
 

 

 

รายงานการประชุมใหญ่สามัญ 

ประจําปี 2563  และ ประจําปี 2564 

สมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์ 

ครูและบุคลากรทางการศึกษาชัยนาท (สฌ.สค.) 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

วนัเสาร์ที ่ 22  มกราคม  2565 

ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์  ช้ัน 3 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จํากดั 
 



 

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2563 และประจําปี 2564 

สมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์ครูและบุคลากรทางการศึกษาชัยนาท (สฌ.สค.) 

วนัเสาร์ที ่ 22  มกราคม  2565 

ณ  ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท อาํเภอเมืองชัยนาท จังหวดัชัยนาท 

ผู้มาประชุม 

1. คณะกรรมการ 

 1. นายโอภาส   พาพนัธ์   นายกสมาคม 

 2. นายสุเทพ   กาํเพช็ร   อุปนายกสมาคม 

 3. นายชยัชาญ   ศรีทรง   เหรัญญิก 

 4. นางกิตติยา   กิตติรัตนสุนทร  เลขานุการ 

 5. นายสาโรช   กล่ินรอง  กรรมการ 

 6. นายเวหา   มลยัทิพย ์  กรรมการ 

 7. นางวภิา   กล่องทอง  กรรมการ 

 8. นายประสพ  สิงห์สม   กรรมการ 

 9. นายสุพจน์  วงับุญ   กรรมการ 

 10. นางฉววีรรณ   ล้ิมประสงค ์  กรรมการ 

 11. นางปวณีา  บวัภิบาล  กรรมการ 

 12. นายเฉลิม  ปลอ้งมาก  กรรมการ 

 13. นายอาํนาจ   นุ่มแสง   กรรมการ 

 14. นายมานบ   ใจสงค ์   กรรมการ 

 15. นายธนศกัด์ิ    บุษบกแกว้  นายทะเบียนและกรรมการสมาคม 

 16. นางสาวสุวรรณี พิมพา   ผูช่้วยนายทะเบียนและกรรมการสมาคม 

 2. ผู้ตรวจสอบกจิการ 

1. นายวนิยั  คาํวเิศษ   ผูต้รวจสอบกิจการสมาคม 

 3. ทีป่รึกษา 

1. นางสาวลออ วลิยั   ท่ีปรึกษาสมาคม 

2. นางสิรินทิรา เกตุตระกลู  ท่ีปรึกษาสมาคม 

 3. เจ้าหน้าทีส่มาคมฯ 

1. นายสหรัฐ แซ่โคว้   เจา้หนา้ท่ีสมาคมฯ 

4. สมาชิกเข้าร่วมประชุม  จํานวน  103 คน 

รวมจํานวนสมาชิกมาประชุมทั้งส้ิน จํานวน 123 คน  



 

 

 

ท่ี  1/2565 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูและ 

  บุคลากรทางการศึกษาชยันาท (สฌ.สค.) 

  248 หมู่ท่ี 5 ตาํบลบา้นกลว้ย  

  อาํเภอเมือง จงัหวดัชยันาท 17000 

 7  มกราคม  2565 

เร่ือง  ขอเชิญประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 2563 และประจาํปี 2564 
 

เรียน  สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูและบุคลากรทางการศึกษาชยันาท 
 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย  1. ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 2563 และประจาํปี 2564 จาํนวน  1  ชุด 

 ตามท่ีสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูและบุคลากรทางการศึกษาชยันาท ไดก้าํหนดประชุม

ใหญ่สามญัประจาํปี 2563 และประจาํปี 2564 ในวนัเสาร์ท่ี  22  มกราคม  2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นตน้ไป  

ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จํากัด อําเภอเมืองชัยนาท จังหวดัชัยนาท  

เพื่อรับทราบและพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดงัต่อไปน้ี 

ระเบียบวาระที ่ 1  เร่ืองทีป่ระธานแจ้งต่อทีป่ระชุมทราบ 

ระเบียบวาระที ่ 2  รับรองรายงานการประชุมใหญ่คร้ังทีแ่ล้ว 

รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 2562 วนัเสาร์ท่ี  15  กุมภาพนัธ์  2563 

ระเบียบวาระที ่ 3  เร่ืองเสนอเพือ่ทราบ 

3.1 รายงานสถานภาพและรายงานการจ่ายเงินสงเคราะห์ศพ กรณีสมาชิกถึงแก่กรรมของ

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูและบุคลากรทางการศึกษาชยันาท 

3.2 สรุปการจ่ายเงินสงเคราะห์ศพสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูและบุคลากร

ทางการศึกษาชยันาท ประจาํปี 2563 

3.3 สรุปการจ่ายเงินสงเคราะห์ศพสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูและบุคลากร

ทางการศึกษาชยันาท ประจาํปี 2564 

3.4 รายงานผูต้รวจสอบของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ชยันาท 

3.5  แจง้การเปล่ียนแปลงการฝากเงินของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาชยันาทมาจดัอยูใ่นประเภทเงินฝากนิติบุคคล 

 

 

 



ระเบียบวาระที ่ 4  เร่ืองเสนอเพือ่พจิารณา 

4.1 การเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ชยันาท 

4.2 พิจารณาแต่งตั้งผูต้รวจสอบกิจการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาชยันาท 

4.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบระเบียบวา่ดว้ยการเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจ

สงเคราะห์ครูและบุคลากรทางการศึกษาชยันาท พ.ศ. 2565 

4.4 พิจารณาอนุมติับญัชีรายได ้– รายจ่าย และบญัชีงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจาํปี 2563 

4.5 พิจารณาอนุมติับญัชีรายได ้– รายจ่าย และบญัชีงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจาํปี 2564 

ระเบียบวาระที ่ 5  เร่ืองอืน่ ๆ  (ถ้ามี) 

 

 จึงเรียนมาเพื่อขอเรียนเชิญคณะกรรมการดาํเนินการและสมาชิกเขา้ร่วมประชุมตามวนัเวลา 

สถานท่ีดงักล่าวขา้งตน้ และขอขอบคุณมาพร้อมน้ี 

 

 ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

 (นายโอภาส  พาพนัธ์) 

 นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 

 ครูและบุคลากรทางการศึกษาชยันาท 

 

 

 

ฝ่ายสมาคม 

โทร. 0-5641-1067 ต่อ 18 

โทรสาร. 0-5641-1067 ต่อ 18  



รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2563  และประจําปี 2564 

สมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์ครูและบุคลากรทางการศึกษาชัยนาท (สฌ.สค.) 

วนัเสาร์ที ่ 22  มกราคม  2565 

ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จํากดั 

อาํเภอเมืองชัยนาท จังหวดัชัยนาท 

 

ระเบียบวาระที ่ 1  เร่ืองทีป่ระธานแจ้งต่อทีป่ระชุมทราบ 

ระเบียบวาระที ่ 2  รับรองรายงานการประชุมใหญ่คร้ังทีแ่ล้ว 

 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 2562  เม่ือวนัเสาร์ท่ี 15 กุมภาพนัธ์ 2563 

ระเบียบวาระที ่ 3  เร่ืองเสนอเพือ่ทราบ 

3.1 รายงานสถานภาพและรายงานการจ่ายเงินสงเคราะห์ฯ กรณีสมาชิกผูถึ้งแก่กรรมของ

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูและบุคลากรทางการศึกษาชยันาท 

3.2 สรุปการจ่ายเงินสงเคราะห์ศพสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูและบุคลากร

ทางการศึกษาชยันาท ประจาํปี 2563 

3.3 สรุปการจ่ายเงินสงเคราะห์ศพสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูและบุคลากร

ทางการศึกษาชยันาท ประจาํปี 2564 

3.4 รายงานผูต้รวจสอบกิจการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ชยันาท 

3.5 แจง้การเปล่ียนแปลงการฝากเงินของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาชยันาทมาจดัอยูใ่นประเภทเงินฝากนิติบุคคล 
 

ระเบียบวาระที ่ 4  เร่ืองเสนอเพือ่พจิารณา 

4.1 การเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ชยันาท 

4.2 พิจารณาแต่งตั้งผูต้รวจสอบกิจการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาชยันาท 

4.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบระเบียบวา่ดว้ยการเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจ

สงเคราะห์ครูและบุคลากรทางการศึกษาชยันาท พ.ศ. 2565 

4.4 พิจารณาอนุมติับญัชีรายได ้– รายจ่าย และบญัชีงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจาํปี 2563 

4.5 พิจารณาอนุมติับญัชีรายได ้– รายจ่าย และบญัชีงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจาํปี 2564 
 

ระเบียบวาระที ่ 5  เร่ืองอืน่ ๆ  (ถ้ามี) 
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เร่ิมประชุมเวลา 09.19  น. 

ระเบียบวาระที ่ 1  เร่ืองทีป่ระธานแจ้งต่อทีป่ระชุมทราบ 

ตามระเบียบและขอ้บงัคบัสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูและบุคลากรทางการศึกษาชยันาท 

(สฌ.สค.) พ.ศ. 2562 ขอ้ 36 กาํหนดวา่การประชุมใหญ่ จะตอ้งมีสมาชิกร่วมกนัไม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสองของ

จาํนวนสมาชิกทั้งหมดหรือไม่นอ้ยกวา่ 100 คน 

สมาคมฯ ได้เรียนเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจาํปีในวนัน้ี เพื่อแถลง 

ผลการดาํเนินการของสมาคมฯ ในรอบปีท่ีผ่านมา และเป็นการปฏิบัติตามข้อบังคับสมาคมฯ พ.ศ. 2562 

ข้อ 33 ซ่ึงกําหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจาํปี ปีละคร้ังภายใน 120 วนั นับตั้ งแต่วนัส้ินปีปฏิทิน 

ในฐานะท่ีท่านเป็นสมาชิกของสมาคมฯ จึงควรไดรั้บทราบผลการดาํเนินงานของสมาคมฯ ในรอบปีท่ีผ่านมา 

ซ่ึงจะได้แถลงงบการเงินท่ีผูต้รวจสอบกิจการสมาคมได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว ตลอดจนรายงานผล 

การตรวจสอบกิจการใหส้มาชิกไดรั้บทราบต่อไป 

 

ประเด็นเสนอ  เพือ่ทราบ  

ทีป่ระชุม รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที ่ 2  รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่แล้ว 

รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2562 (วนัเสาร์ที ่15 กุมภาพนัธ์ 2563) 

ในการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2562  เ ม่ือว ันเสาร์ท่ี  15  กุมภาพันธ์   2563 

ณ   หอ้งประชุมสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท จาํกดั อาํเภอเมืองชยันาท จงัหวดัชยันาท โดยมีสมาชิกเขา้ร่วม

ประชุมทั้งส้ิน 125 ราย 

สมาคมฯ ได้ส่งเอกสารรายงานการประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 2562 ให้สมาชิก     

เพื่อตรวจสอบและรับรองภายหลงัการประชุมตามหนงัสือท่ี 7/2563 ลงวนัท่ี 23 มีนาคม  2563  ปรากฏว่า     

ไม่มีสมาชิกขอแกไ้ขรายงานการประชุม จึงถือว่าสมาชิกรับรองรายงานการประชุมเป็นเอกฉันท์ โดยไม่มี

การแกไ้ข 

 

ประเด็นเสนอ  เพือ่พจิารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2562 วนัเสาร์ที ่15 กุมภาพนัธ์ 2563 

ทีป่ระชุม รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2562 วนัเสาร์ที ่ 15  กุมภาพนัธ์  2563 

 เป็นเอกฉันท์ไม่มีข้อแก้ไข 
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ระเบียบวาระที ่ 3  เร่ืองเสนอเพือ่ทราบ 

3.1 รายงานสถานภาพและรายงานการจ่ายเงินสงเคราะห์ศพ กรณีสมาชิกผู้ถึงแก่กรรม

ของสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์ครูและบุคลากรทางการศึกษาชัยนาท 

 

 

 

ประเด็นเสนอ  เพือ่ทราบ 

ทีป่ระชุม รับทราบ 

  

ลาํ

ดบั

ที่ 

รายการ 

รายละเอยีดประจาํปี 2563 

ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม 

1 สมาชิกตน้เดือน 339 574 848 1,063 1,126 1,159 1,216 1,249 1,272 1,294 1,310 1,328  

2 สมคัรใหม ่ 235 274 215 64 34 60 33 23 22 17 19 34 1,030 

3 ถึงแก่กรรม - - - 1 1 1 - - - 1 - - 4 

4 ลาออก - - - - - 2 - - - - 1 - 3 

5 สมาชิกคงเหลือ 574 848 1,063 1,126 1,159 1,216 1,249 1,272 1,294 1,310 1,328 1,362 - 

ลาํ

ดบั

ที่ 

รายการ 

รายละเอยีดประจาํปี 2564 

ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม 

1 สมาชิกตน้เดือน 1,362 1,376 1,381 1,393 1,407 1,418 1,431 1,459 1,480 1,513 1,528 1,534  

2 สมคัรใหม ่ 15 7 12 14 12 15 29 23 33 16 7 27 210 

3 ถึงแก่กรรม 1 1 - - - - - 2 - 1 - - 5 

4 ลาออก - 1 - - 1 2 1 - - - 1 - 6 

5 สมาชิกคงเหลือ 1,376 1,381 1,393 1,407 1,418 1,431 1,459 1,480 1,513 1,528 1,534 1,561 - 
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3.2 สรุปการจ่ายเงินสงเคราะห์ศพสมาชิกของสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์ครูและบุคลากร

ทางการศึกษาชัยนาท ประจําปี 2563 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูและบุคลากรทางการศึกษาชยันาท ไดจ่้ายเงินสงเคราะห์ศพ

สมาชิกฯ ประจาํปี 2563 จาํนวน 4 ราย โดยมีรายละเอียดต่อไปน้ี 

 

ลาํดบั 
วนั/เดือน/ปี 

(เสียชีวติ) 
ช่ือสมาชิก 

จาํนวนสมาชิก 

ณ วนัท่ีเสียชีวติ 

(ไม่รวมสมาชิก 

ท่ีเสียชีวติ) 

ทายาทรับเงิน 

วนั/เดือน/ปี 

เงินสงเคราะห์+เงิน

จ่ายคืนสงเคราะห์ 

รับล่วงหนา้ - คชจ 5% 

1 19-เม.ย.-63 นายปราโมทย ์รัตนมงคล 1,092 ราย 9-ก.ค.-63 105,740 

2 14-พ.ค.-63 นายฉลองรัฐ พนัธุประภาส 1,142 ราย 1-ก.ย.-63 110,390 

3 28-พ.ค.-63 นายกาํพล รอดยอ้ย 1,151 ราย 31-ก.ค.-63 111,145 

4 19-ต.ค.-63 นายมณฑล  นิติสิริ 1,305 ราย 22-ธ.ค.-63 125,675 

สรุปยอดการจ่ายเงินสงเคราะห์ศพ 452,950 

 

ประเด็นเสนอ  เพือ่ทราบ 

ทีป่ระชุม รับทราบ 
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3.3 สรุปการจ่ายเงินสงเคราะห์ศพสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูและบุคลากร

ทางการศึกษาชัยนาท ประจําปี 2564 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูและบุคลากรทางการศึกษาชยันาท ไดจ่้ายเงินสงเคราะห์ศพ

สมาชิกฯ ประจาํปี 2564 จาํนวน 5 ราย โดยมีรายละเอียดต่อไปน้ี 

ลาํดบั 
วนั/เดือน/ปี 

(เสียชีวติ) 
ช่ือสมาชิก 

จาํนวนสมาชิก 

ณ วนัท่ีเสียชีวติ 

(ไม่รวมสมาชิก 

ท่ีเสียชีวติ) 

ทายาทรับเงิน 

วนั/เดือน/ปี 

เงินสงเคราะห์+เงิน

จ่ายคืนสงเคราะห์รับ

ล่วงหนา้ - คชจ 5% 

1 24-ธ.ค.-63 นายประทีป เหมือนทรัพย ์ 1,350 ราย 25-มี.ค.-64 129,850 

2 22-ก.พ.-64 นายภิรมย ์สีเผอืก 1,380 ราย 25-มี.ค.-64 133,100 

3 11-ส.ค.-64 นายชาญชยั คาํหอม 1,468 ราย 3-พ.ย.-64 141,360 

4 14-ส.ค.-64 นายธีระชยั  นิลฉํ่า 1,467 ราย 27-ก.ย.-64 141,165 

5 18-ต.ค.-64 นายรุ่งรัตน์  มีทรัพยท์วกีลู 1,521 ราย 30-พ.ย.-64 146,195 

สรุปยอดการจ่ายเงินสงเคราะห์ศพ 691,670 

 

ประเด็นเสนอ  เพือ่ทราบ 

ทีป่ระชุม รับทราบ 
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3.4  รายงานผู้ตรวจสอบกิจการสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ชัยนาท 

(1) นายวนิยั คาํวเิศษ   ผูต้รวจสอบกิจการสมาคม ฌาปนกิจสงเคราะห์ครูและบุคลากร 

ทางการศึกษาชยันาท ปฏิบติัหนา้ท่ีทาํการตรวจสอบคร้ังท่ี 1/2564ประจาํเดือนธนัวาคม 2563 ไดส้รุปผลการ

ตรวจสอบการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ี  ดงัน้ี 

1. ทะเบียนคุม ณ เดือนธนัวาคม 2563   มีจาํนวนสมาชิก จาํนวน 1,362 ราย 

2. บญัชีเงินฝากออมทรัพย ์สฌ.สค. เงินสงเคราะห์รับล่วงหนา้  

เลขท่ี 00-03664 ยอดคงเหลือ 2,256,400.00  บาท 

3. บญัชีเงินฝากออมทรัพย ์สฌ.สค. รายไดค้่าธรรมเนียมและบาํรุงสมาคม 

เลขท่ี 00-03665 ยอดคงเหลือ 293,560.55 บาท 

4. หุน้สหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท จาํกดั จาํนวน 1,050 บาท 

สรุปการทาํงานของเจา้หนา้ท่ีมีความถูกตอ้งเรียบร้อยดี การเงินถูกตอ้งตรงตามระบบบญัชี 

การบริการจดัการเป็นไปตามขอ้บงัคบัของสมาคม ขอขอบคุณเจา้หนา้ท่ี ท่ีอาํนวยความสะดวกอยา่งดียิง่  

  นายวินยั  คาํวิเศษ 

 ผูต้รวจสอบกิจการสมาคม 

(2) นายวินยั คาํวิเศษ ผูต้รวจสอบกิจการสมาคม ฌาปนกิจสงเคราะห์ครูและบุคลากร

ทางการศึกษาชยันาท ปฏิบติัหนา้ท่ีทาํการตรวจสอบคร้ังท่ี 1/2565 ประจาํเดือนธนัวาคม 2564 ไดส้รุปผลการ

ตรวจสอบการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ี  ดงัน้ี 

1. ทะเบียนคุม ณ เดือนธนัวาคม 2564   มีจาํนวนสมาชิก จาํนวน 1,561 ราย 

2. บญัชีเงินฝากออมทรัพย ์สฌ.สค. เงินสงเคราะห์รับล่วงหนา้  

เลขท่ี 00-03664 ยอดคงเหลือ 2,401,400.00  บาท 

3. บญัชีเงินฝากออมทรัพย ์สฌ.สค. รายไดค้่าธรรมเนียมและบาํรุงสมาคม 

เลขท่ี 00-03665 ยอดคงเหลือ 504,704.72 บาท 

4. หุน้สหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท จาํกดั จาํนวน 2,250 บาท 

  



7 

 

สรุปการทาํงานของเจา้หนา้ท่ีมีความถูกตอ้งเรียบร้อยดี การเงินถูกตอ้งตรงตามระบบบญัชี 

การบริการจดัการเป็นไปตามขอ้บงัคบัของสมาคม ขอขอบคุณเจา้หนา้ท่ี ท่ีอาํนวยความสะดวกอยา่งดียิง่ 

 

 

 นายวินยั  คาํวิเศษ 

 ผูต้รวจสอบกิจการสมาคม 

ประเด็นเสนอ   เพือ่ทราบ 

ทีป่ระชุม รับทราบผลการตรวจสอบกจิการของสมาคมฯ ประจําปี 2563 และประจําปี 2564 

 

3.5  แจ้งการเปลี่ยนแปลงการฝากเงินของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูและบุคลากร

ทางการศึกษาชัยนาทมาจัดอยู่ในประเภทเงินฝากนิติบุคคล 

ตามท่ีสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูและบุคลากรทางการศึกษาชยันาท (สฌ.สค.) 

ไดเ้ปิดบญัชีเงินฝากออมทรัพยก์บัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท จาํกดั จาํนวน  2  บญัชี ไดแ้ก่ 

1.  บญัชีเงินฝากออมทรัพย ์สฌ.สค. เงินสงเคราะห์รับล่วงหนา้ 

เลขท่ี 00-03664 

2.  บญัชีเงินฝากออมทรัพย ์สฌ.สค. รายไดค้่าธรรมเนียมและค่าบาํรุงสมาคม 

เลขท่ี 00-03665 

ซ่ึงเดิมเป็นการฝากเงินในระบบของสมาชิกสมทบ จากการแนะนาํของผูส้อบบญัชี

ภาคเอกชน ในการเข้าตรวจสอบบญัชีของสหกรณ์ฯ ได้ให้คาํแนะนาํว่าการจดัประเภทการฝากเงินของ

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูและบุคลากรทางการศึกษาชยันาท ตอ้งจดัมาอยูใ่นประเภทเงินฝากนิติบุคคล 

เพื่อใหถู้กตอ้งตามขอ้เทจ็จริง ทางสมาคมฯ จึงทาํการปิดบญัชีเงินฝาก 

1.  บญัชีเงินฝากออมทรัพย ์สฌ.สค. เงินสงเคราะห์รับล่วงหนา้ 

เลขท่ี 00-03664 

2.  บญัชีเงินฝากออมทรัพย ์สฌ.สค. รายไดค้่าธรรมเนียมและค่าบาํรุงสมาคม 

เลขท่ี 00-03665 

เพื่อทาํการเปิดใหม่ในประเภทของเงินฝาก นิติบุคคล 

ประเด็นเสนอ   เพือ่ทราบ 

ทีป่ระชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระที ่ 4  เร่ืองเสนอเพือ่พจิารณา 

4.1 การเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ชัยนาท 

ตามขอ้บงัคบัสมาคมฯ ขอ้ 42 คณะกรรมการดาํเนินการของสมาคม โดยไดรั้บการเลือกตั้ง

ระหวา่งสมาชิกดว้ยกนัในวนัท่ีประชุมใหญ่มีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 7 และไม่เกิน 17 คน ประกอบดว้ยตาํแหน่งนายก

สมาคม  1  คน อุปนายกสมาคม  1  คน  เลขานุการ เหรัญญิก และกรรมการอ่ืน ๆ อีกไม่เกิน  14  คนรวมถึงนาย

ทะเบียนสมาคม และผูช่้วยนายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูและบุคลากรทางการศึกษาชยันาท 

ขอ้ 43 กรรมการของสมาคมตอ้งมีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี 

(1) มีสัญชาติไทย 

(2) มีอายไุม่ต ํ่ากวา่ยีสิ่บหา้ปีบริบูรณ์ 

(3) มีวฒิุการศึกษาไม่ตํ่ากวา่ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 หรือเทียบเท่า 

(4) มีอาชีพเป็นหลกัเป็นแหล่งและมีฐานะมัน่คง 

(5) เป็นสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท 

(6) ไม่เป็นกรรมการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์อ่ืน 

(7) ไม่เป็นผูมี้ความประพฤติเส่ือมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอนัดี 

(8) ไม่เป็นภิกษุ สามเณร นกัพรต หรือนกับวชในศาสนาใด 

(9) ไม่เคยถูกนายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจาํท้องท่ีสั่งให้พน้จาก

ตาํแหน่งกรรมการสมาคม 

(10) ไม่เคยถูกท่ีประชุมใหญ่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์

ถอดถอนจากตาํแหน่ง กรรมการ เพราะเหตุทุจริตต่อหน้าท่ีหรือไม่เคยตอ้งโทษ

กฎหมายวา่ดว้ยการฌาปนกิจสงเคราะห์ 

(11) ไม่เคยตอ้งโทษจาํคุกโดยคาํพิพากษาถึงท่ีสุดให้จาํคุก เวน้แต่เป็นโทษสําหรับ

ความผดิไดก้ระทาํโดยประมาทหรือความผดิลหุโทษ 

(12) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

(13) ไม่เป็นบุคคลท่ีมีหน้ีสินลน้พน้ตวั หรือบุคคลลม้ละลาย 

(14) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐหรือ

รัฐวสิาหกิจ หรือไม่เคยถูกนายจา้งเลิกจา้งเพราะเหตุทุจริตต่อหนา้ท่ี 

ขอ้ 47 ให้คณะกรรมการท่ีได้รับเลือกตั้งอยู่ในตาํแหน่งคราวละ 2 ปีนับตั้งแต่วนัท่ี

ประชุมใหญ่มีมติและตอ้งออกตามวาระโดยจะดาํรงตาํแหน่งเกินสองวาระติดต่อกนัไม่ได ้เวน้แต่ท่ีประชุม

ใหญ่มีมติสองในสามของผูม้าประชุมจะกาํหนดเป็นอยา่งอ่ืน 
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ในการน้ีได้มี นายสมชาย พุทธโกสัย เสนอช่ือคณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจ

สงเคราะห์ครูและบุคลากรทางการศึกษาชยันาท ดงัน้ี 

 1. นายโอภาส พาพนัธ์ 

 2. นายสุเทพ กาํเพช็ร์ 

 3. นางวภิา กล่องทอง 

 4. นายชยัชาญ ศรีทรง 

 5. นางกิตติยา กิตติรัตนสุนทร 

 6.  นายอาํนาจ นุ่มแสง 

 7.  นายประสพ สิงห์สม 

 8.  นายเวหา มลยัทิพย ์

 9.  นายสาโรช กล่ินรอง 

 10. นางปวณีา บวัภิบาล 

 11. นายสุพจน์ วงับุญ 

 12. นายเฉลิม ปลอ้งมาก 

 13. นายสัมฤทธ์ิ รงคท์อง 

 14. นายมานบ ใจสงค ์

 15. นางฉววีรรณ ล้ิมประสงค ์

 16. นายธนศกัด์ิ บุษบกแกว้ 

 17. นางสาวสุวรรณี พิมพา 

 โดยมีสมาชิกสมาคมฯ รับรองคณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูและ

บุคลากรทางการศึกษาชยันาท ดงัน้ี 

 1. นายวทิยา ชูช่ืน 

 2. นายธวชัชยั ผวิทอง 

 3. นายเกียรติศกัด์ิ แสนสีอ่อน 

 4. นายจาํนงค ์ คลงัสิน 

 5. นางสาวจาํเนียร นุย้ปรี 
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ประเด็นเสนอ  1.  พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ชัยนาท ดังนี ้

ลาํดับที่ ช่ือ-สกุล ตําแหน่ง คะแนน หมายเหตุ 

1 นายโอภาส  พาพนัธ์ นายกสมาคมฯ   

2 นายสุเทพ  กาํเพ็ชร์ อุปนายกคนท่ี 1   

3 นางวิภา  กล่องทอง อุปนายกคนท่ี 2   

4 นายชยัชาญ  ศรีทรง กรรมการและเหรัญญิก   

5 นางกิตติยา  กิตติรัตนสุนทร กรรมการและเลขานุการ   

6 นายอาํนาจ  นุ่มแสง กรรมการ   

7 นายประสพ  สิงห์สม กรรมการ   

8 นายเวหา  มลยัทิพย ์ กรรมการ   

9 นายสาโรช  กล่ินรอง กรรมการ   

10 นางปวีณา  บวัภิบาล กรรมการ   

11 นายสุพจน์  วงับุญ กรรมการ   

12 นายเฉลิม  ปล้องมาก กรรมการ   

13 นายสัมฤทธ์ิ  รงค์ทอง กรรมการ   

14 นายมานบ  ใจสงค์ กรรมการ   

15 นางฉวีวรรณ  ล้ิมประสงค์ กรรมการ   

16 นายธนศกัด์ิ  บุษบกแก้ว นายทะเบียนและกรรมการฯ   

17 นางสาวสุวรรณี  พิมพา ผูช่้วยนายทะเบียนและกรรมการฯ   

2.  แต่งตั้งทีป่รึกษาสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์ครูและบุคลากรทางการศึกษาชัยนาท 

2.1  ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จํากดั 

2.2  ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จํากดั 

มติทีป่ระชุม 1.  พิจารณาแล้วมีมติเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูและบุคลากรทางการ

       ศึกษาชัยนาท  ตามรายช่ือทีเ่สนอเป็นเอกฉันท์ 

 2.  แต่งตั้งที่ปรึกษาสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์ครูและบุคลากรทางการศึกษาชัยนาท  

      ประจําปี   2565  ประกอบด้วย 

2.1  ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จํากดั 

2.2  ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จํากดั 
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4.2 พิจารณาแต่งตั้ งผู้ตรวจสอบกิจการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูและบุคลากร

ทางการศึกษาชัยนาท 

ตามข้อบังคับของสมาคมฯ ข้อท่ี 31 สมาคมจะแต่งตั้ งบุคคลท่ีเหมาะสมเป็น 

ผูต้รวจสอบกิจการโดยความเห็นชอบของท่ีประชุมใหญ่ และตอ้งรายงานผลการตรวจสอบใหค้ณะกรรมการ

ทราบเป็นรายเดือน และท่ีประชุมใหญ่สามญัประจาํปี ผูต้รวจสอบกิจการจะไดรั้บค่าตอบแทนตามท่ีสมาคม

กาํหนดและไดรั้บความเห็นชอบจากนายทะเบียนกลาง 

โดยท่ีประชุมไดอ้นุมติัค่าใชจ่้ายเป็นค่าเบ้ียประชุมและพาหนะของผูต้รวจสอบกิจการ ดงัน้ี 

-  ค่าเบ้ียประชุมของผูต้รวจสอบ 500 บาท/คร้ัง 

-  ค่าพาหนะ 

1. อาํเภอเมืองชยันาท 100 บาท/คร้ัง 

2. อาํเภออ่ืนๆ 200 บาท/คร้ัง 

อน่ึง ขอ้บงัคบัข้อ 31 สมาคมจะแต่งตั้งบุคคลท่ีเหมาะสม เป็นผูต้รวจสอบกิจการ 

โดยความเห็นชอบของท่ีประชุมใหญ่ และตอ้งรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการทราบเป็นรายเดือน 

และท่ีประชุมใหญ่สามญัประจาํปี ผูต้รวจสอบกิจการจะไดรั้บค่าตอบแทนตามท่ีสมาคมกาํหนดและไดรั้บ 

ความเห็นชอบจากนายทะเบียนกลางไว ้ ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูและ

บุคลากรทางการศึกษาชัยนาท คร้ังท่ี 12/2564  เม่ือวนัท่ี  17  ธันวาคม  2564  เห็นควรพิจารณาแต่งตั้ ง 

ผูต้รวจสอบกิจการสมาคม ประจาํปี 2565 ดงัน้ี 

1.  สิบเอกฐานวฒัน์ โชติจิรธนาศกัด์ิ 

 

ประเด็นเสนอ  เพือ่พจิารณาแต่งตั้ง 

1.  สิบเอกฐานวฒัน์  โชติจิรธนาศักดิ์ 

เป็นผู้ตรวจสอบกิจการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูและบุคลากรทางการศึกษาชัยนาท 

ประจําปี  2565 

มติทีป่ระชุม พจิารณาแล้ว แต่งตั้ง  สิบเอกฐานวฒัน์  โชติจิรธนาศักดิ์ เป็นผู้ตรวจสอบกจิการ 

 สมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์ครูและบุคลากรทางการศึกษาชัยนาท  ประจําปี 2565 
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4.3  พจิารณาให้ความเห็นชอบระเบียบว่าด้วยการเลอืกตั้งคณะกรรมการสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์

ครูและบุคลากรทางการศึกษาชัยนาท พ.ศ. 2565 

(ร่าง) 

 
ระเบียบสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์ครูและบุคลากรทางการศึกษาชัยนาท 

ว่าด้วยการเลอืกตั้งคณะกรรมการสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์ครูและบุคลากรทางการศึกษาชัยนาท 

(สฌ.สค.) พ.ศ. 2565 

 

อาศยัอาํนาจตามความในขอ้บงัคบัสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ชัยนาท  พ.ศ. 2562  หมวดท่ี 1 ขอ้ 4  และหมวดท่ี 10 ขอ้ 42 ขอ้ 43 และขอ้ 45  ท่ีประชุมคณะกรรมการ

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูและบุคลากรทางการศึกษาชยันาท ชุดท่ี 1 ในการประชุมคร้ังท่ี 1/2565 เม่ือ

วนัท่ี  6  มกราคม  2565  และมีมติกําหนดระเบียบว่าด้วยการเลือกตั้ งคณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจ

สงเคราะห์ครูและบุคลากรทางการศึกษาชยันาท (สฌ.สค.)  พ.ศ. 2565  ไวด้งัต่อไปน้ี 

ขอ้ 1.  ระเบียบน้ีเรียกวา่ “ระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ชยันาทว่าดว้ยการเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูและบุคลากรทางการศึกษาชยันาท

(สฌ.สค.) พ.ศ. 2565  

ข้อ 2.  ระเบียบน้ีให้ถือใช้บังคับนับแต่วนัถัดจากวนัท่ีนายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจ

สงเคราะห์ประจาํทอ้งท่ีเทศบาลตาํบลบา้นกลว้ย อาํเภอเมืองชยันาท จงัหวดัชยันาท รับจดทะเบียน 

ขอ้ 3.  ในระเบียบน้ี 

“สมาคม” หมายความวา่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูและบุคลากรทางการศึกษาชยันาท 

(สฌ.สค.) 

“สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูและบุคลากร

ทางการศึกษาชยันาท 

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการดาํเนินการของสมาคมฌาปนกิจ

สงเคราะห์ครูและบุคลากรทางการศึกษาชยันาท 

“นายกสมาคม” หมายความว่า นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูและบุคลากร

ทางการศึกษาชยันาท  

“อุปนายกสมาคม” หมายความว่า อุปนายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูและ

บุคลากรทางการศึกษาชยันาท 
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“กรรมการ”  หมายความวา่ กรรมการดาํเนินการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครู

และบุคลากรทางการศึกษาชยันาท 

“นายทะเบียน” หมายความวา่ นายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจาํทอ้งท่ี

เทศบาลตาํบลบา้นกลว้ย  อาํเภอเมืองชยันาท  จงัหวดัชยันาท 

“นายทะเบียนสมาคม” หมายความว่า นายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครู

และบุคลากรทางการศึกษาชยันาท 

“ผูช่้วยนายทะเบียนสมาคม” หมายความว่า ผูช่้วยนายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจ

สงเคราะห์ครูและบุคลากรทางการศึกษาชยันาท 

ขอ้ 4. คณะกรรมการดาํเนินการของสมาคม  โดยไดรั้บการเลือกตั้งระหวา่งสมาชิกดว้ยกนั

ในวนัท่ีประชุมใหญ่มีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 7 คนและไม่เกิน 17 คน ประกอบดว้ยตาํแหน่ง นายกสมาคม 1 คน 

อุปนายกสมาคม 2 คน และกรรมการอ่ืนๆ รวมไม่เกิน 14 คน  รวมถึงนายทะเบียนสมาคมและผูช่้วยนายทะเบียน

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูและบุคลากรทางการศึกษาชยันาท     

ผู้มีสิทธิเลอืกตั้งคณะกรรมการสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์ครูและบุคลากรทางการศึกษาชัยนาท 

ขอ้ 5. ผูมี้สิทธิเลือกตั้ง ได้แก่ ผูท่ี้เป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาชยันาทก่อนวนัเลือกตั้งไม่นอ้ยกวา่  30  วนั 

ขอ้ 6.  สมาชิกผูมี้สิทธิเลือกตั้ง มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งตาํแหน่งต่อไปน้ี  คือ 

  6.1  นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูและบุคลากรทางการศึกษาชยันาท  และ 

  6.2  กรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูและบุคลากรทางการศึกษาชยันาท  

ผู้มีสิทธิสมัครรับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์ครูและบุคลากรทางการศึกษาชัยนาท 

 ขอ้ 7. ผูมี้สิทธิสมคัรรับการเลือกตั้งตอ้งเป็นสมาชิกตามขอ้บงัคบัสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูและ

บุคลากรทางการศึกษาชัยนาทก่อนวนัรับสมคัรไม่น้อยกว่า  30  วนั  และต้องไม่เป็นบุคคลท่ีมีลักษณะ

ตอ้งหา้มตามขอ้บงัคบัสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูและบุคลากรทางการศึกษาชยันาท ขอ้ 9 

ขอ้ 8. ผูมี้สิทธิรับการเลือกตั้งใหมี้สิทธิสมคัรรับการเลือกตั้งในตาํแหน่งต่อไปน้ีเพียงตาํแหน่งเดียว คือ 

  8.1  นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูและบุคลากรทางการศึกษาชยันาท และ 

  8.2  กรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูและบุคลากรทางการศึกษาชยันาท  

ขอ้ 9.  ผูส้มคัรรับการเลือกตั้ง ตอ้งยืน่ใบสมคัรดว้ยตนเอง ตามแบบท่ีสมาคมกาํหนด 

ขอ้ 10.  การให้หมายเลขผูส้มคัร ผูท่ี้ยื่นใบสมคัรก่อนจะไดห้มายเลขก่อน ถา้มีผูย้ื่นใบสมคัรพร้อมกนั

หลายรายใหใ้ชว้ธีิจบัฉลาก  ต่อหนา้คณะกรรมการเลือกตั้ง 
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การดําเนินการเลอืกตั้ง 

ขอ้ 11.  ใหมี้คณะกรรมการเลือกตั้ง  ประกอบดว้ย  ประธานกรรมการ  จาํนวน 1 คน  และกรรมการ

อ่ืนตามความเหมาะสมโดยการแต่งตั้งจากสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาชยันาท  มีหนา้ท่ีรับสมคัร  ตรวจสอบคุณสมบติั  วนิิจฉยัปัญหาต่าง ๆ  เก่ียวกบัการดาํเนินการเลือกตั้ง 

 ขอ้ 12.  วธีิการเลือกตั้ง ใหใ้ชว้ธีิลงคะแนนโดยตรงและลบั 

 ขอ้ 13.  ถา้มีจาํนวนผูส้มคัรรับการเลือกตั้งไม่เกินจาํนวนท่ีกาํหนดไวไ้ม่ตอ้งมีการเลือกตั้ง 

ขอ้ 14.  ผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นนายกสมาคม  และกรรมการ  คือผูท่ี้ไดค้ะแนนสูงสุดเรียงตามลาํดบั

คะแนนท่ีไดรั้บเลือกตั้ง ถา้ผูไ้ดค้ะแนนเท่ากนัให้ผูท่ี้ไดค้ะแนนเท่ากนัจบัฉลากต่อหนา้คณะกรรมการเลือกตั้ง

ภายใน 3 วนั นบัจากวนัเลือกตั้ง 

             ขอ้ 15.  การลงคะแนนสมาชิก 1 คน มีสิทธ์ิเลือกนายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูและบุคลากร

ทางการศึกษาชยันาท 1 เสียง และกรรมการอ่ืนอีก 1 เสียง  

             ขอ้ 16.  การกาํหนดวนั เวลา สถานท่ีรับสมคัร การประกาศรายช่ือผูส้มคัร ผูมี้สิทธิสรรหา วนั เวลา 

และสถานท่ีสรรหา การประกาศผลการสรรหาและการดาํเนินการอ่ืนใด ท่ีเก่ียวกับการเลือกตั้งให้เป็นไป 

ตามประกาศท่ีสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูและบุคลากรทางการศึกษาชยันาทกาํหนด 

 ขอ้17.  ในกรณีท่ีมีเหตุอ่ืนใดท่ีระเบียบน้ี  ไม่ไดก้าํหนดไวใ้ห้เป็นอาํนาจของคณะกรรมการสมาคม

ฌาปนกิจสงเคราะห์ครูและบุคลากรทางการศึกษาชยันาท เป็นผูว้นิิจฉยัและใหถื้อเป็นขอ้ยติุ   

ขอ้ 18.  ให้สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูและบุคลากรทางการศึกษาชยันาท รายช่ือผูไ้ดรั้บการเลือกตั้ง

ตามขอ้ 14  เสนอต่อท่ีประชุมใหญ่สามญัประจาํปี  เพื่อรับทราบ 

 ขอ้ 19.  ใหน้ายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูและบุคลากรทางการศึกษาชยันาท  รักษาการใหเ้ป็นไป 

ตามระเบียบน้ี 

                         ประกาศ ณ วนัท่ี          มกราคม  พ.ศ. 2565 

       

                      (นายโอภาส   พาพนัธ์) 

                                                                          นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 

                                                                       ครูและบุคลากรทางการศึกษาชยันาท 

ประเด็นเสนอ  เพือ่พจิารณาเห็นชอบระเบียบว่าด้วยการเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์

ครูและบุคลากรทางการศึกษาชัยนาท พ.ศ. 2565   

มติทีป่ระชุม พจิารณาแล้วอนุมัติให้กาํหนดเห็นระเบียบว่าด้วยการเลอืกตั้งคณะกรรมการสมาคมฌาปนกจิ

สงเคราะห์ครูและบุคลากรทางการศึกษาชัยนาท พ.ศ. 2565  เพือ่ถือใช้ต่อไป  
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4.4   พจิารณาอนุมัติบัญชีรายได้ – รายจ่าย และบัญชีงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจําปี 2563 

 

  รายการ 
ยอดคงเหลอืทั้งส้ิน 

บาท 

รายได้  

        ดอกเบ้ียรับเงินฝากสหกรณ์ 48,323.76 

        รายไดค้่าบาํรุงรายปี 68,450.00 

        รายไดค้่าสมคัรสมาชิก 103,000.00 

        รายไดจ้ดัสรรจากเงินสงเคราะห์ศพ 5% 23,460.00 

        เงินปันผล 50.00 

               รวมรายได้ 243,283.76 

รายจ่าย 0.00 

               รวมรายจ่าย 0.00 

คงเหลอืรายได้ปี 2563 243,283.76 

รายได้คงเหลอืยกมาจากปี 2562 51,326.79 

               รายได้คงเหลือ 294,610.55 

ถือหุ้นสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จํากดั 1,050.00 

                รวมรายได้คงเหลอืสุทธิ 293,560.55 
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สมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์ครูและบุคลากรทางการศึกษาชัยนาท 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ  วนัที ่ 31  ธันวาคม  2563 
 

           สินทรัพย์                                                              ปี  2563 

สินทรัพย์หมุนเวยีน 

เงินสด 0.00 

เงินฝากออมทรัพยส์อ.ครูชยันาท เลขท่ี 00-03664 (เงินสงเคราะห์รับล่วงหนา้)  2,256,400.00 

เงินฝากออมทรัพยส์อ.ครูชยันาท เลขท่ี 00-03665  

(รายไดค้่าธรรมเนียมและค่าบาํรุง) 

293,560.55 

หุน้สหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท จาํกดั 1,050.00 

รวมสินทรัพย์ 
 

2,551,010.55 

หนีสิ้นและส่วนของทุน 

หนีสิ้น 

เงินสงเคราะห์ศพรับล่วงหนา้ 2,256,400.00 

รวมหนีสิ้น 2,256,400.00 

ทุน 

  

 (ลงช่ือ)  

 (นายโอภาส  พาพนัธ์) 

 นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 

 ครูและบุคลากรทางการศึกษาชยันาท 

 

ประเด็นเสนอ  เพือ่พจิารณาอนุมัติรายได้ – รายจ่าย และบัญชีงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจําปี 2563 

มติทีป่ระชุม พจิารณาแล้วอนุมัติรายได้ - รายจ่าย และรับรองงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจําปี 2563   

                       เป็นเอกฉันท์ 

รายไดค้งเหลือยกมาจากปี 2562 51,326.79 

เงินรายไดจ้ากการดาํเนินงาน ปี 2563 243,283.76 

รวมทุน 294,610.55   

            รวมหนีสิ้นและส่วนของทุน 2,551,010.55 
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4.5   พจิารณาอนุมัติบัญชีรายได้ รายจ่าย และบัญชีงบแสดงฐานะการเงินประจําปี 2564 

 

  
รายการ 

ยอดคงเหลอืทั้งส้ิน 

บาท 

รายได้  

        ดอกเบ้ียรับเงินฝากสหกรณ์ 73,411.17 

        รายไดค้่าบาํรุงรายปี 82,850.00 

        รายไดค้่าสมคัรสมาชิก 21,000.00 

        รายไดจ้ดัสรรจากเงินสงเคราะห์ศพ 5% 35,930.00 

        เงินปันผล 53.00 

               รวมรายได้ 213,244.17 

รายจ่าย  

        ค่าใชจ่้ายวนัประชุมใหญ่สามญั 900.00 

               รวมรายจ่าย 900.00 

คงเหลอืรายได้ปี 2564 212,344.17 

รายได้คงเหลอืยกมาจากปี 2563 294,610.55 

               รายได้คงเหลือ 506,954.72 

ถือหุ้นสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จํากดั 2,250.00 

                รวมรายได้คงเหลอืสุทธิ 504,704.72 
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สมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์ครูและบุคลากรทางการศึกษาชัยนาท 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ  วนัที ่ 31  ธันวาคม  2564 

สินทรัพย์                                                         ปี 2564 

สินทรัพย์หมุนเวยีน 

เงินสด 0.00 

เงินฝากออมทรัพยส์อ.ครูชยันาท เลขท่ี 00-3664(เงินสงเคราะห์ศพรับล่วงหนา้) 2,401,400.00 

เงินฝากออมทรัพยส์อ.ครูชยันาท เลขท่ี 00-3665 

(รายไดค้่าธรรมเนียมและค่าบาํรุง) 

504,704.72 

หุน้สหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท จาํกดั       2,250.00 

รวมสินทรัพย์ 2,908,354.72 

 หนีสิ้นและส่วนของทุน 

หนีสิ้น 

เงินสงเคราะห์ศพรับล่วงหนา้ 2,401,400.00 

รวมหนีสิ้น 2,401,400.00 

ทุน 

 

 

 (ลงช่ือ)  

 (นายโอภาส  พาพนัธ์) 

 นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 

 ครูและบุคลากรทางการศึกษาชยันาท 

ประเด็นเสนอ  เพือ่พจิารณาอนุมัติรายได้ – รายจ่าย และบัญชีงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจําปี 2564 

มติทีป่ระชุม พจิารณาแล้วอนุมัติรายได้ - รายจ่าย และรับรองงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจําปี 2564 

                        เป็นเอกฉันท์ 

รายไดค้งเหลือยกมาจากปีก่อน 294,610.55 

รายไดจ้ากการดาํเนินงาน ปี 2564 212,344.17 

รวมทุน   506,954.72   

รวมหนีสิ้นและส่วนของทุน 2,908,354.72 



 

                                                                                 19 

 

ระเบียบวาระที ่ 5  เร่ืองอืน่ ๆ 

 5.1  นายวทิยา  ชูช่ืน ใหข้อ้เสนอแนะวา่ใหส้มาคมฯ ควรกาํหนดเม่ือรายไดข้องสมาคม 

มีจาํนวนเงินเท่าไหร่  จึงจะหยดุรับเงินสนบัสนุนจากสหกรณ์ฯ และใชเ้งินของสมาคมบริหารงานของ

สมาคมฯเอง 

 

เลกิประชุม  เวลา    11.00  น 

 

 

 (นางกติติยา   กติติรัตนสุนทร) 

 เลขานุการสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์ครูและ 

 บุคลากรทางการศึกษาชัยนาท 

 ผู้บันทกึการประชุม 

 

 

 (นายโอภาส    พาพนัธ์) 

 นายกสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์ครูและ 

 บุคลากรทางการศึกษาชัยนาท 

 ผู้ตรวจบันทกึการประชุม 

 


