




วันพุธที่  19  เมษายน  พ.ศ. 2560  เวลา 09.00 น.
ณ  ห้องประชุมศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น  มาลากุล

ชั้น 3  อาคารรัชมังคลาภิเษก  กระทรวงศึกษาธิการ

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จ�ากัด

รายงานกิจการ
             ประจ�าปี 2559

ก�ำหนดกำรประชุมใหญ่สำมัญประจ�ำปี  2559



คณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สอ.ศธ. ชุดที่ 7
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	 สมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศกึษาธกิาร	จ�ากดั
	 เลขที่		319	อาคารสมานฉันท์	ชั้น	3	ถนนพิษณุโลก		เขตดุสิต		กทม.		10300

	 โทร		02-6287500-3			โทรสาร		02-6287504-5

ที่  สสอ. ศธ. 034/2560

       5  เมษายน  2560

เรื่อง  ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2559

เรียน  สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ากัด

  ด้วยสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรพัย์ข้าราชการกระทรวงศกึษาธกิาร จ�ากัด 
ก�าหนดการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2559 เพ่ือรายงานผลการด�าเนินงานและชี้แจงเรื่องต่างๆ 
ของสมาคม ในวันพุธที่ 19 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ 
หม่อมหลวงป่ิน  มาลากลุ ชัน้ 3 อาคารรชัมงัคลาภเิษก กระทรวงศกึษาธกิาร ตามระเบยีบวาระการประชมุ 
ดังนี้
  ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่นายกสมาคมแจ้งให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปีทราบ
  ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2558
  ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
  ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องรับทราบรายงานผลการด�าเนินงานของสมาคม ประจ�าปี 2559
  ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องรับทราบรายงานจ�านวนสมาชิก 
  ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องรับทราบรายงานการตรวจสอบภายในสมาคม ประจ�าปี 2559
  ระเบียบวาระท่ี 7 เร่ืองพจิารณาอนมุตับิญัชรีายได้ - รายจ่าย และงบดลุ ประจ�าปี 2559
  ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

  ในการนี้ ใคร่ขอเรียนเชิญสมาชิกทุกท่าน เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2559 เพื่อ
รับทราบผลการด�าเนินงานและเสนอข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสมาคมให้เจริญก้าวหน้า
และยั่งยืนต่อไป ส�าหรับสมาชิกที่เป็นข้าราชการและพนักงานของรัฐ สมาคมได้มีหนังสือขออนุญาต 
ผู้บังคับบัญชาของท่านให้เข้าร่วมประชุมด้วยแล้ว ซึ่งในการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปีครั้งนี้ สมาคม
มีของที่ระลึกมอบให้กับสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดย 
พร้อมเพรียงกัน จักขอบคุณยิ่ง

    ขอแสดงความนับถือ

         
    (นายเอนก  ศรีส�าราญรุ่งเรือง)
    นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
    สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ากัด
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 สารนายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
	 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ	จ�ากัด

เรียน  ท่านสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ากัด

 ในโอกาสการประชมุใหญ่สามญัประจ�าปี 2559  ในวันที ่ 19 เมษายน  2560 สมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ากัด ย่างเข้าสู่ปีที่ 13 ของการด�าเนินการ ด้วยความตั้งใจ 

จรงิใจ ทุม่เทในหลกัการและวตัถปุระสงค์การบรหิารงานของคณะกรรมการด�าเนนิการทกุท่าน และขอขอบคณุสมาชกิ

ท่ีร่วมใจกันสมัครเป็นสมาชิกเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่คณะ นับว่าได้ร่วมท�าบุญและช่วยเหลือบรรเทา 

ความเดอืดร้อนต่อกัน  ท�าให้สมาคมมคีวามเจริญเตบิโตอย่างมปีระสทิธภิาพและยัง่ยนื  จากการก่อตัง้และจดทะเบยีน

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2547 จนถึงปัจจุบันมีสมาชิก 8,076 คน

 ในรอบปีที่ผ่านมา กระผม กรรมการ และเจ้าหน้าที่ ได้บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้น 

ให้สมาชิกได้รับสวัสดิการที่เหมาะสม ทั้งนี้ได้มีการจัดกิจกรรมที่ดีส�าหรับสมาชิก ให้ทุกท่านร่วมท�าบุญ โดยจัด 

เทศน์มหาชาติ “เวสสันดรชาดก” เพื่อแสดงความจงรักภักดี และร่วมบ�าเพ็ญบุญถวายเฉลิมพระเกียรติพระบาท 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 โดยได้รับเกียรติอย่างสูงจาก พระพรหมมังคลาจารย์ (ดร. เจ้าคุณธงชัย) ผู้ช่วย 

เจ้าอาวาสวดัไตรมติรวทิยารามวรวหิาร เป็นองค์ประธานในพธิงีานเทศน์มหาชาตคิรัง้น้ัน เพือ่น�ารายได้มอบให้มลูนธิิ

ราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซ่ึงได้จัดตั้งเป็นกองทุนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สอ.ศธ. ล�าดับทุนที่ 

3707 สมาชิกประสงค์จะร่วมสมทบทุนเพิ่มเติม ใคร่ขอเรียนเชิญทุกท่าน และเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี

ระหว่างสมาชิกกับบุคคลท่ัวไป คณะกรรมการด�าเนินการได้มีการจัดกิจกรรมแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วย 

พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อน�ารายได้ทูลเกล้า ฯ ถวายมูลนิธิสายใจไทย 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ และใช้ในกิจการสมาคม เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สนามกอล์ฟกฤษดา ซิตี้ กอล์ฟ 

ฮิลส์ จังหวัดนครปฐม

 ตลอดระยะเวลา 13 ปี คณะกรรมการด�าเนินการ ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่สมาคม มีความตั้งใจมุ่งมั่น

ในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถและได้ทุ่มเทพัฒนาสมาคมให้เจริญก้าวหน้า รวมทั้งยังได้รับแรงสนับสนุน

จากสมาชกิ ซึง่จะเป็นพลงัผลกัดนัทีส่�าคญัให้สมาคมด�าเนนิงานได้อย่างแขง็แกร่งและม่ันคงเพ่ือก้าวสูอ่งค์กรทีย่ัง่ยนื

ในอนาคต สุดท้ายนี้กระผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย จงคุ้มครองให้สมาชิก กรรมการ ที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่ 

ทุกท่าน มีความสุขกายสุขใจ คิดสิ่งใดขอให้ประสบความส�าเร็จสมความปรารถนา ตลอดปี 2560 และตลอดไป

       

  (นายเอนก  ศรีส�าราญรุ่งเรือง)

  นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

  สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ากัด
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ระเบียบวำระที่

 ตามข้อบงัคับสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศกึษาธกิาร จ�ากัด  ข้อ 33  

ก�าหนดให้สมาคมเรียกประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี ปีละหนึ่งครั้ง ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน 

ประกอบกับข้อบังคับข้อ 36 ได้ก�าหนดให้การประชุมใหญ่สามัญประจ�าปีต้องมีสมาชิกมาร่วมประชุมกันไม่น้อยกว่า

กึง่หนึง่ของจ�านวนสมาชิกทัง้หมดหรอืไม่น้อยกว่าหนึง่ร้อยคน จงึจะเป็นองค์ประชมุ  ขณะน้ีมีสมาชกิมาประชุมจ�านวน 

............ คน ถือว่าครบองค์ประชุม จึงขอเปิดประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2559 ตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป  

 การเชิญสมาชิกมาร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี เพื่อรายงานผลการด�าเนินงาน พิจารณาอนุมัติบัญชี 

รายได้-รายจ่าย และงบดุล ประจ�าปี 2559 และเพื่อรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกที่เป็นประโยชน์ในการด�าเนินงาน

สมาคม เพื่อเป็นการสืบทอดรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีทางพุทธศาสนา สมาคมได้จัดเทศน์มหาชาติ “เวสสันดร

ชาดก” เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2559 ณ หอประชุมคุรุสภา

             สมาคมขอขอบคณุสหกรณ์ออมทรพัย์ข้าราชการกระทรวงศกึษาธกิาร จ�ากดั ทีม่อบเงนิจ�านวน 100,000.00  

บาท (หนึง่แสนบาทถ้วน) เพือ่สนบัสนนุการจดัประชมุใหญ่ของสมาคม ส�าหรบัปี 2559 สมาคมได้ช่วยเหลอืครอบครวั

สมาชกิทีถ่งึแก่กรรม จ�านวน 33 คน เป็นเงนิประมาณเจด็ล้านบาทเศษ สิง่ทีถ่อืปฏบิตัเิป็นประเพณคีอืการยืนไว้อาลยั

เพื่อนสมาชิกที่ถึงแก่กรรม จ�านวน 33 คน ตามรายชื่อในหน้า 28

 จึงเสนอที่ประชุมใหญเ่พือ่ทราบ และโปรดกรณุายืนไว้อาลัยแก่เพื่อนสมาชิกที่ถงึแกก่รรมเปน็เวลา 1 นาที

  

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

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

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

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

เรื่องที่นายกสมาคม
แจ้งให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปีทราบ1

เริ่มประชุมเวลา ....................
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ระเบียบวำระที่

เรื่องพิจารณารับรองรายงาน
การประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี  25582

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี  2558
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ากัด
วันพฤหัสบดีที่  21  เมษายน  2559  ณ  ห้องประชุมศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น  มาลากุล

อาคารรัชมังคลาภิเษก  กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้มาประชุม	 1. นายเอนก ศรีส�าราญรุ่งเรือง นายกสมาคม

 2. นายปัญญา สุพรรณพิทักษ์ อุปนายกสมาคมคนที่  2

 3. นายสุภาพ เคียนทอง อุปนายกสมาคมคนที่  3

 4. นายพูลลาภ อินทรนัฏ อุปนายกสมาคมคนที่  4

 5. นายอดุลย์ ช้วนรักธรรม กรรมการและนายทะเบียน

 6. นางสาวสายสมร สุกฤตยานันท์ กรรมการและผู้ช่วยนายทะเบียน

 7. นางสาวบุญเพียร ชูโรจน์ กรรมการและผู้ช่วยนายทะเบียน

 8. นายเมธา อุทัยพยัคฆ์ กรรมการและปฏิคม

 9. นายทองเปรม จตุรานนท์ กรรมการและผู้ช่วยปฏิคม

 10. นางจิรวรรณ วุฒิสวัสดิ์ กรรมการและผู้ตรวจสอบภายใน

 11. นางสมจิตร ธัมวิสุทธิวรากร กรรมการและเหรัญญิก

 12. นายอนุทิน ค�าคม กรรมการและเลขานุการ

 13. นางดวงเดือน สายสมบัติ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 14. นายวิชิต สุวรรณรัตน์ ที่ปรึกษา

 15. นายวิโรจน์ ใจอารีรอบ ที่ปรึกษา

 16. นางกฤษณา ยืนยง ปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่สมาคมและผู้ประสานงาน

 17. นางสาววราภรณ์ หอมเนียม เจ้าหน้าที่สมาคม

 18. สมาชิกผู้เข้าประชุม  367  คน
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เริ่มประชุมเวลา		09.00		น.

ระเบียบวาระที่		1 เรื่องที่นำยกสมำคมแจ้งให้ที่ประชุมใหญ่สำมัญประจ�ำปีทรำบ

 นายเอนก		ศรีส�าราญรุ่งเรือง		นายกสมาคม	 แจ้งว่า ตามข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์

ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ากัด ข้อ 33 ก�าหนดให้สมาคมเรียกประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี  ปีละ 

หนึง่ครัง้ ภายในหนึง่ร้อยย่ีสบิวันนับแต่วันสิน้ปีปฏทินิ ประกอบกบัข้อบงัคบัข้อ 36 ได้ก�าหนดให้การประชมุใหญ่สามญั

ประจ�าปีต้องมีสมาชิกมาร่วมประชุมกันไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจ�านวนสมาชิกทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน 

จึงจะเป็นองค์ประชุม ขณะนี้มีสมาชิกมาประชุมจ�านวน 255 คน ถือว่าครบองค์ประชุม จึงขอเปิดประชุมใหญ่สามัญ

ประจ�าปี 2558 ตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป  

 การเชิญสมาชิกมาร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี เพื่อรายงานผลการด�าเนินงาน พิจารณาอนุมัติบัญชี 

รายได้รายจ่าย และงบดุล ประจ�าปี 2558 และเลือกต้ังคณะกรรมการด�าเนินการ ชุดที่ 7 ซึ่งในรอบปีท่ีผ่านมา 

สมาคมได้จัดกิจกรรมเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกกับบุคคลทั่วไปมี 2 กิจกรรม คือ

  กิจกรรมที่ 1 การจัดเทศน์พระมหาชนกและมหาเวสสันดรชาดก

  กิจกรรมที่ 2 การจัดแข่งขันกอล์ฟการกุศล ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

   สยามบรมราชกุมารี  

 สมาคมขอขอบคุณสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ากัด  ที่มอบเงินสนับสนุนกิจการ

ของสมาคมในปีนีเ้ป็นเงนิจ�านวน 100,000.00 บาท (หนึง่แสนบาทถ้วน) ส�าหรับปี 2558 สมาคมได้ช่วยเหลอืครอบครวั

สมาชิกที่ถึงแก่กรรม จ�านวน 42 คน เป็นเงินประมาณเก้าล้านบาทเศษ ส่ิงที่ถือปฏิบัติได้แก่การยืนไว้อาลัยเพื่อน

สมาชิกที่ถึงแก่กรรม จ�านวน 42 คน ตามรายชื่อในหน้า 27

 จึงเสนอที่ประชุมใหญ่เพ่ือทราบ และขอเชิญสมาชิกทุกท่านยืนไว้อาลัยแก่สมาชิกที่ถึงแก่กรรมเป็นเวลา 

1 นาที

 มติที่ประชุมใหญ ่ รับทราบและยืนไว้อาลัยแด่เพื่อนสมาชิกที่ถึงแก่กรรม จ�านวน 42 คน

ระเบียบวาระที่		2 เรื่องพิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมใหญ่สำมัญ
 ประจ�ำปี 2557
 นายเอนก		ศรีส�าราญรุ่งเรือง		นายกสมาคม  มอบให้ นายอนุทิน  ค�าคม  เป็นผู้น�าเสนอ

	 นายอนุทิน		ค�าคม		กรรมการและเลขานุการ  เสนอรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2557 ซึ่งได้

จัดการประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 ตามรายละเอียดรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2557 ตั้งแต่

หน้าที่   6-13

 จึงเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม

 มติที่ประชุมใหญ่  รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2557 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 

โดยไม่มีการแก้ไข

รายงานกิจการประจำาปี  2559
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จ�ากัด 7



ระเบียบวาระที่		3 เรื่องสืบเนื่องจำกกำรประชุมครั้งที่แล้ว

	 นายเอนก		ศรีส�าราญรุ่งเรือง		นายกสมาคม  มอบให้ นายอนุทิน  ค�าคม  เป็นผู้น�าเสนอ 

	 3.1	 เรื่องการเพิ่มวงเงินกู้โครงการแก้ปัญหาความเดือดร้อน

	 							นายอนุทิน		ค�าคม		กรรมการและเลขานุการ  เสนอว่า  สืบเนื่องจากการประชุมใหญ่สามัญประจ�า

ปี 2557 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 สมาชิกได้เสนอให้เพิ่มวงเงินกู้ยืมโครงการแก้ปัญหาความเดือดร้อน ซึ่งปัจจุบัน

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ากัด ได้ให้เงินกู้ยืมโครงการนี้ในวงเงินไม่เกิน 200,000.00 บาท   

(สองแสนบาทถ้วน) เมื่อพิจารณาเงินสงเคราะห์ที่ทายาทจะได้รับเมื่อสมาชิกเสียชีวิตเป็นเงิน 218,080.00 บาท  

สหกรณ์ยงัคงจ�านวนเงนิกูยื้มโครงการแก้ปัญหาความเดอืดร้อนตามจ�านวนเดมิไว้ก่อน และคงจะเพิม่ในโอกาสต่อไป

  จึงเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อทราบ

  มติที่ประชุมใหญ ่  รับทราบ

  

	 3.2	 เรื่องการจัดโครงการท่องเที่ยว

  สืบเนื่องจากการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2557 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 สมาชิกได้เสนอให้

สมาคมจดัโครงการท่องเทีย่วเพือ่เชือ่มความสมัพันธ์อนัดีระหว่างสมาชกิ  ส�าหรบัการจดัโครงการนีส้หกรณ์ได้ด�าเนนิการ 

ทุกปีอยู่แล้วโดยใช้ชื่อ “โครงการรางวัลชีวิต” เพื่อพาสมาชิกทัศนศึกษาทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ หาก

สมาชิกสมาคมท่านใดสนใจสามารถเข้าร่วมโครงการรางวัลชีวิตได้

  จึงเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อทราบ

  มติที่ประชุมใหญ ่  รับทราบ  

 
ระเบียบวาระที่		4 เร่ืองรับทรำบรำยงำนผลกำรด�ำเนนิงำนของสมำคม  
 ประจ�ำปี  2558
	 นายเอนก		ศรีส�าราญรุ่งเรือง		นายกสมาคม	 มอบให้  นายอนุทิน  ค�าคม  เป็นผู้น�าเสนอ   

	 นายอนุทิน		ค�าคม		กรรมการและเลขานุการ  เสนอว่า  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์

ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ากัด ได้จดทะเบียนจัดตั้งสมาคมเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2547 ปัจจุบันสมาคม 

ได้ด�าเนินกิจการมาครบ 12 ปี มีคณะกรรมการด�าเนินการทั้งสิ้น 16 คน มีที่ปรึกษา 6 คน เจ้าหน้าที่ 1 คน และ 

ได้รับความอนุเคราะห์จากสหกรณ์จัดเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลืองานสมาคมอีก 1 คน สมาคมมีสมาชิกตั้งแต่เริ่มแรก 

จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 จ�านวน 7,757 คน

 คณะกรรมการด�าเนินการสมาคม ได้มีการประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ เดือนละหนึ่งครั้งเพื่อพิจารณาเรื่อง

สมาชิกเพ่ิม-ลดในแต่ละเดือน รับทราบรายงานฐานะการเงินของสมาคม มีการวางแผนเพื่อพัฒนาให้สมาคม 

เจริญก้าวหน้าและมั่นคง ในรอบปี 2558 มีสมาชิกถึงแก่กรรม 42 คน ทายาทได้รับเงินช่วยเหลือครอบครัวสมาชิก 

ที่ถึงแก่กรรมเป็นเงินสงเคราะห์ศพรายละประมาณสองแสนบาทเศษ ซึ่งยอดเงินสงเคราะห์ที่ได้รับจะเพิ่มข้ึน 

หรือลดลงเป็นไปตามจ�านวนสมาชิกที่มีอยู่ ณ วันที่สมาชิกถึงแก่กรรม   
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 ในการบรหิารงานของสมาคม สมาคมมีรายได้จากค่าสมัครเข้าเป็นสมาชกิ ค่าบ�ารงุ เงนิบรจิาค ดอกเบีย้รบั 

และเงินหักจากเงินสงเคราะห์ตามข้อบังคับ รวมเป็นรายได้ทั้งสิ้น 1,631,020.01 บาท สมาคมมีค่าใช้จ่ายในการ 

ด�าเนินงาน เช่น ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ ค่าเบี้ยประชุม ค่าพาหนะ ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน  

ค่าใช้จ่ายในวันประชุมใหญ่ เป็นเงินทั้งสิ้น 667,314.26 บาท ดังนั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 สมาคม มีรายได้

สูงกว่าค่าใช้จ่าย จ�านวน 963,705.75 บาท

 จึงเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อทราบ

 มติที่ประชุมใหญ ่  รับทราบ

ระเบียบวาระที่		5 เรื่องรับทรำบรำยงำนจ�ำนวนสมำชิก

 นายเอนก		ศรีส�าราญรุ่งเรือง		นายกสมาคม  มอบให้  นายอดุลย์  ช้วนรักธรรม  เป็นผู้น�าเสนอ

 นายอดุลย์		ช้วนรักธรรม		กรรมการและนายทะเบียน  แจ้งว่า ในรอบปี 2558 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 

2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

จ�ากัด มีสมาชิกเข้าใหม่และลาออก ดังนี้

 จ�านวนสมาชิกยกมา 1 ม.ค. 2558 จ�านวน 7,520   คน

 จ�านวนสมาชิกที่รับเข้าใหม่ จ�านวน 322   คน

 จ�านวนสมาชิกเสียชีวิต จ�านวน 42   คน

 ลาออกหรือออกด้วยสาเหตุอื่นๆ จ�านวน 43   คน

 จ�านวนสมาชิกคงเหลือ	ณ	วันที่	31	ธ.ค.	2558	 จ�านวน	 7,757			คน

 จึงเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อทราบ

 มติที่ประชุมใหญ ่  รับทราบ

ระเบียบวาระที่		6 เรื่องรับทรำบรำยงำนกำรตรวจสอบภำยในสมำคม  
 ประจ�ำปี  2558 
 นายเอนก		ศรีส�าราญรุ่งเรือง		นายกสมาคม  มอบให้  นางจิรวรรณ  วุฒิสวัสดิ์  เป็นผู้น�าเสนอ    

 นางจริวรรณ		วุฒสิวสัดิ	์	กรรมการและผู้ตรวจสอบภายใน  เสนอว่า  ตามมติทีป่ระชมุใหญ่สามัญประจ�าปี 

2556 เม่ือวันที่ 23 เมษายน 2557 ข้าพเจ้า นางจิรวรรณ วุฒิสวัสดิ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการด้านการ 

ตรวจสอบภายใน ประจ�าปี 2557-2558 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการด�าเนนิงานของสมาคม และแจ้งผลต่อคณะกรรมการ

ด�าเนินการเป็นประจ�าทุกเดือน ในโอกาสนี้ขอเสนอผลการตรวจสอบโดยสรุปตามข้อบังคับของสมาคม ดังต่อไปนี้

	 1.	 วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

  เพื่อติดตามประเมินผลและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ปรับปรุงงานด้านการเงิน การบัญชี  

และการด�าเนินงานด้านต่างๆ
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	 2.	ขอบเขตการตรวจสอบ

  2.1 ตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี เพื่อประเมินผลการควบคุมเกี่ยวกับการเงินและการบัญชี

  2.2 ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านต่างๆ เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานและการจัดการ

  2.3 ให้ค�าปรึกษาและแนะน�าการปรับปรุงแก้ไข การควบคุมภายในและการด�าเนินการด้านต่างๆ 

	 3.	ผลการตรวจสอบ
  3.1 ด้านการเงินและการบัญชี
   3.1.1 ด้านการเงิน การควบคุมการเงินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ได้ใช้ข้อมูลทางบัญชีในการ 
    ควบคุมการเงิน โดยมีระเบียบควบคุมการปฏิบัติงานด้านการเงินอย่างเหมาะสม
   3.1.2 ด้านการบัญชี การจัดท�าบัญชีได้จัดท�าไว้เรียบร้อยเป็นปัจจุบันมีเอกสารหลักฐานประกอบ 
    รายการทางบัญชีครบถ้วน
  3.2 จ�านวนสมาชิกของสมาคม
   ณ วันสิ้นปี 2558 มีสมาชิก 7,757 คน เพิ่มจากปีก่อนจ�านวน 237 คน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.06 
ในวันสิ้นปี 2547 ซึ่งเป็นปีเริ่มก่อตั้งสมาคมมีจ�านวนสมาชิก 1,682 คน แต่ในปีปัจจุบัน 2558 มีสมาชิกจ�านวน 
7,757 คน เพิ่มขึ้น 6,075 คน เป็นเพราะสมาชิกทุกท่านเห็นถึงประโยชน์และสวัสดิการที่จะได้รับจากสมาคมนี้  
  3.3 ผลการด�าเนินงาน 
   นับจากวันเริ่มก่อตั้งสมาคมในปี 2547 จนถึงปี 2558 มียอดรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิสะสม 
ท้ังสิน้ 4,877,444.62 บาท (สีล้่านแปดแสนเจด็หม่ืนเจด็พันสีร้่อยสีส่บิสีบ่าทหกสบิสองสตางค์) มีสนิทรพัย์รวมทัง้สิน้ 
6,435,402.54 บาท (หกล้านสี่แสนสามหมื่นห้าพันสี่ร้อยสองบาทห้าสิบสี่สตางค์) ซึ่งหมายถึงการเจริญเติบโตของ
สมาคมที่มีความมั่นคง ประกอบกับในปี 2558 มีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย 963,705.75 บาท (เก้าแสนหกหมื่นสามพัน
เจ็ดร้อยห้าบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) สมาชิกที่ถึงแก่กรรมในปี 2558 มีจ�านวน 42 คน สมาคมได้จ่ายเงินสงเคราะห์ศพ
ให้แก่ทายาทของสมาชิกที่ถึงแก่กรรม จ�านวน 30 คน เป็นเงิน 6,652,950.00 บาท (หกล้านหกแสนห้าหมื่นสองพัน
เก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ได้รับเงินสงเคราะห์ศพเฉลี่ยรายละ 221,765.00 บาท (สองแสนสองหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อย
หกสิบห้าบาทถ้วน)
 4.	 เรื่องอื่นๆ 
  เนือ่งจากสมาชกิของสมาคม กเ็ป็นคนกลุม่เดยีวกบัสมาชกิสหกรณ์ และสหกรณ์ได้เอือ้ประโยชน์ในการ
ให้สมาชิกสมาคม กู้ยืมในวงเงิน 200,000.00 บาท ซึ่งสมาคมฌาปนกิจอื่นๆ ไม่มีการให้การสนับสนุนจากสหกรณ์
เช่นนี้ เพื่อแบ่งเบาภาระและบรรเทาความเดือดร้อนในยามจ�าเป็นได้อีกทางหนึ่ง ซึ่งทางสมาคม ขอขอบคุณ 
คณะกรรมการสหกรณ์ที่ให้การสนับสนุนในด้านนี้ และเป็นผลให้มีจ�านวนสมาชิกสหกรณ์ให้ความร่วมมือสมัคร 
เข้าเป็นสมาชิกสมาคมเพิ่มขึ้นในจ�านวนที่น่าพอใจ ซ่ึงผลประโยชน์สุดท้ายจะได้แก่ทายาทของสมาชิกที่ถึงแก่กรรม
จะได้รับเงินสงเคราะห์มากขึ้นอย่างพอเพียงในการจัดการศพ
  ข้าพเจ้ารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับความไว้วางใจจากสมาชิก เลือกต้ังให้เป็นผู้ตรวจสอบภายในซึ่งเป็น 
ส่วนหน่ึงในมาตรการการควบคมุด้านการเงนิและการบญัชขีองสมาคม ระหว่างการปฏบิตังิานได้รบัความร่วมมอืจาก 
คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ และสมาชิกเป็นอย่างดี จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

 
 (นางจิรวรรณ  วุฒิสวัสดิ์)
 กรรมการและผู้ตรวจสอบภายใน

 จึงเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อทราบ

	 มติที่ประชุมใหญ ่  รับทราบรายงานการตรวจสอบภายในสมาคม ประจ�าปี 2558
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ระเบียบวาระที่		7 เร่ืองพจิำรณำอนมัุติบญัชรีำยได้–รำยจ่ำย และงบดลุ
 ประจ�ำปี  2558
	 นายเอนก		ศรีส�าราญรุ่งเรือง		นายกสมาคม  มอบให้  นางสมจิตร  ธัมวิสุทธิวรากร  เป็นผู้น�าเสนอ

	 นางสมจิตร	 ธัมวิสุทธิวรากร	 กรรมการและเหรัญญิก เสนอบัญชีรายได้-รายจ่าย และงบดุล ประจ�าปี 

2558

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ	จ�ากัด
บัญชีรายได้ – รายจ่าย

ส�าหรับปี	สิ้นสุดวันที่		31		ธันวาคม		2558

	 รายได้

  ค่าสมัคร 294,650.00 

  เงินบริจาค 230,600.00 

  ดอกเบี้ยรับ 127,294.61 

  ค่าบ�ารุง 382,400.00 

  เงินหักจากเงินสงเคราะห์ไว้เป็นค่าใช้จ่าย 596,075.40 1,631,020.01

	 รายจ่าย

  ค่าใช้จ่ายวันประชุมใหญ่ 135,676.00 

  ค่าเบี้ยประชุม 50,400.00

  ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 29,533.50 

  บ�าเหน็จเจ้าหน้าที่ 16,361.04 

  ค่าจ้าง 211,346.00 

  เงินสมทบประกันสังคม 9,000.00 

  ค่าพวงหรีด 1,500.00

  ค่าแสตมป์ 6,459.00 

  ค่าล่วงเวลา 6,135.00 

  ค่าพาหนะ 146,780.00 

  ภาษีจ่าย 11,251.84 

  ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ 12,676.48 

  วัสดุแบบพิมพ์ใช้ไป   30,195.40  667,314.26

	 รายได้สูงกว่ารายจ่าย	 	 963,705.75
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สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ	จ�ากัด
งบดุล

ณ		วันที่		31		ธันวาคม		2558

 
สินทรัพย์

  เงินฝาก สอ.ศธ.  5,930,294.82 
  ธ. กรุงไทย - ศธ.  461,346.27 
  ครุภัณฑ์  8,418.45 
  วัสดุแบบพิมพ์  26,643.00 
  ลูกหนี้ตัวแทน       8,700.00
	 	 							รวมสินทรัพย์	 	 6,435,402.54

หนี้สินและทุน

  เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า  1,056,840.00 
  เงินสงเคราะห์ค้างจ่าย  462,270.00
  ส�ารองกองทุนบ�าเหน็จเจ้าหน้าที่  33,377.04
  เงินรอตรวจสอบ  5,470.88
  รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายยกมา 3,913,738.87
  บวก  รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายงวดนี้   963,705.75 4,877,444.62
         รวมหนี้สินและทุน  6,435,402.54

                                                      ลงชื่อ        
 (นายเอนก  ศรีส�าราญรุ่งเรือง) 
 นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ากัด

                                                      ลงชื่อ 
 (นางสมจิตร  ธัมวิสุทธิวรากร)
 เหรัญญิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ากัด

 จึงเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อพิจารณาอนุมัติบัญชีรายได้ - รายจ่าย และงบดุล ประจ�าปี 2558

	 มติที่ประชุมใหญ ่ อนุมัติบัญชีรายได้ - รายจ่าย และงบดุล สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์
ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ากัด ประจ�าปี 2558 โดยเอกฉันท์
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ระเบียบวาระที่		8 เร่ืองพจิำรณำแก้ไขข้อบงัคับสมำคมฌำปนกจิสงเครำะห์ 
 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้ำรำชกำรกระทรวงศกึษำธกิำร  จ�ำกดั
 นายเอนก		ศรีส�าราญรุ่งเรือง		นายกสมาคม  แจ้งว่า ตามข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์

ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ากัด พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 หมวด 4 วิธีการ

รับสมาชิกและการขาดจากสมาชิกภาพ

 ข้อ 9 ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

  (1) ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ากัด  

  (2) ต้องเป็นผู้บรรลุนิติภาวะ

  (3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย/หรือเป็นคนไร้ความสามารถ

  (4) มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง

  (5) มีอายุในวันสมัครไม่เกินสี่สิบห้าปีบริบูรณ์

  (6) ต้องมีความประพฤติดี และยินยอมปฏิบัติตามข้อบังคับสมาคม

  ภายใต้ข้อบังคับวรรคหนึ่ง หากมีเหตุผลและความจ�าเป็นต้องเปิดรับสมัครผู้มีอายุเกินกว่าสี่สิบห้าปี 

บริบูรณ์ให้คณะกรรมการเปิดรับสมัคร โดยก�าหนดค่าสมัครและก�าหนดวันรับสมัครได้เป็นครั้งคราวไป ทั้งนี้ตาม

ประกาศที่คณะกรรมการก�าหนด

  ปรากฏว่าสมาคมได้มีการบรรจุเจ้าหน้าที่ประจ�า และเพื่อเป็นหลักประกันในการด�าเนินชีวิตและ 

ให้ครอบคลุมถึงเจ้าหน้าที่สมาคม ซึ่งมิได้เป็นสมาชิกสหกรณ์ให้สามารถสมัครเป็นสมาชิกสมาคม เห็นสมควรแก้ไข

ข้อบังคับ ดังนี้

         “ข้อ 9 ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

  (1) ต้องเป็นสมาชิกหรือสมาชิกสมทบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ากัด  

   หรือเจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  

   จ�ากัด

  (2) ต้องเป็นผู้บรรลุนิติภาวะ

  (3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย/หรือเป็นคนไร้ความสามารถ

  (4) มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง

  (5) มีอายุในวันสมัครไม่เกินสี่สิบห้าปีบริบูรณ์

  (6) ต้องมีความประพฤติดี และยินยอมปฏิบัติตามข้อบังคับสมาคม

  ภายใต้บังคับวรรคหนึ่ง หากมีเหตุผลและความจ�าเป็นต้องเปิดรับสมัครผู้มีอายุเกินกว่าส่ีสิบห้าปี 

บริบูรณ์ ให้คณะกรรมการเปิดรับสมัคร โดยก�าหนดค่าสมัครและก�าหนดวันรับสมัครได้เป็นครั้งคราวไป ทั้งนี้ตาม

ประกาศที่คณะกรรมการก�าหนด”
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ตำรำงเปรียบเทียบกำรแก้ ไขข้อบังคับสมำคม

ข้อบังคับเดิม ข้อบังคับใหม่ เหตุผลที่แก้ ไข

หมวด	4	วิธีการรับสมาชิกและการ

ขาดจากสมาชิกภาพ 

ข้อ 9 ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกต้องมี

คุณสมบัติดังต่อไปนี้

(1) ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ออม- 

  ทรัพย ์ข ้าราชการกระทรวง 

  ศึกษาธิการ จ�ากัด  

(2) ต้องเป็นผู้บรรลุนิติภาวะ

(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย/หรือ 

  เป็นคนไร้ความสามารถ

(4) มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง

(5) มอีายใุนวันสมคัรไม่เกนิสีส่บิห้า 

  ปีบริบูรณ์

(6) ต ้องมีความประพฤติดีและ 

  ยินยอมปฏิบัติตามข ้อบังคับ 

  สมาคม

 ภายใต้บังคับวรรคหนึ่ง หากมี 

เหตุผลและความจ�าเป็นต้องเปิด 

รับสมัครผู ้มีอายุเกินกว่าสี่สิบห้า 

ป ีบริบูรณ์ให ้คณะกรรมการเป ิด 

รับสมัครโดยก�าหนดค่าสมัครและ

ก�าหนดวันรับสมัครได้เป็นครั้งคราว

ไป ทัง้นีต้ามประกาศทีค่ณะกรรมการ

ก�าหนด

หมวด	4	วิธีการรับสมาชิกและการ

ขาดจากสมาชิกภาพ	

ข้อ 9 ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกต้องมี

คุณสมบัติดังต่อไปนี้

(1) ต้องเป็นสมาชิกหรือสมาชิก 

  สมทบสหกรณ ์ ออมทรัพย  ์

  ข้าราชการกระทรวงศกึษาธกิาร  

  จ�ากัด หรือเจ้าหน้าที่สมาคม 

  ฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ 

  ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวง 

  ศึกษาธิการ จ�ากัด  

(2) ต้องเป็นผู้บรรลุนิติภาวะ

(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย/หรือ 

  เป็นคนไร้ความสามารถ

(4) มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง

(5) มอีายใุนวันสมคัรไม่เกนิสีส่บิห้า 

  ปีบริบูรณ์

(6) ต้องมีความประพฤติดี และ 

  ยินยอมปฏิบั ติตามข ้อบังคับ 

  สมาคม

 ภายใต้บังคับวรรคหนึ่ง หากมี 

เหตุผลและความจ�าเป็นต้องเปิด 

รับสมัครผู ้มีอายุเกินกว่าสี่สิบห้า 

ปีบริบูรณ์ ให้คณะกรรมการเปิด 

รับสมัคร โดยก�าหนดค่าสมัครและ

ก�าหนดวันรับสมัครได้เป็นครั้งคราว

ไป ทัง้นีต้ามประกาศทีค่ณะกรรมการ

ก�าหนด

 เพื่อให้ครอบคลุมถึงเจ้าหน้าที ่

ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

สหกรณ ์ออมทรัพย ์ข ้ าราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ จ�ากัด ซึ่งไม่ได้

เป็นสมาชิกสหกรณ์
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ข้อบังคับ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ากัด
แก้ ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 6)  พ.ศ. 2559

 ทีป่ระชมุใหญ่สามญัประจ�าปี 2558 ของสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรพัย์ข้าราชการกระทรวง

ศกึษาธกิาร จ�ากดั เมือ่วนัท่ี 21 เมษายน 2559 ได้ลงมติเป็นเอกฉนัท์ให้แก้ไขข้อบงัคับของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ากัด และนายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ประจ�า 

ท้องที่กรุงเทพมหานคร ได้รับจดทะเบียนไว้แล้ว มีความดังนี้

 ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวง

ศึกษาธิการ จ�ากัด แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2559”

 ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให ้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่นายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ประจ�าท้องที่

กรุงเทพมหานคร รับจดทะเบียน

 ข้อ 3 ให้ยกเลิกความตามที่ก�าหนดในข้อ 9 แห่งข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์

ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ากัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ทะเบียนเลขที่ 01/4167 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 

พ.ศ. 2547 ทั้งหมดและใช้ความต่อไปนี้แทน     

  “ข้อ 9 ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

   (1) ต้องเป็นสมาชิกหรือสมาชิกสมทบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

จ�ากัด หรือเจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ากัด  

   (2) ต้องเป็นผู้บรรลุนิติภาวะ

   (3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย / หรือเป็นคนไร้ความสามารถ

   (4) มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง

   (5) มีอายุในวันสมัครไม่เกินสี่สิบห้าปีบริบูรณ์

   (6) ต้องมีความประพฤติดี และยินยอมปฏิบัติตามข้อบังคับสมาคม

   ภายใต้บังคับวรรคหนึ่ง หากมีเหตุผลและความจ�าเป็นต้องเปิดรับสมัครผู้มีอายุเกินกว่า 

สี่สิบห้าปีบริบูรณ์ให้คณะกรรมการเปิดรับสมัคร โดยก�าหนดค่าสมัครและก�าหนดวันรับสมัครได้เป็นคร้ังคราวไป 

ทั้งนี้ตามประกาศที่คณะกรรมการก�าหนด”

  เหตุผลที่ขอแก้ไขเพ่ิมเติม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์

ข้าราชการกระทรวงศกึษาธกิาร จ�ากดั ได้มโีอกาสเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรพัย์ข้าราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ จ�ากัด

 จึงเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ หมวด 4 วิธีการรับสมาชิกและการขาด

จากสมาชิกภาพ

 มติที่ประชุมใหญ ่  อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ จ�ากัด หมวด 4 วิธีการรับสมาชิกและการขาดจากสมาชิกภาพ โดยเอกฉันท์

รายงานกิจการประจำาปี  2559
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ระเบียบวาระที่		9 เรื่องพิจำรณำแก้ ไขระเบียบสมำคมฌำปนกิจสงเครำะห์ 
 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้ำรำชกำรกระทรวงศกึษำธกิำร  จ�ำกดั
 นายเอนก		ศรสี�าราญรุ่งเรอืง		นายกสมาคม  แจ้งว่า ระเบยีบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรพัย์ 

ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ากัด ว่าด้วยการจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเบี้ยประชุม ค่าพาหนะ และค่าเช่าที่พักของ

คณะกรรมการ พ.ศ. 2547 และระเบยีบสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรพัย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธกิาร 

จ�ากดั ว่าด้วยการจ่ายค่าเบีย้เลีย้ง ค่าพาหนะ และค่าเช่าทีพั่กของเจ้าหน้าที ่พ.ศ. 2547 ถอืใช้บงัคับมาเป็นระยะเวลา

นาน เพื่อความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน สมควรยกเลิกระเบียบทั้ง 2 ดังกล่าว และวาง

ระเบียบไว้ ดังนี้

 9.1 ระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ากัด ว่าด้วย

การจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเบี้ยประชุม ค่าพาหนะ และค่าเช่าที่พักของคณะกรรมการ พ.ศ. 2559

ระเบียบ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ากัด
ว่าด้วยการจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าเบี้ยประชุม  ค่าพาหนะ  และค่าเช่าที่พักของคณะกรรมการ  พ.ศ. 2559

 โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวง

ศึกษาธิการ จ�ากัด ว่าด้วยการจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเบี้ยประชุม ค่าพาหนะ และค่าเช่าที่พักของคณะกรรมการ พ.ศ. 

2547 เพื่อความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน

 อาศัยอ�านาจตามความในข้อ 50 แห่งข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ จ�ากัด พ.ศ. 2547 และมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2558 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 

จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

 ข้อ 1 ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวง

ศึกษาธิการ จ�ากัด ว่าด้วยการจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเบี้ยประชุม ค่าพาหนะ และค่าเช่าที่พักของคณะกรรมการ พ.ศ. 

2559”

 ข้อ 2 ให้ยกเลิกระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

จ�ากัด ว่าด้วยการจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเบี้ยประชุม ค่าพาหนะ และค่าเช่าที่พักของคณะกรรมการ พ.ศ. 2547

 ข้อ 3 บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ มติ และค�าสั่งอื่นใด ที่ก�าหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัด หรือแย้ง 

กับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

 ข้อ 4 ระเบียบนี้ ให ้ใช ้บังคับตั้งแต ่วันที่นายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจ�าท ้องที่

กรุงเทพมหานคร รับจดทะเบียนเป็นต้นไป

รายงานกิจการประจำาปี  2559
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 ข้อ 5 ในระเบียบนี้

  “นายกสมาคม” หมายความว่า นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ จ�ากัด

  “กรรมการ” หมายความว่า กรรมการด�าเนนิการของสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรพัย์

ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ากัด

  “ค่าเบี้ยประชุม” หมายความว่า ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการร่วมประชุม

  “ค่าเบี้ยเลี้ยง” หมายความว่า ค่าใช้จ่ายตอบแทนการปฏิบัติงานทั่วไป

  “ค่าพาหนะ” หมายความว่า ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเดินทางโดยรถไฟ รถยนต์ประจ�าทาง รถแท็กซี่ 

รถรับจ้าง และเรือรับจ้าง

  “ค่าเช่าที่พัก” หมายความว่า ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับที่พักโรงแรมและที่พักอื่น

 ข้อ 6 ค่าเบี้ยประชุม ก�าหนดจ่ายครั้งละ 500.- บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)

 ข้อ 7 ค่าเบี้ยเลี้ยง ก�าหนดจ่าย อัตราวันละ 500.- บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)

 ข้อ 8 ค่าพาหนะ เบิกจ่ายตามที่จ่ายจริง ส�าหรับค่าพาหนะรถไฟ ให้เบิกจ่ายได้ไม่เกินอัตราค่าตู้นอน 

ปรับอากาศชั้นสอง

 ข้อ 9 ค่าเช่าที่พัก เบิกจ่ายตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินวันละ 1,000.- บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)

 ข้อ 10 กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการด�าเนินการเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 

การวินิจฉัยของคณะกรรมการด�าเนินการให้ถือเป็นที่สุด

 ข้อ 11 ให้นายกสมาคมรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้

 

  ประกาศ  ณ  วันที่  23  พฤษภาคม  พ.ศ. 2559

             

 (นายเอนก  ศรีส�าราญรุ่งเรือง) 

 นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จ�ากัด

 จึงเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อพิจารณา

 มตท่ีิประชมุใหญ่   อนมุตัแิก้ไขระเบยีบสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรพัย์ข้าราชการกระทรวง

ศึกษาธิการ จ�ากัด ว่าด้วยการจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเบี้ยประชุม ค่าพาหนะ และค่าเช่าที่พักของคณะกรรมการ พ.ศ. 

2559 โดยเอกฉันท์
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 9.2 ระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ากัด ว่าด้วย

การจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ และค่าเช่าที่พักของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2559

ระเบียบ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ากัด
ว่าด้วยการจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าพาหนะ  และค่าเช่าที่พักของเจ้าหน้าที่  พ.ศ. 2559

 โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวง

ศึกษาธิการ จ�ากัด ว่าด้วยการจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ และค่าเช่าที่พักของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2547 เพ่ือความ 

เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน

 อาศัยอ�านาจตามความในข้อ 50 แห่งข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ จ�ากัด พ.ศ. 2547 และมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2558  เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 จึง

วางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

 ข้อ 1 ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวง

ศึกษาธิการ จ�ากัด ว่าด้วยการจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ และค่าเช่าที่พักของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2559

 ข้อ 2 ให้ยกเลิกระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

จ�ากัด ว่าด้วยการจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ และค่าเช่าที่พักของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2547

 ข้อ 3 บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ มติ และค�าสั่งอื่นใด ท่ีก�าหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้ง 

กับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

 ข้อ 4 ระเบียบนี้ให ้ใช ้บังคับตั้งแต่วันที่นายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ประจ�าท้องที่

กรุงเทพมหานคร รับจดทะเบียนเป็นต้นไป

 ข้อ 5 ในระเบียบนี้

  “เจ้าหน้าที”่ หมายความว่า ลกูจ้างและเจ้าหน้าทีข่องสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรพัย์

ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ากัด

  “ค่าเบี้ยเลี้ยง” หมายความว่า ค่าใช้จ่ายตอบแทนการปฏิบัติงานทั่วไป

  “ค่าพาหนะ” หมายความว่า ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเดินทางโดยรถไฟ รถยนต์ประจ�าทาง รถแท็กซี่ 

รถรับจ้าง และเรือรับจ้าง

  “ค่าเช่าที่พัก” หมายความว่า ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับที่พักโรงแรมและที่พักอื่น

 ข้อ 6 ค่าเบี้ยเลี้ยง ก�าหนดจ่าย อัตราวันละ 300.- บาท (สามร้อยบาทถ้วน)

 ข้อ 7 ค่าพาหนะ เบิกจ่ายตามที่จ่ายจริง ส�าหรับค่าพาหนะรถไฟให้เบิกจ่ายได้ไม่เกินอัตราค่าตู้นอน 

ปรับอากาศชั้นสอง

 ข้อ 8 ค่าเช่าที่พัก เบิกจ่ายตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินวันละ 800.- บาท (แปดร้อยบาทถ้วน)

 ข้อ 9 กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการด�าเนินการเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 

การวินิจฉัยของคณะกรรมการด�าเนินการให้ถือเป็นที่สุด
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 ข้อ 10 ให้นายกสมาคมรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้

 

  ประกาศ  ณ  วันที่  23  พฤษภาคม  พ.ศ. 2559

             

 (นายเอนก  ศรีส�าราญรุ่งเรือง) 

 นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จ�ากัด

 จึงเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อพิจารณา

 มตท่ีิประชมุใหญ่   อนมุตัแิก้ไขระเบยีบสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรพัย์ข้าราชการกระทรวง

ศึกษาธิการ จ�ากัด ว่าด้วยการจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ และค่าเช่าที่พักของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2559 โดยเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่		10 เรื่องพิจำรณำเลือกตั้งคณะกรรมกำรด�ำเนินกำร ชุดที่ 7

 นายเอนก		ศรีส�าราญรุ่งเรือง		นายกสมาคม  แจ้งว่า  ตามข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์

ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ากัด ก�าหนดข้อ 42 ไว้ดังนี้ ให้มีคณะกรรมการด�าเนินการของสมาคม

โดยได้รับการเลือกตั้งระหว่างสมาชิกด้วยกันในที่ประชุม มีจ�านวนไม่น้อยกว่าเจ็ดคนและไม่เกินสิบเก้าคน ประกอบ

ด้วยต�าแหน่งนายกสมาคม เลขานุการ อุปนายกสมาคม เหรัญญิก และกรรมการอื่นๆ ตามที่เห็นสมควร

 ข้อ 43 วิธีการเลือกตั้งคณะกรรมการตามข้อ 42 กระท�าได้โดยเลือกต้ังกรรมการเป็นรายบุคคลจนครบ

จ�านวนคณะกรรมการแล้วมอบอ�านาจให้กรรมการทีไ่ด้รบัเลอืกต้ังกนัเองด�ารงต�าแหน่งต่าง ๆ  ตามทีเ่ห็นสมควร  แล้ว

เสนอต่อที่ประชุมใหญ่โดยให้เป็นตามมติของที่ประชุมใหญ่

 ข้อ 45 คณะกรรมการที่ได้รับเลือกตั้งตามข้อ 43 และจดทะเบียนแล้วอยู่ในต�าแหน่งคราวละสองปี 

นับแต่วันท่ีประชุมใหญ่มีมติและต้องออกตามวาระ และจะด�ารงต�าแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันไม่ได้ เว้นแต ่

ที่ประชุมใหญ่โดยมติสองในสามของผู้มาประชุมจะก�าหนดเป็นอย่างอื่น

 ในการเลือกตั้งคณะกรรมการด�าเนินการสมาคมที่ผ่านมา ที่ประชุมใหญ่ก�าหนดให้มีคณะกรรมการ 

ด�าเนินการ  จ�านวน 16 คน

 จงึเสนอทีป่ระชมุใหญ่เพือ่พจิารณาเลอืกต้ังคณะกรรมการด�าเนนิการ สมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์สหกรณ์

ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ากัด ชุดที่ 7 ตามข้อบังคับสมาคม

 นายชยพล		โพธ ิ สมาชกิเลขที ่4700900  สงักดั วทิยาลัยสารพดัช่างนครหลวง  ส�านกังานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา ได้เสนอว่า จากผลการด�าเนินงานของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ จ�ากัด ตามเอกสารรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2558 จะเห็นได้ว่าคณะกรรมการ

ชุดปัจจุบันได้บริหารงานสมาคมให้เจริญก้าวหน้าโดยตลอด จึงขอเสนอให้คณะกรรมการชุดปัจจุบันทั้ง 16 คน 

บริหารงานสมาคมต่ออีกวาระหนึ่ง
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 นายเอนก		ศรีส�าราญรุ่งเรือง		นายกสมาคม  ได้กล่าวว่า  คณะกรรมการสมาคมชุดปัจจุบัน มีจ�านวน 

16 คน แต่มีกรรมการ 2 คน ที่สุขภาพไม่แข็งแรงและมีภาระมาก จึงขออนุญาตไม่ประสงค์จะเป็นกรรมการต่อ 

คือ นายวิชิต  สังขนันท์  และนางใจปอง  กิตติดุษฎีกุล

 นายชยพล		โพธิ  ได้เสนอให้  นายวิชิต  สุวรรณรัตน์  และนายวิโรจน์  ใจอารีรอบ  เป็นกรรมการแทน

กรรมการ 2 คนที่ขอลาออก

 มติท่ีประชุมใหญ่  อนุมัติการเลือกตั้งคณะกรรมการด�าเนินการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ 

ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ากัด ชุดที่ 7 และด�ารงต�าแหน่งต่างๆ โดยเอกฉันท์ ตามรายชื่อดังนี้

 1. นายเอนก ศรีส�าราญรุ่งเรือง นายกสมาคม

 2. นายวิชิต สุวรรณรัตน์ อุปนายกสมาคมคนที่ 1

 3. นายปัญญา สุพรรณพิทักษ์ อุปนายกสมาคมคนที่ 2

 4. นายสุภาพ เคียนทอง อุปนายกสมาคมคนที่ 3

 5. นายพูลลาภ อินทรนัฏ อุปนายกสมาคมคนที่ 4

 6. นางจิรวรรณ วุฒิสวัสดิ์ กรรมการและผู้ตรวจสอบภายใน

 7. นายวิโรจน์ ใจอารีรอบ กรรมการด้านกฎหมาย 

 8. นายอดุลย์ ช้วนรักธรรม กรรมการและนายทะเบียน

 9. นางสาวสายสมร สุกฤตยานันท์ กรรมการและผู้ช่วยนายทะเบียน

 10. นางสาวบุญเพียร ชูโรจน์ กรรมการและผู้ช่วยนายทะเบียน

 11. นายเมธา อุทัยพยัคฆ์ กรรมการและปฏิคม

 12. นายทองเปรม จตุรานนท์ กรรมการและผู้ช่วยปฏิคม

 13. ผศ.ดร.รสสุคนธ์  ศุนาลัย กรรมการและผู้ช่วยปฏิคม  

 14. นางสมจิตร ธัมวิสุทธิวรากร กรรมการและเหรัญญิก

 15. นายอนุทิน ค�าคม   กรรมการและเลขานุการ

 16. นางดวงเดือน สายสมบัติ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ระเบียบวาระที่		11 เรื่องอื่นๆ

 นางสมจิตร		ทวีวัฒน์  สมาชิกเลขที่ 4701680  ได้สอบถามบัญชีเงินสงเคราะห์ค้างจ่าย ในงบดุล  ณ 

วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จ�านวนเงิน 462,270.00 บาท ว่าเป็นเงินประเภทใด

 นายเอนก		ศรสี�าราญรุง่เรอืง		นายกสมาคม  ได้ชีแ้จงว่า  บญัชเีงนิสงเคราะห์ค้างจ่าย ทีมี่ยอดเงนิจ�านวน  

462,270.00 บาท ในงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ด้านหนี้สินและทุน เป็นบัญชีประเภทหนี้สินที่สมาคมต้อง

จ่ายให้กับทายาทสมาชิกที่เสียชีวิต ซึ่งจ�านวนเงินที่จะน�ามาจ่ายให้กับทายาทสมาชิกอยู่ระหว่างการเรียกเก็บจาก

สมาชิก
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 นายเอนก		ศรีส�าราญรุ่งเรือง		นายกสมาคม  แจ้งว่า  เมื่อสมาชิกไม่มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแล้วจึงขอ 

ปิดการประชุม ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2558 โดยพร้อมเพรียงกัน และ 

ขออ�านาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงคุ้มครองสมาชิกทุกท่านให้มีแต่ความสุข ความเจริญ 

ตลอดไป

เลิกประชุมใหญ่เวลา		11.00		น.

  ลงชื่อ          ผู้จดรายงานการประชุม

             (นางกฤษณา  ยืนยง)

  ลงชื่อ            กรรมการและเลขานุการ

            (นายอนุทิน  ค�าคม)

 ขอรับรองว่าเป็นการประชุมจริง

        

 (นายเอนก  ศรีส�าราญรุ่งเรือง)

 นายกสมาคม

 จึงเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ  ประจ�าปี 2558

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

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

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

.......................................................................................................................................................................................................................
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ระเบียบวำระที่

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว3
- ไม่มี -

ระเบียบวำระที่

เรื่องรับทราบรายงานผลการด�าเนินงาน
ของสมาคม ประจ�าปี 25594

 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ากัด ได้จดทะเบียน 

จดัตัง้สมาคมเมือ่วนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2547 ปัจจบุนัสมาคมได้ด�าเนนิกจิการมาครบ 13 ปี มคีณะกรรมการด�าเนนิการ 

ทั้งสิ้น 16 คน มีที่ปรึกษา 3 คน เจ้าหน้าที่ 1 คน และได้รับความอนุเคราะห์จากสหกรณ์จัดเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือ

งานสมาคมอีก 1 คน สมาคมมีสมาชิกตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 จ�านวน 8,025 คน

 คณะกรรมการด�าเนินการสมาคม ได้มีการประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ เดือนละหนึ่งครั้งเพื่อพิจารณา 

เรื่องสมาชิกเข้าใหม่และลาออกในแต่ละเดือน รับทราบรายงานฐานะการเงินของสมาคม มีการวางแผนเพื่อพัฒนา

ให้สมาคมเจรญิก้าวหน้าและมัน่คง ในรอบปี 2559 มีสมาชกิถงึแก่กรรม 33 คน ทายาทได้รบัเงนิช่วยเหลอืครอบครวั

สมาชิกที่ถึงแก่กรรมเป็นเงินสงเคราะห์ศพรายละประมาณสองแสนสองหมื่นบาทเศษ ซึ่งยอดเงินสงเคราะห์ที่ได้รับ

จะเพิ่มขึ้นหรือลดลงเป็นไปตามจ�านวนสมาชิกที่มีอยู่ ณ วันที่สมาชิกถึงแก่กรรม

 ในการบรหิารงานของสมาคม สมาคมมีรายได้จากค่าสมัครเข้าเป็นสมาชกิ ค่าบ�ารงุ เงินบรจิาค ดอกเบีย้รบั 

และเงินหักจากเงินสงเคราะห์ตามข้อบังคับ รวมเป็นรายได้ทั้งสิ้น 1,670,750.63 บาท สมาคมมีค่าใช้จ่ายในการ 

ด�าเนินงาน เช่น ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ ค่าเบี้ยประชุม ค่าพาหนะ ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน  

ค่าใช้จ่ายในวันประชุมใหญ่ เป็นเงินทั้งสิ้น 694,746.36 บาท ดังนั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 สมาคมมีรายได้ 

สูงกว่าค่าใช้จ่าย จ�านวน 976,004.27 บาท

 จึงเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อทราบ

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

.......................................................................................................................................................................................................................
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ระเบียบวำระที่

เรื่องรับทราบรายงานจ�านวนสมาชิก5

ระเบียบวำระที่

เรื่องรับทราบรายงานการตรวจสอบ
ภายในสมาคม ประจ�าปี 25596

 ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2558 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 ข้าพเจ้า นางจิรวรรณ  วุฒิสวัสดิ์  
ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการด้านการตรวจสอบภายใน ประจ�าปี 2559-2560 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการด�าเนินงาน
ของสมาคม และแจ้งผลต่อคณะกรรมการด�าเนินการเป็นประจ�าทุกเดือน ในโอกาสนี้ขอเสนอผลการตรวจสอบโดย
สรุปตามข้อบังคับของสมาคม ดังต่อไปนี้
	 1.	 วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
  เพื่อติดตามประเมินผลและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ปรับปรุงงานด้านการเงิน การบัญชี  
และการด�าเนินงานด้านต่างๆ
	 2.	ขอบเขตการตรวจสอบ
  2.1 ตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี เพื่อประเมินผลการควบคุมเกี่ยวกับการเงินและการบัญชี 

 ในรอบปี 2559 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ากัด มีสมาชิกเข้าใหม่และลาออก ดังนี้

  จ�านวนสมาชิกยกมา 1 ม.ค. 2559 จ�านวน 7,757   คน

  จ�านวนสมาชิกที่รับเข้าใหม่ จ�านวน 340   คน

  จ�านวนสมาชิกเสียชีวิต จ�านวน 33   คน

  ลาออกหรือออกด้วยสาเหตุอื่นๆ จ�านวน 39   คน

  จ�านวนสมาชิกคงเหลือ	ณ	วันที่	31	ธ.ค.	2559	 จ�านวน	 8,025			คน

 จึงเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อทราบ

 มติที่ประชุมใหญ ่ .................................................................................................................................................................

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

.......................................................................................................................................................................................................................
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  2.2 ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านต่างๆ เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานและการจัดการ
  2.3 ให้ค�าปรึกษาและแนะน�าการปรับปรุงแก้ไข การควบคุมภายในและการด�าเนินการด้านต่างๆ 
	 3.	ผลการตรวจสอบ
  3.1 ด้านการเงินและการบัญชี
   3.1.1 ด้านการเงิน  การควบคุมการเงินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ได้ใช้ข้อมูลทางบัญชีในการ 
    ควบคุมการเงิน โดยมีระเบียบควบคุมการปฏิบัติงานด้านการเงินอย่างเหมาะสม
   3.1.2 ด้านการบัญชี  การจัดท�าบัญชีได้จัดท�าไว้เรียบร้อยเป็นปัจจุบันมีเอกสารหลักฐานประกอบ 
    รายการทางบัญชีครบถ้วน
  3.2 จ�านวนสมาชิกของสมาคม
   ณ วันสิ้นปี 2559 มีสมาชิก 8,025 คน เพิ่มจากปีก่อน จ�านวน 268 คน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.33 
ในวนัสิน้ปี 2547 เริม่ก่อตัง้สมาคมมจี�านวนสมาชิก 1,682 คน แต่ในปีปัจจบุนั 2559 สมาคมมีสมาชกิ จ�านวน 8,025 คน 
เพิ่มขึ้น 6,343 คน เป็นเพราะสมาชิกทุกท่านเห็นถึงประโยชน์และสวัสดิการที่จะได้รับจากสมาคมนี้  
  3.3 ผลการด�าเนินงาน 
   นับจากวันเริ่มก่อตั้งสมาคมในปี 2547 จนถึงปี 2559 มียอดรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิสะสม 
ท้ังสิ้น 5,853,448.89 บาท (ห้าล้านแปดแสนห้าหมื่นสามพันสี่ร้อยสี่สิบแปดบาทแปดสิบเก้าสตางค์) มีสินทรัพย์ 
รวมทั้งสิ้น 7,954,147.61 บาท (เจ็ดล้านเก้าแสนห้าหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดบาทหกสิบเอ็ดสตางค์) ซึ่งหมายถึง
การเจริญเติบโตของสมาคมมีความมั่นคง ประกอบกับในปี 2559 มีรายได้สูงกว่ารายจ่าย 976,004.27 บาท 
(เก้าแสนเจ็ดหมื่นหกพันสี่บาทยี่สิบเจ็ดสตางค์) สมาชิกถึงแก่กรรมในปี 2559 มีจ�านวน 36 คน สมาคมได้จ่าย 
เงินสงเคราะห์ศพให้แก่ทายาทของสมาชิกที่ถึงแก่กรรม จ�านวน 33 คน ได้รับเงินสงเคราะห์ศพรายละประมาณ 
สองแสนสองหมื่นบาท
	 4.	 เรื่องอื่นๆ
  เนื่องจากสมาชิกของสมาคมก็เป็นคนกลุ่มเดียวกับสมาชิกสหกรณ์ และสหกรณ์ได้เอื้อประโยชน์ในการ
ให้สมาชิกสมาคม กู้ยืมในวงเงิน 200,000.00 บาท ซึ่งสมาคมฌาปนกิจอื่นๆ ไม่ได้รับการสนับสนุนจากสหกรณ์ 
เช่นนี้ เพื่อแบ่งเบาภาระและบรรเทาความเดือดร้อนในยามจ�าเป็นได้อีกทางหนึ่ง ซึ่งทางสมาคม ขอขอบคุณ 
คณะกรรมการสหกรณ์ที่ให้การสนับสนุนในด้านนี้ และเป็นผลให้มีจ�านวนสมาชิกสหกรณ์ให้ความร่วมมือสมัคร 
เข้าเป็นสมาชิกสมาคมเพิ่มขึ้นในจ�านวนที่น่าพอใจ ซ่ึงผลประโยชน์สุดท้ายจะได้แก่ทายาทของสมาชิกที่ถึงแก่กรรม
จะได้รับเงินสงเคราะห์มากขึ้นอย่างพอเพียงในการจัดการศพ

 ข้าพเจ้ารูส้กึเป็นเกยีรตทิีไ่ด้รบัความไว้วางใจจากสมาชกิ เลอืกต้ังให้เป็นผูต้รวจสอบภายใน ซ่ึงเป็นส่วนหนึง่
ในมาตรการควบคมุด้านการเงนิและการบญัชขีองสมาคม ระหว่างการปฏบิติังานได้รบัความร่วมมือจากคณะกรรมการ 
เจ้าหน้าที่ และสมาชิกเป็นอย่างดี จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

 
 (นางจิรวรรณ  วุฒิสวัสดิ์)
 กรรมการและผู้ตรวจสอบภายใน

 จึงเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อทราบ

 มติที่ประชุมใหญ ่ .................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
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ระเบียบวำระที่

เรื่องพิจารณาอนุมัติ บัญชีรายได้ – รายจ่าย   
และงบดุล ประจ�าปี 25597

สมำคมฌำปนกิจสงเครำะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้ำรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร จ�ำกัด

บัญชีรายได้ – รายจ่าย

ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่  31  ธันวำคม  2559
 

	 รายได้

  ค่าสมัคร 373,800.00

  เงินบริจาค 151,450.00

  ดอกเบี้ยรับ 247,382.23

  ค่าบ�ารุง 395,850.00

  เงินหักจากเงินสงเคราะห์ไว้เป็นค่าใช้จ่าย 502,268.40 1,670,750.63

	 รายจ่าย 

  ค่าใช้จ่ายวันประชุมใหญ่ 122,165.00

  ค่าเบี้ยประชุม 95,000.00

  บ�าเหน็จเจ้าหน้าที่ 17,620.80

  ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 18,637.60

  ค่าจ้าง 230,660.00

  เงินสมทบประกันสังคม 9,000.00

  ค่าเบี้ยเลี้ยง 1,600.00

  ค่าแสตมป์ 7,138.00

  ค่าล่วงเวลา 7,710.00

  ค่าพาหนะ 135,400.00

  ภาษีจ่าย 15,572.51

  ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ 26,643.00

  วัสดุแบบพิมพ์ใช้ไป   7,599.45  694,746.36

	 รายได้สูงกว่ารายจ่าย	 	 976,004.27
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งบดุล

ณ  วันที่  31  ธันวำคม  2559

 

สินทรัพย์

  เงินฝาก สอ.ศธ.  7,462,366.75
  ธ. กรุงไทย - ศธ.  455,067.86
  ครุภัณฑ์  819.00
  วัสดุแบบพิมพ์  35,524.00
  ลูกหนี้ตัวแทน         370.00
	 	 										รวมสินทรัพย์	 	 7,954,147.61

หนี้สินและทุน

  เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า  1,096,320.00
  เงินสงเคราะห์ค้างจ่าย  947,910.00
  ส�ารองกองทุนบ�าเหน็จเจ้าหน้าที่  50,997.84
  เงินรอตรวจสอบ  5,470.88
  รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายยกมา 4,877,444.62 
  บวก รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายงวดนี้    976,004.27 5,853,448.89
	 	 										รวมหนี้สินและทุน	 	 7,954,147.61

                                                      ลงชื่อ        
 (นายเอนก  ศรีส�าราญรุ่งเรือง) 
 นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จ�ากัด

                                                      ลงชื่อ 
 (นางสมจิตร  ธัมวิสุทธิวรากร)
 เหรัญญิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จ�ากัด

 จึงเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อพิจารณาอนุมัติบัญชีรายได้ - รายจ่าย และงบดุล ประจ�าปี 2559

 มติที่ประชุมใหญ ่ .................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
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ระเบียบวำระที่

8 เรื่องอื่นๆ  (ถ้ามี)

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

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

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

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

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

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

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

เลิกประชุมเวลา	..................................................

  ลงชื่อ.......................................................ผู้จดรายงานการประชุม

         (.......................................................)
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สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ	จ�ากัด

 1. นายบุญ เวชสันดรพงษ์ อายุ  90  ปี สังกัด  สมทบ มทร. 
 2. นายประสพ สุขมะโน อายุ  89  ปี สังกัด  สมทบ ศก.   
 3. นางบุญเรือน เกิดจ�ารูญ อายุ  87  ปี สังกัด  สมทบ ศก. 
 4. นายโดมิงโก้ โทเมียส  บาร์คิน อายุ  85  ปี สังกัด  สมทบ สอ.ศธ.
 5. นางเลี้ยว ไชยประดิษฐกุล อายุ  85  ปี สังกัด  สมทบ สพฐ.
 6. นางสนอง จิตรสุภาพ อายุ  82  ปี   สังกัด  สอ.ศธ.
 7. นางสาวบุญรัตน์ อัศวเสนา อายุ  80  ปี สังกัด  สช.
 8. นางกชพรรณ จันทเขตต์ อายุ  78  ปี  สังกัด  สอ.ศธ.
 9. นางสุชิตา เชียรวงศ์ อายุ  75  ปี สังกัด  สอ.ศธ.
 10. นางวรรณพิมพ์ มุขสมบัติ อายุ  71  ปี สังกัด  สอศ.
 11. นายปราโมทย์ สมานอารีย์ อายุ  68  ปี สังกัด  สอ.ศธ.
 12. นางบุญเลิศ   อยู่คง อายุ  66  ปี   สังกัด  สมทบ สอศ. 
 13. นายวัชรานนท์ พยัคฆนันทน์ อายุ  65  ปี สังกัด  ศก.
 14. นางราวิณี ธารนพ อายุ  64  ปี สังกัด  สมทบ สอศ.
 15. นายชูวิทย์ สินธุ์ไพฑูรย์ อายุ  63  ปี สังกัด  มทร.พระนคร
 16. นางกันดาภรณ์ ภวังค์ทัศน์ อายุ  62  ปี  สังกัด  สอ.ศธ.
 17. นายไพโรจน์ ก�านนท์ อายุ  62  ปี สังกัด  สอศ. 
 18. นางจันทร์เพ็ญ พันเลิศจ�านรรจ์ อายุ  62  ปี สังกัด  สอศ. 
 19. ม.ล.อุบล  ดีสวัสดิ์ อายุ  61  ปี สังกัด  มทร.กรุงเทพ
 20. นายสุทิน ดิษสงวน อายุ  61  ปี สังกัด  สอ.ศธ.
 21. นายชโลธร วัฒนจงกล อายุ  60  ปี สังกัด  มทร.ธัญบุรี
 22. นายเลิศชัย   ไม้เลี้ยง อายุ  59  ปี สังกัด  มทร.ธัญบุรี 
 23. นางฉลวย อ่วมรอด  อายุ  59  ปี สังกัด  สมทบ พล. 
 24. นางทองใบ  ผ่อนร้อน อายุ  59  ปี สังกัด  สมทบ ศก.
 25. นายช�านาญ รูปเล็ก อายุ  58  ปี  สังกัด  มทร.จักรพงษภูวนารถ
 26. นายสมพร  บุญเสริมทรัพย์ อายุ  58  ปี สังกัด  พล.
 27. นายบุญสืบ   อินสาร อายุ  58  ปี สังกัด  สพศ.
 28. นายพิพัฒน์ ช�้าเกตุ อายุ  56  ปี สังกัด  สวธ.
 29. นายพิชัย ไชยสงคราม อายุ  55  ปี สังกัด  มรภ. พระนคร
 30. นายอุทัย มั่นวงค์ อายุ  56  ปี สังกัด  สกอ.
 31. นายธเนศ ขาวบ้านแพ้ว อายุ  49  ปี สังกัด  สพศ.
 32. นายพิษณุ ไกรสร อายุ  48  ปี สังกัด  สมทบ สอศ.
 33. นางสาวประภาพร เสตะปุระ อายุ  44  ปี สังกัด  สมทบ สกอ.

รายชื่อสมาชิกถึงแก่กรรมในรอบปี  2559
จ�านวน			33			คน








