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(สําเนา) 

รายงานการประชุมใหญสามัญประจําป   2565 
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห  สหกรณออมทรัพยครูเชียงใหม  จํากัด  

วันอาทิตยท่ี  12  กุมภาพันธ  พ.ศ.  2566 
ณ   สํานักงานสหกรณออมทรัพยครูเชียงใหม  จํากัด  

ตําบลทาศาลา    อําเภอเมือง   จังหวัดเชียงใหม 
 

 
 
เริ่มประชุมเวลา  09.12   น. 
     นายไพบูลย   พุทธวงค   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  105 คน  จากจํานวนสมาชิก  29,562  คน   
ซ่ึงถือวาเปนองคประชุมแลว   

       นายไพบูลย   พุทธวงค   นายกสมาคมฯ  ไดกลาวแสดงความเสียใจตอครอบครัว 
ของสมาชิกท่ีถึงแกกรรมในป พ.ศ. 2565   มีสมาชิกถึงแกกรรมจํานวน 231 ราย ดังรายละเอียดในรายงานกิจการ
ประจําป 2565  ตั้งแตหนาท่ี  41 ถึงหนาท่ี 48  เพ่ือเปนการไวอาลัยและใหเกียรติแกเพ่ือนสมาชิกท่ีถึงแกกรรมใน
รอบป 2565 ท่ีผานมา จึงขอเรียนเชิญสมาชิกผูเขารวมประชุมทุกทานโปรดยืนไวอาลัยเปนเวลา 1 นาที 
 
 
 ท่ีประชุม  รับทราบ และรวมยืนไวอาลัยใหแกสมาชิกท่ีถึงแกกรรมเปนเวลา 1 นาที 
 
  
 

1.2 แนะนําผูเขารวมประชุม 
     นากสมาคมฯ  ไดแนะนําผูเขารวมประชุม   นายศุภโชค   ชุติมากุลทวี   ผูสอบบัญชี 

รับอนุญาต  , น.ส.นรินฤทัย  ไกลถ่ิน  ผูชวยผูสอบบัญชีรับอนุญาต    จากบริษัท ไทยออดิเตอร กรุป จํากัด และ
นายสุทัศน   ประสาธนสุวรรณ   นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยครูภาคเหนือ (สฌอน.) 
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1.3 ขอกําหนดเบ้ืองตนในการประชุม 
         นายกสมาคมฯ ซ่ึงเปนประธานในท่ีประชุม  แจงใหท่ีประชุมทราบเก่ียวกับ 
ขอกําหนดเบื้องตนในการประชุม โดยอาศัยตามขอบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห สหกรณออมทรัพยครู
เชียงใหม จํากัด  หมวด 8  การประชุมใหญ  เพ่ือใหการประชุมเปนไปดวยความเรียบรอยและเกิดประโยชนสูงสุด
ตอสมาคม  จึงขอกําหนดข้ันตอนและวิธีการดําเนินการดังนี้ 

          1.3.1 นายกสมาคมฯ ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ใหเปนไปตาม 
ขอบังคับของสมาคมฯ พรอมท้ังอาจมอบหมายใหคณะกรรมการสมาคมฯ หรือเจาหนาท่ีสมาคมฯ เปนผูนําเสนอใน
รายละเอียดแตละวาระ 
 

            1.3.2 ในการประชุม ใหท่ีประชุมพิจารณาเฉพาะเรื่องท่ีมีอยูในระเบียบวาระการ 
ประชุม และตองพิจารณาตามลําดับระเบียบวาระการประชุมท่ีจัดไว 

          1.3.3 สมาชิกท่ีมีความประสงคจะอภิปรายโปรดยกมือข้ึนเหนือศีรษะเพ่ือขออนุญาต 
ในการอภิปรายซักถามและใหประธานในท่ีประชุมอนุญาตกอนทุกครั้งจึงจะอภิปรายได และตองเปนการอภิปราย
กับประธานในท่ีประชุมเทานั้น สมาชิกผูเขารวมประชุมอาจซักถามความกระจางในท่ีประชุมก็ได 

               1.3.4 ใหผูอภิปรายแนะนําตัว ชื่อ สกุล หมายเลขทะเบียนสมาชิกของตนเองตอ 
ประธานในท่ีประชุมและการอภิปรายอยูในประเด็นวาระการประชุม 

            1.3.5 เพ่ือใหการอภิปรายโดยท่ัวถึง   สมาชิกท่ีทําการอภิปรายใหใชเวลาไมเกิน    
10 นาที ตอคนตอวาระ โดยอภิปรายประเด็นละไมเกิน 8 นาที และสรุปประเด็น 2 นาที 

              1.3.6 ท่ีประชุมแหงนี้ไมมีเอกสิทธิ์คุมครอง หากอภิปรายใหบุคคลอ่ืนไดรับความ 
เสียหาย ผูอภิปรายตองรับผิดชอบและการอภิปรายควรใหเกียรติตอท่ีประชุม 

            1.3.7 การประชุมและการอภิปรายไดมีการบันทึกภาพและเสียงไวเปนหลักฐานการ 
ประชุม 

          1.3.8 การนับคะแนนในแตละวาระ แตละขอ จะใหแตละจุด นับคะแนนและสงผล 
คะแนนไปยังจุดนับคะแนนกลางเพ่ือรวบรวมคะแนน หลังจากรวบรวมคะแนนเสร็จเรียบรอยแลวจะแจงผลสรุป
รวมคะแนนใหท่ีประชุมทราบ 

          สมาคมฯ จะสงสําเนารายงานการประชุมใหสมาชิก เพ่ือใหสมาชิกรับรองรายงาน 
การประชุม โดยสมาชิกทานใดเห็นวารายงานการประชุมไมถูกตอง หรือการบันทึกคลาดเคลื่อน ใหทําการทักทวง
ภายใน 30 วัน  นับแตวันท่ีไดรับสําเนารายงานการประชุม หากพนกําหนดระยะเวลาดังกลาว ถือวาเปนการ
รับรองรายงานการประชุม  ในกรณีมีการขอแกไขรายงานการประชุม ใหคณะกรรมการสมาคมจัดใหมีการ
ตรวจสอบจากแถบบันทึกเสียงและหรือวิดิทัศนท่ีเก่ียวของ ขอเท็จจริงเปนประการใด ใหบันทึกรายงานการประชุม
ตามนั้น และใหสมาคมฯ เก็บแถบบันทึกเสียงและหรือวิดิทัศนท่ีบันทึกการประชุมไวจนกวาจะพนการประชุมในป
ถัดไป 
 
 
ท่ีประชุม  รับทราบ 
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1.4  รับทราบการรับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2564 
      สมาคมฯ  ไดสงรายงานการประชุมใหญสามัญประจําป  2564  เม่ือคราวประชุม 

วันท่ี   20   กุมภาพันธ  พ.ศ.  2565   พรอมหนังสือนําสงท่ี   150/2565   ลงวันท่ี   28  กุมภาพันธ  พ.ศ.  
2565  ใหสมาชิกท่ีเขารวมประชุมครั้งนั้นไดพิจารณารับรองรายงานการประชุม   โดยสมาชิกทานใดเห็นวา
รายงานการประชุมไมถูกตอง  หรือการบันทึกคลาดเคลื่อนใหทําการทักทวงภายใน  30   วัน  ปรากฏวาไมมี
สมาชิกทักทวงการบันทึกรายงานการประชุม   จึงถือวาไดมีการรับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําป  
2564  เม่ือวันท่ี   30  มีนาคม  พ.ศ.  2565   เรียบรอยแลว 
 
ท่ีประชุม  รับทราบ 
 
 

1.5 แตงตั้งสมาชิกในท่ีประชุมเปนคณะกรรมการนับคะแนน 
     ตามขอบังคับสมาคมฯ  หมวด 8 ขอ 39  วรรคสอง “การนับคะแนน ใหท่ีประชุม 

เลือกสมาชิกท่ีมาประชุมเปนกรรมการนับคะแนนไมนอยกวาสามคน”  
 
 
ท่ีประชุม  รับทราบ  และแตงตั้งสมาชิกผูท่ีมาประชุมจํานวน 3  ทาน เปนกรรมการนับคะแนน 
ดังนี้:- 

1. นายเดชแกว  ขันคํา  หนวยบริการอําเภอดอยสะเก็ด 
2. นางสาวมาลี  ขัตตะละ หนวยบริการอําเภอแมริม 
3. นายเสนห  สุเมธะ  หนวยบริการอําเภอสันปาตอง 

 
 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

2.1   เรื่องรายงานผลการดําเนินการประจําป  2565 
             นายไพบูลย   พุทธวงค   นายกสมาคมฯ  ไดนําเสนอตอท่ีประชุมรับทราบรายงานผล
การดําเนินงานประจําป 2565 ซ่ึงแสดงผลการดําเนินการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห สหกรณออมทรัพยครู
เชียงใหม   จํากัด   ในรอบประหวางวันท่ี   1  มกราคม   2565   ถึงวันท่ี 31  ธันวาคม   2565    ดังรายละเอียด
ในรายงานกิจการประจําป 2565  ตั้งแตหนาท่ี 9   ถึงหนาท่ี  13  ซ่ึงไดมอบใหสมาชิกผูมาประชุมแลว 

         นายจกัรพันธ   เทพคุณ   ประธานกรรมการตรวจสอบการเงิน  ไดนําเสนอตอท่ี 
ประชุมรับทราบการตรวจสอบการเงินของสมาคมฯ ประจําป 2565   ดังรายละเอียดในรายงานกิจการประจําป 
2565  หนาท่ี 10  ซ่ึงไดมอบใหสมาชิกผูมาประชุมแลว 
 
           เรียนเสนอเพ่ือโปรดทราบ 
 

ท่ีประชุม         รับทราบ     
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   2.2    รับทราบการประมาณการรายรับ - รายจายประจาํป  2566 
            นายเอนก   คําจํารูญ   เลขานุการสมาคมฯ   นําเสนอตอท่ีประชุมรับทราบ
ประมาณการรายรับ – รายจายประจําป  2566    ดังรายละเอียดในรายงานกิจการประจําป  2565  หนาท่ี  14 
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 
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11. คาใชจายสําหรับผูทําบัญชี ผูตรวจบัญชี ผูสอบบัญชี 
  ท่ีประชุมรับทราบตามรางท่ีเสนอ 
 

12. คาพวงหรีดและคาพิธีกรรมทางศาสนา 
  ท่ีประชุมรับทราบตามรางท่ีเสนอ 

 
13. คาใชจายอ่ืน ๆ  

  ท่ีประชุมรับทราบตามรางท่ีเสนอ 
 

เรียนเสนอเพ่ือโปรดทราบ 
 
 
ท่ีประชุม        รับทราบงบประมาณท่ีไดตั้งไวท้ังสิ้นเปนเงินจํานวน 3,996,000.-บาท   และใหถัวเฉลี่ยจายในแต
ละหมวด   

 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
3.1  พิจารณาอนุมัตงิบรายรับ รายจาย  และงบแสดงฐานะการเงิน  ประจําป    

2565 
นายศุภโชค   ชุติมากุลทวี    ผูสอบบัญชีรับอนุญาต นําเสนอใหท่ีประชุมไดพิจารณา 

อนุมัติงบรายรับ  รายจาย และงบแสดงฐานการเงิน  ประจําป  2565   ดังรายละเอียดในรายงานกิจการประจําป   
2565   ตั้งแตหนาท่ี   26   ถึงหนาท่ี   33    ซ่ึงมอบใหสมาชิกผูมาประชุมไดพิจารณาแลว   
   เรียนเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
ขออภิปรายของสมาชิกผูเขารวมประชุม 
- นายบรรเจิด      สิทธิโชค     สมาชิกหนวยบริการ  อ.ดอยสะเก็ด   ไดอภิปรายดังนี้:- 

1. ขอสังเกตท่ีจะฝากไวใหคณะกรรมการดําเนินการสมาคมฯ ไดบริหารกิจการของสมาคมฯ ตอไป เพราะ 
ฐานะทางการเงินจะบงบอกในการบริหารงานกิจการของสมาคมฯ ในหนาท่ีแสดงฐานะการเงินเรื่องของสินทรัพย 
หนี้สิน ทุนสะสม  ในหนาท่ี 28 แสดงวาสมาคมฯ มีทุนสะสมจํานวน 19,063,700.75.-บาท  ถือเปนเงินของ
สมาคมฯ  ถาตามพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห ถือวาเปนเงินของสมาคมฯ ท่ีจะบริหารกิจการของ
สมาคมฯ อีกบัญชีหนึ่งเรียกวาบัญชีของสมาชิก คือบัญชีท่ีจะนํามาใชหมุนเวียนในการจัดการศพ และสงเคราะหศพ 
ในรายการท่ี 7 หนาท่ี 32  แสดงใหเห็นวามีเงินสงเคราะหศพคางจายจํานวน 10,881,794.64.-บาท และเงิน
สงเคราะหลวงหนา 974,100.-บาท รวมเปนเงิน 11,855,894.64.-บาท เงินจํานวนนี้เราเรียกวาเปนเงินบัญชี
สําหรับสมาชิก ท่ีจะคณะกรรมการจะบริหารเพ่ือจัดการศพสมาชิก  และสงเคราะหศพสําหรับสมาชิกท่ีถึงแกกรรม 
และเงินสองสวนนี้เราจะนํามาจายขามกันก็ไมได ถาเงินสงเคราะหศพมีจํานวนนอย จะนําทุนสะสมมาจายแทนก็
ไมได ก็จะผิดกฎหมาย กระผมจึงตั้งขอสังเกตใหคณะกรรมการสมาคมฯ ในปตอไปวา ในรายการหมายเหตุหนาท่ี 
32 ขอ 7 เงินสงเคราะหศพลวงหนาจํานวน 974,100.-บาท เรามีจํานวนนอย นั่นแสดงวาเราใชเงินสงเคราะห
ลวงหนาไปในจํานวนท่ีมาก ถาตามขอบังคับของสมาคมฯ เราแลว สมาชิกทุกคนจะตองจายเงินสงเคราะหศพ
ลวงหนาศพละ 20.-บาท  จํานวน 400.-บาท คือ 20 ศพ   นั่นหมายความวา ถานําจํานวนเงิน 974,100.-บาท 
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หารดวย 400.-บาท จะเทากับมีจํานวนสมาชิกท่ีมีเงินสงเคราะหลวงหนาจํานวน 2,435 คนเทานั้น สมาชิกของ
สมาคมฯ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565  มีจํานวน 29,562 คน ถาลบจากจํานวน 2,435 คน ท่ีเราหารตัวเลข
เม่ือสักครูนี้ ก็จะมีสมาชิกท่ีไมมีเงินสงเคราะหลวงหนาจํานวน  27,127 คน เพราะฉะนั้นถาสมาชิกถึงแกกรรม เรา
จะตองรอเก็บเงินถึงจะจายใหสมาชิกได เราจะไมมีเงินทดรองจายใหสมาชิกกอน ฝากวาถาตัวเลขนี้เปนจริงตามนี้ 
ฝากใหคณะกรรมการ ใหตรวจสอบดูวาสมาชิกรายใดบางท่ีเงินสงเคราะหลวงหนาในบัญชีหมดแลว ของกระผม
อาจจะหมดแลวก็ได เพราะกระผมไมไดตรวจสอบ ถาหมดก็ตองเรียกเก็บ เพ่ือบริหารจัดการใหกับสมาชิก ถาหาก
คณะกรรมการบริหารวา ถาหากสมาชิกถึงแกกรรมวันนี้ ใหไดรับเงินวันนี้ จะไดเงินเต็มจํานวนไปไดเลย ถาเราไมมี
เงินทดรองจาย ก็จะไมมีเงินจาย ตองรอเงินเรียกเก็บกอน เราไมเหมือนสมาคมฯ อ่ืนท่ีเรียกเก็บลวงหนาในอัตราสูง 
เราเรียกเก็บในจํานวนไมมาก เพราะฉะนั้นคณะกรรมการจะตองติดตามดูวามีใครบาง สมาชิกคนไหนบางท่ียังคาง
อยู เพราะผลเหลานี้จะไปปรากฏในวาระตอไป ท่ีเราจะตัดจําหนายหนี้สูญจํานวน 61,920.-บาท ท่ีเราเก็บไมได 
และเงินท่ีจะตัดหนี้สูญ เราจะตองนํามาตัดจากเงินสงเคราะหลวงหนา หรือเราจะตัดจากตรงไหนไมทราบในทาง
บัญชี จึงฝากคณะกรรมการวาเราชวยกันบริหารตรงนี้ ถาบริหารตรงนี้ได เราก็จะบริการสมาชิกไดทุกคน  

2. ท่ีผานมาเราบริหารตามเขาใจ ถาเราจะเพ่ิมเงินสงเคราะหลวงหนา สมาชิกรายเดิมเราไมเก็บ เราเก็บ 
สมาชิกรายใหมตามอัตราใหม แตจริงๆ แลวตามกฎกระทรวงถาเงินสงเคราะหลวงหนาในปนี้ไมพอ เราสามารถ
เรียกเก็บเงินสงเคราะหลวงหนาเพ่ิมไดในปถัดไป ตามพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห พ.ศ. 2545 มาตรา 
30 วรรค 5 ในเรื่องการเก็บเงินสงเคราะหลวงหนา เม่ือท่ีประชุมใหญมีมติเห็นชอบวาเรียกเก็บ 400.-บาท ใครก็
ตามท่ีไมถึง 400.-บาท ตองเรียกเก็บทุกคนใหครบ 400.-บาท ไมใชคนท่ีจายเงินสงเคราะหลวงหนา 100.-บาท จะ
ไมเรียกเก็บไมได เพราะตามกฎหมายใหเก็บทุกคน ถาหากวายังมีขอสงสัยในประเด็นนี้ สมาคมฯ ทําหนังสือหารือ
กับนายทะเบียนกลางได นายทะเบียนกลางจะแนะนํา กระผมอานคําวินิจฉัยของนายทะเบียนกลาง เขาตอบมา
แบบนี้ ถาเรียกเก็บแลว ตองเรียกเก็บทุกคนท่ียังเปนสมาชิกตามอัตราท่ีเรียกเก็บใหม สมมติวากระผมอาจจะเปน
สมาชิกรุนแรก อาจเรียกเก็บเงินสงเคราะหลวงหนา 100.-บาท แตเม่ือกําหนดเพ่ิมเปน 400.-บาท กระผมก็ตองมา
จายเพ่ิมอีก 300.-บาท เปน 400.-บาท เพราะฉะนั้นเงินสงเคราะหลวงหนาก็จะคงท่ีเปน 400.-บาท การบริหาร
ของคณะกรรมการสมาคมฯ ก็จะดีข้ึน สามารถจายเงินใหแกสมาชิกไดทันที 
 

นายกสมาคมฯ ชี้แจงเก่ียวกับการอภิปรายของสมาชิกดังนี้:- 
1. เรื่องเงินสงเคราะหลวงหนา  สมาชิกของเราจํานวน 29,562 คน  หากเปนสมาชิกรุนแรกท่ีเขาเปน 

สมาชิก   เม่ือกอนเราเก็บเงินสงเคราะหลวงหนาจํานวน 100.-บาท  แตเงินสงเคราะหลวงหนายังคงมีอยู สมาชิก
ทุกคนยังมีเงินสงเคราะหลวงหนาอยูทุกคน   แตมีจํานวนไมเทากัน    และชวงท่ีผานมาจํานวนเงินสงเคราะห
ลวงหนา  100.-บาทไมเพียงพอ  ก็เรียกเก็บเพ่ิมเปนจํานวน 200.-บาท  และหลังจากนั้นจํานวน 200.-บาทไมพอ 
ก็ไดเรียกเก็บเพ่ิมเปน 400.-บาท  แต 400.-บาทตามความเปนจริงก็ไมพอเหมือนท่ีทานบรรเจิดพูด คือเสียชีวิต
หนึ่งเดือน 20 รายก็หมดแลว แตกรณีท่ีทานบรรเจิดโยงไปถึงจะขออนุมัติตัดจําหนายหนี้สูญนั้น คือสมาชิกขาดสง 
3 งวด ถาเดือนหนึ่ง 400.-บาท สามเดือนเปนจํานวน 1,200.-บาท แตเงินสงเคราะหลวงหนามีจํานวน 400.-บาท 
เพราะฉะนั้นเงินสงเคราะหก็ตองติดลบ จึงเปนท่ีไปท่ีมาในเรื่องของการตัดหนี้สูญ  เปนขอเสนอท่ีดีครับ แตเงิน
สงเคราะหลวงหนาของทุกคนยังคงมีอยู แตตอนนี้ท่ีทานวาสมาชิกมีจํานวน 29,562 คน เงินสงเคราะหลวงหนามี
จํานวน 974,100.-บาท ถานํามาหาร 400.-บาท จะไดจํานวนสมาชิกไมมาก แตเราไมไดนํามาหาร 400.-บาททุก
คนครับ รุนแรกๆ จะมีเงินสงเคราะหลวงหนาจํานวน 100.-บาท แตละคนเงินสงเคราะหลวงหนาจะไมเทากัน ทาน
ใหขอเสนอแนะเก่ียวกับใหคณะกรรมการการบริหาร   ถาบริหารมีเงินสงเคราะหลวงหนาเพียงพอจาย 3 เดือน 
การตัดหนี้สูญตอไปอาจจะไมมี 
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2. ความเปนจริงเปนสงเคราะหลวงหนาเปนของสมาชิก ไมใชเปนของสมาคมฯ เปนของสมาชิกท่ีนํามา 
ฝากไวท่ีสมาคมฯ กรณีท่ีถามีสมาชิกถึงแกกรรม เราสามารถนําเงินสงเคราะหลวงหนาจายแทนกอนได กอนท่ีจะ
เก็บรายใหมมาชดเชย ตามท่ีทานบรรเจิดบอกวาอันเดิมบางคนมีเงินสงเคราะหลวงหนาจํานวน 100.-บาท บางคน
มีจํานวน 200.-บาท บางคนมีจํานวน 400.-บาท ไมเทากัน ทานบรรเจิดเสนอวาสามารถเก็บเพ่ิมได ก็จะมอบให
คณะกรรมการชุดตอไปนําไปพิจารณาตอไป แตวาการท่ีเราจะเก็บเพ่ิม จะตองชี้แจงใหสมาชิกไดเขาใจ เดี๋ยว
สมาชิกไมเขาใจ แลวบอกวาสมาชิกเสียชีวิตแค 20 ราย เก็บศพละ 20.-บาท ควรจะเก็บแค 400.-บาท ทําไมมา
เก็บเงินสงเคราะหลวงหนาเพ่ิมอีก ถาสมาชิกไมเขาใจก็จะเดือดรอนอีก  
 
- นายจํารัส  คํามูล  สมาชิกหนวยบริการ อ.แมริม  ไดอภิปรายดังนี้:- 

การตั้งขอสังเกตของกระผมคลายๆ กับทานบรรเจิด วา ในกรณีเรียกเก็บเงินสงเคราะหลวงหนา ถาคิดในหลัก 
เศรษฐศาสตร หากความเปนจริงไมพอ ถาสมัครรุนใหมควรจะปรับเพ่ิมข้ึนจาก 400.-บาท เปน 1,000.-บาทก็ได 
เพราะฉะนั้นถาในกรณีท่ีเงินสงเคราะหไมพอ อาจทําแบบสํารวจในการขอเก็บเพ่ิม เหมือนในกรณีของ สสอค. หรือ 
สส.ชสอ. ท่ีไดเรียกเก็บเพ่ิมก็ได  จึงฝากคณะกรรมการชุดตอไปวา เราจะบริหารอยางไรท่ีจะใหเงินเพียงพอ  

 
 
 

มติของท่ีประชุม             อนุมัติเปนเอกฉันทดวยเสียงขางมากจากสมาชิกจํานวน 136  เสียง  
- เห็นชอบ  จํานวน   80   เสียง 
- ไมเห็นชอบ  จํานวน  - เสียง 
- งดออกเสียง  จํานวน   56 เสียง 
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3.2 พิจารณาตัดจําหนายหนี้สูญ 
ดวยในป 2565 สมาคมฯ มีสมาชิกท่ีขาดคุณสมบัติตามขอบังคับสมาคมฯ ขอ 12  

(3) “ขาดสงเงินสงเคราะหเกิน 90 วัน และไดรับการแจงเตือนจากสมาคมฯ แลว        หรือสมาคมฯ ติดตอหา
หลักแหลงท่ีอยูไมได     และคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรใหพนจากสมาชิกภาพ” จํานวนท้ังสิ้น 53 ราย 
เปนเงินจํานวน 61,920.-บาท (หกหม่ืนหนึ่งพันเการอยยี่สิบบาทถวน)  

       สมาคมฯ ไดดําเนินการติดตามสมาชิกท่ีขาดสงเงินสงเคราะหกอนนําเสนอตอ 
คณะกรรมการดําเนินการสมาคมฯ เพ่ือพิจารณาใหออกจากการเปนสมาชิกสมาคมฯ ดังนี้:- 

1. สงจดหมายติดตามแบบลงทะเบียนตอบรับถึงสมาชิกโดยตรง 
2. ขอความอนุเคราะหใหประธานหนวยบริการของสมาชิกท่ีสังกัด และผูคํ้า

ประกัน (ในกรณีท่ีมีภาระหนี้สินตอสหกรณฯ) ชวยดําเนินการติดตาม 
3. โทรแจงสมาชิกโดยตรงจํานวน 3 ครั้ง 

- ครั้งท่ี 1  หลังจากสงจดหมายใหสมาชิก 
- ครั้งท่ี 2  กอนนําเสนอเขาท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการสมาคมฯ 

ประชุมประจําเดือน 
- ครั้งท่ี 3  วันสิ้นเดือนของแตละเดือน 

 
     ดังรายละเอียดในรายงานกิจการประจําป   2565  ตั้งแตหนาท่ี  34  ถึงหนาท่ี 35     

ซ่ึงมอบใหสมาชิกผูมาประชุมไดพิจารณาแลว   
 
        เรียนเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 

 
 

มติของท่ีประชุม   อนุมัติเปนเอกฉันทดวยเสียงขางมากจากสมาชิกจํานวน 136 เสียง  
- เห็นชอบ  จํานวน   97   เสียง 
- ไมเห็นชอบ  จํานวน  - เสียง 
- งดออกเสียง  จํานวน   39 เสียง 
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3.3   เรื่องการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการสมาคมฯ 
       ประธานในท่ีประชุมไดชี้แจงการพนจากตําแหนงของคณะกรรมการดําเนินการ  ชุดท่ี   

25/2565   ตามขอบังคับหมวด 6   ขอ 23    (1) “ครบกําหนดตามวาระ” และไดเลือกตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินการชุดท่ี   26/2566   ตามขอบังคับหมวด 6   ขอ 20 “ใหมีคณะกรรมการดําเนินกิจการของสมาคมฯ 
คณะหนึ่ง โดยมาจากคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยครูเชียงใหม จํากัด และมาจากท่ีประชุมใหญ
จํานวน 4 คน ตามระเบียบท่ีสมาคมฯ กําหนด โดยใหผูจัดการสหกรณออมทรัพยครูเชียงใหม จํากัด เปน
เลขานุการโดยตําแหนง” 
 

             3.3.1  เลือกจากท่ีประชุมใหญ มีบุคคลผูสมัครลงเลือกตั้ง จํานวน 4 รายมีรายนาม
ดังนี้:- 

ท่ี ช่ือ –สกุล 
1 นายจํารัส คํามูล 
2 นายวสันต ขอดศิร ิ
3 นายดํารง ธรรมไชย 
4 นายประสทิธิ์ ยิ่งสมัคร 

 
 

มติของท่ีประชุม      อนุมัติเปนเอกฉันทดวยเสียงขางมากจากสมาชิกจํานวน 136  เสียง ดังนี้ 
1. นายจํารัส คํามูล  เห็นชอบจํานวน 93 เสียง   งดออกเสียงจํานวน 43 เสียง 
2. นายวสันต ขอดศิริ  เห็นชอบจํานวน 89 เสียง   งดออกเสียงจํานวน 47 เสียง 
3. นายดํารง ธรรมไชย เห็นชอบจํานวน 82 เสยีง  งดออกเสียงจาํนวน 54 เสียง 
4. นายประสิทธิ์ ยิ่งสมัคร เห็นขอบจํานวน 89 เสียง  งดออกเสียงจํานวน 47 เสียง 
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                    3.3.2 บุคคลท่ีมาจากคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยครูเชียงใหม จํากัด     
มีรายนามดังนี้:- 

ท่ี ช่ือ –สกุล 
1 นายวัลลภ รุจิราภา 
2 นายอํานวย รัตนะ 
3 นายอํานาจ ศรีสุข 
4 นายประยุทธ กันธรรม 
5 นายเจษฎา ธัญหมอ 
6 นายกําจรเดช พรหมสวัสดิ ์
7 นายสามารถ พรหมชัย 
8 นายจักรพันธ เทพคุณ 
9 นายบุญสง วงคสุวรรณ 
10 นายสมาน เผือกออน 
11 นายสมเกียรต ิ สุทธหลวง 
12 นางอุบล มาตัน 
13 นายอนันต สุวรรณคะโต 
14 นายวิวิศน รัตตนิทัศน 

 
          ท้ังนี้ นายกสมาคมฯ   ไดแจงตอท่ีประชุมเก่ียวกับการตัดรายชื่อลําดับท่ี 10  

นายสมาน เผือกออน  เนื่องจากเปนตัวแทนของสหกรณออมทรัพยครูเชียงใหม จํากัด เขาไปเปนกรรมการสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกชุมนุมสหกรณออมทรัพยครูไทย (สสอค.) ตามพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห 
จะเปนกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหไดเพียงแหงเดียว จึงขอถอนชื่อนายสมาน เผือกออน  
 
มติของท่ีประชุม   อนุมัติเปนเอกฉันทดวยเสียงขางมากจากสมาชิกจํานวน 136 เสียง  

- เห็นชอบ  จํานวน   104   เสียง 
- ไมเห็นชอบ  จํานวน  - เสียง 
- งดออกเสียง  จํานวน     32 เสียง 
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- คณะกรรมการใหมแทนคณะกรรมการเดิมท่ีหมดวาระ มีรายนามดังนี้:- 
ท่ี ช่ือ –สกุล 
1 นายอํานาจ ศรีสุข 
2 นายประยุทธ กันธรรม 
3 นายเจษฎา ธัญหมอ 
4 นายจักรพันธ เทพคุณ 
5 นายบุญสง วงคสุวรรณ 
6 นายวิวิศน รัตตนิทัศน 

 
 

- คณะกรรมการเดิมท่ียังไมหมดวาระ มีรายนามดังนี้:- 
ท่ี ช่ือ –สกุล 
1 นายวัลลภ รุจิราภา 
2 นายอํานวย รัตนะ 
3 นายกําจรเดช พรหมสวัสดิ ์
4 นายสามารถ พรหมชัย 
5 นายสมเกียรต ิ สุทธหลวง 
6 นางอุบล มาตัน 
7 นายอนันต สุวรรณคะโต 

 
 
- คณะกรรมการเดิมท่ีหมดวาระ มีรายนามดังนี้:- 

ท่ี ช่ือ –สกุล 
1 นายไพบูลย พุทธวงค 
2 นายนิพนธ รัตนนิลอมร 
3 นายประพันธ อูปเงิน 
4 นายถวิล สุวรรณ 
5 นายไพศาล เนตรสุรา 
6 นายวินิตย กันธรรม 
7 นายวิเชียร ตียาสุนทรานนท 
8 นายไพศาล จันทรไชย 
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                  3.3.3 กรรมการดําเนินการชุดท่ี 26/2566 ตามขอบังคับหมวด 6 มีรายนามดังนี้:- 
ท่ี ช่ือ –สกุล 
1 นายวัลลภ รุจิราภา 
2 นายอํานวย รัตนะ 
3 นายอํานาจ ศรีสุข 
4 นายประยุทธ กันธรรม 
5 นายเจษฎา ธัญหมอ 
6 นายกําจรเดช พรหมสวัสดิ ์
7 นายสามารถ พรหมชัย 
8 นายจักรพันธ เทพคุณ 
9 นายบุญสง วงคสุวรรณ 
10 นายสมเกียรต ิ สุทธหลวง 
11 นางอุบล มาตัน 
12 นายอนันต สุวรรณคะโต 
13 นายวิวิศน รัตตนิทัศน 
14 นายจํารัส คํามูล 
15 นายวสันต ขอดศิร ิ
16 นายดํารง ธรรมไชย 
17 นายประสทิธิ์ ยิ่งสมัคร 

 
 
เรียนเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา 

 
ขออภิปรายของสมาชิกผูเขารวมประชุม 

- นายบรรเจิด  สิทธิโชค สมาชิกหนวยบริการอําเภอดอยสะเก็ด ไดอภิปรายดังนี้:- 
          หนาท่ี  36 ตามขอบังคับหมวด 6 ขอ 20  “ใหมีคณะกรรมการดําเนินกิจการของ 

สมาคมฯ คณะหนึ่ง โดยมาจากคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยครูเชียงใหม จํากัด และมาจากท่ี
ประชุมใหญจํานวน 4 คนตามระเบียบท่ีสมาคมฯ กําหนด โดยใหผูจัดการสหกรณออมทรัพยครูเชียงใหม จํากัด 
เปนเลขานุการโดยตําแหนง” ขอสังเกตในการกําหนดขอบังคับในเรื่องของหมวดกรรมการ ตามมาตรา 13 จะตอง
ระบุจํานวนไว ซ่ึงกฎหมายระบุวาไมนอยกวา 7 คน แตไมมีคําวาไมเกิน  ขอเสนอแนะของกระผมเห็นวา ทาง
สมาคมฯ ควรจะกําหนดไววากรรมการควรมีจํานวนไมเกินจํานวนเทาใด หากไมกําหนดไว ในอนาคตขางหนาก็จะ
มีการเพ่ิมอีก อาจจะมีผลกระทบตอการบริหารจัดการของสมาคมฯ ขอบังคับขอนี้ควรจะมีการพิจารณากําหนด
จํานวนกรรมการใหชัดเจนตามท่ีกฎหมายกําหนด ในขณะนี้สรุปปนี้เรามีกรรมการจํานวน 18 คน ปท่ีแลวมีจํานวน 
15 คน ไมนับผูจัดการตามความเขาใจของเรา แตจริงๆ การเขียนในขอบังคับวาผูจัดการเปนเลขานุการ อาจจะไป
ขัดแยงพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห พ.ศ. 2545 มาตรา 21 “ใหสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหมี
คณะกรรมการประกอบดวยกรรมการจํานวนไมนอยกวาเจ็ดคน โดยมีตําแหนงนายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
หนึ่งคน เลขานุการหนึ่งคน เหรัญญิกหนึ่งคน และตําแหนงอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการกําหนด ........” เพราะฉะนั้นคน
ท่ีจะเปนตําแหนงนายกสมาคม ตําแหนงอุปนายกสมาคมฯ ตองมาจากกรรมการกอน เพราะฉะนั้นถาเปนไปตาม
มาตรา 21 แลว ในความหมายขอบังคับของเราขอ 20 ผูจัดการคือกรรมการนั่นเอง เพราะเปนเลขานุการ ตรงนี้จะ
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ขัดแยงในทางกฎหมาย กระผมเสนอวาใหคณะกรรมการชุดใหมนําไปพิจารณาปรับใหถูกตอง เราจะใหผูจัดการ
เปนอะไร โดยหลักแลวท่ีกระผมอภิปรายมาทุกป กระผมตองการใหผูจัดการเปนกรรมการ แตเม่ือป 2562 เรา
แกไขตําแหนงผูจัดการเปนเลขานุการไมใชกรรมการ ตีความแบบนี้จะขัดกับมาตรา 21 ถามีใครทักทวงข้ึนมาก็จะ
ถือเปนโมฆะ จึงขอฝากใหคณะกรรมการชุดใหมไดนําไปพิจารณา  ท้ังนี้ กระผมตั้งขอสังเกตนะครับ ไมเก่ียวกับการ
เลือกตั้งเม่ือสักครูนี้ กระผมเห็นชอบทุกประการ 
 

- นายธนากร  เมนแตม สมาชิกหนวยบริการอําเภอแมแตง  ไดอภิปรายดังนี้:- 
   ครั้งท่ีแลวไดมีการหารือไปท่ีนายทะเบียนทองท่ีของสมาคมฯ ในเรื่องผูจัดการเปน 

เลขานุการสมาคมฯ โดยตําแหนง เนื่องจากวาสมาชิกของเราไดคัดคานวาตองเปนกรรมการและเลขานุการ 
เพราะวาในพระราชบัญญัติก็ดี หรือกฎกระทรวงก็ดี ใหเลขานุการตองมาจากกรรมการ ซ่ึงหารือไปในเรื่องของ
ขอบังคับแลวก็ไมไดรับคําตอบ  และในครั้งนั้นกระผมไดเสนอแกขอบังคับของสมาคมฯ ใหผูจัดการเปน
ผูชวยเลขานุการสมาคมฯ โดยตําแหนง เนื่องจากวาเราจะไดมีเลขานุการเปนกรรมการใน 15 คนนั้น รวมปจจุบัน
อีก 4 คน  ก็จะเปน 19 คน ผูจัดการก็จะไดหลุดจากการเปนคณะกรรมการ ท่ีเราจะใหผูจัดการเปน
ผูชวยเลขานุการนั้น เพราะวาผูจัดการจะไดไมตองไปบริหารสมาคมฯ ทําหนาท่ีเชื่อมขอมูลระหวางสหกรณฯ กับ
สมาคมฯ เพียงแคนั้น ดูแลความเรียบรอยของสมาชิกท่ีเชื่อมโยงกับสหกรณรวมกัน จะไดไมตองมีปญหา 
เพราะฉะนั้นครั้งท่ีแลว กระผมก็ไดเสนอใหผูจัดการเปนผูชวยเลขานุการโดยตําแหนง จะไดไมตองเก่ียวชองกับ
คณะกรรมการ และการทํางานไดไมตองยุงกับคณะกรรมการดําเนินการ เพราะวาคณะกรรมการอยูในขอบังคับ 
เพราะมาจากคณะกรรมการสหกรณฯ และผูจัดการก็ไมใชคณะกรรมการสหกรณฯ แตเปนผูจัดการสหกรณฯ แต
ครั้งนั้นสมาชิกผูเขารวมประชุมก็ไมเขาใจ มีผูทักทวง ก็เลยไมผานมติท่ีประชุมใหญ ไมผานก็เปนเหมือนเดิมแบบท่ี
ทานบรรเจิดไดตั้งขอสังเกตไว เพราะฉะนั้น กระผมเสนอในครั้งนี้เลยวา เพ่ือคราวหนาคณะกรรมการจะไดเสนอ
ใหมวาใหผูจัดการออกจากเปนกรรมการสมาคมฯ  คณะกรรมการจะไดมีจํานวน 19 คน ใหเลือกตําแหนงกันเองไม
วาจะเปนเลขานุการ เหรัญญิก ตามขอบังคับหรือตามพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห เพ่ือท่ีจะไดตรงกัน 
เพราะผูจัดการไมไดมาจากการเลือกต้ัง ไมไดมาจากคณะกรรมการตามขอบังคับ แตเราเขียนขอบังคับใหผูจัดการ
เปนเลขานุการโดยตําแหนง เพราะฉะนั้นจึงทําใหไปขัดตอพระราชบัญญัติ เพราะเลขานุการตองมาจากกรรมการ 
โดยตัดออกจากเลขานุการ เปนผูชวยเลขานุการ ก็จบ จะไดมีอิสระในการทํางาน จะไดเชื่อมโยงกันไดระหวาง
สมาคมฯ และสหกรณฯ 

 
 

 
มติของท่ีประชุม              อนุมัติเปนเอกฉันทดวยเสียงขางมากจากสมาชิกจํานวน 136 เสียง  

- เห็นชอบ  จํานวน   105   เสียง 
- ไมเห็นชอบ  จํานวน  - เสียง 
- งดออกเสียง  จํานวน    31  เสียง 

 
 
 
 
 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืน ๆ 
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- นายบรรเจิด  สิทธิโชค สมาชิกหนวยบริการอําเภอดอยสะเก็ด ไดเสนอแนะดังนี้:- 
1. กระผมเห็นดวยกับสมาชิกท่ีไดอภิปรายเม่ือสักครูนี้วาควรทําในทางท่ีถูกท่ีควร 

วาควรจะเปนอยางไร จริงๆ แลวคณะกรรมการสามารถออกเปนประกาศของคณะกรรมการก็ได ในการแตงตั้ง
ผูจัดการเปนผูชวยเลขนุการ ไมจําเปนตองไปเขียนในขอบังคับสมาคมฯ เพราะวาขอบังคับเปนกฎหมาย กระผมขอ
เสนอใหคณะกรรมการดําเนินการชุดตอไปพิจารณาแกไขขอบังคับของสมาคมฯ ท้ังฉบับ เหตุผลแกไขเพราะวานาย
ทะเบียนกลาง กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวไดออกรางตัวอยางขอบังคับใหประกาศใชตั้งแตวันท่ี 2 
เมษายน พ.ศ. 2560 เปนตนมา ซ่ึงขอบังคับใหมนี้เปนไปตามวัตถุประสงคของสมาคมฯ  และเปนไปตามกฎหมาย
ของสมาคมฯ ขอใหคณะกรรมการชุดใหมนี้นําไปพิจารณาวาขอบังคับเดิมของเรานั้น หมวดก็ดี ขอก็ดี หรือ
รายละเอียดไมตรงกัน และบางขอของเราจะไปขัดแยงกับกฎหมายหลัก ลองนําไปปรับแกไข จะประชุมวิสามัญก็ได 
หรือไมประชุมวิสามัญก็ได เพราะวาไมจําเปนเรงดวน แตวาตองการใหสมาคมฯ ของเราบริหารโดยมีขอบังคับท่ี
ถูกตองตามกฎหมาย และท่ีนายทะเบียนกลางไดใหความเห็นชอบ 

2. มีผูเขารวมประชุมไดเสนอแนะวา ในการประชุมควรจะตั้งคาพาหนะใหแก 
ผูเขารวมประชุม ท่ีจริงความเห็นของกระผมก็เห็นดวย แตเนื่องจากวานายทะเบียนกลางไดมีหนังสือตอบสมาคมฯ 
หลายสมาคมฯ วานายทะเบียนกลางไมเห็นชอบท่ีจะจายเปนคาพาหนะใหกับสมาชิกท่ีเขารวมประชุม แตนาย
ทะเบียนกลางใหความเห็นชอบท่ีสมาคมฯ จะจายเปนคาอาหารและเครื่องดื่มใหแกผูมาเขารวมประชุม 
เพราะฉะนั้นถาหากวันนี้เราจะให ก็ควรจะออกวาเปนคาอาหาร เปนคาเครื่องดื่มรายหัวละเทาไหร ก็ใหไปซ้ือเอง 
จะเปนทางออกท่ีดี แตถาหากวันนี้เอามติท่ีประชุมใหญเปนคาพาหนะ จะตองไปขอความเห็นชอบจากนาย
ทะเบียนกลางอีก นายทะเบียนกลางก็จะไมเห็นชอบ เพราะเขาเคยไมเห็นชอบแลว เขาเห็นชอบเฉพาะอาหาร
เครื่องด่ืมเทานั้นเอง หลายสมาคมฯ ก็หาทางออกโดยการจายเปนคาอาหารคนละหนึ่งรอยหรือสองรอย เขาก็ให
กันแบบนี้ แตถาระบุเปนคาพานะนั้น นายทะเบียนกลางไมเห็นชอบอยูแลว 
 
    นายกสมาคมฯ ไดกลาวในเรื่องของขอบังคับคงจะมีการปรับตามท่ีนายทะเบียน
กลางไดมีการกําหนดไว โดยจะรับไวและมอบใหคณะกรรมการสมาคมฯ ชุดตอไปจะไดไปปรับ โดยเฉพาะขอบังคับ
ในเรื่องของผูจัดการเปนเลขานุการ คงจะตองมีการปรับใหถูกตองตามพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห ใน
เรื่องของคาพานะจะตองไมมีคาใชจายในการเขารวมประชุมใหญตามท่ีทานบรรเจิดไดกลาวไว และถาเรามีมติ
อนุมัติออกไป ก็จะเปนการขัดตอกฎหมาย และหากไปขอนายทะเบียนกลาง และนายทะเบียนกลางไมอนุมัติ มติ
ออกมาก็ไมเกิดประโยชน ซ่ึงไมสามารถทําได  ก็จะรับไวและมอบใหคณะกรรมการชุดตอไปพิจารณา เพ่ือท่ีจะ
ดําเนินการบริหารจัดการในการประชุมใหญในครั้งถัดไป 
 

- นายประสิทธิ์  ยิ่งสมัคร สมาชิกหนวยบริการอําเภอสันปาตอง ไดเสนอแนะดังนี้:- 
เรื่องของสมาชิกท่ีขาดสงเงินสงเคราะห  สวนใหญถาเปนสมาชิกประเภท 

ขาราชการหรือลูกจางประจํา จะไมคอยเปนหวงเทาไหร ซ่ึงสามารถติดตามสมาชิกไดงาย แตไมทราบวาทําไม
สมาชิกประจําท่ีมีรายชื่อขาดสงเงินสงเคราะหจึงเก็บเงินไมไดอยางไร แตท่ีกระผมเห็นวาสมาชิกท่ีตองแจงใหทราบ
เรื่องการขาดสงเงินสงเคราะห ควรจะเปนสมาชิกประเภทสมทบ เพราะบางคนไมทราบวาตนเองเปนสมาชิก
สมาคมฯ หรือไม จากท่ีกระผมไดไปติดตาม บางคนไมทราบวาตนเองเปนสมาชิกสมาคมฯ เพราะเปนประเภท
สมาชิกสมทบ สมาชิกบางคนมาติดตอเม่ือสมาชิกสามัญถึงแกกรรมแลว  เราควรจะแนะนําใหสมาชิกดําเนินการหัก
เงินสงเคราะหอยางไร บางคนมีเงินชําระแตไมรูวาจะตองจายชําระเงินทางชองทางใด สมาชิกสมทบบางคนไมได
อาศัยอยูในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม บางคนอยูตางจังหวัด หากเจาหนาท่ีสามารถแนะนําใหทราบเม่ือมารับเงินใน
กรณีท่ีสมาชิกสามัญถึงแกกรรม สามารถชําระเงินสงเคราะหไดทางใดบาง คงจะไมมีปญหา 
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- นายกสมาคมฯ ไดกลาวขอบคุณสมาชิกทุกทานท่ีสละเวลาเขารวมประชุมใหญใน 

วันนี้ ท่ีสําเร็จเปนไปดวยดี ไดรับความรวมมือจากสมาชิกทุกทาน  
 
 
 

ประธานในท่ีประชุมดําเนินการกลาวปดประชุม 
 
 
 
 
 

 
ปดประชุมเวลา  10.50    น. 
 
 
 

ลงชื่อ            ไพบูลย    พุทธวงค  นายกสมาคมฯ  
                      (นายไพบูลย    พุทธวงค) 
 
 
 
 

    ลงชื่อ              เอนก      คําจํารูญ      เลขานุการสมาคมฯ   
                           (นายเอนก      คําจํารูญ) 
  
 
 
 

ลงชื่อ             ศรัณยา        เข่ือนทอง   ผูบันทึกการประชุม  
       (นางสาวศรัณยา    เข่ือนทอง) 
 

                        
 
 
 

                            สําเนาถูกตอง 
    
                          เอนก    คําจํารูญ 
            (นายเอนก      คําจํารูญ) 
                เลขานุการสมาคมฯ 
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