
1 
 

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2563 
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จ ากัด 

คร้ังที่ 5/2564 
วันพฤหัสบดีที ่18  มีนาคม  2564 

ณ ห้องประชุมดอยจอมทอง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย 
****************** 

สมาชิกเข้าร่วมประชุมจ านวน 140 คน จากสมาชิกของสมาคมทั้งหมดจ านวน 829 คน  เริ่มประชุม 

เวลา 10.00 น. 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

1. ประธานแนะน าคณะกรรมการด าเนินการ ที่ปรึกษาและผู้ตรวจสอบกิจการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จ ากัด 

2. ขอแสดงความอาลัยแก่สมาชิกสมาคมที่เสียชีวิต ประจ าปี 2563 
ในนามของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จ ากัด ขอแสดง
ความเสียใจกับครอบครัวสมาชิกที่ถึงแก่กรรมในรอบปี 2563 ที่ผ่านมาจ านวน 3 ราย เพ่ือเป็นการไว้อาลัยและ
ให้เกียรติแก่เพ่ือนสมาชิกที่ถึงแก่กรรม ขอเชิญสมาชิกทุกท่านโปรดยืนไว้อาลัยเป็นเวลา 1 นาที 

3. แนะน าผู้เข้าร่วมประชุม ผู้แทนนายทะเบียน นางสุกัลยา  โพธิวัฒน์  ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4 
ตามที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จ ากัด ไดก้ าหนด 

จัดประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2562 เมื่อวันที่ 1  สิงหาคม  2563 ณ ห้องประชุมดอยจอมทอง ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36  เชียงราย-พะเยา สมาชิกผู้เข้าประชุม จ านวน 127 คน จากจ านวนสมาชิกของสมาคม
ทั้งหมด 761 คน ครบองค์ประชุมเริ่มประชุมเวลา 10.15 น. ประธานกล่าวเปิดประชุม และเริ่มประชุมตาม 
ระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

1. ประธานแนะน าคณะกรรมการด าเนินการ ที่ปรึกษาและผู้ตรวจสอบกิจการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จ ากัด 

2. ขอแสดงความอาลัยแก่สมาชิกสมาคมที่เสียชีวิต ประจ าปี 2562 
ในนามของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จ ากัด ขอแสดง
ความเสียใจกับครอบครัวสมาชิกที่ถึงแก่กรรมในรอบปี 2562 ที่ผ่านมา จ านวน 4 ราย เพ่ือเป็นการไว้อาลัยและ
ให้เกียรติแก่เพ่ือนสมาชิกที่ถึงแก่กรรม ขอเชิญสมาชิกทุกท่านโปรดยืนไว้อาลัยเป็นเวลา 1 นาที 

3. แนะน า ผู้แทนนายทะเบียน นางสุกัลยา  โพธิวัฒน์  ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่ ครั้งท่ี 3 
         ที่ประชุมมีมติรับรอง 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 รับทราบรายงานผลการด าเนินกิจการในรอบปีบัญชี 2562 
 ในรอบปีที่ผ่านมาได้มีสมาชิกของสหกรณ์ฯ ให้ความสนใจสมัครเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จ ากัด จ านวนทั้งสิ้น 105 คน ท าให้สิ้นปีบัญชี 2562  
สมาคมมีสมาชิกจ านวนทั้งสิ้น 761 คน ระหว่างปีมีสมาชิกลาออก จ านวน 7 คน  เสียชีวิต จ านวน 4 คน  
สมาคมได้จ่ายเงินสงเคราะห์ให้แก่ทายาท  ดังรายชื่อต่อไปนี้ 

1. นางวงเดือน  ยศวงศ์     จ่ายเงินสงเคราะห์    วันที่  3 มกราคม  2562        จ านวน  65,000 บาท 
2. นายโยทะกา  ขันทฤทธิ์ จ่ายเงินสงเคราะห์    วันที่ 25 มกราคม  2562        จ านวน  66,600 บาท 
3. นางอรุณรัตน์  กันค า    จ่ายเงินสงเคราะห์    วันที่ 28 พฤษภาคม 2562      จ านวน  71,800 บาท 
4. น.ส.รัชฎา  นิ่มทรัพย์    จ่ายเงินสงเคราะห์    วันที่   1 สิงหาคม  2562        จ านวน  72,900 บาท 

               รวมทั้งหมด              จ านวน 276,300 บาท 
ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
4.1 พิจารณางบดุล และบัญชีรายได้-รายจ่าย ประจ าปี 2562 
ระหว่างปีบัญชี 2562 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัด

เชียงราย จ ากัด ด าเนินงานภายใต้ข้อบังคับอย่างเคร่งครัด โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมุ่งประสิทธิผลของงานเป็นส าคัญ 
ดังนั้นจึงขอเสนองบดุลและบัญชีรายได้–รายจ่าย ประจ าปี 2562 ต่อที่ประชุมใหญ่เพ่ือพิจารณาอนุมัติรับรอง ดังต่อไปนี้ 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก 
  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงรายจ ากัด 
  งบดุล 
  ณ วันที่ 31  ธันวาคม  2562 

 
      สินทรัพย์ (บาท) 
  เงินฝากออมทรัพย์สหกรณ์ฯ       318,866.77 
  รวมสินทรัพย์      318,866.77 
      หนี้สินและทุน 

   เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า      153,100.00 
  รวมหนี้สิน      153,100.00  
      บวก รายได้สูงกว่ารายจ่าย ณ 31 ธันวาคม 2562      165,766.77 
  รวมทุน      165,766.77 
  รวมหนี้สินและทุน      318,866.77 
   

 
       ลงช่ือ         
                  (นายศรีวรรณ  ปินใจ) 
         นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 
           สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จ ากัด 
 
                  

ลงช่ือ      
                                                                   (นายประเสริฐ  กันธะวัง) 
       เหรัญญิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 

                             สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จ ากัด 
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สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงรายจ ากัด 
งบรายได้ รายจ่าย 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31  ธันวาคม  2562 

    รายได้     ปี 2562 (บาท)   % 
 รายได้ค่าสมัคร                  79,100.00  29.80 
 รายได้ค่าบ ารุง                155,800.00  58.69 
 รายได้ดอกเบี้ยรับเงินฝาก                  14,717.77 5.54 
 รายได้เงินสงเคราะห์ศพหักไว้เป็นค่าใช้จ่าย 3%                  15,845.00 5.97 
 รวมรายได้                265,462.77 100.00 
 รายจ่าย 

   ค่าใช้จ่ายอื่นๆ                 99,696.00  100.00 
 รวมรายจ่าย                 99,696.00  100.00 
 รายได้สูงกว่ารายจ่ายประจ าปี 2562                165,766.77   
  

 
      ลงช่ือ                            
           (นายศรีวรรณ  ปินใจ) 
           นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 
     สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จ ากัด 
 
                                                                                                      
      ลงช่ือ   

(นายประเสริฐ กันธะวัง) 
         เหรัญญิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 
     สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จ ากัด 
 
ที่ประชุมมีมติอนุมัติ 
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4.2 พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการและการด าเนินกิจการ  

ตามข้อบังคับ หมวดที่ 10 คณะกรรมการและการด าเนินกิจการ (ข้อ 44) คณะกรรมการด าเนินการของสมาคม
คณะหนึ่ง เป็นผู้ด าเนินกิจการของสมาคมโดยการเลือกตั้งระหว่างสมาชิกด้วยกันจากท่ีประชุมใหญ่ มีจ านวนไม่น้อยกว่า 
7 คนและไม่เกิน 15 คน ประกอบด้วย ต าแหน่งนายกสมาคม อุปนายกสมาคม เหรัญญิก นายทะเบียน เลขานุการ และ
กรรมการอ่ืนๆ ตามที่เห็นสมควร (ข้อ 45) การเลือกตั้งคณะกรรมการให้ สมาชิกเลือกตั้งต าแหน่งนายกสมาคม อุปนายก
สมาคม เพียงสองต าแหน่ง แล้วมอบอ านาจให้นายกสมาคม อุปนายกสมาคม ร่วมกันท าการเสนอรายชื่อสมาชิกเป็น
กรรมการต าแหน่งอ่ืนๆ แทนจบครบจ านวนกรรมการ โดยให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมใหญ่  (ข้อ 47 ) คณะกรรมการ
ซึ่งได้รับเลือกตั้งตามข้อ 45 และจดทะเบียนแล้ว อยู่ในต าแหน่งคราวละ 2 ปี นับแต่วันที่ ที่ประชุมใหญ่มีมติและจะ
ด ารงต าแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันไม่ได้ กรรมการที่พ้นจากต าแหน่งไปแล้วอาจได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการของ
สมาคมอีกก็ได้ 

4.2.1 เลือกตั้ง นายกสมาคม 1 ต าแหน่ง 
นายประเสริฐ  กันธะวัง  

4.2.2 เลือกตั้ง อุปนายกสมาคม 1 ต าแหน่ง 
นายอดุลย์  นันท์บัญชา 

 4.2.3    นายกสมาคมและอุปนายกสมาคม เสนอชื่อ 5 ต าแหน่ง 
เลขานุการ  นายสมบูรณ์  พูนภิญโญยศ 
เหรัญญิก  นายสนอง  สุจริต 
นายทะเบียน  นายสุเมธ  เจตปิยวัฒน์ 
ปฎิคม   นายจรัล  แก้วเป็ง     
ประชาสัมพันธ์  นายปราโมทย์  นพวงศ์  
ที่ปรึกษา  นายธวัชชัย  ข่ายแก้ว 
   นายศรีวรรณ  ปินใจ 
ผู้ตรวจสอบกิจการ นายส่งศักดิ์  เทพดวงแก้ว 
   นายอเนก  ตาค า 
   นายศุภวิศว์  ตาหล้า 
อนุกรรมการ  นางพรสวรรค์  จันทร์หลวง   
   นางวชิรญาณ์  ชัยตาน 
   น.ส.ศุภรัตน์  กิจคม 

ที่ประชุมมีมติอนุมัติ 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 
 ไม่มี 
ปิดประชุมเวลา  11.00 น. 
 
 
 
 



6 
 

 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

รับทราบรายงานผลการด าเนินกิจการในรอบปีบัญชี 2563 
 ในรอบปีที่ผ่านมาได้มีสมาชิกของสหกรณ์ฯ ให้ความสนใจสมัครเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จ ากัด  

- สมัครเพ่ิม จ านวนน 77 คน  ท าให้สิ้นปีบัญชี 2563 สมาคมมีสมาชิกจ านวนทั้งสิ้น 829 คน  
- ระหว่างปีมีสมาชิกลาออก จ านวน 7 คน  
- ให้ออกตามข้อบังคับข้อ 14 (4) ถูกตัดชื่อออกเพราะขาดส่งเงินสงเคราะห์และได้รับหนังสือเตือน 
จากสมาคมแล้ว จ านวน 2 คน 
- เสียชีวิต จ านวน 3 คน สมาคมได้จ่ายเงินสงเคราะห์ให้แก่ทายาท ดังรายชื่อต่อไปนี้ 
1. นางอารี  รินทระ         จ่ายเงินสงเคราะห์    วันที่   7 มถิุนายน  2563       จ านวน 79,800  บาท 
2. นายทวี  กลิ่นทอง        จ่ายเงินสงเคราะห์    วันที่ 17 มิถุนายน  2563       จ านวน 79,800  บาท 
3. นางปราณี  วิจิตรโชติ    จ่ายเงินสงเคราะห์    วันที่ 14  สิงหาคม  2563      จ านวน  81,100 บาท 

                 รวมทั้งหมด             จ านวน 240,700 บาท 
ที่ประชุมมีมติ รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

- พิจารณางบดุล และบัญชีรายได้-รายจ่าย ประจ าปี 2563 
ระหว่างปีบัญชี 2563 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัด

เชียงราย จ ากัด ด าเนินงานภายใต้ข้อบังคับอย่างเคร่งครัด โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมุ่งประสิทธิผลของงานเป็นส าคัญ 
ดังนั้นจึงขอเสนองบดุลและบัญชีรายได้–รายจ่าย ประจ าปี 2563 ต่อที่ประชุมใหญ่เพ่ือพิจารณาอนุมัติรับรอง ดังต่อไปนี้ 
 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก 
  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงรายจ ากัด 
  งบดุล 
  ณ วันที่ 31  ธันวาคม  2563 

 
      สินทรัพย์ (บาท) 
  เงินฝากออมทรัพย์สหกรณ์ฯ       341,619.91 
  รวมสินทรัพย์      341,619.91 
      หนี้สินและทุน 

   เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า      166,200.00 
  รวมหนี้สิน      166,200.00  
      บวก รายได้สูงกว่ารายจ่าย ณ 31 ธันวาคม 2563      175,419.91 
  รวมทุน      175,419.91 
  รวมหนี้สินและทุน     341,619.91 
   

 
 
       ลงช่ือ         
                  (นายประเสริฐ  กันธะวัง) 
           นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 
             สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จ ากัด 
 
                  

ลงช่ือ     
                                                                         (นายสนอง    สุจริต) 
         เหรัญญิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 

                               สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จ ากัด 
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สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงรายจ ากัด 

งบ รายได้-รายจ่าย 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31  ธันวาคม  2563 

    รายได้     ปี 2563 (บาท)   % 
 รายได้ค่าสมัคร                  86,900.00  26.15 
 รายได้ค่าบ ารุง                201,100.00  60.52 
 รายได้ดอกเบี้ยรับเงินฝาก                  21,199.91 6.38 
 รายได้เงินสงเคราะห์ศพหักไว้เป็นค่าใช้จ่าย 3%                  23,066.00 6.95 
 รวมรายได้                332,265.91 100.00 
 รายจ่าย 

   ค่าใช้จ่ายอื่นๆ                156,846.00  100.00 
 รวมรายจ่าย                156,846.00 100.00 
 รายได้สูงกว่ารายจ่ายประจ าปี 2563               175,419.91   
  

 
      ลงชื่อ 
             (นายประเสริฐ  กันธะวัง) 
             นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 
     สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จ ากัด 
 
                                                                                             

            ลงช่ือ      
   (นายสนอง    สุจริต) 

         เหรัญญิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 
     สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จ ากัด 
ที่ประชุมมีมติ อนุมัติ 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ 
 นายอดุลย์  นันท์บัญชา ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จ ากัด ไดแ้จ้งผลงาน
ของสหกรณ์ ทีไ่ด้รับรางวัลประจ าปี ดังนี้ 

1. สหกรณ์ท่ีมีผลงานดีเด่น ภาคเหนือประจ าปี 2564 
2. รางวัลศูนย์ประสานงานดีเด่น “ด้านคุณภาพ” ประจ าปี 2563  
3. รางวัล บุคลากรต้นแบบ  

 นางสุกัลยา  โพธิวัฒน์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญการ ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสมาคม หากมีข้อ
หารือให้ท าหนังสือไปยังนายทะเบียน สมาคมมีการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างชัดเจนมีการจัดส่งเอกสารรายงานและ
ละเอียดต่าง ๆ เป็นประจ าทุกเดือน 
 นายธวัชชัย  ข่ายแก้ว ที่ปรึกษา ชื่นชมการด าเนินงานของสหกรณ์ท่ีได้รับรางวัลในปีนี้ หลายรางวัล และ
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการเชียงใหม่ จ ากัด 
รับสมัครสมาชิกสามัญหรือสมาชิกสมทบที่มีหุ้นอยู่ในสหกรณ์สมาชิกตามข้อบังคับ อายุไม่เกิน 75 ปี มีภูมิล าเนาอยู่ใน
จังหวัดเชียงใหม่ หรือจังหวัดเชียงราย หรือจังหวัดล าปาง หรือจังหวัดตาก หรือจังหวัดเพชรบูรณ์ หรือจังหวัด
นครสวรรค์ สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 ค่าสมัคร 50 บาท ค่าบ ารุงรายปี 50 บาท 
เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า 1,500 บาท  สมาชิกภาพสมบูรณ์เมื่อพ้นก าหนด 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ คณะกรรมการมีมติ
รับเข้าเป็นสมาชิก และได้ช าระเงินค่าสมัครแก่สมาคมฯ แล้ว 
 นายศรีวรรณ  ปินใจ ขอบคุณคณะกรรมการสมาคม ที่ด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยอย่างต่อเนื่อง และ
เชิญชวนสมาชิกของสมาคม ช่วยประชาสัมพันธ์ให้บุคคลที่เกี่ยวข้องมาสมัครเป็นสมาชิก 

นายปรีชา  พัวนุกุลนนท์ ชื่นชมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จ ากัด   ที่ได้รับรางวัล
ต่างๆ ชื่นชมสมาคมฯ ที่มีการด าเนินงาน จนมีความก้าวหน้าและม่ันคงอย่างต่อเนื่อง และเชิญชวนสมาชิกสหกรณ์มา
สมัครเป็นสมาชิกสมาคม เพ่ือให้เกิดความมั่นคง และเชิญชวนร่วมสร้างประวัติศาสตร์เชียงราย โดยจังหวัดเชียงราย มี
ศาสนาพุทธ เป็นศาสนาประจ าจังหวัด  
 
ปิดประชุม เวลา 11.15 น. 


