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(สําเนา)
รายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2563
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห สหกรณออมทรัพยครูเชียงใหม จํากัด
เมื่อวันอาทิตยที่ 14 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
ณ สํานักงานสหกรณออมทรัพยครูเชียงใหม จํากัด
ตําบลทาศาลา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม

เริ่มประชุมเวลา
ระเบียบวาระดังนี้ :-

09.25 น.
นายธนากร เมนแตม นายกสมาคมฯ กลาวเปดประชุมและดําเนินการประชุมตาม

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1.1 คํากลาวเปดประชุม
ตามพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห พ.ศ. 2545 หมวด 3 มาตรา 25
“การประชุมใหญ ตองมีสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งจํานวนสมาชิกทั้งหมด หรือไมนอย
กวา 100 คน จึงจะเปนองคประชุม…”
บัดนี้ ไดมีสมาชิกลงนามเขาประชุม 103 คน จากจํานวนสมาชิก 28,686 คน
ซึ่งถือวาเปนองคประชุมแลว
ที่ประชุม

รับทราบ

1.2 แนะนําผูเขารวมประชุม
นากสมาคมฯ ไดแนะนําผูเขารวมประชุม นายศุภโชค
รับอนุญาต จากบริษัท ไทยออดิเตอร กรุป จํากัด

ชุติมากุลทวี ผูสอบบัญชี

1.3 รับทราบการรับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2562
สมาคมฯ ไดสงรายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2562 เมื่อคราวประชุม
วันที่ 22 กุมภาพันธ พ.ศ. 2563 พรอมหนังสือนําสงที่ 084/2563 ลงวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2563
ใหสมาชิกที่เขารวมประชุมครั้งนั้นไดพิจารณารับรองรายงานการประชุม โดยสมาชิกทานใดเห็นวารายงานการ
ประชุมไมถูกตอง หรือการบันทึกคลาดเคลื่อนใหทําการทักทวงภายใน 30 วัน ปรากฏวาไมมีสมาชิกทักทวง
การบันทึกรายงานการประชุม จึงถือวาไดมีการรับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2562 เมื่อวันที่
2 เมษายน พ.ศ. 2563 เรียบรอยแลว
ที่ประชุม

รับทราบ
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1.4 แจงแกไขรายงานกิจการประจําป
นายธนากร เมนแตม นายกสมาคมฯ แจงใหที่ประชุมทราบแกไขเลขหนาในรายงาน
กิจการ ในหนาที่ 11 เปนหนา 7 และหนา 22 ที่พิมพซ้ําหนา 21
ที่ประชุม

รับทราบ

ขอเสนอแนะของสมาชิกผูเขารวมประชุม
นายบรรเจิด สิทธิโชค สมาชิกหนวยบริการ อ.ดอยสะเก็ด ไดเสนอตอนายกสมาคมฯ
ในเรื่องการออกเสียงคะแนนในที่ประชุม ตามขอบังคับสมาคมฯ หมวด 8 ขอ 39 วรรคสอง “การนับคะแนน
ใหที่ประชุมเลือกสมาชิกที่มาประชุมเปนกรรมการนับคะแนนไมนอยกวาสามคน” เนื่องจากการประชุมใหญสามัญ
มีวาระเพื่อพิจารณา
ทั้งนี้ ที่ประชุมไดเลือกสมาชิกที่มาเปนประชุมเปนกรรมการนับคะแนน จํานวน 3 ทาน ดังนี้:1. นายวัลลภ
รุจิราภา
สมาชิกหนวยบริการ อ.เมือง
2. นายประดิษฐ
ศรีไกรภักดิ์
สมาชิกหนวยบริการ อ.แมออน
3. นางภาทิวรรณ
อุดมศรี
สมาชิกหนวยบริการ อ.จอมทอง

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องเสนอเพื่อทราบ
2.1 เรื่องรายงานผลการดําเนินการประจําป 2563
นายเอนก คําจํารูญ เลขานุการสมาคมฯ ไดนําเสนอตอที่ประชุมรับทราบรายงาน
ผลการดําเนินงานประจําป 2563 ซึ่งแสดงผลการดําเนินการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห สหกรณออมทรัพยครู
เชียงใหม จํากัด
ในรอบประหวางวันที่ 1 มกราคม 2563
ถึงวันที่
31 ธันวาคม 2563
ดังรายละเอียดในรายงานกิจการประจําป 2563 ตั้งแตหนาที่ 7 ถึงหนาที่ 10 ซึ่งไดมอบใหสมาชิกผูมาประชุมแลว
เรียนเสนอเพื่อโปรดทราบ
ที่ประชุม

รับทราบ
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2.2 รับทราบการประมาณการรายรับ - รายจายประจําป 2564
น.ส.ศรั ณยา เขื่ อ นทอง หั ว หนางานสมาคมฯ นําเสนอตอที่ป ระชุมรับ ทราบ
ประมาณการรายรับ – รายจายประจําป 2564 ดังรายละเอียดในรายงานกิจการประจําป 2564 หนาที่ 12
ถึงหนาที่ 23 เพื่อใหที่ประชุมรับทราบเปนรายหมวด และรายขอดังนี้:1. คาเบี้ยประชุม คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ และคาเชาที่พักของกรรมการสมาคมฯ
ที่ประชุมรับทราบตามรางที่เสนอ
2. เงินเดือน คาจาง และคาลวงเวลา
ที่ประชุมรับทราบตามรางที่เสนอ
3. คาเบี้ยประชุม คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ และคาเชาที่พักของเจาหนาที่
ที่ประชุมรับทราบตามรางที่เสนอ
4. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม กองทุนบําเหน็จ และเงินสวัสดิการเจาหนาที่
ที่ประชุมรับทราบตามรางที่เสนอ
5. คาใชจายเกี่ยวกับการประชุมใหญ
ที่ประชุมรับทราบตามรางที่เสนอ
6. คาลงทะเบียนในการเขารวมประชุมฝกอบรมสัมมนาของกรรมการและเจาหนาที่
ที่ประชุมรับทราบตามรางที่เสนอ
7. คาใชจายในการจัดซื้อครุภัณฑตาง ๆ หรือจัดจาง การปรับปรุงหองทํางาน
ที่ประชุมรับทราบตามรางที่เสนอ
8. คาใชจายในการจัดซื้อวัสดุ คาซอม คาบํารุงรักษา
ที่ประชุมรับทราบตามรางที่เสนอ
9. คาใชจายดานสาธารณูปโภค
ที่ประชุมรับทราบตามรางที่เสนอ
10. คาใชจายภาษีเงินไดตามประมวลรัษฎากร คาธรรมเนียมตาง ๆ
ที่ประชุมรับทราบตามรางที่เสนอ
11. คาใชจายสําหรับผูทําบัญชี ผูตรวจบัญชี ผูสอบบัญชี
ที่ประชุมรับทราบตามรางที่เสนอ
12. คาพวงหรีดและคาพิธีกรรมทางศาสนา
ที่ประชุมรับทราบตามรางที่เสนอ
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13. คาใชจายอื่น ๆ
ที่ประชุมรับทราบตามรางที่เสนอ
เรียนเสนอเพื่อโปรดทราบ
ขอเสนอแนะของสมาชิกผูเขารวมประชุม
- นายบรรเจิด สิทธิโชค สมาชิกหนวยบริการ อ.ดอยสะเก็ด ไดอภิปรายและเสนอแนะดังนี้:1. ไดสอบถามเกี่ยวกับงบประมาณรายจายหนา 17 ขอ 5 (5.1) คาใชจายในการประชุมใหญ
สามัญประจําป เหตุผลและความจําเปนที่ขอตั้งในขอ 1 เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินการ
ประชุมใหญสามัญเปนเงินจํานวน 100,000.-บาท วาสมาคมฯ ไดดําเนินการจายเปนคา
อะไรบางในการดําเนินการประชุมใหญ
2. ในระเบียบสมาคมฯ วาดวย คาใชจายเกี่ยวกับประชุมใหญ ระบุไวไมชัดเจน โดยระบุไวแบบ
กวาง เชน คาดําเนินการควรระบุใหชัดเจนวาใชจายในการประชุมใหญเกี่ยวกับคาใชจายใด
และจดหมายเชิญประชุมไดระบุในหมายเหตุของจดหมายเรื่องไมมีคาตอบแทนใดๆ ในการ
เขารวมประชุมใหญสามัญประจําป ซึ่งสมาชิกผูอภิปรายเห็นดวย หากคณะกรรมการและ
เจ า หน า ที่ ไม มี ค า ตอบแทน และไม มี ค า รั บ รองในการประชุ ม แต ส มาคมฯ สามารถ
ดําเนินการจายคาตอบแทนใหผูเขารวมประชุมได ซึ่งเดิมสมาคมฯ ยังเคยใหได โดยใหถือ
เปนคาใชจายในการดําเนินการประชุม เชน หากตั้งงบประมาณไวสําหรับผูเขารวมประชุม
10,000.-บาท หากมาประชุม 100 คน ก็ใหหารตามสัดสวนผูเขารวมประชุม เพื่อเปน
คาตอบแทนใหผูเขารวมประชุม ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการชุดตอไปดําเนินการเขียนระเบียบให
ชัดเจนในการใชจายเงินเกี่ยวกับประชุมใหญ ประกอบดวยคาอะไรบาง ซึ่งคาใชจายในการ
ประชุมใหญที่ตั้งไวมีจํานวนมากเกินไป การประชุมใหญแตละปไมนาเกิน 50,000.-บาท
3. เสนอแนะในงบประมาณรายจายหนา 16 ขอ 4.3 คาเครื่องแบบและสวัสดิการอื่น ๆ
เกี่ยวกับคาตรวจสุขภาพประจําป คนละ 4,000.-บาท โดยอยากใหใชสิทธิประกันสังคมกอน
จึงคอยนําคาใชจายสวนที่เหลือมาตั้งเบิกในงบประมาณขอนี้
- นายไชยยนต
คําจม
สมาชิกหนวยบริการ อ.สันกําแพง
ไดเห็นดวยกับขอเสนอแนะของ
นายบรรเจิด สิทธิโชค ที่ไดอภิปรายในเรื่องคาใชจายการประชุมใหญสามัญ และไดใหขอเสนอแนะดังนี้:1. คาใชจายในการประชุมใหญ เราสามารถนาจะจายใหสมาชิกได โดยใหเปนคาใชจายในการ
ประชุม ซึ่งทั้งนี้ขึ้นอยูกับคณะกรรมการดําเนินการสมาคมฯ พิจารณา
2. ในการเริ่ ม ประชุ ม ใหญ ใ ช เ วลาเริ่ ม ประชุ ม ช า กว า กํ า หนดการที่ ไ ด แ จ ง ไว คื อ 09.00 น.
เนื่องจากสมาชิกยังไมครบองคประชุม และไดเริ่มดําเนินการประชุมในเวลา 09.25 น. โดย
เสนอแนะวา ควรคิดหาวิธีการใหสมาชิกมาใหครบองคประชุม 100 คน โดยใหสมาชิก
100 คนแรกมาจากหนวยบริการตาง ๆ ตามสัดสวน สวนที่เกินกวา 100 คนเปนสมาชิก
ทั่วไปที่สะดวกเขารวมประชุม

5

- นายกําจรเดช พรหมสวัสดิ์ สมาชิกหนวยบริการ อ.ฝาง ไดเสนอแนะเกี่ยวกับงบประมาณรายจายหนา 21
ขอ 12 คาพวงหรีดและคาพิธีกรรมทางศาสนา เห็นวาในแตละปสมาคมฯ มีการดําเนินการหักคาดําเนินการ
ในกรณีสมาชิกถึงแกกรรมในอัตรา 3% โดยในป 2564 คิดเปนเงินจํานวนประมาณ 3,129,660.-บาท แต
ในกรณีสมาชิกเสียชีวิต ทางสมาคมฯ จายคาพวงหรีดใหแกสมาชิกที่ถึงแกกรรมเพียงรายละ 1,000.-บาท ซึ่ง
มองวาคาใชจายที่จายใหแกสมาชิกที่ถึงแกกรรมนั้นจํานวนนอยเกินไป โดยอยากใหคณะกรรมการดําเนินการ
มีการแกไขจํานวนเงินใหเพิ่มมากขึ้น
ที่ประชุม
รับทราบงบประมาณที่ไดตั้งไวทั้งสิ้นเปนเงินจํานวน 3,362,200.-บาท และใหถัวเฉลี่ยจายในแต
ละหมวด ทั้งนี้ นายกสมาคมฯ ไดชี้แจงเกี่ยวกับขอเสนอแนะและขอสอบของสมาชิกดังนี้:1. นายกสมาคมฯ ไดใหหั วหนา งานสมาคมฯ ชี้แจงเกี่ยวคาใชจายตามขอ 5 (5.1) คาใชจายในการ
ดําเนินการประชุมใหญสามัญ จํานวน 100,000.-บาท คาใชจายดังกลาวประกอบดวย คาอาหารวาง
และเครื่ องดื่ ม , ค า จั ด สถานที่ , คา ทํา ความสะอาด , คา ถุง สํา หรั บ จั ดใสเ อกสารการประชุ ม ,
คาบริการสถานที่
2. ชี้แจงเรื่องไมมีการจายคาตอบแทนในการประชุมใหญสามัญใหผูเขารวมประชุมนั้น ไมไดเปนความ
คิดเห็นของนายกสมาคมฯ แตเปนมติความเห็นชอบของคณะกรรมการดําเนินการสมาคมฯ ตามที่ได
ระบุไวในหนังสือเชิญประชุม
3. การเขารวมประชุมใหญสามัญของคณะกรรมการและผูเขารวมประชุม จะไมไดรับคาเบี้ยประชุม
แตอย างใด คณะกรรมการดําเนินการสมาคมฯ จะได รับเบี้ยประชุมจากการเข ารว มประจําเดือน
เท า นั้ น โดยที่ ผ า นมาที่ ส มาคมฯ ได จ า ยเงิ น ให ผู เ ข า ร ว มประชุม ใหญ ส ามั ญ รายละ 200.-บาท
คณะกรรมการก็ไดรับ เทากับ ผูเขารวมประชุมเช นเดียวกัน คือ คนละ 200.-บาท ทั้งนี้ ที่ ผานมา
สมาคมฯ เคยตั้งงบประมาณไวจํานวน 200,000.-บาท เนื่องจากสมาชิกมาประชุมจํานวนมาก เพราะ
มีคาตอบแทนให ตอมามีผูอภิปรายในการจายคาตอบแทนดังกลาว ไมสามารถจายได และทาง
สมาคมฯ เคยดําเนินการจัดสรรสัดสวนสมาชิกเขารวมประชุมในแตละหนวยบริการ แตก็มีผูอภิปราย
วาไมสามารถทําไดเนื่องจากจํากัดสิทธิของสมาชิก หากสมาคมฯ อื่นมีวิธีการดําเนินอยางไร ให
เสนอแนะตอคณะกรรมการชุดตอไป เพื่อหาแนวทางปรับปรุงแกไขตอไป
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ระเบียบวาระที่ 3
2563

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
3.1 พิจารณาอนุมัตงิ บรายรับ รายจาย และงบแสดงฐานะการเงิน ประจําป

นายศุภโชค ชุติมากุลทวี ผูสอบบัญชีรับอนุญาต นําเสนอใหที่ประชุมไดพิจารณา
อนุมัตงิ บรายรับ รายจาย และงบแสดงฐานการเงิน ประจําป 2563 ดังรายละเอียดในรายงานกิจการประจําป
2563 ตั้งแตหนาที่ 25 ถึงหนาที่ 31 ซึ่งมอบใหสมาชิกผูมาประชุมไดพิจารณาแลว
เรียนเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
มติของที่ประชุม

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

3.2 พิจารณาแกไขขอบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห สหกรณออมทรัพยครูเชียงใหม จํากัด
1. หมวด 3 ขอ 9
ขอความเดิม
ขอความที่ขอแกไข
ขอ 9 คุณสมบัติของผูสมัครเขาเปนสมาชิก
ขอ 9 คุณสมบัติของผูสมัครเขาเปนสมาชิก
(1) ตองเปนสมาชิกสามัญสหกรณออมทรัพย
(1) ตองเปนสมาชิกสามัญสหกรณออมทรัพยครู
ครูเชียงใหม จํากัด
เชียงใหม จํากัด
(2) ตองเปนสมาชิกสมทบสหกรณออมทรัพย
(2) ตองเปนสมาชิกสมทบสหกรณออมทรัพยครู
ครูเชียงใหม จํากัด
เชียงใหม จํากัด
(3) ตองมีอายุไมเกิน 60 ปบริบูรณ หรือเหตุ
(3) ตองมีอายุไมเกิน 60 ปบริบูรณ หรือเหตุ
พิเศษตามที่มติคณะกรรมการดําเนินการ
พิ เ ศษตามที่ ม ติ ค ณะกรรมการดํ า เนิ น การ
สมาคมกําหนดอายุผูสมัครเขาเปนสมาชิก
สมาคมกําหนดอายุผูสมัครเขาเปนสมาชิกได
ไดเปนกรณีพิเศษ
เปนกรณีพิเศษ
(4) เปนผูมีอายุ 20 ปบริบูรณ
(4) กรณีสมาชิกที่ลาออกจากการเปนสมาชิก
(5) ไม เ ป น บุ ค คลล ม ละลาย หรื อ เป น คนไร
สมาคมฯ มีสิทธิสมัครเขาเปนสมาชิกใหมได
ความสามารถ
เมื่อพน 36 เดือนนับแตวันที่ไดรับอนุมัติให
(6) มีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง
ลาออก
(7) กรณีสมาชิกที่ลาออกจากการเปนสมาชิก
กรณีสมาชิกที่ขาดสมาชิกภาพตามขอ 12 ที่ยัง
สมาคมฯ มีสิทธิสมัครเขาเปนสมาชิกใหม
ไมถึง 36 เดือน ใหเปนอํานาจของคณะกรรมการสมาคม
ได เมื่อพน 36 เดือนนับแตวันที่ไดรบั
อนุมัติใหลาออก
ประกาศรับสมัครเปนคราวๆ ไป
กรณีสมาชิกที่ขาดสมาชิกภาพตามขอ 12 ที่ยังไม
ทั้ ง นี้ คณะกรรมการสมาคมมี อํ า นาจไม รั บ
สมัครก็ได โดยพิจารณาถึงประวัติ อายุและเหตุแห ง ถึง 36 เดือน ใหเปนอํานาจของคณะกรรมการสมาคม
ประกาศรับสมัครเปนคราวๆ ไป
การขาดสมาชิกภาพเปนสําคัญ
ทั้งนี้ คณะกรรมการสมาคมมีอํานาจไมรับสมัครก็
ได โดยพิ จ ารณาถึ งประวั ติ อายุ และเหตุ แ ห ง การขาด

สมาชิกภาพเปนสําคัญ

เหตุผล

เพื่อปฏิบัติ
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
ใบรับรองแพทยที่ไดแนบประกอบ สุขภาพสมบูรณแข็งแรงเปนอยางไร ซึ่งปจจุบันนี้เราใช
ถือตามใบรับรองแพทย แลวเราจะเชื่อไดอยางไรวามีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง ในทางปฏิบัติ
เปนเรื่องยุงยากในการวิเคราะห กระผมเห็นบางสมาคมฯ เริ่มมีปญหาแลว พอสมาชิก
ถึงแกกรรม อางวาสุขภาพไมแข็งแรง
ทั้งนี้ นายกสมาคมฯ ไดชี้แจงเกี่ยวกับการอภิปรายของสมาชิกดังนี้:1. เรื่องคุณสมบัติในการสมัครเปนสมาชิกสมาคมฯ นั้น จะตองเปนสมาชิกประเภทสามัญ หรือ
เปนสมาชิกประเภทสมาชิกสมทบของสหกรณออมทรัพยครูเชียงใหม จํากัด ทั้งนี้ ขอบังคับ
ของสหกรณในการเปนสมาชิกนั้น ไดกําหนดไวใหมีอายุ 20 ปบริบูรณ ดังนั้น จึงกําหนดใน
เรื่องของอายุของผูสมัครเขาเปนสมาชิกสมาคมฯ ใหสอดคลองกับขอบังคับสหกรณฯ สวนใน
กรณีที่สมาชิกสมทบสมรสกอนอายุ 20 ป ก็ใหรอจนกวาอายุ 20 ปจึงจะสมัครเปนสมาชิก
สมาคมฯ ได
2. เรื่องสุ ขภาพสมบูร ณแข็งแรง มอบหมายใหคณะกรรมการดําเนิน การสมาคมฯ ชุดตอไป
พิจารณาเปนมติของคณะกรรมการกําหนดวาตองเปนอยางไร จะไดชัดเจนในการกําหนด
เปนประกาศของสมาคมฯ
มติของที่ประชุม

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

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”
สมาชิ ก ที่ พ น จากสมาชิ กภาพตามข อ 12 (3) ให
คณะกรรมการมี อํา นาจในการพิ จ ารณาเป น รายๆ ไป โดย
สมาชิกที่พนสภาพ มีสิทธิ์อุทธรณตอคณะกรรมการภายใน 30
วั น นั บ ตั้ ง แต วั น ที่ ค ณะกรรมการมี ม ติ ให พ น สภาพ โดยให
คณะกรรมการวินิจฉัยใหแลวเสร็จภายใน 30 วันนับแตวันที่
ยื่นอุทธรณ คําวินิจฉัยของคณะกรรมการใหเปนที่สุด และให
สมาชิกที่พนสภาพชําระเงินสงเคราะหคางชําระทั้งจํานวน
ในกรณี ที่สมาชิ กอุทธรณครั้งที่ สองเป นตนไป ตอง
ชํา ระเงิ น สงเคราะหที่ คา งชํา ระต อสมาคมทั้ งจํ านวน และ
ชําระคาธรรมเนียมตามที่คณะกรรมการสมาคมกําหนด
ทั้งนี้ การอุทธรณตามขอ 12 (3.2) หากสมาชิกราย
ใดขออุทธรณกลับเขาเปนสมาชิกสหกรณฯ โดยไดรับอนุมัติ
จากที่ประชุมใหญสามัญประจําปสหกรณฯ แลว ใหสามารถ
อุ ท ธรณ ต อสมาคมฯ ได ภ ายใน 30 วั น โดยให เป น ไปตาม
เงื่อนไขและวิธีการของสมาคมฯ
การสิ้นสุดจากสมาชิกภาพ สมาชิกไมมีสิทธิเรียก
เงินคาสมัครและเงินสงเคราะหที่ไดชําระตาม ขอบังคับนี้
คืนจากสมาคมฯ นอกจากเงินสงเคราะหลวงหนาที่ยังไม
ตกอยูในความผูกพันที่จะตองจายเงินสงเคราะหตามที่ได
จายลวงหนาไวใหแลว และเงินสงเคราะหลวงหนานี้หาม
สมาคมฯ นําไปใชจายในกิจการอื่นใด เวนแตจะนําไปใช
สํารองจายเปนเงินสงเคราะหของสมาชิกผูนั้น เมื่อสมาชิก
อื่นถึงแกความตาย

ขอความที่ขอแกไข

ขอ 12 สมาชิ ก ภาพย อ มสิ้ น สุ ด ลงในกรณี
ดังตอไปนี้
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติให
ออก เนื่องจากขาดสงเงินสงเคราะหเกิน 90 วัน
และไดรับการแจงเตือนจากสมาคมฯ แลว หรือ
สมาคมฯ ติ ด ต อ หาหลั ก แหล ง ที่ อ ยู ไ ม ไ ด และ
คณะกรรมการพิ จ ารณาเห็ น สมควรให พ น จาก
สมาชิกภาพ
สมาชิกที่พนจากสมาชิกภาพตามขอ 12
(3) ใหคณะกรรมการมีอํานาจในการพิจารณา
เป น รายๆ ไป โดยสมาชิ ก ที่ พ น สภาพ มี สิ ท ธิ์
อุ ท ธรณ ต อ คณะกรรมการภายใน 30 วั น
นั บ ตั้ ง แต วั น ที่ ค ณะกรรมการมี ม ติ ใ ห พ น สภาพ
โดยใหคณะกรรมการวินิจฉัยใหแลวเสร็จภายใน
30 วั น นั บ แต วั น ที่ ยื่ น อุ ท ธรณ คํ า วิ นิ จ ฉั ย ของ
คณะกรรมการใหเปนที่สุด และใหสมาชิกที่พน
สภาพชําระเงินสงเคราะหคางชําระทั้งจํานวน
ในกรณีที่สมาชิกอุทธรณครั้งที่สองเปน
ตนไป ตองชํ าระเงิ นสงเคราะห ที่ค างชํ าระต อ
สมาคมทั้งจํานวน และชําระคาธรรมเนียมตามที่
คณะกรรมการสมาคมกําหนด
การสิ้นสุดจากสมาชิกภาพ สมาชิกไมมี
สิ ท ธิ เรี ย กเงิ น ค า สมั ค รและเงิ น สงเคราะห ที่ ไ ด
ชํ า ระตาม ข อ บั ง คั บ นี้ คื น จากสมาคมฯ
นอกจากเงินสงเคราะหลวงหนาที่ยังไมตกอยูใน
ความผูกพันที่จะตองจายเงินสงเคราะหตามที่ได
จ า ยล ว งหน า ไว ใ ห แ ล ว และเงิ น สงเคราะห
ลวงหนานี้หามสมาคมฯ นําไปใชจายในกิจการ
อื่ น ใด เว น แต จ ะนํ า ไปใช สํ า รองจ า ยเป น เงิ น
สงเคราะหของสมาชิกผูนั้น เมื่อสมาชิกอื่นถึงแก
ความตาย

เหตุผล

ตัดขอ (3.2)
ออก เพื่อรักษา
สมาชิกภาพของ
สมาชิกสมาคมฯ

ตัดขอความ
วรรค 3
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ขออภิปรายของสมาชิกผูเขารวมประชุม
- นายไชยยนต คําจม สมาชิกหนวยบริการ อ.สันกําแพง ไดอภิปรายเกี่ยวกับการแกไขขอบังคับในขอ
ดังกลาว โดยสมาชิกผูอภิปรายเห็นดวยที่มีการแกไขขอบังคับขอนี้ และจากขอมูลการรายงานในรายงานกิจการ
เห็นวา ในป 2563 ที่ผานมา มีจํานวนสมาชิกถูกใหออกเนื่องจากขาดสงเงินสงเคราะห 25 ราย จึงเสนอแนะให
คณะกรรมการดํ าเนิ น การสมาคมฯ ชุ ดต อไปไดพิ จ ารณาในการใหส มาชิ กพน สภาพจากการเปน สมาคมฯ
ตามขอบังคับสมาคมฯ ควรมีการพิจารณาอยางรอบคอบ เนื่องจากในปจจุบันสมาชิกสมาคมฯ มีอายุเพิ่มมากขึ้น
ไมไดมีเจตนาในการขาดสง ไมมีเจตนาที่จะไมปฏิบัติตามขอบังคับ แตเนื่องจากสภาพรางกาย บางครั้งอาจหลงลืม
ดังนั้น คณะกรรมการดําเนินการสมาคมฯ ควรเอื้อประโยชนใหกับสมาชิกมากที่สุด
ทั้งนี้ นายกสมาคมฯ ไดชี้แจงเกี่ยวกับการอภิปรายของสมาชิกดังนี้:ในการหักเงินสงเคราะหจากสมาชิก สมาคมฯ จะดําเนินการหักเงินสงเคราะหโดยการเรียกเก็บไปยังตน
สั ง กั ด หั ก ณ ที่ จ า ย , เรี ย กเก็ บ โดยการส ง หั ก ไปยั ง กรมบั ญ ชี ก ลาง , เรี ย กเก็ บ โดยการส ง หั ก จากบั ญ ชี
ธนาคารกรุงไทย หรือชําระดวยตนเอง หากสมาชิกสมาคมฯ ขาดสงชําระเงินสงเคราะหเปนเวลา 3 เดือน จะถูก
เสนอพิจารณาในการประชุมประจําเดือน เพื่อคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาในเดือนถัดไป รวมเปน 4 เดือน
หากพิจารณาใหออกจากการเปนสมาชิกสมาคมฯ แลว สมาชิกสามารถยื่นอุทธรณกลับเขาเปนสมาชิกสมาคมฯ
ภายใน 30 วันนับแตวันที่คณะกรรมการมีมติใหออกจากการเปนสมาชิกสมาคมฯ ซึ่งทางสมาคมฯ ไดดําเนินการ
ติดตามสมาชิกตั้งแตเดือนแรกจนถึงวันที่พนสภาพมาโดยตลอด
มติของที่ประชุม

อนุมัติเปนเอกฉันทดวยเสียง 2
- เห็นชอบ
- ไมเห็นชอบ
- งดออกเสียง

ใน 3 จากสมาชิกจํานวน 100 เสียง
จํานวน
99
เสียง
จํานวน
เสียง
จํานวน
1
เสียง
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3. หมวด 6 ขอ 20
ขอความเดิม

ขอ 20 ให มี ค ณะกรรมการดํ า เนิ น กิ จ การของสมาคมฯ
คณะหนึ่ ง จํ านวนไม นอยกวา 7
คน โดยมาจาก
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพย ครูเชี ยงใหม
จํากัด โดยใหผูจัดการสหกรณออมทรัพยครูเชียงใหม จํากัด
เปนเลขานุการโดยตําแหนง

ขอความที่ขอแกไข

ขอ 20 ใหมีคณะกรรมการดําเนินกิ จการของสมาคมฯ
คณะหนึ่ง จํานวนไมนอยกวา 7
คน โดยมาจาก
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยครูเชียงใหม
จํากัด โดยใหผูจัดการสหกรณออมทรัพยครูเชียงใหม
จํากัด เปนผูชวยเลขานุการโดยตําแหนง

เหตุผล

แกไขตําแหนง
ผูจัดการ
สหกรณออม
ทรัพยครู
เชียงใหม
จํากัด

ขออภิปรายของสมาชิกผูเขารวมประชุม
- นายบรรเจิด สิทธิโชค สมาชิกหนวยบริการ อ.ดอยสะเก็ด ไดอภิปรายดังนี้:1. การแกไขตําแหนงของผูจัดการเหมือนยิ่งแกยิ่งผิด ซึ่งที่ผานมาตามขอบังคับสมาคมฯ ในเรื่อง
ของตําแหนงผูจัดการสหกรณออมทรัพยครูเชียงใหม จํากัด เปนเลขานุการและกรรมการโดย
ตําแหนง ถูกตองแลว ตอมาในป 2562 ไดมีการแกไขขอบังคับในเรื่องของตําแหนงเลขานุการ
สมาคมฯ ซึ่งกระผมไดทักทว งเหตุผลในการแกไข เนื่องจากจะมีการจัด ตั้งสมาคมฯ อีกหนึ่ ง
สมาคมฯ และจะให ผู จั ด การไปทําหนาที่เปนกรรมการของสมาคมฯ ใหมที่จัดตั้งขึ้น ซึ่งไม
เกี่ ย วกั บ สมาคมฯ เพราะฉะนั้ น เห็ น วา การกํ า หนดให ผู จั ด การเป น เลขานุ ก าร และไม เ ป น
กรรมการ เนื่องจากพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห พ.ศ. 2545 หามมิใหบุคคลเดียว
เปนกรรมการ สมาคมฯ อื่นไมได เลยนําเจตนาเหตุผลนี้ไปดําเนินการแกไขขอบังคับ เพื่อจะได
ไม ก ระทบในการดํ า เนิ น การจัดตั้ งสมาคมฯ อีกสมาคมฯ แตส มาคมฯ ที่จั ดตั้ง ใหม นั้น ไมไ ด
ดําเนินการจัดตั้ง แตดําเนินการจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหออมทรัพยภาคเหนือแทน
ซึ่งกระผมไม ไดติดใจอะไร ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห พ.ศ. 2545
มาตรา 21 ใหสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหมีคณะกรรมการประกอบดวยกรรมการจํานวนไมนอย
กว า เจ็ ด คน โดยมี ตํ า แหน ง นายกสมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห ห นึ่ ง คน เลขานุ ก ารหนึ่ ง คน
เหรัญญิกหนึ่งคน และตําแหนงอื่นตามที่กรรมการกําหนด ซึ่งสมาคมฯ ระบุตําแหนงผูจัดการ
สหกรณ อ อมทรั พย ครู เ ชี ย งใหม เปน ผู ชว ยเลขานุก าร โดยถื อว า สมาคมฯ ได ป ฏิบั ติตาม
พระราชบัญญัติแลว ถากําหนดเปนตําแหนงอื่นก็จะตองมาแกไขขอบังคับกันอีก ก็ดูเหมือนวา
ยิ่งแกขอบังคับยิ่งไมถูกตอง ซึ่งความเปนจริงหนาที่ของเลขานุการ โดยมารยาททางกฎหมายมี
หนาที่ไมกี่เรื่อง เชน ทําหนาที่ธุรการทั่วไป ดูแลเรื่องทั่วไป กระผมเห็นวา ควรใหผูจัดการมี
หน า ที่ รั บ ผิ ดชอบงานสมาคมฯ โดยเปน กรรมการ ไมตองเปน ผูชว ยเลขานุการ โดยกํ าหนด
ขอความในขอบังคับขอ 20 ใหมีคณะกรรมการดําเนินกิจการของสมาคมฯ คณะหนึ่ง จํานวนไม
นอยกว า 7 คน โดยมาจากคณะกรรมการดําเนิน การสหกรณออมทรัพยครูเชีย งใหม จํากัด
และผูจัดการสหกรณออมทรัพยครูเชียงใหม จํากัด สวนในตําแหนงตาง ๆ ใหคณะกรรมการ
ดําเนินการเลือกตั้งกันเอง ใหเปนเรื่องของการดําเนินการภายใน ในความเห็นสวนตัวของกระผม
เห็นวา บุคคลใครก็ตามที่เปนกรรมการสหกรณออมทรัพยครูเชียงใหม จํากัด หรือเปนผูจัดการ
สหกรณออมทรัพย ครู เชี ยงใหม จงมีความเชื่อมั่นในตนเอง วาสมาชิกสหกรณไดเลือกทาน
บุคคลใดก็ตามที่เปนกรรมการสหกรณออมทรัพยครูเชียงใหม จํากัด ตองเปนกรรมการของ
สมาคมฯ นี้
ไมใชจะลาออกจากการเปนกรรมการสมาคมฯ นี้
เพื่อไปเปนกรรมการ
สมาคมฯ อื่น กระผมไมไดวาใคร แตพูดเปนหลักการ เพราะฉะนั้นใครจะไปดํารงตําแหนงเปน
กรรมการระดับชาติ ไมวาจะเปนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกชุมนุมสหกรณออมทรัพย
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ครูไทย หรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกของชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย
หรือสมาคมฯ ที่จะจัดตั้งใหมอะไรก็ตาม ขอใหทานสละตําแหนงกรรมการระดับชาติ และใหเปน
กรรมการของสมาคมฯ นี้ ถาตอจากนี้กรรมการทานใดทานหนึ่งลาออกจากกรรมการสมาคมฯ
และไปเปนกรรมการสมาคมฯ ระดับชาติ กระผมจะเปนผูยกมือขึ้นอภิปราย เพราะถือวาทานไม
มีจิตใหกับสมาคมฯ นี้
2. เรื่องที่มาของกรรมการ ตามพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห พ.ศ. 2545 ไมไดระบุเรื่อง
ที่มาของกรรมการ จะระบุหรือไมระบุก็ได เพียงแตขอใหสมาชิกมีสวนรวมในงานสมาคมฯ ทั้งนี้
กระผมขอถามในที่ประชุมแหงนี้วา ถึงเวลาหรือยัง ที่สมาคมฯ ของเราไดดําเนินการกอตั้งมา
นานเกือบ 20 กวาป จะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องที่มาของกรรมการ ใหมาจากหลาย ๆ สวน คือ
สว นที่ 1 มาจากกรรมการสหกรณ ออมทรัพยครูเชีย งใหม หรือหากกลัว วาจะเป นกรรมการ
สมาคมฯ อื่ น ซึ่ ง อาจจะผิ ดกฎหมายที่กํ าหนด ก็อาจจะมาจากกรรมการสหกรณฯ กึ่ง หนึ่ ง
อาจจะเปน 7 คน หรือ 8 คนก็แลวแตเห็นสมควร , สวนที่ 2 ระบุตําแหนงผูจัดการสหกรณฯ ให
เปนกรรมการสมาคมฯ ใหมีศักดิ์ศรี เพราะกระผมถือวาการจัดตั้งสมาคมฯ นี้ มาจากผูจัดการ
ทานหนึ่งที่มีสวนรวมในการจัดตั้งสมาคมฯ นี้ ซึ่งปจจุบันทานไดเกษียณอายุราชการแลว
เวนแตวาผูจัดการจะไปเปนกรรมการสมาคมฯ อื่นแลว สวนที่ 3 ขอใหเลือกมาจากตัวแทน
สมาชิกในที่ประชุมใหญ
ซึ่งกฎหมายไมไดกําหนดไวในเรื่องจํานวนสูงสุดของกรรมการไว
แตกําหนดเพียงไมนอยกวา 7 คน เราสามารถกําหนดไดวากรรมการควรมีจํานวนเทาใด เชน
กําหนดไวไมเกิน 21 คน มาจากกรรมการสหกรณฯ 15 คน ผูจัดการสหกรณ 1 คน และอีก 5
คนมาจากตัวแทนสมาชิกในที่ประชุมใหญ เพื่อใหมีสวนรวมในการบริหารงานรวมกัน โดยยึด
หลักการการทํางานรวมกัน มีการเสนอแนะ ความคิดเห็นในสวนที่มีความเห็นแตกตางจาก
กรรมการสหกรณ ฯ นั่ น หมายความว า ให มี ก ารอนุ มั ติ ส ว นหนึ่ ง ของสมาชิ ก มี ส ว นร ว มการ
บริหารงานสมาคมฯ โดยตองมีหลักธรรมาภิบาลตามที่สหกรณฯ ไดปฏิบัติ
3. ประเด็นสุดทายนี้ อาจจะไมไดเกี่ยวของกับการแกไขขอบังคับสมาคมฯ แตกระผมขอถามในที่
ประชุมแหงนี้วา ถึงเวลาที่สมาคมฯ ควรจะมีผูจัดการสมาคมฯ หรือยัง กระผมขอเสนอแนะวา
สมาคมฯ ของเราควรจะมีผูจัดการ ซึ่งในปจจุบันสมาคมฯ เปนสมาคมฯ ที่มีผลการดําเนินงาน
ที่ดี มีฐานะมีทรัพยสินมากตามที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ควรแตงตั้งผูจัดการใหถูกตอง
อาจแตงตั้งมาจากเจาหนาที่ของสมาคมฯ ก็ได ตําแหนงผูจัดการเปนตําแหนงที่ควรมีความรูใน
งานสมาคมฯ เปนอยางดี ควรสนับสนุนและผลักดันใหคนของเราเปนผูจัดการไดหรือไม
ในปจจุบันสมาคมฯ ของเรายังไมมีผูจัดการสมาคมฯ เหมือนสมาคมฯ อื่น ที่มีผูจัดการสมาคมฯ
ทั้งนี้ นายกสมาคมฯ ไดชี้แจงเกี่ยวกับการอภิปรายของสมาชิกดังนี้:ขอกําหนดกฎหมายในการกําหนดตําแหนงตาง ๆ ตามที่กรรมการกําหนด เชน เลขานุการ ,
เหรัญญิก และตําแหนงอื่นของกรรมการอีก ในเมื่อผูจัดการไมไดเปนกรรมการ ก็ถือวาหมดสิทธิ์ และจะทําอยางไร
ใหผูจัดการฯ มาเกี่ยวของกับงานสมาคมฯ จึงกําหนดในขอบังคับ เพื่อใหสมาชิกไดรับทราบและรูวาผูจัดการฯ ชวย
ดูแลงานสมาคมฯ และชว ยเหลื อกรรมการสมาคมฯ และส วนในตํ าแหนงกรรมการ 15 คน ก็มีการแตงตั้ ง
เพิ่มเติม ไมวาจะเปนเหรัญญิก , อุปนายกสมาคมฯ 3 คน หรือ 5 คน เปนเรื่องของกรรมการในการที่จะแตงตั้ง
ซึ่งในเมื่อผูจัดการฯ ไมไดเปนกรรมการ ก็ไมมีสิทธิ์ที่คณะกรรมการจะไปกําหนดตําแหนง พอไมไดกําหนดหาก
แตงตั้งโดยอาศัยมติของคณะกรรมการ ก็จะแยงหรือขัดตอขอกฎหมายอีก จึงกําหนดตําแหนงผูจัดการไวใน
ขอบังคับของสมาคมฯ เพื่อใหสมาชิกไดรับทราบ ในตําแหนงที่ใหเปนไปที่กําหนดในขอบังคับสมาคมฯ โดยให

12

ผู จั ด การฯ เป น ผู ช ว ยเลขานุ ก าร เพื่ อ ช ว ยงานสมาคมฯ แค นั้ น เอง ส ว นดา นอื่ น ๆ ก็ ไ ม ไ ด ไ ปก า วก า ยใน
คณะกรรมการสมาคมฯ แตอยางใด สวนเรื่องที่สมาชิกไดใหคําแนะนําในเรื่องสัดสวนที่มาของคณะกรรมการ
สมาคมฯ นั้น จะมอบหมายใหคณะกรรมการดําเนินการสมาคมฯ ชุดตอไปนําขอเสนอแนะไปพิจารณา
- นายบรรเจิด สิทธิโชค ไดอภิปรายเกี่ยวกับขอชี้แจงของนายกสมาคมฯ วา เรื่องขอบังคับไมใชระบบ
วัฒนธรรม ตอนนี้ขอบังคับคืออะไรครับ ขอบังคับคือกฎหมายรัฐ ธรรมนูญ เอกสารเลมนี้ขอบังคับคือหลั ก
กฎหมายของสมาคมฯ ลงมาจากพระราชบัญญัติ ตามที่ทานพูดมาเกี่ยวกับการแกไขขอบังคับขอนี้ เหตุผลฟงไม
ขึ้นครับ ไมใชเรื่องเลนๆ อันนี้เปนเรื่องของขอบังคับ ที่ประชุมวันนี้มีมติ ทานตองนําขอบังคับไปจดทะเบียน
แก ไ ขต อ นายทะเบี ย นภายใน 14 วั น กระผมมองว า ไม ใ ช ข องเล น เดี๋ ย วนายทะเบี ย นจะมองว า ขั ด ต อ
พระราชบัญญัติฯ มาตรา 21 จริงๆ แลววันนี้นาจะเชิญนายกเทศบาลมาเขารวมประชุม ทีนี้ถามวาถาเปนบท
กฎหมาย ข อบั งคั บ ต อ งบั งคั บ ถ า อย า งนั้ น ให ตัด ออกทั้ง หมด แลว ใหกํ าหนดวา กรรมการสมาคมฯ มาจาก
กรรมการสหกรณออมทรัพย สวนทานจะมอบหมายใหใคร ใหทานออกเปนประกาศสมาคมฯ ทานไมตองเขียนใน
ขอบังคับ เพราะขอบังคับเปนกฎหมาย ทานจะออกเปนประกาศกี่ฉบับก็ได แตที่กระผมเสนอคือตองการใหศักดิ์
และสิทธิ์แกผูจัดการสหกรณเปนกรรมการบริหารดวย แตทานบอกวาไมได เพราะมติกรรมการแกไขไมได ทาน
เอากฎหมายขอใดมาอาง ทานไปอานขอบังคับสมาคมฯ ซึ่งขอบังคับหมวด 10 เมื่อสักครูกระผมขอบังคับจาก
เจาหนาที่ ทานอยาไปตอวาเจาหนาที่ เพราะกระผมเปนสมาชิก มีสิทธิขอเอกสารสมาคมฯ ขอบังคับหมวด 10
การแกไขหรือเพิ่มเติมขอบังคับ ขอ 49 การแกไขหรือเพิ่มเติมขอบังคับ ซึ่งกระทําโดยมติที่ประชุมใหญนั้น ตองมี
คะแนนเสียงในการลงมติไมต่ํากวาสองในสามของจํานวนสมาชิกที่มาประชุม และตองไมขัดตอวัตถุประสงคของ
สมาคมฯ หรือขัดตอกฎหมาย มีตรงไหนครับที่บอกวา กระทําโดยมติของคณะกรรมการสมาคมฯ ไมมีครับ
ขอบังคับสมาคมฯ ไมเหมือนสหกรณฯ ขอบังคับสมาคมฯ มีขั้นตอนการแกไข ถาสมาชิกของที่ประชุมแหงนี้ขอ
แกไข ก็ตองใชระเบียบนี้วาจะแกไขหรือไม ที่กระผมเสนอมานี้ เพื่อเสนอความเห็น ปนี้อาจจะไมสมบูรณ ปหนา
คอยนํามาแกไขใหมก็ได ใหคณะกรรมการมาจากแตละสวน สพค.กรรมการก็มาจากแตละสวน ชพค.ก็มาจากแต
ละสวน เขาก็รวมมือกันทํางานดีเหมือนกัน แตของเรามาจากสวนเดียว ก็ไมวากัน แตกระผมถามวา ถึงเวลาหรือ
ยังที่จะใหสมาชิกเขามามีสวนรวม และการแกไขขอบังคับขอ 20 แนวคิดแบบนี้ไมดี และกระผมเสนอใหผูจัดการ
เปนกรรมการ ผูจัดการอาจเปนอุปนายกสมาคมฯ ก็ได หากกรรมการ 15 ทานแตงตั้ง ทานจะกลัวอะไรหรือครับ
ผูจัดการจะเปนเหรัญญิกก็ได ใหดูแลการเงิน ในขอบังคับที่ทานเสนอแกไขเขียนใหเปนผูชวยเลขานุการ มันนอย
ไป แตเดิมใหผูจัดการเปนกรรมการและเลขานุการ แตตอนนี้ทานมาแกไขตําแหนงใหลดลง
- นายอดิศักดิ์ กันทะนะ สมาชิกหนวยบริการ อ.เมือง ไดอภิปรายในเรื่องการกําหนดการเปนกรรมการ
สมาคมฯ วา การแกไขขอบังคับแกไปมาจะทําใหดูยุงมากขึ้น เหมือนที่ทานบรรเจิดไดอภิปราย ขอ 20 เราเคยคุย
กันไววาใหมีกลุม 1 , กลุม 2 ขั้นตอนการดําเนินการสมาคมฯ ทานเอาไปเกี่ยวของกับสหกรณ ตามขอความในขอ
20 โดยมาจากคณะกรรมการดําเนินการสหกรณฯ กระผมวาทานดําเนินการงานสมาคมฯ ซึ่งมันทํางานไมได ใหมี
คณะกรรมการดําเนินการ 7 คนโดยเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ ทานบังคับให 7 คนออก 7 คนเขา คนอื่นไมมีสิทธิ์
เขาเพราะทานล็อคไว กระผมก็รอวาเมื่อไหรทานจะแกไขโดยมาจากครึ่งหนึ่งๆ เราเคยคุยกันมาแลวนะครับ ถา
ทานเขียนแบบนี้ ในปตอ ๆ ไป ก็เปนแบบนี้ กระผมคงไมเห็นในสิ่งที่ทานบรรเจิดพูดไวหรอกครับ
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ทั้งนี้ นายกสมาคมฯ ไดชี้แจงเกี่ยวกับการอภิปรายของสมาชิกดังนี้:ขอบังคับของสมาคมฯ กําหนดไวแบบนี้มา 10 กวาปแลว ตามที่ทานบรรเจิดอภิปราย
ถากรรมการในชุดตอไปรับไวไปพิจารณาแกไขใหผูจัดการเปนกรรมการและเลขานุการดวยก็แลวแตมติของ
กรรมการ ส ว นผู จั ด การจะเป น ได ห รื อ ไม ไ ด นั้ น ก็ เ ป น อี ก เรื่ อ งหนึ่ ง เนื่ อ งจากวาระแก ไ ขข อ บั ง คั บ
คณะกรรมการไดมีมติ และนําเสนอแกไขตอที่ประชุมใหญ ถาไมผานอยางไร อาจจะใชขอความเดิมตอไป
มติของที่ประชุม
จํานวน 104 เสียง

ไมอนุมัติเปนเอกฉันทเนื่องจากคะแนนเห็นชอบไมถึงเสียง 2 ใน 3 จากสมาชิก
- เห็นชอบ
- ไมเห็นชอบ
- งดออกเสียง

จํานวน
จํานวน
จํานวน

47
19
38

เสียง
เสียง
เสียง

3.3 เรื่องการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการสมาคมฯ
ประธานในที่ประชุมไดชี้แจงการพนจากตําแหนงของคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่
24/2564 ตามขอบังคับหมวด 6 ขอ 23
(1) “ครบกําหนดตามวาระ” และไดเลือกตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินการชุดที่ 24/2564 ตามขอบังคับหมวด 6 ขอ 20
บุคคลที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 24/2564 มีรายนามดังนี้ :ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ชื่อ – สกุล
นายยงยุทธ
นายธวัช
นายสมคิด
นายสนั่น
นายชัชวาล
นายมนตรี
นางสุดธิดา
นายไพบูลย
นายไพศาล
นายวินิตย
นายนิพนธ
นายวิเชียร
นายถวิล
นายไพศาล

ขัดผาบ
พรหมพิจารณ
วงศสุนทร
กันธพงษ
วิเศษคุณ
คําปน
นิ่มนวล
พุทธวงค
เนตรสุรา
กันธรรม
รัตนนิลอมร
ตียาสุนทรานนท
สุวรรณ
จันทรไชย
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- คณะกรรมการใหมแทนคณะกรรมการเดิมที่หมดวาระ มีดังนี้:ที่
ชื่อ –สกุล
1 นายไพบูลย
พุทธวงค
2 นายไพศาล
เนตรสุรา
3 นายวินิตย
กันธรรม
4 นายนิพนธ
รัตนนิลอมร
5 นายวิเชียร
ตียาสุนทรานนท
6 นายถวิล
สุวรรณ
7 นายไพศาล
จันทรไชย
- คณะกรรมการเดิมที่ยังไมหมดวาระ มีดังนี้:ที่
ชื่อ –สกุล
1 นายยงยุทธ
ขัดผาบ
2 นายสมคิด
วงศสุนทร
3 นายสนั่น
กันธพงษ
4 นายชัชวาล
วิเศษคุณ
5 นายมนตรี
คําปน
6 นางสุดธิดา
นิ่มนวล
- กรรมการแทนกรรมการเดิมคือ นายนิวัฒน นิลแกว เนื่องจากลาออก โดยอยูในวาระ
ที่เหลืออยู 1 ป
ที่
ชื่อ –สกุล
1 นายธวัช
พรหมพิจารณ

- คณะกรรมการที่ขาดคุณสมบัติเนื่องจากเปนกรรมการสมาคมฯ อื่น จึงไมสามารถเปน
กรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห สหกรณออมทรัพยครูเชียงใหม ได ตามระเบียบ
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย วาดวยคุณสมบัติของการรมการสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห พ.ศ. 2545
ที่
ชื่อ –สกุล
1 นายประพันธ
อูปเงิน
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- คณะกรรมการเดิมที่หมดวาระ มีดังนี้:ที่
ชื่อ –สกุล
1 นายธนากร
เมนแตม
2 นายจักรพันธ
เทพคุณ
3 นายประพันธ
จิโนดวง
4 นายนพดล
สุริยะสาร
5 นายจํารัส
คํามูล
6 นายอํานวย
รัตนมงคล
เรียนเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
มติของที่ประชุม

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

ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องอื่น ๆ
- นายกสมาคมฯ ได กลาวขอบคุณสมาชิกทุกทานที่ส ละเวลาเขารว มประชุมใหญในวัน นี้
สมาคมฯ พยายามจั ด การประชุมและบริห ารงานสมาคมฯ ใหโ ปรงใสมากที่สุด เพราะ
กระผมเชื่อวาสมาคมฯ มีความโปรงใสชัดเจน คณะกรรมการ 15 คน หรือคณะกรรมการทุก
ชุดที่เขามาบริหารงานที่ผานมา ไมมีขอผิดพลาดหรือทุจริต ยิ่งในเรื่องของทุจริตก็ไมมี
คณะกรรมการไมไดรับคาอะไรเปนพิเศษ ไดรับเพียงคาเบี้ยประชุม ประชุมประจําเดือน
เดือนละ 1 ครั้ง ซึ่งเปนไปตามขอบังคับสมาคมฯ
- นายบรรเจิด สิทธิโชค ไดเสนอแนะในเรื่องของการแกไขขอบังคับหมวดของคณะกรรมการ
และเรื่องของผูตรวจสอบการเงิน จริงอยูในตอนนี้คาตอบแทนสมาคมฯ ของเรา ใชเงินไมได
มาก แตถาสมาคมฯ ควรใหผูตรวจสอบมาจากที่ประชุมใหญไดหรือไม เหมือนที่ทานไดพูด
เมื่อสักครูวา สมาคมฯ มีความโปรงใส ทุกวันนี้ผูตรวจสอบการเงินที่คณะกรรมการไดแตงตั้ง
ข อ สั ง เกตของกระผมคื อ ผู ต รวจสอบก็ แ ต ง ตั้ ง มาจากกรรมการที่ ห มดวาระ มาเป น ผู
ตรวจสอบ ก็กลายเปนผูตรวจสอบภายใน เมื่อป 2561 จะมีผูตรวจสอบภายในมารายงาน
ในรายงานกิจการ ตอมาใน 2 – 3 ปทีผานมาไมมี เพราะคณะกรรมการตรวจสอบภายใน
เปนเรื่องของการตรวจสอบภายใน ก็ไปวากันในเรื่องของการตรวจสอบภายใน แตเพื่อเปน
หลักทั่วไปในขอบังคับ ควรจะมีการกําหนดผูตรวจสอบที่เลือกจากที่ประชุมใหญ จะเลือก
ใครเปนผูตรวจสอบก็ได ถึงแมกฎหมายไมไดเขียนไว แตก็สามารถทําได ถาเปนประโยชน
ตอสมาคมฯ โดยเพิ่มไวในขอบังคับสมาคมฯ เรื่องของการตรวจสอบ ตรวจสอบภายในก็
คือตรวจสอบกิจการสมาคมฯ ตรวจสอบอีกตรวจสอบหนึ่งก็คือตรวจสอบงบการเงิน โดย
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต
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ประธานในที่ประชุมดําเนินการกลาวปดประชุม

ปดประชุมเวลา

11.00 น.

ลงชื่อ

ธนากร เมนแตม
(นายธนากร เมนแตม)

นายกสมาคมฯ

ลงชื่อ

เอนก คําจํารูญ
(นายเอนก คําจํารูญ)

เลขานุการสมาคมฯ

ลงชื่อ

ศรัณยา
เขื่อนทอง
(นางสาวศรัณยา เขือ่ นทอง)

ผูบันทึกการประชุม

สําเนาถูกตอง
เอนก คําจํารูญ
(นายเอนก คําจํารูญ)
เลขานุการสมาคมฯ

