รายงานกิจการ
ประจ�ำปี 2557

สมาคมจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลชิงถ้วย
พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ณ บลูโอ-ริธึม แอนด์
โบว์ เมเจอร์รัชโยธิน กรุงเทพมหานคร
เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2557
สมาคมสัญจรพบผู้บริหารและสมาชิก

วิทยาลัยพณิชยการบางนา

กรมศิลปากร

มทร.ตะวันออกวิทยาเขตจักพงษภูวนารถ

สสอ.ศธ.ประชุมสามัญประจ�ำปี 2556
ห้องประชุมศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล
อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557

ครบรอบ ๑๑ ปี
เลขที่ 319 อาคารสมานฉันท์ ชั้น 3 กระทรวงศึกษาธิการ ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 02-6287500-3 โทรสาร 02-6287504-5 www.moecoop.com

คณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห สอ.ศธ.
ชุดที่ 6

นายวิชิต สังขนันท

นายปญญา สุพรรณพิทักษ

นายอดุลย ชวนรักธรรม

นายเมธา อุทัยพยัคฆ

อุปนายกสมาคม คนที่ 1

กรรมการและนายทะเบียน

อุปนายกสมาคม คนที่ 2

กรรมการและปฏิคม

น.ส.สายสมร สุกฤตยานันท น.ส.บุญเพียร ชูโรจน

กรรมการและผูชวยนายทะเบียน กรรมการและผูชวยนายทะเบียน

นายเอนก ศรีสําราญรุงเรือง

นายสุภาพ เคียนทอง

นางจิรวรรณ วุฒิสวัสดิ์

นางสมจิตร ธัมวิสุทธิวรากร

นายกสมาคม

กรรมการและผูตรวจสอบภายใน

อุปนายกสมาคม คนที่ 3

นายพูนลาภ อินทรนัฏ
อุปนายกสมาคม คนที่ 4

กรรมการและเหรัญญิก

นายอนุทิน คําคม

กรรมการและเลขานุการ

นางใจปอง กิตติดุษฎีกุล นายทองเปรม จตุรานนท ผศ.ดร.รสสุคนธ ศุนาลัย นางดวงเดือน สายสมบัติ
กรรมการและผูชวยปฏิคม

กรรมการและผูชวยปฏิคม

กรรมการและผูชวยปฏิคม

กรรมการและผูชวยเลขานุการ

สมาคมร่วมกับสหกรณ์ จัดเทศน์มหาชาติ
มหาเวสสันดรชาดก เพื่อน�ำรายได้ถวายเป็น
นายชินภัทร ภูมิรัตน
ที่ปรึกษา

นายจรูญ ชูลาภ
ที่ปรึกษา

นายวิชิต สุวรรณรัตน
ที่ปรึกษา

นายสุวภัทร จีรพันธุ
ที่ปรึกษา

นายวิโรจน ใจอารีรอบ
ที่ปรึกษา

นายชาติ ฟาปกาสิต
ที่ปรึกษา

พระราชกุศล มอบให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์
ในพระบรมราชูปถัมภ์และสมทบทุนอาหาร
กลางวันเด็กนักเรียน โรงเรียนวัดสุทัศน์
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2557
ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ

นางกฤษณา ยืนยง

ปฏิบัติงานเจาหนาที่สมาคมและผูประสานงาน

น.ส.วราภรณ หอมเนียม
เจาหนาที่สมาคม

รายงานกิจการประจำ�ปี 2557

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำ�กัด

กำ�หนดการประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2557
วันพุธที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2558 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล
อาคารรัชมังคลาภิเษก ชั้น 3 กระทรวงศึกษาธิการ

สารบัญ
คณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สอ.ศธ. ชุดที่ 6
หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2557
สารนายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำ�กัด
ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2557
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่นายกสมาคมแจ้งให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปีทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2556
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องรับทราบรายงานผลการดำ�เนินงานของสมาคม ประจำ�ปี 2557
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องรับทราบรายงานจำ�นวนสมาชิก
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องรับทราบรายงานการตรวจสอบภายในสมาคม ประจำ�ปี 2557
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องพิจารณาอนุมัติบัญชีรายได้ – ค่าใช้จ่าย และงบดุล ประจำ�ปี 2557
ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
รายชื่อสมาชิกถึงแก่กรรม ในรอบปี 2557
ภาพกิจกรรมสมาคม ในรอบปี 2557
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รายงานกิจการประจำ�ปี 2557
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำ�กัด
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6
14
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16
17
19
21
22
25

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จ�ำกัด

		 เลขที่ 319 อาคารสมานฉันท์ ชั้น 3 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300
		 โทร 02-6287501-3 โทรสาร 02-6287504,05
ที่ สสอ. ศธ. 049/2558
					

1 เมษายน 2558

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2557
เรียน สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด
ด้วยสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด ก�ำหนดการ
ประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2557 เพื่อรายงานผลการด�ำเนินงาน ในวันพุธที่ 22 เมษายน 2558 เวลา 09.00 น.12.00 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล อาคารรัชมังคลาภิเษก ชั้น 3 กระทรวงศึกษาธิการ
ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่นายกสมาคมแจ้งให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปีทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2556
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องรับทราบรายงานผลการด�ำเนินงานของสมาคม ประจ�ำปี 2557
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องรับทราบรายงานจ�ำนวนสมาชิก
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องรับทราบรายงานการตรวจสอบภายในสมาคม ประจ�ำปี 2557
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องพิจารณาอนุมัติบัญชีรายได้ – ค่าใช้จ่าย และงบดุล ประจ�ำปี 2557
ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ในการนี้ ใคร่ขอเรียนเชิญสมาชิกทุกท่าน เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2557 เพื่อรับทราบผล
การด�ำเนินงานและเสนอข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสมาคมให้เจริญก้าวหน้าและยั่งยืนต่อไป
อนึ่ง ส�ำหรับสมาชิกที่เป็นข้าราชการและพนักงานของรัฐ สมาคมได้มีหนังสือขออนุญาตผู้บังคับบัญชา
ของท่านให้เข้าร่วมประชุมด้วยแล้ว ซึ่งในการประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปีครั้งนี้ สมาคมมีของที่ระลึกมอบให้กับสมาชิก
ที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน
จักขอบคุณยิ่ง
		

ขอแสดงความนับถือ

		
		
		

(นายเอนก ศรีส�ำราญรุ่งเรือง)
นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด

รายงานกิจการประจำ�ปี 2557
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จำ�กัด
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สารนายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จ�ำกัด

เรียน ท่านสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด
ตลอดระยะเวลา 11 ปีที่ผ่านมา สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวง
ศึกษาธิการ จ�ำกัด เริ่มจากสมาชิกผู้ก่อตั้ง 400 คน เพิ่มเป็น 7,520 คน ( ณ 31 ธ.ค. 57 ) นับว่าเป็นการเจริญเติบโต
ที่มีประสิทธิภาพ แสดงถึงความร่วมมือร่วมใจของเพื่อนสมาชิกที่ให้ความส�ำคัญในการช่วยเหลือสมาชิกด้วยกัน
ในรอบปีที่ผ่านมา กระผม คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ ได้บริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้น
ให้สมาชิกได้รับบริการที่สะดวกสบายพึ่งพอใจมากที่สุด พร้อมกันนี้ทางสมาคมได้เชื่อมโยงเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอก
โดยจัดกิจกรรมแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เพื่อหารายได้ทูลเกล้า ฯ ถวายในกิจการมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมีการจัดกิจกรรมที่ดีส�ำหรับ
สมาชิก ให้ทุกท่านร่วมท�ำบุญ โดยจัดเทศน์มหาชาติมหาเวสสันดรชาดก เพื่อแสดงความจงรักภักดี และร่วมบ�ำเพ็ญ
บุญถวายเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินนี าถ เพือ่ น�ำรายได้
มอบให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งได้จัดตั้งเป็นกองทุนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สอ.ศธ.
ล�ำดับทุนที่ 3707 สมาชิกท่านใดประสงค์จะร่วมสมทบทุนดังกล่าว ขอเรียนเชิญครับและรายได้อีกส่วนหนึ่งได้
สมทบทุนเป็นอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดสุทัศน์และใช้ในกิจการสมาคม
สมาคมได้รับเกียรติ จากสมาคมอื่น ๆ มาศึกษาดูงานด้านการบริหารงานที่เป็นระบบที่ดี เพื่อเป็นแบบ
อย่างในการด�ำเนินการ เช่น สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี และสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา เป็นต้น
กระผมขอขอบคุณที่ปรึกษา คณะกรรมการด�ำเนินการและเจ้าหน้าที่ ซึ่งพวกเราทุกคนได้ร่วมแรงร่วมใจ
พัฒนาสมาคมให้เจริญก้าวหน้าประสบผลส�ำเร็จ และขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่มอบความไว้วางใจให้กระผม และ
คณะกรรมการบริหารงานสมาคม รวมทั้งให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้งที่สมาคมจัดขึ้น สุดท้ายนี้กระผมขอ
อาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย จงคุ้มครองให้สมาชิกทุกท่าน มีความสุขกายสุขใจ และโชคดีตลอดปี 2558
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(นายเอนก ศรีส�ำราญรุ่งเรือง)
นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด

รายงานกิจการประจำ�ปี 2557
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำ�กัด

เริ่มประชุมเวลา ....................

1

ระเบียบวาระที่   

เรื่องที่นายกสมาคมแจ้งให้ที่ประชุมใหญ่สามัญ
ประจำ�ปีทราบ

ตามข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด ข้อ 33
ก�ำหนดให้สมาคมเรียกประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี ปีละหนึง่ ครัง้ ภายในหนึง่ ร้อยยีส่ บิ วันนับแต่วนั สิน้ ปีปฏิทนิ ประกอบ
กับข้อบังคับข้อ 36 ได้ก�ำหนดให้การประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปีตอ้ งมีสมาชิกมาร่วมประชุมกันไม่นอ้ ยกว่ากึง่ หนึง่ ของ
จ�ำนวนสมาชิกทัง้ หมดหรือไม่นอ้ ยกว่าหนึง่ ร้อยคน จึงจะเป็นองค์ประชุม ขณะนีม้ สี มาชิกมาประชุมจ�ำนวน...............คน
ถือว่าครบองค์ประชุม จึงขอเปิดประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2557 ตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป
การเชิญสมาชิกมาร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี เพือ่ รายงานผลการด�ำเนินงานและพิจารณาอนุมตั บิ ญ
ั ชี
รายได้คา่ ใช้จา่ ยและงบดุล ประจ�ำปี 2557 ในรอบปีทผี่ า่ นมาสมาคมได้จดั กิจกรรมเพือ่ เชือ่ มความสัมพันธ์อนั ดีระหว่าง
สมาชิกกับบุคคลทัว่ ไปสองกิจกรรมคือ การจัดเทศน์มหาชาติมหาเวสสันดรชาดกและการจัดแข่งขันโบว์ลงิ่ การกุศล ชิง
ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
สมาคมขอขอบคุณสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด ทีม่ อบเงินสนับสนุนกิจการของ
สมาคมในปีนเ้ี ป็นเงินจ�ำนวน 100,000.00 บาท (หนึง่ แสนบาทถ้วน) ส�ำหรับปี 2557 สมาคมได้ชว่ ยเหลือครอบครัว
สมาชิกทีถ่ งึ แก่กรรม จ�ำนวน 57 ราย เป็นเงินประมาณสิบล้านบาทเศษ สิง่ ทีถ่ อื ปฏิบตั ไิ ด้แก่การยืนไว้อาลัยเพือ่ น
สมาชิกทีถ่ งึ แก่กรรม จ�ำนวน 57 ราย ตามรายชือ่ ในหน้า 22-23
จึงเสนอทีป่ ระชุมใหญ่เพือ่ ทราบและขอเชิญสมาชิกทุกท่านยืนไว้อาลัยแก่สมาชิกทีถ่ งึ แก่กรรมเป็นเวลา 1 นาที

มติที่ประชุมใหญ่ ...................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................

รายงานกิจการประจำ�ปี 2557
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จำ�กัด
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2

ระเบียบวาระที่   

เรือ่ งพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่
สามัญประจ�ำปี 2556

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2556
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด
วันพุธที่ 23 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล
อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้มาประชุม
1. นายเอนก
ศรีส�ำราญรุ่งเรือง
2. นายวิชิต
สังขนันท์
3. นายปัญญา
สุพรรณพิทักษ์
4. นายสุภาพ
เคียนทอง
5. นายพูลลาภ
อินทรนัฏ
6. นายอดุลย์
ช้วนรักธรรม
7. นางสาวสายสมร
สุกฤตยานันท์
8. นางสาวบุญเพียร ชูโรจน์
9. นายเมธา
อุทัยพยัคฆ์
10. นายทองเปรม
จตุรานนท์
11. นางใจปอง
กิตติดุษฎีกุล
12. ผศ.ดร.รสสุคนธ์
ศุนาลัย
13. นางจิรวรรณ
วุฒิสวัสดิ์
14. นางสมจิตร
ธัมวิสุทธิวรากร
15. นายอนุทิน
ค�ำคม
16. นางดวงเดือน
สายสมบัติ
17. นายวิชิต
สุวรรณรัตน์
18. นายทรงธรรม
กาญจนพิบูลย์
19. นางกฤษณา
ยืนยง
20. นางสาววราภรณ์ หอมเนียม
21. สมาชิกผู้เข้าประชุม		
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นายกสมาคม
อุปนายกสมาคมคนที่ 1
อุปนายกสมาคมคนที่ 2
อุปนายกสมาคมคนที่ 3
อุปนายกสมาคมคนที่ 4
กรรมการและนายทะเบียน
กรรมการและผู้ช่วยนายทะเบียน
กรรมการและผู้ช่วยนายทะเบียน
กรรมการและปฏิคม
กรรมการและผู้ช่วยปฏิคม
กรรมการและผู้ช่วยปฏิคม
กรรมการและผู้ช่วยปฏิคม
กรรมการและผู้ตรวจสอบภายใน
กรรมการและเหรัญญิก
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่สมาคมและผู้ประสานงาน
เจ้าหน้าที่สมาคม
401 คน
รายงานกิจการประจำ�ปี 2557

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำ�กัด

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.

ระเบียบวาระที่  1

เรื่องที่นายกสมาคมแจ้งให้ที่ประชุมใหญ่ทราบ

ตามข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด ข้อ 33
ก�ำหนดให้สมาคมเรียกประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี ปีละหนึง่ ครัง้ ภายในหนึง่ ร้อยยีส่ บิ วันนับแต่วนั สิน้ ปีปฏิทนิ ประกอบ
กับข้อบังคับข้อ 36 ได้ก�ำหนดให้การประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปีตอ้ งมีสมาชิกมาร่วมประชุมกันไม่นอ้ ยกว่ากึง่ หนึง่ ของ
จ�ำนวนสมาชิกทัง้ หมดหรือไม่นอ้ ยกว่าหนึง่ ร้อยคน จึงจะเป็นองค์ประชุม ขณะนีม้ สี มาชิกมาประชุมจ�ำนวน 125 คน
ถือว่าครบองค์ประชุม จึงขอเปิดประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2556 ตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป
การเชิญสมาชิกมาร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี เพือ่ รายงานผลการด�ำเนินงานในรอบปีทผี่ า่ นมา และ
เลือกตัง้ คณะกรรมการสมาคม ชุดที่ 6 ตลอดจนพิจารณาอนุมตั บิ ญ
ั ชีรายได้คา่ ใช้จา่ ยและงบดุล ปีทผี่ า่ นมาสมาคมได้
ช่วยเหลือครอบครัวสมาชิกทีถ่ งึ แก่กรรม จ�ำนวน 23 ราย เป็นเงินประมาณ 4,600,000.00 บาท
สมาคมขอขอบคุณสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด ทีม่ อบเงินสนับสนุนกิจการ
ของสมาคมในปีนเี้ ป็นเงินจ�ำนวน 100,000.00 บาท (หนึง่ แสนบาทถ้วน) และสิง่ ทีถ่ อื ปฏิบตั ไิ ด้แก่ การยืนไว้อาลัย
เพือ่ นสมาชิกทีถ่ งึ แก่กรรม ในรอบปี 2556 จ�ำนวน 23 ราย ตามรายชือ่ ในหน้า 23
จึงเสนอทีป่ ระชุมเพือ่ ทราบและขอเชิญสมาชิกทุกท่านยืนไว้อาลัยแก่สมาชิกทีถ่ งึ แก่กรรมเป็นเวลา 1 นาที
มติทปี่ ระชุมใหญ่ รับทราบและยืนไว้อาลัยแด่เพือ่ นสมาชิกทีถ่ งึ แก่กรรม จ�ำนวน 23 ราย

ระเบียบวาระที่  2       พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี  
2555
นายเอนก ศรีสำ� ราญรุง่ เรือง นายกสมาคม มอบให้ นายอนุทนิ ค�ำคม เป็นผูน้ �ำเสนอ
นายอนุทนิ ค�ำคม กรรมการและเลขานุการ เสนอรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2555 เมือ่
วันที่ 25 เมษายน 2556 ตามรายละเอียดรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2556 ตัง้ แต่หน้าที่ 6-13
จึงเสนอทีป่ ระชุมใหญ่เพือ่ พิจารณารับรองรายงานการประชุม
มติทปี่ ระชุมใหญ่ รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2555 เมือ่ วันที่ 25 เมษายน 2556
โดยไม่มกี ารแก้ไข

รายงานกิจการประจำ�ปี 2557
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จำ�กัด
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ระเบียบวาระที่  3       เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
เรื่องการกู้เงินโครงการแก้ปัญหาความเดือดร้อน
นายเอนก ศรีส�ำราญรุ่งเรือง นายกสมาคม มอบให้ นายอนุทิน ค�ำคม เป็นผู้น�ำเสนอ
นายอนุทิน ค�ำคม กรรมการและเลขานุการ แจ้งว่า สืบเนื่องจากการประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2555
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 สมาชิกได้เสนอให้สหกรณ์มีการปรับวงเงินกู้ยืมโครงการแก้ปัญหาความเดือดร้อน
จากเงินกู้ 180,000.00 บาท เป็น 200,000.00 บาท นั้น สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด
ได้เพิ่มวงเงินกู้โครงการดังกล่าว เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 โดยเพิ่มเป็น 200,000.00 บาท ส่งช�ำระ 180 งวด
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.95 ต่อปี
จึงเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อทราบ

มติที่ประชุมใหญ่ รับทราบ

ระเบียบวาระที่   4 เรื่องรับทราบรายงานผลการด�ำเนินงานของสมาคม  
                               ประจ�ำปี  2556
นายเอนก ศรีส�ำราญรุ่งเรือง นายกสมาคม มอบให้ นายอนุทิน ค�ำคม เป็นผู้น�ำเสนอ
นายอนุทิน ค�ำคม กรรมการและเลขานุการ แจ้งว่า สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์
ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด ได้จดทะเบียนจัดตั้งสมาคมเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2547 ปัจจุบันสมาคม
ได้ด�ำเนินกิจการมาครบ 10 ปี มีคณะกรรมการด�ำเนินการทั้งสิ้น 16 คน มีที่ปรึกษา 7 คน เจ้าหน้าที่ 1 คน และได้
รับความอนุเคราะห์จากสหกรณ์จัดเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลืองานสมาคมอีก 1 คน สมาคมมีสมาชิกตั้งแต่เริ่มแรก
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 จ�ำนวน 7,289 คน
คณะกรรมการด�ำเนินการสมาคม ได้มีการประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ เดือนละหนึ่งครั้งเพื่อพิจารณา
เรื่องสมาชิกเพิ่ม-ลดในแต่ละเดือน รับทราบรายงานฐานะการเงินของสมาคม มีการวางแผนเพื่อพัฒนาให้สมาคม
เจริญก้าวหน้าและมั่นคง ในรอบปี 2556 สมาชิกถึงแก่กรรม 23 ราย ทายาทได้รับเงินช่วยเหลือครอบครัวสมาชิก
ที่ถึงแก่กรรมเป็นเงินสงเคราะห์ศพรายละประมาณ 200,000.00 บาทเศษ ซึ่งยอดเงินสงเคราะห์ที่ได้รับจะเพิ่มขึ้น
หรือลดลงเป็นไปตามจ�ำนวนสมาชิกที่มีอยู่ ณ วันที่สมาชิกถึงแก่กรรม
ในการบริหารงานของสมาคม สมาคมมีรายได้จากค่าสมัครเข้าเป็นสมาชิก ค่าบ�ำรุง เงินบริจาค ดอกเบี้ย
รับและเงินหักจากเงินสงเคราะห์ตามข้อบังคับ รวมเป็นรายได้ทั้งสิ้น 1,073,254.37 บาท สมาคมมีค่าใช้จ่ายในการ
ด�ำเนินงาน เช่น ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ ค่าเบี้ยประชุม ค่าพาหนะ ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน
ค่าใช้จ่ายในวันประชุมใหญ่ เป็นเงินทั้งสิ้น 484,004.17 บาท ดังนั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 สมาคม มีรายได้
สูงกว่าค่าใช้จ่าย จ�ำนวน 589,250.20 บาท
จึงเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อรับทราบ

มติที่ประชุมใหญ่ รับทราบ
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รายงานกิจการประจำ�ปี 2557
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำ�กัด

ระเบียบวาระที่  5
			

เรื่องรับทราบรายงานจ�ำนวนสมาชิก

นายเอนก ศรีส�ำราญรุ่งเรือง นายกสมาคม มอบให้ นายอดุลย์ ช้วนรักธรรม เป็นผู้น�ำเสนอ
นายอดุลย์ ช้วนรักธรรม กรรมการและนายทะเบียน แจ้งว่า ในรอบปี 2556 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม
2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ
จ�ำกัด มีสมาชิกเพิ่ม- ลด ดังนี้
จ�ำนวนสมาชิกยกมา 1 ม.ค. 2556
จ�ำนวน
7,020 คน
จ�ำนวนสมาชิกที่รับเข้าใหม่
จ�ำนวน
362 คน
จ�ำนวนสมาชิกเสียชีวิต
จ�ำนวน
23 คน
ลาออกหรือออกด้วยสาเหตุอื่น ๆ
จ�ำนวน
70 คน
จ�ำนวนสมาชิกคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธ.ค.2556 จ�ำนวน
7,289 คน
จึงเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อทราบ

มติที่ประชุมใหญ่ รับทราบ

ระเบียบวาระที่  6

เรื่องรับทราบรายงานการตรวจสอบภายในสมาคม
ประจ�ำปี  2556

นายเอนก ศรีส�ำราญรุ่งเรือง นายกสมาคม มอบให้ นางจิรวรรณ วุฒิสวัสดิ์ เป็นผู้น�ำเสนอ
นางจิรวรรณ วุฒิสวัสดิ์ กรรมการและผู้ตรวจสอบภายใน เสนอว่า ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี
2554 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555 ข้าพเจ้า นางจิรวรรณ วุฒิสวัสดิ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการด้านการตรวจ
สอบภายใน ประจ�ำปี 2555-2556 นั้น ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการด�ำเนินงานของสมาคม และแจ้งผลต่อคณะ
กรรมการด�ำเนินการเป็นประจ�ำทุกเดือน ในโอกาสนี้ขอเสนอผลการตรวจสอบโดยสรุปตามข้อบังคับของสมาคม ดัง
ต่อไปนี้
1. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
		 เพื่อติดตามประเมินผลและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ปรับปรุงงานด้านการเงิน การบัญชี
และการด�ำเนินงานด้านต่าง ๆ
2. ขอบเขตการตรวจสอบ
		 2.1 ตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี เพื่อประเมินผลการควบคุมเกี่ยวกับการเงินและการบัญชี
		 2.2 ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานและการจัดการ
		 2.3 ให้ค�ำปรึกษาและแนะน�ำการปรับปรุงแก้ไข การควบคุมภายในและการด�ำเนินการด้านต่าง ๆ
รายงานกิจการประจำ�ปี 2557
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จำ�กัด
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3. ผลการตรวจสอบ
		 3.1 ด้านการเงินและการบัญชี
			 3.1.1 ด้านการเงิน การควบคุมการเงินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ได้ใช้ข้อมูลทางบัญชีในการ
ควบคุมการเงิน โดยมีระเบียบควบคุมการปฏิบัติงานด้านการเงินอย่างเหมาะสม
			 3.1.2 ด้านการบัญชี การจัดท�ำบัญชีได้จัดท�ำไว้เรียบร้อยเป็นปัจจุบันมีเอกสารหลักฐานประกอบ
รายการทางบัญชีครบถ้วน
		 3.2 จ�ำนวนสมาชิกของสมาคม
			 ณ วันสิ้นปี 2556 มีสมาชิก 7,289 คน เพิ่มจากปีก่อนจ�ำนวน 269 คน หรือ เพิ่มขึ้นร้อยละ
3.83 สิ้นปี 2547 เริ่มก่อตั้งสมาคมมีจ�ำนวนสมาชิก 1,682 คน ปัจจุบันปี 2556 มีสมาชิกจ�ำนวน 7,289 คน เพิ่มขึ้น
5,607 คน เป็นเพราะสมาชิกทุกท่านเห็นถึงประโยชน์และสวัสดิการที่จะได้รับจากสมาคมนี้
		 3.3 ผลการด�ำเนินงาน
			 นับจากวันเริ่มก่อตั้งสมาคมในปี 2547 จนถึงปี 2556 มียอดรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิสะสม
ทั้งสิ้น 2,865,452.07 บาท มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 4,286,742.07 บาท ซึ่งหมายถึง การเจริญเติบโตของสมาคมที่มี
ความมั่นคง ประกอบกับในปี 2556 มีรายได้สุทธิ 589,250.20 บาท และได้จ่ายให้แก่ทายาทของสมาชิกที่ถึงแก่
กรรมรวมทั้งปีเป็นเงิน 4,865,340.00 บาท สมาชิกที่ถึงแก่กรรมและรับเงินสงเคราะห์ศพ จ�ำนวน 23 ราย ทายาท
ได้รับเงินสงเคราะห์ศพเฉลี่ยรายละ 211,536.52 บาท
4. เรื่องอื่น ๆ
		 เนื่องจากสมาชิกของสมาคม ก็เป็นคนกลุ่มเดียวกับสมาชิกสหกรณ์ และสหกรณ์ได้เอื้อประโยชน์ในการ
ให้สมาชิกสมาคม กู้ยืมในวงเงิน 200,000.00 บาท ซึ่งสมาคมฌาปนกิจอื่นๆ ไม่มีการได้รับการสนับสนุนจากสหกรณ์
เช่นนี้ เพื่อแบ่งเบาภาระและบรรเทาความเดือดร้อนในยามจ�ำเป็นได้อีกทางหนึ่ง ซึ่งทางสมาคม ขอขอบคุณคณะ
กรรมการสหกรณ์ที่ให้การสนับสนุนในด้านนี้ และเป็นผลให้มีจ�ำนวนสมาชิกสหกรณ์ ให้ความร่วมมือสมัครเข้าเป็น
สมาชิกสมาคมเพิ่มขึ้น ในจ�ำนวนที่น่าพอใจซึ่งผลประโยชน์สุดท้ายจะได้แก่ทายาทของสมาชิกที่ถึงแก่กรรมจะได้รับ
เงินสงเคราะห์มากขึ้นอย่างพอเพียงในการจัดการศพ
จึงเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อรับทราบ

มติที่ประชุมใหญ่ รับทราบ

ระเบียบวาระที่  7
  

เรื่องพิจารณาอนุมัติบัญชีรายได้ – ค่าใช้จ่าย
และงบดุลประจ�ำปี2556

นายเอนก ศรีส�ำราญรุ่งเรือง นายกสมาคม มอบให้ นางสมจิตร ธัมวิสุทธิวรากร เป็นผู้น�ำเสนอ 		
นางสมจิตร ธัมวิสทุ ธิวรากร กรรมการและเหรัญญิก เสนอบัญชีรายได้-ค่าใช้จา่ ย และงบดุล สมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด ประจ�ำปี 2556
เอกสารประกอบวาระการประชุมหน้า 18-19
จึงเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อพิจารณา

มติที่ประชุมใหญ่ อนุมัติบัญชีรายได้-ค่าใช้จ่าย และงบดุล สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์

ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด ประจ�ำปี 2556 โดยเอกฉันท์
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รายงานกิจการประจำ�ปี 2557
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำ�กัด

ระเบียบวาระที่  8

เรื่องพิจารณาการรับสมาชิกกรณีพิเศษ

นายเอนก ศรีส�ำราญรุ่งเรือง นายกสมาคม มอบให้ นายอนุทิน ค�ำคม เป็นผู้น�ำเสนอ
นายอนุทิน ค�ำคม กรรมการและเลขานุการ เสนอว่าเนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี สมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 คณะกรรมการ
สมาคมขอเชิญชวนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด และสมาชิกสมทบสหกรณ์
ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด ทุกท่านที่มีอายุเกิน 45 ปี แต่ไม่เกิน 60 ปี สมัครเป็นสมาชิก
สมาคม เพื่อเป็นการสงเคราะห์ศพสมาชิกที่ถึงแก่กรรม และเพิ่มหลักประกันช่วยลดความเสี่ยงของผู้ค�้ำประกัน
ลดความเดือดร้อนด้านการเงินให้กับผู้กู้ และครอบครัวสมาชิก
ประกอบกั บ มติ ค ณะกรรมการสมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห์ ส หกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ข ้ า ราชการกระทรวง
ศึกษาธิการ จ�ำกัด ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 ได้มีมติเห็นชอบการเปิดรับสมาชิกกรณีพิเศษ ส�ำหรับ
ผู้สมัครที่มีอายุเกิน 45 ปี แต่ไม่เกิน 60 ปี โดยให้ผู้สมัครจ่ายเงินค่าสมัครในอัตราที่เพิ่มขึ้นตามช่วงอายุของผู้สมัคร
เทียบกับเงินสงเคราะห์ศพที่มีการจ่ายตั้งแต่เริ่มก่อตั้งสมาคม โดยวิธีถัวเฉลี่ยจ�ำนวนผู้เสียชีวิตทั้งหมดจนถึงปัจจุบัน
ซึ่งมีจ�ำนวน 167 คน ระยะเวลา 11 ปี เฉลี่ยเสียชีวิตปีละ 15 คน คนละ 30.00 บาท เป็นเงินสงเคราะห์ศพที่
เรียกเก็บมาแล้ว 450.00 บาท/ปี การค�ำนวณอัตราค่าสมัครเป็นดังนี้
1. ช่วงอายุมากกว่า 45-50 ปี เป็นระยะเวลา 5 ปี (5x450) เสียค่าสมัคร 2,250.00 บาท
2. ช่วงอายุมากกว่า 50-55 ปี เป็นระยะเวลา 10 ปี (10x450) เสียค่าสมัคร 4,500.00 บาท
3. ช่วงอายุมากกว่า 55-60 ปี เป็นระยะเวลา 15 ปี (15x450) เสียค่าสมัคร 6,750.00 บาท
การเก็บค่าสมัครที่เพิ่มขึ้นเป็นหน้าที่ของผู้สมัคร ที่มีอายุเกิน 45 ปี แต่ไม่เกิน 60 ปี จะเห็นได้ว่า ถ้า
ผู้สมัครที่มีอายุมากจะต้องจ่ายเงินค่าสมัครมาก ซึ่งถือว่าเป็นธรรมส�ำหรับสมาชิกเดิม และสมาชิกใหม่ทุกคนที่จะ
สมัครเป็นสมาชิกสมาคม
จึงเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อพิจารณา

มติที่ประชุมใหญ่ อนุมัติการรับสมาชิกกรณีพิเศษ ส�ำหรับผู้สมัครที่มีอายุเกิน 45 ปี แต่ไม่เกิน 60 ปี โดย

เรียกเก็บค่าสมัครตามช่วงอายุของผู้สมัครตามเสนอ

ระเบียบวาระที่  9

เรื่องพิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคม  ชุดที่ 6

นายเอนก ศรีส�ำราญรุ่งเรือง นายกสมาคม แจ้งว่า ตามข้อบังคับข้อ 42 ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด ก�ำหนดให้ต้องมีคณะกรรมการด�ำเนินการของสมาคมโดย
ได้รับการเลือกตั้งระหว่างสมาชิกด้วยกันในที่ประชุม มีจ�ำนวนไม่น้อยกว่าเจ็ดคนและไม่เกินสิบเก้าคน ประกอบด้วย
ต�ำแหน่ง นายกสมาคม เลขานุการ อุปนายกสมาคม เหรัญญิก และกรรมการอื่นๆ ตามที่เห็นสมควร
ในการเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคม ปีที่ผ่านมาที่ประชุมใหญ่ก�ำหนดให้มีคณะกรรมการสมาคมจ�ำนวน
16 คน
รายงานกิจการประจำ�ปี 2557
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จำ�กัด

11

ตามข้อบังคับข้อ 43 ก�ำหนดวิธีการเลือกตั้งไว้ดังนี้ “วิธีการเลือกตั้งคณะกรรมการตามข้อ 42 กระท�ำได้
โดยเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลจนครบจ�ำนวนคณะกรรมการแล้วมอบอ�ำนาจให้กรรมการที่ได้รับเลือกตั้ง
กันเองด�ำรงต�ำแหน่งต่างๆ ตามที่เห็นสมควร แล้วเสนอต่อที่ประชุมใหญ่โดยให้เป็นตามมติของที่ประชุมใหญ่”
ตามข้อบังคับข้อ 45 คณะกรรมการที่ได้รับเลือกตั้งตามข้อ 43 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553) ให้อยู่ใน
ต�ำแหน่งคราวละสองปี นับแต่วันที่ประชุมใหญ่มีมติและต้องออกตามวาระ และจะด�ำรงต�ำแหน่งเกินสองวาระติดต่อ
กันไม่ได้ เว้นแต่ที่ประชุมใหญ่โดยมติสองในสามของผู้มาประชุมจะก�ำหนดเป็นอย่างอื่น
จึงเสนอที่ประชุมใหญ่ เพื่อพิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคม ชุดที่ 6 ตามข้อบังคับของสมาคม
ที่ประชุมใหญ่ ได้เสนอให้มีคณะกรรมการสมาคม จ�ำนวน 16 คน และด�ำรงต�ำแหน่งต่างๆ ดังนี้
		
1. นายเอนก
ศรีส�ำราญรุ่งเรือง
นายกสมาคม
2. นายวิชิต
สังขนันท์
อุปนายกสมาคมคนที่ 1
3. นายปัญญา
สุพรรณพิทักษ์
อุปนายกสมาคมคนที่ 2
4. นายสุภาพ
เคียนทอง
อุปนายกสมาคมคนที่ 3
5. นายพูลลาภ
อินทรนัฏ
อุปนายกสมาคมคนที่ 4
6. นางจิรวรรณ
วุฒิสวัสดิ์
กรรมการและผู้ตรวจสอบภายใน
7. นายอดุลย์
ช้วนรักธรรม
กรรมการและนายทะเบียน
8. นางสาวสายสมร สุกฤตยานันท์
กรรมการและผู้ช่วยนายทะเบียน
9. นางสาวบุญเพียร ชูโรจน์
กรรมการและผู้ช่วยนายทะเบียน
10. นายเมธา
อุทัยพยัคฆ์
กรรมการและปฏิคม
11. นางใจปอง
กิตติดุษฎีกุล
กรรมการและผู้ช่วยปฏิคม
12. นายทองเปรม
จตุรานนท์
กรรมการและผู้ช่วยปฏิคม
13. ผศ.ดร.รสสุคนธ์ ศุนาลัย
กรรมการและผู้ช่วยปฏิคม
14. นางสมจิตร
ธัมวิสุทธิวรากร
กรรมการและเหรัญญิก
15. นายอนุทิน
ค�ำคม
กรรมการและเลขานุการ
16. นางดวงเดือน
สายสมบัติ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

มติที่ประชุมใหญ่ อนุมัติการเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคม ชุดที่ 6 มีจ�ำนวน 16 คน ตามรายชื่อและ

ด�ำรงต�ำแหน่งต่าง ๆ ข้างต้นเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ
10.1  เรื่องการเก็บค่าบ�ำรุง
นางแน่งน้อย วรวงศ์ สมาชิกเลขที่ 4700419 สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้เสนอว่า
ตามที่สมาคมเรียกเก็บค่าบ�ำรุง ปีละ 50.00 บาท (ห้าสิบบาทถ้วน) ขอเสนอให้เก็บครั้งเดียวตลอดชีพในวันที่รับ
สมัครสมาชิก
นายเอนก ศรีส�ำราญรุ่งเรือง นายกสมาคม ได้แจ้งว่า ขอรับไปด�ำเนินการหากไม่ผิดระเบียบและข้อ
บังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ จะได้แจ้งให้ทราบต่อไป
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10.2  เรื่องการรับสมาชิกอายุเกิน 60 ปี
นายปรีชา โพธิธรรม สมาชิกเลขที่ 4801873 สังกัดสหกรณ์ ได้เสนอให้สมาคมรับผู้สมัครที่มีอายุเกิน
60 ปี เป็นสมาชิกสมาคมได้
นายเอนก ศรีส�ำราญรุ่งเรือง นายกสมาคม ได้แจ้งว่า ขอรับเรื่องนี้น�ำเสนอคณะกรรมการด�ำเนินการ
ชุดใหม่
เลิกประชุมเวลา 11.30 น.
		
ลงชื่อ ....................................... ผู้จดรายงานการประชุม
			
(นางกฤษณา ยืนยง)
		
ลงชื่อ ....................................... กรรมการและเลขานุการ
			
(นายอนุทิน ค�ำคม)
ขอรับรองว่าเป็นการประชุมจริง
………………………………
(นายเอนก ศรีส�ำราญรุ่งเรือง)
นายกสมาคม

รายงานกิจการประจำ�ปี 2557
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3

ระเบียบวาระที่   

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว

3.1 เรื่องการเก็บค่าบ�ำรุง
สืบเนื่องจากการประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2556 สมาชิกได้เสนอให้สมาคมเก็บค่าบ�ำรุงจากสมาชิกใน
วันที่รับสมัครสมาชิกเพียงครั้งเดียวตลอดชีพ นั้น ขอเรียนว่ากฎกระทรวงก�ำหนดอัตราเงินค่าสมัคร เงินค่าบ�ำรุง
และเงินสงเคราะห์ พ.ศ. 2547 ข้อ 1 ก�ำหนดให้สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เรียกเก็บเงินค่าบ�ำรุงไม่เกินเดือนละ
5.00 บาท หรือปีละ 50.00 บาท ดังนั้น การเก็บค่าบ�ำรุงสมาชิกครั้งเดียวตลอดชีพตามที่สมาชิกเสนอจึงไม่เป็นไป
ตามกฎกระทรวงดังกล่าว
จึงเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อทราบ

มติที่ประชุมใหญ่ ..................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................

3.2  เรื่องการรับสมาชิกอายุเกิน 60 ปี

ตามที่สมาชิกได้เสนอให้สมาคมเปิดรับสมัครสมาชิกที่มีอายุเกิน 60 ปี นั้น ขอเรียนว่าจากการศึกษา
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์อื่น ๆ ปรากฎว่ายังไม่มีการรับสมัครสมาชิกที่มีอายุเกิน 60 ปี ดังนั้นการที่คณะกรรมการ
ด�ำเนินการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อความมั่นคงและเป็นธรรมต่อมวลสมาชิกทุกคนจึงก�ำหนดการรับสมัครสมาชิก
อายุสูงสุดไม่ควรเกิน 60 ปีบริบูรณ์ ตามประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวง
ศึกษาธิการ จ�ำกัด ฉบับที่ 4 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2557 นั้นเหมาะสมแล้ว
จึงเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อทราบ

มติที่ประชุมใหญ่...................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
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ระเบียบวาระที  ่ 4   เรื่ อ งรั บ ทราบรายงานผลการด� ำ เนิ น งาน
ของสมาคม  ประจ�ำปี  2557
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด ได้จดทะเบียน
จัดตั้งสมาคมเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2547 ปัจจุบันสมาคมได้ด�ำเนินกิจการมาครบ 11 ปี มีคณะกรรมการ
ด�ำเนินการทั้งสิ้น 16 คน มีที่ปรึกษา 6 คน เจ้าหน้าที่ 1 คน และได้รับความอนุเคราะห์จากสหกรณ์จัด
เจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลืองานสมาคมอีก 1 คน สมาคมมีสมาชิกตั้งแต่เริ่มแรกจน ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557
จ�ำนวน 7,520 คน
คณะกรรมการด�ำเนินการสมาคม ได้มีการประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ เดือนละหนึ่งครั้งเพื่อพิจารณา
เรื่องสมาชิกเพิ่ม-ลดในแต่ละเดือน รับทราบรายงานฐานะการเงินของสมาคม มีการวางแผนเพื่อพัฒนาให้
สมาคมเจริญก้าวหน้าและมั่นคง ในรอบปี 2557 สมาชิกถึงแก่กรรม 57 ราย ทายาทได้รับเงินช่วยเหลือ
ครอบครัวสมาชิกที่ถึงแก่กรรมเป็นเงินสงเคราะห์ศพรายละประมาณ 220,000.00 บาทเศษ ซึ่งยอดเงิน
สงเคราะห์ที่ได้รับจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงเป็นไปตามจ�ำนวนสมาชิกที่มีอยู่ ณ วันที่สมาชิกถึงแก่กรรม
ในการบริหารงานของสมาคม สมาคมมีรายได้จากค่าสมัครเข้าเป็นสมาชิก ค่าบ�ำรุง เงินบริจาค
ดอกเบี้ยรับและเงินหักจากเงินสงเคราะห์ตามข้อบังคับ รวมเป็นรายได้ทั้งสิ้น 1,667,938.93 บาท สมาคมมีค่า
ใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน เช่น ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ ค่าเบี้ยประชุม ค่าพาหนะ ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าใช้จ่าย
ในการด�ำเนินงาน ค่าใช้จ่ายในวันประชุมใหญ่ เป็นเงินทั้งสิ้น 619,652.13 บาท ดังนั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2557 สมาคม มีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย จ�ำนวน 1,048,286.80 บาท
จึงเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อทราบ

มติที่ประชุมใหญ่ ..................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
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5

ระเบียบวาระที่   

เรื่องรับทราบรายงานจ�ำนวนสมาชิก

ในรอบปี 2557 ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์
ออมทรัพย์ขา้ ราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด มีสมาชิกเพิม่ - ลด ดังนี้
จ�ำนวนสมาชิกยกมา 1 ม.ค. 2557 จ�ำนวน
7,289 คน
จ�ำนวนสมาชิกทีร่ บั เข้าใหม่
จ�ำนวน
337 คน
		
จ�ำนวนสมาชิกเสียชีวติ
จ�ำนวน
57 คน
		
ลาออกหรือออกด้วยสาเหตุอนื่ ๆ จ�ำนวน
49 คน
		
จ�ำนวนสมาชิกคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2557 จ�ำนวน
7,520 คน
จึงเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อทราบ

มติที่ประชุมใหญ่ ..................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
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ระเบียบวาระที่   

เรื่องรับทราบรายงานการตรวจสอบภายใน
สมาคม  ประจ�ำปี  2557  

ตามมติทปี่ ระชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2556 เมือ่ วันที่ 23 เมษายน 2557 ข้าพเจ้า นางจิรวรรณ วุฒสิ วัสดิ์
ได้รบั การแต่งตัง้ เป็นกรรมการด้านการตรวจสอบภายใน ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด ระหว่างปี 2557 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการด�ำเนินงานของสมาคม และแจ้งผลต่อ
คณะกรรมการด�ำเนินการเป็นประจ�ำทุกเดือน ในโอกาสนี้ขอเสนอผลการตรวจสอบโดยสรุปตามข้อบังคับของสมาคม
ดังต่อไปนี		้
		 1. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
			 เพือ่ ติดตามประเมินผลและให้ขอ้ เสนอแนะเกีย่ วกับการปฏิบตั งิ าน ปรับปรุงงานด้านการเงิน การบัญชี
และการด�ำเนินงานด้านต่าง ๆ
		 2. ขอบเขตการตรวจสอบ
			 2.1 ตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี เพือ่ ประเมินผลการควบคุมเกีย่ วกับการเงินและการบัญชี
			 2.2 ตรวจสอบการปฏิบตั งิ านด้านต่างๆ เพือ่ ประเมินผลการปฏิบตั งิ านและการจัดการ
			 2.3 ให้ค�ำปรึกษาและแนะน�ำการปรับปรุงแก้ไข การควบคุมภายในและการด�ำเนินการด้านต่างๆ
		 3. ผลการตรวจสอบ
			 3.1 ด้านการเงินและการบัญชี
				 3.1.1 ด้านการเงิน การควบคุมการเงินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ได้ใช้ขอ้ มูลทางบัญชีในการควบคุม
					 การเงิน โดยมีระเบียบควบคุมการปฏิบตั งิ านด้านการเงินอย่างเหมาะสม
				 3.1.2 ด้านการบัญชี การจัดท�ำบัญชีได้จดั ท�ำไว้เรียบร้อยเป็นปัจจุบนั มีเอกสารหลักฐานประกอบราย
					 การทางบัญชีครบถ้วน
			 3.2 จ�ำนวนสมาชิกของสมาคม
			 ณ วันสิน้ ปี 2557 มีสมาชิก 7,520 คน เพิม่ จากปีกอ่ นจ�ำนวน 231 คน หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 3.07
สิน้ ปี 2547 เริม่ ก่อตัง้ สมาคมมีจ�ำนวนสมาชิก 1,682 คน ปัจจุบนั ปี 2557 มีสมาชิกจ�ำนวน 7,520 คน เพิม่ ขึน้ 5,838
คน เป็นเพราะสมาชิกทุกท่านเห็นถึงประโยชน์และสวัสดิการทีจ่ ะได้รบั จากสมาคมนี้
			 3.3 ผลการด�ำเนินงาน
				 นับจากวันเริม่ ก่อตัง้ สมาคมในปี 2547 จนถึงปี 2557 มียอดรายได้สงู กว่าค่าใช้จา่ ยสุทธิสะสมทัง้ สิน้
3,913,738.87 บาท (สามล้านเก้าแสนหนึง่ หมืน่ สามพันเจ็ดร้อยสามสิบแปดบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์) มีสนิ ทรัพย์รวมทัง้ สิน้
6,472,795.75 บาท (หกล้านสีแ่ สนเจ็ดหมืน่ สองพันเจ็ดร้อยเก้าสิบห้าบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) ซึง่ หมายถึงการเจริญเติบโต
ของสมาคมทีม่ คี วามมัน่ คง ประกอบกับในปี 2557 มีรายได้สงู กว่าค่าใช้จา่ ย 1,048,286.80 บาท (หนึง่ ล้านสีห่ มืน่ แปดพัน
สองร้อยแปดสิบหกบาทแปดสิบสตางค์) สมาชิกทีถ่ งึ แก่กรรมในปี 2557 มีจ�ำนวน 57 ราย สมาคมได้จา่ ยเงินสงเคราะห์
ศพให้แก่ทายาทของสมาชิกทีถ่ งึ แก่กรรม จ�ำนวน 47 ราย เป็นเงิน 10,386,580.00 บาท (สิบล้านสามแสนแปดหมืน่ หกพัน
ห้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน) ได้รบั เงินสงเคราะห์ศพเฉลีย่ รายละ 220,990.00 บาท (สองแสนสองหมืน่ เก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)

รายงานกิจการประจำ�ปี 2557
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จำ�กัด
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4. เรือ่ งอืน่ ๆ
เนือ่ งจากสมาชิกของสมาคม ก็เป็นคนกลุม่ เดียวกับสมาชิกสหกรณ์ และสหกรณ์ได้เอือ้ ประโยชน์ในการให้
สมาชิกสมาคม กูย้ มื ในวงเงิน 200,000.00 บาท ซึง่ สมาคมฌาปนกิจอืน่ ๆ ไม่มกี ารให้การสนับสนุนจากสหกรณ์เช่นนี้ เพือ่
แบ่งเบาภาระและบรรเทาความเดือดร้อนในยามจ�ำเป็นได้อกี ทางหนึง่ ซึง่ ทางสมาคม ขอขอบคุณคณะกรรมการสหกรณ์ที่
ให้การสนับสนุนในด้านนี้ และเป็นผลให้มจี �ำนวนสมาชิกสหกรณ์ ให้ความร่วมมือสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมาคมเพิม่ ขึน้ ใน
จ�ำนวนทีน่ า่ พอใจซึง่ ผลประโยชน์สดุ ท้ายจะได้แก่ทายาทของสมาชิกทีถ่ งึ แก่กรรมจะได้รบั เงินสงเคราะห์มากขึน้ อย่างพอ
เพียงในการจัดการศพ
		 ข้าพเจ้ารูส้ กึ เป็นเกียรติทไี่ ด้รบั ความไว้วางใจจากสมาชิก เลือกตัง้ ให้เป็นผูต้ รวจสอบภายใน ซึง่ เป็นส่วนหนึง่
ในมาตรการควบคุมด้านการเงินและการบัญชีของสมาคม ระหว่างการปฏิบตั งิ านได้รบั ความ ร่วมมือจากคณะกรรมการ
เจ้าหน้าที่ และสมาชิกเป็นอย่างดี จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

จึงเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อทราบ

(นางจิรวรรณ วุฒสิ วัสดิ)์
กรรมการและผูต้ รวจสอบภายใน

มติที่ประชุมใหญ่ ..................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
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7

ระเบียบวาระที่   

เรื่องพิจารณา อนุมัติบัญชีรายได้ – ค่าใช้จ่าย
และงบดุล ประจ�ำปี  2557

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด

บัญชีรายได้ – ค่าใช้จ่าย

ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่  31  ธันวาคม  2557
รายได้
		
		
		
		
		

ค่าสมัคร
เงินบริจาค
ดอกเบี้ยรับ
ค่าบ�ำรุง
เงินหักจากเงินสงเคราะห์ไว้เป็นค่าใช้จ่าย

323,600.00
240,660.00
130,398.13
370,450.00
602,830.80

1,667,938.93

100,658.00
55,000.00
17,016.00
16,535.00
192,300.00
9,135.00
2,200.00
8,921.00
5,370.00
162,900.00
9,436.53
14,115.40
26,065.20
		

619,652.13
1,048,286.80

ค่าใช้จ่าย
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

ค่าใช้จ่ายวันประชุมใหญ่
ค่าเบี้ยประชุม
บ�ำเหน็จเจ้าหน้าที่
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด
ค่าจ้าง
เงินสมทบประกันสังคม
ค่าพวงหรีด
ค่าแสตมป์
ค่าล่วงเวลา
ค่าพาหนะ
ภาษีจ่าย
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์
วัสดุแบบพิมพ์ใช้ไป
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย

รายงานกิจการประจำ�ปี 2557
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จำ�กัด
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งบดุล

ณ วันที่  31  ธันวาคม  2557
สินทรัพย์
		
		
		
		
		
		

เงินฝาก สอ.ศธ.
ธ. กรุงไทย – ศธ.
ครุภัณฑ์
วัสดุแบบพิมพ์
ลูกหนี้ตัวแทน
รวมสินทรัพย์

5,362,065.14
1,067,241.28
21,094.93
21,314.40
1,080.00
6,472,795.75			

หนี้สินและทุน
		
เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า
1,018,740.00
		
เงินสงเคราะห์ค้างจ่าย
1,517,010.00
		
ส�ำรองกองทุนบ�ำเหน็จเจ้าหน้าที่
17,016.00
		
เงินรอตรวจสอบ
6,270.88
		
เงินรอจ่ายคืน		
20.00
		
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายยกมา
2,865,452.07		
		
บวก รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายงวดนี้
1,048,286.80
3,913,738.87
		
รวมหนี้สินและทุน		 6,472,795.75
						
		
ลงชื่อ
(นายเอนก ศรีส�ำราญรุ่งเรือง)
นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด 		
		

ลงชื่อ					
(นางสมจิตร ธัมวิสุทธิวรากร)
เหรัญญิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด

จึงเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อพิจารณาอนุมัติบัญชีรายได้ – ค่าใช้จ่าย และงบดุล ประจ�ำปี 2557

มติที่ประชุมใหญ่.....................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................
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8

ระเบียบวาระที่   

เรื่องอื่น ๆ  (ถ้ามี)

.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................

มติที่ประชุมใหญ่.....................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
เลิกประชุมเวลา ............................ น.

		
					

ลงชื่อ ....................................... ผู้จดรายงานการประชุมใหญ่
(...........................................)
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สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำ�กัด

รายชื่อสมาชิกถึงแก่กรรมในรอบปี 2557
จำ�นวน  57  ราย

1. นางสุวรรณี
2. นางประไพ		
3. นายสุพรรณ์
4. นายเฉลิม		
5. นางชูศรี			
6. นางอาภรณ์
7. นายเฉลิม		
8. นายลอย		
9. นางนิภา		
10. นางอุไร		
11. นายสมบัติ
12. นายทรงพล
13. นายมงคล
14. นายสวงศ์		
15. นางสาวปายรัตน์
16. นายสุเทพ		
17. นายสมเจตน์
18. นางประไพ
19. นายประมวล
20. นายคีรี		
21. นายสมชาย
22. นายวิชา		
23. นางภาคินี
24. นางนภาผ่อง
25. นายบุญรอด
26. นายนิพนธ์
27. นายพินิจ		
28. นายวิมพ์		
29. นายประธาน
30. นายประทีป
31. นายมงคล
32. นายจรัล		
33. นายบุญช่วย
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ศุภนิตย์
ชูประยูร
สุขวาณิชย์
จิตรสุภาพ
ตรีพันธ์
ทิมวิภาค
จูประชากรณ์
อกอุ่น
ภูเขาทอง
โยปทุม
สังเวียนทอง
มโนจุฑาบูลย์
สำ�ราญสุข
เบญจพงศ์
วสุบูรณะโรจน์
เนตรสาคร
ใจรักษ์
ปาสาณพันธุ์
ครุฑสิงห์
ขันเสนาะ
เฉลิม
กฤษณะพันธุ์
กนกนาค
อินทรลาวัลย์
พงษ์ย้อย
ถาวรนยะ
กองสุข
อุณหะโชติ
นราดิศร
ด้วงรัตน์
ขจรมงคลนันท์
ชมดี
ไพรัตน์

อายุ
อายุ
อายุ
อายุ
อายุ
อายุ
อายุ
อายุ
อายุ
อายุ
อายุ
อายุ
อายุ
อายุ
อายุ
อายุ
อายุ
อายุ
อายุ
อายุ
อายุ
อายุ
อายุ
อายุ
อายุ
อายุ
อายุ
อายุ
อายุ
อายุ
อายุ
อายุ
อายุ

86
85
83
82
80
80
78
77
75
69
69
68
68
68
67
67
66
66
66
65
65
64
64
64
63
62
62
61
61
60
60
59
59

ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี

สังกัด
สังกัด
สังกัด
สังกัด
สังกัด
สังกัด
สังกัด
สังกัด
สังกัด
สังกัด
สังกัด
สังกัด
สังกัด
สังกัด
สังกัด
สังกัด
สังกัด
สังกัด
สังกัด
สังกัด
สังกัด
สังกัด
สังกัด
สังกัด
สังกัด
สังกัด
สังกัด
สังกัด
สังกัด
สังกัด
สังกัด
สังกัด
สังกัด

สมทบ
สมทบ
สมทบ
สอ.ศธ.
มรภ.สวนดุสิต
สมทบ มทร.
สอ.ศธ.
สมทบ
สอ.ศธ.
สอ.ศธ.
ศก.
สอ.ศธ.
ศก.
สอ.ศธ.
สอ.ศธ.
สอ.ศธ.
สมทบ
สอ.ศธ.
ศก.
สมท		
สอ.ศธ.
พล.
มรภ.บ้านสมเด็จฯ
สอ.ศธ.
สอ.ศธ.
สมทท
สป.กก.
สอ.ศธ.
สอศ.
สป.ศธ.
สอ.ศธ.
สป.ศธ.
สอศ.
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34. ส.ต.เลิศชาย
35. นายณรงค์
36. นายบุญเสริม
37. นายอนุรักษ์
38. นายวิรัช		
39. นางสุมาลี		
40. นายสัญชัย
41. นางกฤษณา
42. นางสาวนภาพร
43. นางวนิดา		
44. นางสาวพจนา
45. นายประชัน
46. นายเกษม		
47. นายวินัย		
48. นายเฉลิม		
49. นางยุพา		
50. นางสาวจันทรา
51. นายบัวผัน
52. นางภัฑรภา
53. นางสาวยุพา
54. นางกรกมล
55. นายบัญชา
56. นางพิมลกัลย์
57. นางสาวธนพร

เชวงรัตน์
กลั่นวารินทร์
ชัยเวทย์
วงศ์ใหญ่
ทองสิทธ์
หวังประเสริฐ
สมิทธิชัยนนท์
อังคณานุกูล
แก้วดวงดี
พงศ์กิตติไพบูลย์
ผลิผลเกิด
แสงจันทร์
อยู่สุขอาบ
น้อยสัมฤทธิ์
ขอจุนกลาง
สอาดเนตร
ประเสริฐธรรม
บุตรพรหม
สิงหเดชากุล
เรืองพุ่ม
ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม
ดอกไธสง
สังขมาลย์
เมืองทิพย์

อายุ
อายุ
อายุ
อายุ
อายุ
อายุ
อายุ
อายุ
อายุ
อายุ
อายุ
อายุ
อายุ
อายุ
อายุ
อายุ
อายุ
อายุ
อายุ
อายุ
อายุ
อายุ
อายุ
อายุ

58
58
58
57
57
56
56
55
54
54
54
54
53
52
51
51
51
51
49
47
46
44
40
40
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ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี

สังกัด
สังกัด
สังกัด
สังกัด
สังกัด
สังกัด
สังกัด
สังกัด
สังกัด
สังกัด
สังกัด
สังกัด
สังกัด
สังกัด
สังกัด
สังกัด
สังกัด
สังกัด
สังกัด
สังกัด
สังกัด
สังกัด
สังกัด
สังกัด

ศก.
สอ.ศธ.		
สอศ.
สพฐ.
สอศ.
พล.
สอศ.
สบศ.
มรภ.บ้านสมเด็จฯ
สอศ.
ศก.
พล.
สป.ศธ.
สพศ.
มทร.รัตนโกสินทร์
พล.			
สกศ.		
มรภ.สวนดุสิด
ศก.			
สป.กธ.
กคศ.			
สป.ศธ.
สอศ.			
สวธ.
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สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำ�กัด
วิธีการรับสมาชิกและการขาดจากสมาชิกภาพ
1. ผูท้ ป่ี ระสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมต้องยืน่ ใบสมัครตามแบบของสมาคม ณ ทีต่ ง้ั สำ�นักงาน
ของสมาคม ในวัน เวลา เปิดทำ�การ
2. ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
		 2.1 ต้องเป็นสมาชิกหรือสมาชิกสมทบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำ�กัด
		 2.2 ต้องเป็นผู้บรรลุนิติภาวะ
		 2.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย/หรือเป็นคนไร้ความสามารถ
		 2.4 มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง
		 2.5 มีอายุในวันสมัครไม่เกินสี่สิบห้าปีบริบูรณ์
		 2.6 ต้องมีความประพฤติดี และยินยอมปฏิบัติตามข้อบังคับของสมาคม
3. ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกต้องนำ�เอกสารหลักฐานแสดงต่อสมาคม ดังนี้
		 3.1 ใบสมัครสมาชิกตามแบบที่สมาคมกำ�หนด
		 3.2 สำ�เนาทะเบียนบ้าน
		 3.3 สำ�เนาบัตรประจำ�ตัวประชาชน หรือสำ�เนาบัตรประจำ�ตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
		 3.4 ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันจากสถานพยาบาลของรัฐ
4. ผูส้ มัครเข้าเป็นสมาชิกจะมีสมาชิกภาพสมบูรณ์เมือ่ ได้จา่ ยเงินค่าสมัคร และเงินสงเคราะห์ลว่ งหน้าให้แก่
สมาคมเรียบร้อยแล้ว และจะมีหมายเลขประจำ�ตัวสมาชิก
		 4.1 เงินค่าสมัคร 100.00 บาท
		 4.2 เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า 150.00 บาท
		 4.3 เงินค่าบำ�รุงปีละ 50.00 บาท (จ่ายในเดือนตุลาคมของทุกปี)
		 4.4 เงินสงเคราะห์รายศพ 30.00 บาท
5. ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกจะต้องระบุผู้รับผลประโยชน์ หากมีการเปลี่ยนแปลงสมาชิกต้องแจ้งให้สมาคม
ทราบเป็นหนังสือตามแบบที่สมาคมกำ�หนด
6. สมาชิกภาพย่อมสิ้นสุดลงในกรณี ดังนี้
		 6.1 ตาย
		 6.2 ลาออก เป็นหนังสือตามแบบที่สมาคมกำ�หนด
		 6.3 ที่ประชุมใหญ่มีมติให้ออก
		 6.4 ถูกคัดชือ่ ออกเนือ่ งจากขาดส่งเงินสงเคราะห์ โดยสมาคมแจ้งเป็นหนังสือให้ทราบจำ�นวนสามครัง้
แต่ละครัง้ มีระยะเวลาสิบห้าวัน ซึง่ ครัง้ สุดท้ายได้ท�ำ หนังสือลงทะเบียนแบบตอบรับ หรือสมาคมติดต่อหาหลักแหล่ง
ทีอ่ ยู่ ไม่ได้ และคณะกรรมการพิจารณาแล้วมีมติให้พ้นจากสมาชิกภาพ
		 การสิน้ สุดสมาชิกภาพตามข้างต้น สมาชิกไม่มสี ทิ ธิเรียกคืนเงินค่าสมัคร เงินค่าบำ�รุง และเงินสงเคราะห์
ที่ได้ชำ�ระให้แก่สมาชิกที่ถึงแก่ความตาย
7. สมาคมจะแจ้งเป็นหนังสือให้สมาชิกทีข่ าดจากสมาชิกภาพได้ทราบ นับแต่วนั ทีป่ ระชุมมีมติภายในสิบห้าวัน
		 สมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพมีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ
ให้คณะกรรมการวินจิ ฉัยให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน นับแต่วนั ยืน่ อุทธรณ์ค�ำ วินจิ ฉัยของคณะกรรมการให้ถอื เป็นทีส่ ดุ

24
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สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำ�กัด

