมประชุม  เนื่องจากเห็นใจสมาชิกท่ีอยูไกล และควรพิจารณาจัดสรรคาพาหนะใหแกผูเขารวมประชุม 

- นายสมศักดิ์  สุขพันธ  สมาชิกหนวย อ.เมือง  อภิปรายในเรื่องการแกไขคาพาหนะของกรรมการท่ีเสนอแกไข
จาก 300 บาท เปน 500 บาท นั้น  เห็นวาควรจายคาพาหนะในอัตราเทาเดิมคือ 300 บาท และควรแกไข
การจายคาพาหนะใหมีความเสมอภาคเทาเทียมกัน ท้ังคณะกรรมการ , เจาหนาท่ี และสมาชิกผูเขารวม
ประชุม   
 

ท้ังนี้ อุปนายกสมาคมฯ ไดชี้แจงเก่ียวกับอภิปรายของสมาชิกดังนี้:- 
- ในเรื่องการจายคาพาหนะใหแกสมาชิกท่ีเขารวมประชุมนั้น มอบใหคณะกรรมการสมาคมฯ ชุดใหมนําไป

พิจารณาหาแนวทางตอไป 
 

 
มติของท่ีประชุม    1. การจายคาพาหนะใหคงเดิมคือ 300.-บาท  

อนุมัติเปนเอกฉันทดวยเสียงขางมากจากสมาชิกจํานวน 99  เสียง 
- เห็นชอบ  จํานวน   71   เสียง 
- ไมเห็นชอบ  จํานวน  - เสียง 
- งดออกเสียง  จํานวน   28 เสียง 

 
    2. แกไขระเบียบฯ คาพาหนะตามท่ีคณะกรรมการไดเสนอคือ จาก 300 บาท  

เปน 500 บาท 
อนุมัติเปนเอกฉันทดวยเสียงขางมากจากสมาชิกจํานวน 99  เสียง 

- เห็นชอบ  จํานวน   9   เสียง 
- ไมเห็นชอบ  จํานวน  - เสียง 
- งดออกเสียง  จํานวน   90 เสียง 
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 ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืน ๆ 
1. นายสนิท   ตาธง   สมาชิกหนวย อ.เมือง   ไดเสนอแนะในเรื่องของการจายเงินใหแกสมาชิก 

ผูเขารวมประชุม โดยใหคณะกรรมการสมาคมฯ ชุดใหมไดนําไปพิจารณา ควรมีระเบียบในการจายเงิน และจาก
การประชุมครั้งกอนท่ียกเลิกไป อาจเกิดมาจากสาเหตุจากขอผิดพลาดในการสื่อสารเรื่องการนัดหมาย การ
ประชาสัมพันธใหสมาชิกไดรับทราบ รวมถึงหนี้สูญท่ีเกิดข้ึนในงบแสดงฐานะการเงินวาเกิดจากเพราะอะไร 

2. สมาชิกไดนําเสนอแกคณะกรรมการชุดใหม เก่ียวกับการพนสภาพของสมาชิกเนื่องจากขาด 
สงเงินสงเคราะห สมาคมฯ ไดดําเนินการแจงใหสมาชิกทราบหรือไม มีการดําเนินการติดตามใหสมาชิกมาชําระเงิน
สงเคราะหคางจายหรือไมอยางไร  ควรมีการหารือในการจัดตั้งโครงการชวยเหลือใหแกสมาชิกท่ีขาดสงเงิน
สงเคราะห หรือมีปญหาการจายเงินสงเคราะห เพ่ือเปนสวัสดิการใหแกสมาชิก 

3. นายจักรพันธ  ศิริ  สมาชิกหนวย อ.จอมทอง ฝากประชาสัมพันธการประชุมใหญสามัญ 
ประจําป ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหเพ่ือนครูจังหวัดเชียงใหม (สพค.)  ในวันเสารท่ี  7  มีนาคม พ.ศ. 2563  
เวลา 09.00 น.  ณ สนามกีฬาสมโภช 700 ป   

4. นายบรรเจิด  สิทธิโชค    สมาชิกหนวย  อ.ดอยสะเก็ด  ไดเสนอแนะในเรื่องของการแกไข 
ขอบังคับสมาคมฯ โดยจะทําการประชุมใหญวิสามัญหรือไม ใหคณะกรรมการสมาคมฯ ชุดใหมนําไปพิจารณา 
เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห ไดแก ตําแหนงคณะกรรมการสมาคมฯ , หมวดสมาชิก 
ขอ 12 (3.2) ในเรื่องการขาดสมาชิกภาพ ควรรักษาสิทธิ์การเปนสมาชิก  และคาใชจายในการประชุมใหญสามัญ 
คณะกรรมการอาจกําหนดการจายคาพาหนะสําหรับผูเขารวมประชุมใหญได  ซ่ึงกฎหมายไมไดกําหนดไววาบังคับ
เปนคาใชจายใดบาง ท้ังนี้ คณะกรรมการอาจวางเง่ือนไขในการใชจายสําหรับคาใชจายประชุมใหญสามัญได  

 
ท้ังนี้ อุปนายกสมาคมฯ ไดชี้แจงเก่ียวกับซักถามและขอเสนอแนะของสมาชิกดังนี้:- 

- เรื่องหนี้สูญท่ีเกิดข้ึน มาจากการท่ีสมาชิกขาดสงเงินสงเคราะหตามขอบังคับสมาคมฯ ท่ีขาดสงเงินสงเคราะห
เกิน 90 วัน  เม่ือสมาชิกไมมาชําระเงินตามขอบังคับ ทําใหพนสภาพจากการเปนสมาชิก และเงินท่ีคางชําระ
ดังกลาวนั้น ไมสามารถเรียกเก็บไดจากสมาชิก จึงตัดเปนหนี้สูญ  

- ในเรื่องการเสนอการดําเนินการติดตามสมาชิกขาดสงเงินสงเคราะห ซ่ึงทําใหขาดจากการเปนสมาชิกภาพ
สมาคมฯ เนื่องจากใหออก  สมาคมฯ ไดดําเนินการติดตามสมาชิกท่ีคางเงินสงเคราะห โดยสงจดหมาย
ลงทะเบียนตอบรับ , แจงผานหัวหนาหนวยบริการและผูคํ้าประกัน รวมถึงการแจงโทรศัพทโดยตรง เม่ือ
สมาชิกท่ีขาดสงเงินสงเคราะหขาดคุณสมบัติตามขอบังคับ ขอ 12 (3.1) ขาดสงเงินสงเคราะหเกิน 90 วัน 
สามารถยื่นอุทธรณกลับเขาเปนสมาชิกไดภายใน 30 วันนับตั้งแตวันท่ีคณะกรรมการมีมติใหพนสภาพ รวม
เปน 120 วัน และจัดตั้งโครงการชวยเหลือสมาชิกเหมือนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหครูประถมศึกษา
เชียงใหม (ฌคป.) จะมอบใหคณะกรรมการสมาคมฯ ชุดใหมไดนําไปพิจารณา 

- การแกไขขอบังคับตามท่ีนายบรรเจิด  สิทธิโชค ไดนําเสนอนั้น  มอบหมายใหคณะกรรมการชุดใหมนําไป
พิจารณาแกไขตอไป 
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