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รายงาน 
การประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2562 

สมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์ครูประถมศึกษาจังหวดัเชียงใหม่ 
วนัเสาร์ ที ่15 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2563 

ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ ากดั 
…………………………… 

รายช่ือคณะกรรมการผู้เข้าประชุม 
1. นายสกุล  หลา้ปาวงศ ์   นายกสมาคม  
2. นายสมพร  เจนจดั    อุปนายกสมาคม  
3. นายชลอ  คชาประดิษฐ์   เหรัญญิกสมาคม 
4. นายระพินทร์  สุวรรณธชั   นายทะเบียนสมาคม  
5. นายจรูญ  วงคค์  า    เลขานุการสมาคม  
6. นางประภาพรรณ บุญวงค ์    กรรมการสมาคม ผูแ้ทนส านกังาน 
7. นางนลินี  กิติน่าน    กรรมการสมาคม ผูแ้ทนส านกังาน 
8. นางสาวพูนศิริ วทิามงคล   กรรมการสมาคม ผูแ้ทนส านกังาน 
9. นางไอซา  แกว้ประภา   กรรมการสมาคม ผูแ้ทนส านกังาน 
10. นางฉววีรรณ ตุนาโป่ง   กรรมการสมาคม ผูแ้ทนส านกังาน 
11. นางสาวอุทิศพร ยอดปวน   กรรมการสมาคม ผูแ้ทนสมาชิก 
12. นายชูโชค  แนบสนิทธรรม   กรรมการสมาคม ผูแ้ทนสมาชิก 

รายช่ือคณะกรรมการทีไ่ม่เข้าประชุม 
1. นายนนัทวฒัน์ กีติสิทธ์    กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ 
2. นางสาวเรณู  อุตรชยั    กรรมการสมาคม ผูแ้ทนส านกังาน 
3. นายอุทยั  ใจค าปัน   กรรมการสมาคม ผูแ้ทนสมาชิก 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายสวสัด์ิ  อินแถลง   ท่ีปรึกษาสมาคม  
2. นางภคภรณ์  เกิดผล    ผูจ้ดัการสมาคม 
3. นางนงนุษย ์  นะระ    เจา้หนา้ท่ีสมาคม  
4. นางสาวนุสรา ยศถามี    เจา้หนา้ท่ีสมาคม  
5. นายทยตุ  ทองบุญเหลือ   เจา้หนา้ท่ีสมาคม  

สมาชิกเข้าร่วมประชุม  จ านวน  133  คน 
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เร่ิมประชุมเวลา 09.00 น. 

เม่ือสมาชิกครบองค์ประชุม นายสกุล  หลา้ปาวงศ์  นายกสมาคมฯ ในฐานะประธานในท่ีประชุม   
กล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดงัน้ี 
 
ระเบียบวาระที ่ 1  เร่ืองประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
 

1.1 ข้อตกลงเบื้องต้นในการประชุม 
1.1.1 ประธานท่ีประชุมด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  พร้อมทั้ งให้

คณะกรรมการด าเนินการสมาคม เป็นผูน้ าเสนอในรายละเอียดแต่ละวาระ 
1.1.2 สมาชิกท่ีมีความประสงคจ์ะอภิปราย ขอให้ยกมือข้ึนเหนือศีรษะให้ประธานในท่ีประชุม

อนุญาตก่อนทุกคร้ัง 
1.1.3 ให้ผูอ้ภิปราย แนะน าช่ือ – สกุล หมายเลขสมาชิก สังกัดหน่วยบริการของตนเอง                         

ต่อประธานในท่ีประชุม 
1.1.4 การอภิปรายตอ้งอยู่ในประเด็นหรือเก่ียวกบัประเด็นท่ีก าลงัพิจารณาอยู่ ตอ้งไม่ฟุ่มเฟือย 

วนเวียน ซ ้ าซากกบัผูอ่ื้นท่ีไดอ้ภิปรายไปแลว้ ท่ีประชุมแห่งน้ีไม่มีเอกสิทธ์ิคุม้ครอง หากผูอ้ภิปรายพูดให้คน
อ่ืนเสียหาย ผูอ้ภิปรายตอ้งรับผดิชอบและการอภิปรายควรใหเ้กียรติต่อท่ีประชุม 

1.1.5 การลงมติ สมาชิกจะออกเสียงลงมติในท่ีประชุมไดเ้พียงเสียงเดียว จะมอบให้บุคคลอ่ืน
ออกเสียงแทนตนมิได ้การวินิจฉยัปัญหาต่าง ๆ ในท่ีประชุมให้ถือเสียงขา้งมาก ถา้คะแนนเสียงเท่ากนั ให้
ประธานในท่ีประชุมออกเสียงช้ีขาด 
 

ทีป่ระชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระที ่ 2  เร่ืองเสนอให้ทีป่ระชุมทราบ 
2.1 รับทราบรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2561 

เลขานุการไดอ่้านรายงานการประชุมใหญ่สามญั ประจ าปี 2561  เม่ือวนัเสาร์ ท่ี 16 กุมภาพนัธ์                     
พ.ศ. 2562  ใหท่ี้ประชุมรับทราบ 

ทีป่ระชุม รับทราบ 

2.2 รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 
ผลงานในรอบปีที่ผ่านมา 
 1. การปรับปรุงข้อมูลสมาชิก 
 1.1 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ.2562 สมาชิกท่ีขอ้มูล วนัเดือนปีเกิด  เลขบตัรประจ าตวัประชาชน               
ท่ีอยูท่ี่สามารถติดต่อได ้ ไม่ครบจ านวน 7 คน จากจ านวนสมาชิก ทั้งหมด 11,236 คน  สมาชิกมีขอ้มูลครบ  
11,229  คน  คิดเป็นร้อยละ 99.94 
 1.2 ขอ้มูลสมาชิกท่ีไม่ได้ระบุผูรั้บผลประโยชน์จ านวน 156 คน จากจ านวนทั้งหมด 11,236 คน 
สมาชิกท่ีระบุผูรั้บผลประโยชน์จ านวน  11,080  คน  คิดเป็นร้อยละ 98.61 

 2. การรับสมัครสมาชิกใหม่ ประจ าปี 2562 
กรณีปกติ กรณีพิเศษ รวมสมาชิกสมคัร

ใหม่ทั้งหมด 
เป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 

33 66 99 200 49.50 
 
3. การด าเนินงานตามโครงการสวสัดิการส าหรับสมาชิกฌาปนกจิสงเคราะห์ครูประถมศึกษา                      
จังหวดัเชียงใหม่ 
 ผูส้มคัรเขา้ร่วมโครงการ ตอ้งเป็นสมาชิก 20 ปี และมีอายุ 70 ปีข้ึนไป รับสมคัรสมาชิกเขา้ร่วม
โครงการ ตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน 2560 – 31 ธันวาคม 2562 โดยสมาคมทดรองจ่ายเงินสงเคราะห์ศพแทน
ให้กบัสมาชิกผูเ้ขา้ร่วมโครงการและจะหักเงินสงเคราะห์คืนเม่ือสมาชิกถึงแก่ความตาย มีสมาชิกเขา้ร่วม
โครงการทั้งส้ิน 20 คน 
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4. การด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 2563 
 แผนปฏิบติัการประจ าปี 2563  มีองคป์ระกอบ 3 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนที ่1  บริบท องค์กร  ประกอบดว้ย 
  - ภารกิจ 
  - ปริมาณงานในความรับผดิชอบ 

ส่วนที ่2 ทศิทางองค์กร  ประกอบดว้ย 
  - ค่านิยม 
  - อตัลกัษณ์องคก์ร 
  - วสิัยทศัน์ 
  - พนัธกิจ 
  - เป้าประสงค ์
  - กลยทุธ์การพฒันา 
 กลยทุธ์การพฒันาระยะ 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ก าหนดเป็น 5 ประเด็น ประกอบดว้ย 
  1. พฒันาประสิทธิภาพการบริหารจดัการ 
  2. เสริมสร้างการบริหารจดัการ การเงินบญัชี  และพสัดุ 
  3. พฒันางานทะเบียนสมาชิก และเพิ่มจ านวนสมาชิก 
  4. ปรับปรุงและพฒันางานบริหารทัว่ไป 
   - ปรับปรุงพฒันาดา้นอาคารสถานท่ี 
   - เพิ่มประสิทธิภาพการประชาสัมพนัธ์อยา่งหลากหลาย 
   - จดัระบบงานสารบรรณ 
  5. เสริมสร้างงานสวสัดิการ 

ส่วนที ่3  รายละเอยีดแผนงานโครงการและงบประมาณประจ าปี 2563 
 แผนงานโครงการ 7 โครงการ ดงัน้ี 
  1. โครงการจดัท าแผนงบประมาณ และแผนปฏิบติัการประจ าปี 2564 
  2. โครงการพฒันาคณะกรรมการและเจา้หนา้ท่ี 
  3. โครงการอบรมเจา้หนา้ท่ี ดา้นการเงิน บญัชี และพสัดุ 
  4. โครงการพฒันางานทะเบียนขอ้มูลของสมาชิก และผูรั้บผลประโยชน์ 
  5. โครงการเพิ่มจ านวนสมาชิกใหม่ 
  6. โครงการประชาสัมพนัธ์ 
  7. โครงการค่าพวงหรีด และค่าพิธีกรรมทางศาสนา 
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5. ผลการด าเนินงานตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562 
 รายรับ         4,660,292.26  บาท    
 รายจ่าย        3,215,281.05  บาท 

 รายรับสูงกวา่รายจ่าย               1,445,011.21 บาท  
 

ทีป่ระชุม รับทราบ 
 
2.3 รายงานผลการตรวจสอบกจิการ ประจ าปี 2562 
 นายประพนัธ์ อูปเงิน ประธานกรรมการผูต้รวจสอบการด าเนินการ ไดอ่้านรายงานการตรวจสอบ
การด าเนินการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูประถมศึกษาจังหวดัเชียงใหม่ ส าหรับปีส้ินสุด วนัท่ี 31 
ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ใหท่ี้ประชุมทราบ 
       
ทีป่ระชุม รับทราบ
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2.4 รับทราบรายงานการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2562  

ประเภทรายจ่าย  ปี 2562 ตั้งไว้   จ่ายจริง   คงเหลือ  

1. ค่าเบีย้ประชุม ค่าเบีย้เลีย้ง ค่าพาหนะ และค่าเช่าทีพ่กัของกรรมการสมาคมฯ  

     1.1 ค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ 
และอนุกรรมการหน่วยบริการฯ 

308,600.00 293,400.00 15,200.00 

     1.2 ค่าเบ้ียเล้ียงคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และ
อนุกรรมการหน่วยบริการฯ 

251,500.00 96,500.00 155,000.00 

     1.3 ค่าพาหนะคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และ
อนุกรรมการหน่วยบริการฯ ในการประชุม 

364,550.00 181,150.00 183,400.00 

     1.4 ค่าพาหนะคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และ
อนุกรรมการหน่วยบริการฯ ในการอบรมสัมมนา 

169,000.00 34,538.00 134,462.00 

     1.5 ค่าเช่าท่ีพกัคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ 
และอนุกรรมการหน่วยบริการฯ ในการอบรมสัมมนา 

45,000.00 28,000.00 17,000.00 

รวมข้อ 1 1,138,650.00 633,588.00 505,062.00 

2. เงินเดือน ค่าจ้าง และค่าล่วงเวลาของเจ้าหน้าทีส่มาคมฯ  

     2.1 เงินเดือนเจา้หนา้ท่ี  675,360.00   786,990.00  -111,630.00  

     2.2 ค่าล่วงเวลาเจา้หนา้ท่ี  20,000.00   7,460.00   12,540.00  

รวมข้อ 2  695,360.00   794,450.00  -99,090.00  

3. ค่าเบีย้เลีย้ง ค่าพาหนะ และค่าเช่าทีพ่กัของเจ้าหน้าทีส่มาคมฯ  

     3.1 ค่าเบ้ียเล้ียงเจา้หนา้ท่ี  22,500.00   8,000.00   14,500.00  

     3.2 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีสมาคม เจ้าหน้าท่ีหน่วย
บริการ ในการเขา้ร่วมประชุม 

 304,800.00   251,500.00   53,300.00  

     3.3 ค่าเช่าท่ีพักเจ้าหน้าท่ีสมาคม เจ้าหน้าท่ีหน่วย
บริการ ในการเขา้ร่วมอบรมสัมมนา 

 45,000.00   12,000.00   33,000.00  

     3.4 ค่าพาหนะเจ้าหน้าท่ีสมาคม เจ้าหน้าท่ีหน่วย
บริการ ในการเดินทางไปประชุม 

 20,000.00   -     20,000.00  

     3.5 ค่าพาหนะเจ้าหน้าท่ีสมาคม เจ้าหน้าท่ีหน่วย
บริการ ในการเขา้ร่วมอบรมสัมมนา 

 45,200.00   21,056.00   24,144.00  

     3.6 ค่าพาหนะในการติดต่องาน  10,000.00   13,800.00  -3,800.00  

รวมข้อ 3  447,500.00   306,356.00   141,144.00  
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ประเภทรายจ่าย  ปี 2562 ตั้งไว้   จ่ายจริง   คงเหลือ  

4. เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม กองทุนบ าเหน็จ และค่าเคร่ืองแบบของเจ้าหน้าทีส่มาคมฯ  

     4.1 เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม  28,300.00   25,839.00   2,461.00  

     4.2 เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จเจา้หนา้ท่ี  30,000.00   30,000.00   -    

     4.3 ค่าเคร่ืองแบบเจา้หนา้ท่ี  20,000.00   20,000.00   -    

รวมข้อ 4  78,300.00   75,839.00   2,461.00  

5. ค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัการประชุมใหญ่   90,000.00   78,631.00   11,369.00  

6. ค่าลงทะเบียนในการเข้าร่วมประชุม ฝึกอบรม สัมมนา
ของกรรมการและเจ้าหน้าทีส่มาคมฯ 

 20,000.00   -     20,000.00  

7. ค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือทีด่ิน อาคาร และครุภัณฑ์ต่าง ๆ หรือจัดจ้างการก่อสร้าง ต่อเติมอาคารของส านักงาน
สมาคมฯ  
    7.1 ค่าใชจ่้ายในการจดัซ้ือท่ีดิน อาคาร จดัจา้งก่อสร้าง 
ต่อเติมอาคารของส านักงานสมาคมฯ และค่าใช้จ่ายใน
การจดัซ้ือวสัดุครุภณัฑแ์ละการด าเนินงาน 

 200,000.00   122,749.68   77,250.32  

7.2 จดัซ้ือครุภณัฑ ์  80,000.00  80,058.00    -58.00  

รวม ข้อ 7  280,000.00   202,807.68   77,192.32  

8. ค่าเช่าทีด่ิน และอาคารส านักงานสมาคมฯ                       -    - -  

9. ค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือวสัดุ ค่าซ่อม ค่าบ ารุงรักษา  

     9.1  ค่าวสัดุและของใชส้ านกังาน และหน่วยบริการ  61,500.00   74,704.45  -13,204.45  

     9.2 ค่าวสัดุเคร่ืองปร๊ินเตอร์  30,000.00   13,350.00   16,650.00  

     9.3 ค่าวสัดุเคร่ืองถ่ายเอกสาร  10,000.00   9,100.00   900.00  

     9.4 ค่าวสัดุคอมพิวเตอร์  10,000.00   300.00   9,700.00  

      9.5 ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ ์  20,000.00   1,202.50   18,797.50  

      9.6 ค่าจดัท าแบบพิมพส์มาคม ฯ 20,000.00   20,000.00   -    

      9.7 ค่าก าจดัปลวก 5,000.00 3,500.00 1,500.00 

รวมข้อ 9  156,500.00   122,156.95   34,343.05  

10. ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค  

     10.1 ค่าไปรษณีย ์  20,000.00   11,440.00   8,560.00  

     10.2 ค่าอินเตอร์เน็ต  30,000.00   25,567.95   4,432.05  
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ประเภทรายจ่าย ปี 2562 ตั้งไว้ จ่ายจริง คงเหลือ 

     10.3 ค่าจา้งดูแลระบบ  15,000.00   6,856.00   8,144.00  

     10.4 ค่าโทรศพัท ์  20,000.00   8,479.38   11,520.62  
     10.5 ค่าไฟฟ้า  42,000.00   32,702.93   9,297.07  

     10.6 ค่าน ้าประปา  3,600.00   1,163.38   2,436.62  
     10.7 ค่าส่วนกลางโครงการ  9,600.00   19,200.00  -9,600.00  
     10.8 ค่าน ้าด่ืม  3,600.00   2,484.00   1,116.00  
     10.9 ค่าจา้งท าความสะอาด  46,000.00   46,000.00   -    

รวมข้อ 10 189,800.00 153,893.64 35,906.36 

11.ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากร ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัการด าเนินกจิการสมาคมฯ  

     11.1 ค่าธรรมเนียมเช็ค  6,000.00   8,380.00  -2,380.00  
     11.2 ค่าธรรมเนียมธนาคาร   10,000.00   5,016.00   4,984.00  

รวมข้อ 11  16,000.00   13,396.00   2,604.00  

12. ค่าใช้จ่ายส าหรับผู้ท าบัญชี ผู้ตรวจสอบบัญชี(ผู้ตรวจสอบกจิการ) ผู้สอบบัญชี ผู้ช าระบัญชี และค่าใช้จ่ายใน
การเลกิสมาคมฯ  
     12.1 ค่าตอบแทน  9,000.00   8,500.00   500.00  

     12.2 ค่าพาหนะ  22,500.00   5,050.00   17,450.00  

รวมข้อ 12  31,500.00   13,550.00   17,950.00  

13. ค่าพวงหรีดและค่าพธีิกรรมทางศาสนาของสมาชิก 
สมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์ 

 250,000.00   185,000.00   65,000.00  

14.ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  
      14.1 ค่าใชจ่้ายในการจดัประชุม  30,000.00   31,284.00  -1,284.00  
      14.2 ค่าตอบแทนท่ีปรึกษาสมาคมฯ  48,000.00   2,400.00   45,600.00  
      14.3 ค่าใชจ่้ายในการคดัเลือกกรรมการ  100,000.00   11,354.00   88,646.00  

รวมข้อ 13  178,000.00   45,038.00   132,962.00  

รวมทั้งส้ิน  3,571,610.00   2,624,706.27  946,903.73   

ทีป่ระชุม    รับทราบ  
 

10 
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ระเบียบวาระที ่ 3  เร่ืองเสนอให้ทีป่ระชุมพจิารณา 
3.1 การรับรองงบดุล 

 

สมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์ครูประถมศึกษาจังหวดัเชียงใหม่ 

งบดุล 

ณ   วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 

สินทรัพย์ 
สินทรัพย์หมุนเวยีน      

 เงินสด                     10,451.24  บาท 
 เงินฝากสหกรณ์ - เงินบริจาค (ออมทรัพยพ์ิเศษ)          41,083,370.19  บาท 
 เงินฝากสหกรณ์  - เงินค่าใชจ่้ายสมาคม              6,519,621.97  บาท 
 เงินฝากสหกรณ์  - เงินสงเคราะห์ล่วงหนา้                 355,338.83  บาท 
 เงินฝากสหกรณ์  - กองทุนบ าเหน็จเจา้หนา้ท่ี                133,785.41  บาท 
 เงินฝากสหกรณ์  - เงินสงเคราะห์ ฌคป.                   76,574.83  บาท 
 เงินฝากสหกรณ์  - หลกัประกนังานจา้งสมาคม ฌคป.                  16,178.81  บาท 
 เงินฝากสหกรณ์  - กองทุนสวสัดิการสมาชิก ฌคป.                  48,942.10  บาท 
 เงินฝากธนาคารกรุงไทย - ออมทรัพย ์              7,036,816.94  บาท 
 ลูกหน้ี - กองทุนสวสัดิการส าหรับสมาชิก ฌคป.                151,260.00  บาท 
 ลูกหน้ี - เงินยมืทดรองจ่าย                    10,000.00  บาท 
 ลูกหน้ี - ค่าใชจ่้ายสมาคม                    12,281.00  บาท 
 เงินสงเคราะห์คา้งรับ                    89,400.00  บาท 
 รายไดค้่าด าเนินการคา้งรับ                 238,880.00  บาท 
       

สินทรัพย์ถาวร      

 ท่ีดิน                  720,000.00  บาท 
 อาคารส านกังาน           13,291,318.50    

 หัก ค่าเส่ือมราคาสะสม - อาคารส านกังาน                885,201.82          12,406,116.68  บาท 
 ครุภณัฑ์             1,452,690.50    

 หัก ค่าเส่ือมราคาสะสม - ครุภณัฑ ์                653,050.63                799,639.87  บาท 
   รวมสินทรัพย์         69,708,657.87  บาท 
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หนีสิ้นหมุนเวียน      

 เงินสงเคราะห์ล่วงหนา้                  945,040.00  บาท 
 เงินสงเคราะห์               6,550,606.71  บาท 
 เงินกองทุนบ าเหน็จเจา้หนา้ท่ีคา้งจ่าย                 131,703.01  บาท 
 หลกัประกนัสัญญาจา้ง                    16,008.48  บาท 
 เงินสงเคราะห์รับล่วงหนา้                           10.00  บาท 
 ค่าไปรษณียค์า้งจ่าย                          295.00  บาท 
 ค่าอินเทอร์เน็ตคา้งจ่าย                       1,915.30  บาท 
 ค่าโทรศพัทค์า้งจ่าย                          235.50  บาท 
 ค่าน ้าประปาคา้งจ่าย                            86.02  บาท 
 ค่าน ้าด่ืมคา้งจ่าย                          110.00  บาท 
 ค่าวสัดุและของใชส้ านกังานคา้งจ่าย                           92.00  บาท 
 ค่าก าจดัปลวกคา้งจ่าย                       1,750.00  บาท 
   รวมหนีสิ้น             7,647,852.02  บาท 

       

ทุน       

 รายรับ (รายจ่าย) สะสมยกมา           60,615,794.64  บาท 

 บวก   รายรับสูงกวา่รายจ่าย              1,445,011.21  บาท 

   รวมทุน          62,060,805.85  บาท 

   รวมหนีสิ้นและทุน         69,708,657.87  บาท 
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สมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์ครูประถมศึกษาจังหวดัเชียงใหม่ 

งบรายรับ  และรายจ่าย 

ส าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่   1  มกราคม พ.ศ. 2562     ถึงวนัที่   31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 

รายรับ     
  ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ (120 ราย x 50 บาท/ราย)                     6,000.00  บาท 

  ค่าบ ารุงสมาคม (119 ราย x 20 บาท/ราย)                     2,380.00  บาท 

  ค่าบ ารุงสมาคมรายปี                 223,700.00  บาท 

  เงินบริจาค                 327,000.00  บาท 

  ดอกเบ้ียรับ - เงินฝากเงินบริจาค(พิเศษ)             1,442,273.66  บาท 

  ดอกเบ้ียรับ - เงินฝากเงินค่าใชจ่้ายสมาคม                 175,901.29  บาท 

  ดอกเบ้ียรับ - เงินฝากสงเคราะห์ล่วงหนา้                     8,960.15  บาท 

  ดอกเบ้ียรับ - เงินฝากสงเคราะห์ ฌคป.                     3,612.44  บาท 
  ดอกเบ้ียรับ  - เงินฝากหลกัประกนังานจา้งสมาคม ฌคป.                         308.47  บาท 

  ดอกเบ้ียรับ  - เงินฝากกองทุนสวสัดิการสมาชิก ฌคป.                         741.94  บาท 

  ดอกเบ้ียรับ  - เงินฝากกองทุนบ าเหน็จเจา้หนา้ท่ี ฌคป.                     2,082.40  บาท 

  ดอกเบ้ียรับ - เงินฝากธนาคารกรุงไทย - ออมทรัพย ์                   14,515.80  บาท 
  ค่าด าเนินการ 4%             2,452,766.00  บาท 

  รายไดอ่ื้น ๆ                           50.11  บาท 

 รวมรายรับ             4,660,292.26  บาท 

รายจ่าย     

 1. ค่าเบีย้ประชุม ค่าเบีย้เลีย้ง ค่าพาหนะ และค่าเช่าทีพ่กัของกรรมการสมาคมฯ  

  1.1. ค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ 
และอนุกรรมการหน่วยบริการฯ 

                293,400.00  บาท 

  1.2. ค่าเบ้ียเล้ียงคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และ
อนุกรรมการหน่วยบริการฯ 

                  96,500.00  บาท 

  1.3. ค่าพาหนะคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และ
อนุกรรมการหน่วยบริการฯ ในการเขา้ร่วมประชุม 

                181,150.00  บาท 

  1.4. ค่าพาหนะคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และ
อนุกรรมการหน่วยบริการ ในการเขา้ร่วมอบรมสัมมนา
สมาคมฯ 

                  34,538.00  บาท 
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  1.5. ค่าเช่าท่ีพกัคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และ
อนุกรรมการหน่วยบริการฯ 

                  28,000.00  บาท 

 2. เงินเดือน ค่าจ้าง และค่าล่วงเวลาของเจ้าหน้าทีส่มาคมฯ  

   2.1. เงินเดือนเจา้หนา้ท่ี                  786,990.00  บาท 

  2.2. ค่าล่วงเวลาเจา้หนา้ท่ีสมาคมฯ                      7,460.00  บาท 

 3. ค่าเบีย้เลีย้ง ค่าพาหนะ และค่าเช่าทีพ่กัของเจ้าหน้าทีส่มาคมฯ  

  3.1. ค่าเบ้ียเล้ียงเจา้หนา้ท่ีสมาคมฯ และเจา้หนา้ท่ีหน่วย
บริการฯ 

                    8,000.00  บาท 

  3.2. ค่าตอบแทนเจา้หนา้ท่ีสมาคมฯ และเจา้หนา้ท่ีหน่วย
บริการในการประชุมฯ 

                251,500.00  บาท 

  3.3. ค่าเช่าท่ีพกัเจา้หนา้ท่ีสมาคมฯ และเจา้หนา้ท่ีหน่วย
บริการฯ 

                  12,000.00  บาท 

  3.4. ค่าพาหนะเจา้หนา้ท่ีสมาคมฯ และเจา้หนา้ท่ีหน่วย
บริการ ร่วมประชุมฯ 

                  18,456.00  บาท 

  3.5. ค่าพาหนะเจา้หนา้ท่ีสมาคมฯ และเจา้หนา้ท่ีหน่วย
บริการ ในการเดินทางไปประชุม 

                    2,600.00  บาท 

  3.6. ค่าพาหนะเจา้หนา้ท่ีในการติดต่องาน                   13,800.00  บาท 
 4. เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม กองทุนบ าเหน็จ และค่าเคร่ืองแบบของเจ้าหน้าทีส่มาคมฯ 

  4.1. เงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเจา้หนา้ท่ี                   25,839.00  บาท 

  4.2. สมทบกองทุนบ าเหน็จเจา้หนา้ท่ีรายปี                   30,000.00  บาท 

  4.3. ค่าเคร่ืองแบบเจา้หนา้ท่ี                    20,000.00  บาท 
 5. ค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัการประชุมใหญ่   

  5.1. ค่าใชจ่้ายในการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี                   78,631.00  บาท 

 6. ค่าลงทะเบียนในการเข้าร่วมประชุม ฝึกอบรม สัมมนาของกรรมการและเจ้าหน้าทีส่มาคมฯ 

  6.1. ค่าลงทะเบียนในการเขา้ร่วมประชุม ฝึกอบรม 
สัมมนาคณะกรรมการ และเจา้หนา้ท่ีสมาคมฯ 

                                 -    บาท 

 7. ค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือทีด่ิน อาคาร และครุภัณฑ์ต่าง ๆ หรือจัดจ้างการก่อสร้าง 
ต่อเติมอาคารของส านักงานสมาคมฯ 

 

  7.1. ค่าใชจ่้ายในการจดัจา้งการก่อสร้าง ต่อเติมอาคาร
ของส านกังานสมาคมฯ 

                122,749.68  บาท 
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  7.2. ค่าใชจ่้ายในการจดัซ้ือ ครุภณัฑต่์าง ๆ                                  -    บาท 

  7.3. ค่าใชจ่้ายในการก าจดัปลวก                     3,500.00  บาท 

 8. ค่าเช่าทีด่ิน และอาคารส านักงานสมาคมฯ                                  -    บาท 

 9. ค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือวสัดุ ค่าซ่อม ค่าบ ารุงรักษา  

  9.1. ค่าวสัดุของใชส้ านกังานและหน่วยบริการ                    74,704.45  บาท 

  9.2. ค่าวสัดุเคร่ืองปร๊ินเตอร์                   13,350.00  บาท 

  9.3. ค่าวสัดุเคร่ืองถ่ายเอกสาร                     9,100.00  บาท 

  9.4. ค่าวสัดุคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิค                         300.00  บาท 

  9.5. ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์                     1,202.50  บาท 

  9.6. ค่าจดัท าแบบพิมพใ์บเสร็จรับเงิน                   20,000.00  บาท 

 10. ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค  

  10.1. ค่าไปรษณียส์ านกังาน                   11,440.00  บาท 
  10.2. ค่าอินเทอร์เน็ต                   25,567.95  บาท 

  10.3. ค่าจา้งดูแลระบบและdomain name                     6,856.00  บาท 

  10.4. ค่าโทรศพัท ์                     8,479.38  บาท 

  10.5. ค่าไฟฟ้า                    32,702.93  บาท 
  10.6. ค่าน ้าประปา                      1,163.38  บาท 

  10.7. ค่าส่วนกลางโครงการ                   19,200.00  บาท 

  10.8. ค่าน ้าด่ืม                     2,484.00  บาท 

  10.9. ค่าจา้งท าความสะอาด                   46,000.00  บาท 
 11. ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากร ค่าธรรมเนียมต่าง  ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ

ด าเนินการสมาคมฯ 
  11.1. ค่าธรรมเนียมธนาคาร                     8,380.00  บาท 

  11.2. ค่าภาษีตามกฎหมาย                     5,016.00  บาท 

 12. ค่าใช้จ่ายส าหรับผู้ท าบัญชี ผู้ตรวจสอบบัญชี(ผู้ตรวจสอบกจิการ) ผู้สอบบัญชี ผู้ช าระบัญชี 
และค่าใช้จ่ายในการเลกิสมาคมฯ 

  12.1. ค่าตอบแทนผูต้รวจสอบบญัชี(ผูต้รวจสอบกิจการ)                     8,500.00  บาท 

  12.2. ค่าพาหนะผูต้รวจสอบบญัชี(ผูต้รวจสอบกิจการ)                      5,050.00  บาท 

 13. ค่าพวงหรีดและค่าพธีิกรรมทางศาสนาของสมาชิก                 185,000.00  บาท 
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 14. ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  

  14.1. ค่ารับรอง                   31,284.00  บาท 

  14.2. ค่าตอบแทนท่ีปรึกษา                     2,400.00  บาท 

  14.3.ค่าใชจ่้ายในการประชาสัมพนัธ์                   11,354.00  บาท 
 ค่าเส่ือมราคา-อาคารส านกังาน                 442,600.91  บาท 

 ค่าเส่ือมราคา-ครุภณัฑ์                 215,331.87  บาท 

 หน้ีสงสัยจะสูญ                   12,700.00  บาท 

 รวมรายจ่าย             3,215,281.05  บาท 

 รายรับสูงกว่ารายจ่าย             1,445,011.21  บาท 

 
สมาชิก เสนอใหอ้ธิบายค าวา่คา้งจ่าย ตามวาระการรับรองงบดุลในส่วนหน้ีสินหมุนเวยีน 

 นายชลอ คชาประดิษฐ์ เหรัญญกิสมาคม ช้ีแจง เงินค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ตามท่ีปรากฏนั้นจ่ายไม่ทนัก่อน
ปิดงบ ณ 31 ธนัวาคม 2562 จึงตอ้งน าจ่ายในปี 2563 
 นายสมยงค์ ค าอ้าย สมาชิกเลขทะเบียน 3235 สังกัด บ านาญ เขต 4 เสนอตามท่ีรายงานในวาระ                 
ท่ี 2.2 ขอ้ 2 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 การรับสมคัรสมาชิกใหม่ จ  านวน 99 คน กบัจ านวนสมาชิกจ่าย
ค่าธรรมเนียมแรกเขา้จ านวน 120 คน เพราะเหตุใดจ านวนจึงไม่เท่ากนั 
 นางภคภรณ์ เกิดผล ผู้จัดการสมาคมฯ ช้ีแจง เน่ืองจาก สมาชิกท่ีสมคัรในเดือนธันวาคมจ านวน                 
21 คน นั้นต้องเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ ในท่ีประชุมประจ าเดือนมกราคม 2563 ส่วน
ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ เจา้หนา้ท่ีรับเขา้บญัชีเป็นรายรับของสมาคมในวนัท่ีสมคัร 
 

มติทีป่ระชุม  รับทราบ
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3.2 การขออนุมัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2563 

ประมาณการรายรับ จ านวน ประมาณการรายจ่าย จ านวน 
1. ค่าสมคัรสมาชิก 10,000.00 1. ค่าเบ้ียประชุม ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าพาหนะ และค่าเช่าท่ีพกัของกรรมการ และอนุกรรมการสมาคมฯ 986,000.00 
2. ค่าบ ารุงสมาคมฯ รายปีแรกเขา้ 4,000.00 2. เงินเดือน ค่าจา้ง และค่าล่วงเวลาของเจา้หนา้ท่ีสมาคมฯ 842,480.00 
3. ค่าบ ารุงสมาคมฯ รายปี 228,100.00 3. ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าพาหนะ และค่าเช่าท่ีพกัของเจา้หนา้ท่ีสมาคมฯ และเจา้หนา้ท่ีหน่วยบริการฯ 435,900.00 
4. รายไดค้่าด าเนินการ 4% 2,199,360.00 4. เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม กองทุนบ าเหน็จ และค่าเคร่ืองแบบของเจา้หนา้ท่ีสมาคมฯ 87,500.00 
5. ดอกเบ้ีย 1,600,000.00 5. ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการประชุมใหญ่ 90,000.00 
  6. ค่าลงทะเบียนในการเขา้ร่วมประชุม ฝึกอบรม สัมมนา ของกรรมการและเจา้หนา้ท่ีสมาคมฯ 20,000.00 
  7. ค่าใชจ่้ายในการจดัซ้ือท่ีดิน อาคาร และครุภณัฑ์ต่าง ๆ หรือจดัจา้งการก่อสร้าง ต่อเติมอาคารของ 

ส านกังานสมาคมฯ 
15,000.00 

  8. ค่าเช่าท่ีดิน และอาคารส านกังานสมาคมฯ - 
  9. ค่าใชจ่้ายในการจดัซ้ือวสัดุ ค่าซ่อม ค่าบ ารุงรักษา ค่าเส่ือมราคา 169,000.00 
  10. ค่าใชจ่้ายดา้นสาธารณูปโภค 177,200.00 
  11. ค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดต้ามประมวลรัษฎากร ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินกิจการ 

สมาคมฯ 
20,000.00 

  12. ค่าใช้จ่ายส าหรับผูท้  าบญัชี ผูต้รวจสอบบญัชีสมาคม  ผูส้อบบญัชี ผูช้  าระบญัชี  และค่าใช้จ่าย                    
ในการเลิกสมาคมฯ 

31,500.00 

  13. ค่าพวงหรีดและค่าพิธีกรรมทางศาสนาของสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 240,000.00 
  14. ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ 74,500.00 

รวมประมาณรายรับ 4,038,460.00 รวมประมาณการรายจ่าย 3,189,080.00 
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ประมาณการรายจ่ายประจ าปี 2563 

ประเภทรายจ่าย ปี 2563 เหตุผลการขอตั้ง รายละเอยีด 

1. ค่าเบ้ียประชุม ค่าเบ้ียเล้ียง       
ค่าพาหนะ และค่าเช่าท่ีพกัของ
กรรมการสมาคมฯ 
  
  

986,000.00 
 
 

1.ค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร  
และอนุกรรมการหน่วยบริการ   เป็นเงิน 308,600 บาท 

1. กรรมการ (14 x 500 x 15)+(800 x 15) = 117,000 บาท 
2. กรรมการบริหาร ประจ าเดือน, นดัพิเศษ (4 x 500 x 20)+(800 x 20) 
= 56,000 บาท 
3. กรรมการบริหาร ตรวจงาน (4 x 500 x 12)+(800 x 12) =  33,600 
บาท 
4. อนุกรรมการหน่วย (34 x 500 x 6) = 102,000 บาท 

2. ค่าเบ้ียเล้ียงคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร  
และอนุกรรมการหน่วยบริการ ในการเขา้ร่วมอบรม
สัมมนาสมาคมฯ หรือเขา้ร่วมอบรมสัมมนากบั
หน่วยงานอ่ืน  เป็นเงิน 71,500 บาท 

1. ประมาณการสัมมนาอ่ืน 2 คร้ัง/ปี จ  านวนกรรมการ และ
อนุกรรมการ ทั้งส้ิน 49 คน  
(49 x 500 x 2) = 49,000 บาท 
2. ค่าเบ้ียเล้ียงกรรมการส าหรับการจดัท าแผนงบประมาณประจ าปี 
7,500 บาท 
3. ค่าเบ้ียเล้ียงกรรมการส าหรับการสัมมนาสมาคม 15,000 บาท 

3. ค่าพาหนะคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร  และ
อนุกรรมการหน่วยบริการ  เป็นเงิน 311,750 บาท 

1. กรรมการ (13,250 x 15) = 198,750 บาท 
2. กรรมการบริหาร ประจ าเดือน, นดัพิเศษ (2,500 x 20) = 50,000 
บาท 
3. กรรมการบริหาร ตรวจงาน (2,500 x 12) =  30,000 บาท 
4. อนุกรรมการหน่วย (5,500 x 6) = 33,000 บาท 
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ประมาณการรายจ่ายประจ าปี 2563 

ประเภทรายจ่าย ปี 2563 เหตุผลการขอตั้ง รายละเอยีด 

  
  
  

  
  
  

4.  ค่าพาหนะคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร  
และอนุกรรมการหน่วยบริการ ในการเขา้ร่วมอบรม
สัมมนาสมาคมฯ หรือเขา้ร่วมอบรม สัมมนากบั
หน่วยงานอ่ืน  เป็นเงิน 171,500 บาท 

ประมาณการสัมมนาอ่ืน 2 คร้ัง/ปี จ  านวนกรรมการ และอนุกรรมการ 
ทั้งส้ิน 49 คน   
ตั้งไว ้171,500 บาท(เน่ืองจากไม่สามารถระบุสถานท่ีได ้ จึงตั้งไวต้าม
จ านวนท่ีเหมาะสม) 

5. ค่าเช่าท่ีพกัคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร  
และอนุกรรมการหน่วยบริการ  ในการเขา้ร่วมอบรม
สัมมนาสมาคมฯ หรือเขา้ร่วมอบรม สัมมนากบั
หน่วยงานอ่ืน  เป็นเงิน 98,000 บาท 

ประมาณการสัมมนาอ่ืน 2 คร้ัง/ปี กรรมการ และอนุกรรมการ  ทั้งส้ิน 
49 คน   

6. ค่าตอบแทน และค่าพาหนะกรรมการด าเนินการสอบ
คดัเลือกเจา้หนา้ท่ีการเงิน และบญัชี เป็นเงิน 24,650 
บาท 

ประมาณการค่าตอบแทนกรรมการด าเนินการ ทั้งส้ิน 19 คน 

2. เงินเดือน ค่าจา้ง และค่า
ล่วงเวลาของเจา้หนา้ท่ีสมาคมฯ 

842,480.00 1. เงินเดือนเจา้หนา้ท่ี 3 คน เป็นเงิน 642,480 บาท     
(คิดตามอตัราการปรับขั้นเงินเดือนสูงสุดตาม
ปีงบประมาณ คือ 2 ขั้น) 

1. นางนงคนุ์ษย ์นะระ เงินเดือนขั้น 17,570 จ านวน 12 เดือน 
 เป็นเงิน 210,840 บาท  
2. น.ส.หน่ึงฤทยั เร่ิมกูล เงินเดือนขั้น 20,760 จ านวน 12 เดือน  
เป็นเงิน 249,120 บาท 
3. เจา้หนา้ท่ีสมาคม เงินเดือนขั้น 15,210 จ านวน 12 เดือน  
เป็นเงิน 182,520 บาท 
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ประมาณการรายจ่ายประจ าปี 2563 

ประเภทรายจ่าย ปี 2563 เหตุผลการขอตั้ง รายละเอยีด 

  
  

  
  

2. ค่าจา้งผูจ้ดัการสมาคม 1 คน เป็นเงิน 180,000.00 
บาท 

ค่าจา้งผูจ้ดัการสมาคมฯ เดือนละ 15,000 บาท จ านวน 12 เดือน เป็น
เงิน 180,000 บาท 

3. ค่าล่วงเวลาเจา้หนา้ท่ีสมาคมฯ เป็นเงิน 20,000 บาท   

3. ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าพาหนะ และค่า
เช่าท่ีพกัของเจา้หนา้ท่ีสมาคมฯ 
  

435,900.00 
  

1. ค่าเบ้ียเล้ียงเจา้หนา้ท่ีสมาคมฯ และเจา้หนา้ท่ีหน่วย
บริการ ในการเขา้ร่วมอบรมสัมมนาสมาคมฯ หรือเขา้
ร่วมอบรมสัมมนากบัหน่วยงานอ่ืน  เป็นเงิน24,000 
บาท 

1. ประมาณการสัมมนาอ่ืน 2 คร้ัง/ปี จ  านวนเจา้หนา้ท่ีสมาคมฯ และ
เจา้หนา้ท่ีหน่วยบริการ ทั้งส้ิน 18 คน (18 x 500 x 2) = 18,000 บาท 
2. ค่าเบ้ียเล้ียงเจา้หนา้ท่ีส าหรับการจดัท าแผนงบประมาณประจ าปี 
2,000 บาท 
3. ค่าเบ้ียเล้ียงเจา้หนา้ท่ีส าหรับการสัมมนาสมาคม 4,000 บาท 

2.ค่าตอบแทนเจา้หนา้ท่ีสมาคมฯ และเจา้หนา้ท่ีหน่วย
บริการในการประชุมร่วมคณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการ รวมถึงเงินค่าตอบแทนตามความ
เห็นชอบของคณะกรรมการ เป็นเงิน 290,700 บาท 

1. เจา้หนา้ท่ีสมาคมฯ ประชุมประจ าเดือน 4 คน (4 x 300 x 15)   
= 18,000 บาท 
2. เจา้หนา้ท่ีสมาคมฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร (4 x 300 x 20) 
=24,000 บาท 
3. เจา้หนา้ท่ีหน่วยบริการ (14 x 300 x 6) =25,200 บาท 
4. ประชุมเจา้หนา้ท่ีรายไตรมาส (18 x 300 x 4) =21,600 บาท 
5. ค่าตอบแทนเจา้หนา้ท่ีอ่ืน ร่วมการประชุมกบัสมาคม เหมาจ่ายคร้ัง
ละ 800 ประมาณการไวท่ี้ 5 คร้ัง 4,000 บาท 
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ประมาณการรายจ่ายประจ าปี 2563 

ประเภทรายจ่าย ปี 2563 เหตุผลการขอตั้ง รายละเอยีด 

  
  
  

  
  
  

 6. ค่าตอบแทนตามความเห็นคณะกรรมการ 
-ค่าตอบแทนในการด าเนินงาน ฌคป. จ่ายรายหวัๆ ละ 13 บาท 
 ประมาณการจ านวนสมาชิกไวท่ี้ 11,300 คน เป็นเงิน 146,900 บาท 
-ค่าตอบแทนผูจ้ดัการสมาคมฯ จ านวน 1 คน เป็นเงิน 15,000 บาท 
-ค่าตอบแทนเจา้หนา้ท่ีสมาคมฯ จ านวน 3 คน เป็นเงิน 36,000 บาท 

3. ค่าเช่าท่ีพกัเจา้หนา้ท่ีสมาคมฯ และเจา้หนา้ท่ีหน่วย
บริการ ในการเขา้ร่วมอบรมสัมมนาสมาคมฯ หรือเขา้ร่วม
อบรม สัมมนากบัหน่วยงานอ่ืน  เป็นเงิน 36,000 บาท 

ประมาณการสัมมนาอ่ืน 2 คร้ัง/ปี จ  านวนเจา้หนา้ท่ีสมาคมฯ และ
เจา้หนา้ท่ีหน่วยบริการ  

4.  ค่าพาหนะเจา้หนา้ท่ีสมาคมฯ และเจา้หนา้ท่ีหน่วย
บริการ ในการเขา้ร่วมอบรมสัมมนาสมาคมฯ หรือเขา้ร่วม
อบรม สัมมนากบัหน่วยงานอ่ืน  เป็นเงิน 20,000 บาท 

ประมาณการสัมมนาอ่ืน 2 คร้ัง/ปี จ  านวนเจา้หนา้ท่ีสมาคมฯ และ
เจา้หนา้ท่ีหน่วยบริการ ทั้งส้ิน 18 คน  ตั้งไว ้20,000 บาท(เน่ืองจาก
ไม่สามารถระบุสถานท่ีได ้ จึงตั้งไวต้ามจ านวนท่ีเหมาะสม) 

5. ค่าพาหนะเจา้หนา้ท่ีสมาคมฯ และเจา้หนา้ท่ีหน่วย
บริการ ในการเดินทางไปประชุม  เป็นเงิน 45,200 บาท
(ค านวณจากอัตราการจ่ายจริง) 

1.ค่าพาหนะการประชุม รายไตรมาส (8,800 x 4) = 35,200 บาท 
2.ค่าพาหนะการประชุมเจา้หนา้ท่ี ตามค าสั่งสมาคมฯ 10,000  บาท 

6.ค่าพาหนะเจา้หนา้ท่ีในการติดต่องาน เป็นเงิน 20,000 
บาท 
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ประมาณการรายจ่ายประจ าปี 2563 

ประเภทรายจ่าย  ปี 2563  เหตุผลการขอตั้ง รายละเอยีด 

4. เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม 
กองทุนบ าเหน็จ และค่าเคร่ืองแบบ 
ของเจา้หนา้ท่ีสมาคมฯ 

87,500.00 1. เงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเจา้หนา้ท่ี และเงิน
สมทบกองทุนเงินทดแทน จ านวน 3 คน เป็นเงิน 37,500 
บาท 

1. สมทบเงินกองทุนประกนัสังคมเจา้หนา้ท่ี 5 %  จ านวน 3 คน   
     (3 x 1,000 x12) = 36,000 บาท 
2. สมทบกองทุนเงินทดแทนประจ าปี 2563 จ านวน 1,500 บาท 

2. สมทบกองทุนบ าเหน็จเจา้หนา้ท่ีรายปี 30,000 บาท มติคณะกรรมการด าเนินการสมาคมฯ คราวประชุมจดัท าแผน
งบประมาณประจ าปี 2563 เม่ือวนัท่ี 16-17 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 

3. ค่าเคร่ืองแบบผูจ้ดัการ และเจา้หนา้ท่ี จ  านวน 4 คน 
เป็นเงิน 20,000 บาท 

1. ค่าเคร่ืองแบบผูจ้ดัการ และเจา้หนา้ท่ี 4 คนๆ ละ 5,000 บาท เป็น
เงิน 20,000 บาท 

5.ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการประชุมใหญ่  
90,000.00 1.ค่าใชจ่้ายในการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 90,000 

บาท 
  

6.ค่าลงทะเบียนในการเขา้ร่วม
ประชุม ฝึกอบรม สัมมนาของ
กรรมการและเจา้หนา้ท่ีสมาคมฯ 

20,000.00 1. ค่าลงทะเบียนในการเขา้ร่วมประชุม ฝึกอบรม สัมมนา
คณะกรรมการ และเจา้หนา้ท่ีสมาคมฯ เป็นเงิน 20,000 
บาท 

ประมาณการค่าใชจ่้ายในการลงทะเบียนไม่เกินคร้ังละ 3,000 บาท 

7.ค่าใชจ่้ายในการจดัซ้ือท่ีดิน อาคาร 
และครุภณัฑต่์าง ๆ หรือจดัจา้งการ
ก่อสร้าง ต่อเติมอาคารของ
ส านกังานสมาคมฯ 

15,000.00 1. จดัซ้ือครุภณัฑ์ เป็นเงิน 15,000 บาท 1. จดัซ้ือครุภณัฑ์  ประกอบดว้ย 
    - เคร่ืองปร๊ินเตอร์แบบปร๊ินสี  15,000 บาท 
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8. ค่าเช่าท่ีดิน และอาคาร
ส านกังานสมาคมฯ 

 -  
  ไม่ขอตั้ง 

9. ค่าใชจ่้ายในการจดัซ้ือวสัดุ ค่า
ซ่อม ค่าบ ารุงรักษา 

169,000.00 
 

1.ค่าวสัดุของใชส้ านกังานและหน่วยบริการ เป็นเงิน 
44,000 บาท 

1.ส าหรับการจดัซ้ือวสัดุและของใชส้ านกังานของสมาคม 30,000 
บาท 
2.ส าหรับการจดัซ้ือวสัดุและของใชห้น่วยบริการ จ่ายปีละคร้ังๆ ละ 
2,000 บาท 
 เป็นเงิน 14,000 บาท 

2.ค่าหมึกเคร่ืองปร๊ินเตอร์ เป็นเงิน 20,000 บาท   

3.ค่าหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร เป็นเงิน 10,000 บาท ส าหรับการจดัซ้ือหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร  

4. ค่าวสัดุคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิค เป็น
เงิน 10,000 บาท 

ส าหรับการจดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิค 

  

5.ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ เป็นเงิน 10,000 บาท ส าหรับการซ่อมแซมครุภณัฑ ์ของสมาคมฯ เน่ืองจากการใชง้าน
ครุภณัฑ์ ก่อใหเ้กิดการเส่ือมสภาพของครุภณัฑ์  

6.ค่าซ่อมแซมอาคารส านกังาน เป็นเงิน 50,000 บาท - ซ่อมแซมอาคารกรณีเกิดภยัพิบติั  
- ปรับปรุงป้ายประกาศในส านกังาน 

7.ค่าจดัท าแบบพิมพส์มาคมฯ เป็นเงิน 20,000 บาท   

8.ค่าก าจดัปลวก เป็นเงิน 5,000 บาท ค่าก าจดัปลวก ปีละ 2 คร้ังๆ ละ 2,500 บาท = 5,000 บาท 
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10. ค่าใชจ่้ายดา้นสาธารณูปโภค        177,200.00  1.ค่าไปรษณียส์ านกังาน เป็นเงิน 20,000 บาท  เน่ืองจากสมาคมฯ มีเป้าหมายในการจดัท าทะเบียนสมาชิกใหค้รบ 
สมบูรณ์ ซ่ึงอาจใชว้ธีิการส ารวจผา่นการส่งจดหมายใหส้มาชิกโดยตรง 

2.ค่าอินเตอร์เน็ต เป็นเงิน 30,000 บาท ส าหรับจ่ายค่าอินเตอร์เน็ตรายเดือนของสมาคมฯ 

3.ค่าจา้งดูแลระบบและค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัระบบงาน
โปรแกรม และเวป็ไซตส์มาคม เป็นเงิน 20,000 
บาท 

ส าหรับจ่ายใหแ้ก่ผูดู้แลระบบ และค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัระบบงาน
โปรแกรม และเวป็ไซตส์มาคม 

4.ค่าโทรศพัท ์เป็นเงิน 10,000 บาท ส าหรับจ่ายค่าโทรศพัทร์ายเดือนของสมาคมฯ 

5.ค่าไฟฟ้า เป็นเงิน 36,000 บาท ส าหรับจ่ายค่าไฟฟ้า (3,000 x 12) = 36,000 บาท 

6.ค่าน ้าประปา เป็นเงิน 2,000 บาท ส าหรับจ่ายค่าน ้าประปา 2,000 บาท 

7.ค่าส่วนกลางโครงการ เป็นเงิน 9,600 บาท ส าหรับจ่ายค่าส่วนกลางโครงการ (800 x 12) = 9,600 บาท  

8.ค่าน ้าด่ืม เป็นเงิน 3,600 บาท ส าหรับจ่ายค่าน ้าด่ืม (300 x 12) = 3,600 บาท 

9.ค่าจา้งท าความสะอาด  เป็นเงิน 46,000 บาท ส าหรับจ่ายค่าจา้งท าความสะอาด จ านวน 2 คร้ัง/ปี คร้ังละ 5,000 บาท 
จา้งท าความสะอาดรายเดือนๆ ละ 3,000 บาท เป็นเงิน 36,000.00 บาท 

11.ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดต้าม
ประมวลรัษฎากร ค่าธรรมเนียม
ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนิน
กิจการสมาคมฯ 

         20,000.00  1.ค่าธรรมเนียมธนาคาร เป็นเงิน 10,000 บาท ส าหรับจ่ายค่าธรรมเนียมเช็คธนาคารกรุงไทย เล่มละ 300 บาท และ
ค่าธรรมเนียมธนาคารอ่ืน ๆ  

2.ค่าภาษี ตามกฎหมาย เป็นเงิน 10,000 บาท ส าหรับจ่ายค่าภาษีป้าย  
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12. ค่าใชจ่้ายส าหรับผูท้  าบญัชี ผู ้
ตรวจสอบบญัชี(ผูต้รวจสอบ
กิจการ) ผูส้อบบญัชี ผูช้  าระ
บญัชี และค่าใชจ่้ายในการเลิก
สมาคมฯ 

             31,500.00  1.ค่าตอบแทนผูต้รวจสอบบญัชี  เป็นเงิน 9,000 บาท  ตรวจราย 2 เดือน/คร้ัง และตรวจพิเศษ (3 x 500 x 6) = 9,000  บาท 

    

2.ค่าพาหนะผูต้รวจสอบบญัชี  เป็นเงิน 22,500 บาท  ตรวจราย2 เดือน/คร้ัง และตรวจพิเศษ (3 x 1,250 x 6) = 22,500 
(ค านวนจากระยะทางท่ีไกลท่ีสุด ) 

13. ค่าพวงหรีดและค่าพิธีกรรม
ทางศาสนาของสมาชิกสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์ 

           240,000.00  

1.ค่าพวงหรีดและค่าพิธีกรรมทางศาสนา เป็นเงิน 
240,000 บาท 

จ่ายใหท้ายาทสมาชิกท่ีถึงแก่กรรมรายละ 1000 บาท (คาดวา่จะมี
สมาชิกเสียชีวติ 240 คน) 

14.ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ 74,500.00 1.ค่ารับรองการจดัประชุมคณะกรรมการ 
กรรมการบริหาร อนุกรรมการหน่วยบริการ ผู ้
ตรวจสอบบญัชี และเจา้หนา้ท่ี 
เป็นเงิน 30,000 บาท 

1.ค่าใชจ่้ายในการจดัประชุมคณะกรรมการ ประจ าเดือน (500 x 15) =  
7,500 บาท 
2.ค่าใชจ่้ายในการจดัประชุมคณะอนุกรรมการหน่วย (7 x 200 x 6) = 
8,400 บาท 
3.ค่าใชจ่้ายในการจดัประชุมเจา้หนา้ท่ีหน่วยรายไตรมาส (4 x 500) = 
2,000 บาท 
4.ค่าใชจ่้ายในการจดัประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ (20 x 
200) =  4,000  บาท 
5.ค่าใชจ่้ายในการจดัการตรวจสอบบญัชี (200 x 6) = 1,200 บาท 
6. ค่าใชจ่้ายในการรับรองสมาชิก 6,900 บาท 
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2. ค่าตอบแทนท่ีปรึกษาดา้นกฎหมาย เป็นเงิน 12,000 บาท ค่าตอบแทนท่ีปรึกษา ในการเขา้ร่วมประชุมกบั

คณะกรรมการด าเนินการสมาคม  
คร้ังละ 800 บาท  

    3. ค่าประชาสัมพนัธ์ เป็นเงิน 32,500 บาท ค่าใชจ่้ายส าหรับใชใ้นการประชาสัมพนัธ์สมาคม 

รวมทั้งส้ิน        3,189,080.00      

หมายเหตุ  1. ขออนุมติัถวัจ่ายทุกหมวดทุกรายการ   

                    2. ประมาณการรายจ่ายลดลงจากปี 2562 จ านวน 382,530 บาท  

                    3. งบประมาณปี 2563 ลดลง คิดเป็น 10.71% ของงบประมาณปี 2562  

    

มติทีป่ระชุม   อนุมติัตามท่ีเสนอ    
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นายจ ารัส ค ามูล สมาชิกเลขทะเบียน 1910 สังกัด บ านาญ เขต 2 เสนอ จากการสังเกต การตั้งงบประมาณ   
ปี 2562 เปรียบเทียบ ปี 2563 ขอช่ืนชมคณะกรรมการท่ีตั้งงบประมาณลดลง ร้อยละ 10.71 ขอฝากคณะกรรมการ ชุด
ใหม่ลดลงอีกประมาณ ร้อยละ 5 ส่วนงบค่าเคร่ืองแบบของเจา้หนา้ท่ีไม่ควรตดัเพื่อเป็นขวญัและก าลงัใจ 

นายไชยยนต์ ค าจม สมาชิกเลขทะเบียน 8405 สังกัด บ านาญ เขต 1 เสนอ สังเกตจากการตั้งงบประมาณ              
ปี 2563 สมาคมมีทั้งจุดแขง็และจุดอ่อน ซ่ึงจุดอ่อนนั้นเก่ียวกบัฐานขอ้มูลยงัไม่เป็นปัจจุบนั การประชาสัมพนัธ์เป็น
แบบตั้งรับ ไม่เป็นเชิงรุก และยงัไม่ทัว่ถึงเช่นการเชิญเขา้ร่วมประชุม สมาชิกบางส่วนมีรายช่ือ และบางส่วนไม่มี
รายช่ือในการลงทะเบียนของผูเ้ขา้ร่วมประชุม ขอฝาก 2 เร่ืองไวพ้ิจารณา คือ 

1. ท าอยา่งไรสมาชิกจะไดท้ราบข่าวสารอยา่งทัว่ถึง 

2. การตั้งงบประมาณปี 2563 ไม่มีการตั้งงบเพื่อจดัซ้ือท่ีดิน ควรจะตั้งไวด้ว้ย 

นายสกุล หล้าปาวงศ์ ประธานท่ีประชุมช้ีแจงขอ้มูลสมาชิกท่ีมีปัญหาไดมี้การแกไ้ขเกือบครบ และไดแ้จง้
ทางหน่วยบริการให้ช่วยติดตามแล้ว ในการประชาสัมพนัธ์นั้นสมาคมได้ด าเนินการทางเว็บไซต์ของสมาคม 
(www.cptca.or.th) ทางกลุ่มไลน์สมาชิก และเฟสบุค๊ ส่งข่าวสารถึงสมาชิกซ่ึงไดด้ าเนินการมาตลอด ส่วนการแจง้ให้
สมาชิกเขา้ร่วมประชุม สมาคมใช้วิธีประกาศแจง้ทางเวบ็ไซต์และไลน์กลุ่มสมาชิก หากไม่ขอความร่วมมือจาก
สมาชิกท่ีอยูใ่กลเ้คียงให้เขา้ร่วมประชุมซ่ึงตามขอ้บงัคบัของสมาคมไดก้ าหนดจ านวนไวใ้ห้ครบองค์ประชุม หาก
เปิดให้สมาชิกเข้าร่วมโดยไม่ก าหนด สมาชิกอาจจะเข้าร่วมประชุมไม่ครบจึงท าให้มีรายช่ือสมาชิกในการ
ลงทะเบียนดงักล่าว 
 นางพนิดา  จารุแสงไพโรจน์ สมาชิกเลขทะเบียน 013281สังกดั สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ เสนอแนะ 
 การตั้งหมวดงบประมาณ 14 ขอ้ ควรแยกเป็นหมวดใหญ่ตามบญัชี 
 ขอ้ 9. ค่าใชจ่้ายในการจดัซ้ือเคร่ืองถ่ายเอกสาร แนะน าใหท้างสมาคมเช่าเป็นรายปีเพื่อความสะดวก เพราะ
มีการซ่อมบ ารุง ดูแล พร้อมหมึกและกระดาษในการใชง้าน 
 ขอ้ 11. ค่าใช้จ่ายในการเสียภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากร ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าภาษีตามกฎหมาย        
ค่าป้ายสมาคม ตามกฎหมายใหม่ไดรั้บการยกเวน้หรือไม่ 

นายสกุล หล้าปาวงศ์ ประธานท่ีประชุมช้ีแจง ประเภทรายจ่ายทั้ง 14 ขอ้เป็นการก าหนดตามขอ้บงัคบั ตาม
พระราชบญัญติัการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.2545 รายจ่ายของสมาคมมี 14 รายการ โดยเฉพาะขอ้ 14 ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ 
ตอ้งขออนุมติัจาก นายทะเบียนกลางโดยผ่าน นายทะเบียนทอ้งถ่ินและขอ้ 1-13 ตอ้งขออนุมติัจากนายทะเบียน
ทอ้งถ่ินท่ีรับผิดชอบ (เทศบาลไชยสถาน) ส าหรับเคร่ืองถ่ายเอกสารทางสมาคมไดจ้ดัซ้ือและใชง้านแลว้ ส่วนเร่ือง
การเสียภาษีนั้น ทางสมาคมไดม้าด าเนินงานในสถานท่ีใหม่ พร้อมติดตั้งป้ายสมาคม จึงตั้งค่าใชจ่้ายเป็นค่าช าระภาษี
ตามกฎหมายและจะด าเนินการประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป 
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 นายสังวาลย์ บุญมาติ สมาชิกเลขทะเบียน 007608 สังกัด บ านาญ เขต 1 เสนอในนามอนุกรรมการหน่วย
เร่ืองการสัมมนาอนุกรรมการหน่วยบริการ แนะน าให้ทางสมาคมตั้งงบประมาณเพื่อจดัการอบรมสัมมนา และให้
อนุกรรมการไดมี้โอกาสพบปะสมาชิกในแต่ละหน่วยจะไดร่้วมปรึกษาและรับทราบปัญหาของสมาชิกเพื่อเสนอให้
สมาคมทราบ และแกปั้ญหาต่อไป 

นายสกุล หล้าปาวงศ์ ประธานท่ีประชุมช้ีแจง จากการอบรมสัมมนาอนุกรรมการหน่วยบริการเม่ือ
ปีงบประมาณ 2562 ได้รับทราบปัญหา และข้อเสนอ แนะจากคณะอนุกรรมการอย่างหลากหลาย ดังนั้ น ใน
ปีงบประมาณ 2563 จึงได้น าขอ้มูล จดัท าเป็นโครงการเพื่อด าเนินการตามแผนปฏิบติัการ รวมถึงบรรจุการจดั
สัมมนาคณะอนุกรรมการลงในแผนเรียบร้อยแลว้ 
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3.3 การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบการด าเนินการของสมาคม ประจ าปี 2563 
การเลือกตั้งผูต้รวจสอบการเงิน และบญัชี ประจ าปี 2563 ตามข้อบังคบัสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์                      

ครูประถมศึกษาจงัหวดัเชียงใหม่ พ.ศ.2555 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2560 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี3) พ.ศ.2562 
หมวด 8 ขอ้ 31 
 ใหท่ี้ประชุมใหญ่เสนอช่ือบุคคลท่ีเหมาะสมเป็นผูต้รวจสอบการเงินและบญัชี จ านวน 3 คน  
 สมาชิกทีป่ระชุมเสนอ รายช่ือ ดงัน้ี 
 นายอภิเชษฐ์  ธรรมมิโกมินทร์ สมาชิกเลขทะเบียน 003971 สังกดั บ านาญ เขต 2  เสนอ 

1. นางดวงสมร  ค ามูล 
สมาชิกสมาคมฯ เสนอ 
1. นายสรชชั  ภิระเสาร์ 
นางฉววีรรณ  ตุนาโป่ง สมาชิกเลขทะเบียน 008608 สังกดั เขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาที ่34 เสนอ 
1. นายชานุวฒัน์ มุขแกว้ 
2. นางสาวเพญ็พรรณ จนัทรคณา 
3. นางกนกเรขา บุณยรัตน์ 
 
ประธานในท่ีประชุมให้สมาชิกลงมติออกเสียงเลือกตั้งโดยการยกมือตามรายช่ือท่ีขานหมายเลข 1-5                 

และสมาชิกมีสิทธ์ิยกมือไดค้นละ 3 คร้ัง  
ผลการออกเสียง 
 1. นางดวงสมร  ค ามูล  ไดรั้บเสียง 59  เสียง 
 2. นายสรชชั  ภิระเสาร์ ไดรั้บเสียง 61  เสียง 
 3. นายชานุวฒัน์  มุขแกว้  ไดรั้บเสียง  81  เสียง  
 4. นางสาวเพญ็พรรณ จนัทรคณา ไดรั้บเสียง 52  เสียง 
 5. นางกนกเลขา  บุณยรัตน์ ไดรั้บเสียง 52  เสียง 
 
ผลการเลือกตั้ง ผู้ตรวจสอบการด าเนินการสมาคม ประจ าปี 2563 จ านวน 3 คน ดังนี ้ 
 1. นายชานุวฒัน์  มุขแกว้      
 2. นายสรชชั  ภิระเสาร์   
 3. นางดวงสมร  ค ามูล   
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3.4 การรับรองคณะกรรมการชุดใหม่ 
 อาศยัอ านาจตามความในขอ้ 43(1)(2)(3) แห่งขอ้บงัคบัของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูประถมศึกษา
จงัหวดัเชียงใหม่ พ.ศ.2555 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2 )พ.ศ.2560 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี3)พ.ศ.2562 และตามขอ้ 3 
แห่งประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูประถมศึกษาจงัหวดัเชียงใหม่ ลงวนัท่ี 25 กรกฎาคม พ.ศ.2560 เร่ือง
หลกัเกณฑแ์ละวธีิการไดม้าของคณะกรรมการ ประกอบดว้ย 

(1) ผูแ้ทนของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาในจงัหวดัเชียงใหม่ ไม่เกิน 7 คน 
(2) ผูแ้ทนสมาชิก ไม่เกิน 3 คน 
(3) ผูท้รงคุณวฒิุไม่เกิน 5 คน 
การไดม้าของกรรมการตาม(2)(3) ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการก าหนด ยกเวน้การไดม้าของ

คณะกรรมการ(1)ให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เสนอช่ือบุคคลให้คณะกรรมการพิจารณาและเสนอช่ือต่อ                      
ท่ีประชุมใหญ่รับรองพร้อมกบักรรมการ(2)(3) 

1. รายช่ือคณะกรรมการผู้แทนเขตพืน้ทีก่ารศึกษา จ านวน 7 คน ดังนี ้
1. นางประภาพรรณ บุญวงค ์  ผูแ้ทน สพป.เชียงใหม่ เขต 1 
2. นายชลอ  คชาประดิษฐ ์ ผูแ้ทน สพป.เชียงใหม่ เขต 2 
3. นางนลินี  กิติน่าน  ผูแ้ทน สพป.เชียงใหม่ เขต 3 
4. นางสาวพูนศิริ วทิาวงคล ผูแ้ทน สพป.เชียงใหม่ เขต 4 
5. นางไอซา  แกว้ประภา ผูแ้ทน สพป.เชียงใหม่ เขต 5 
6. นางสาวเรณู  อุตรชยั  ผูแ้ทน สพป.เชียงใหม่ เขต 6 
7. นางฉววีรรณ ตุนาโป่ง ผูแ้ทน สพม. เขต 34 เชียงใหม ่

2. รายช่ือคณะกรรมการผู้แทนสมาชิก จ านวน 3 คน ดังนี ้
1. นายนิวาส  ธาตุอินจนัทร์ ผูแ้ทนสมาชิก สพป.เชียงใหม่ เขต 1 
2. นายสมบติั  ชุมภูชยั  ผูแ้ทนสมาชิก สพป.เชียงใหม่ เขต 2 
3. นายสมคัร  มูลประการ ผูแ้ทนสมาชิก สพป.เชียงใหม่ เขต 4 

3. รายช่ือคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 คน ดังนี ้
1. นายอุทิศ  ขติัวงษ ์
2. นายจรูญ  วงคค์  า 
3. นายประพนัธ์ อูปเงิน 
4. นายจรูญ  ศรีอา้ย 
5. นายบรรยงค ์ สมฤทธ์ิ 

มติทีป่ระชุม รับรอง 
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3.5 การแก้ไขข้อบังคับ ข้อ 46 และ ข้อ 53(3) 

ข้อความเดิม ข้อความทีแ่ก้ไขเพิม่เติม 

หมวด 10 
คณะกรรมการ 

ขอ้ 46 กรรมการของสมาคมย่อมพน้ จากต าแหน่งใน
กรณีดงัต่อไปน้ี 

(1) ครบก าหนดตามวาระ 

(2) ตาย 

(3) ลาออกโดยท าเป็นหนงัสือ มีผลตั้งแต่วนัท่ียื่น

หนงัสือ 

(4) ขาดคุณสมบติั  ตามขอ้ 42 

หมวด 10 
คณะกรรมการ 

ขอ้ 46 กรรมการของสมาคมย่อมพน้ จากต าแหน่งใน
กรณีดงัต่อไปน้ี 

(1) ครบก าหนดตามวาระ 

(2) ตาย 

(3) ลาออกโดยท าเป็นหนงัสือ มีผลตั้งแต่วนัท่ียื่น

หนงัสือ 

(4) ขาดคุณสมบติั  ตามขอ้ 42 

(5) กรรมการ ตามข้อ 43(1) กรณีเกษียณอายุ

ราชการหรือลาออกหรือย้ายจากส านักงานเขต

พืน้ทีท่ี่เสนอ 

มติทีป่ระชุม เห็นชอบตามเสนอ 
 

 

หมวด 11 
ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ 

ขอ้ 53 กรณีพน้ต าแหน่งของผูจ้ดัการ ผูจ้ดัการตอ้งพน้
จากต าแหน่งอยา่งใดอยา่งหน่ึง ดงัน้ี 

(1) ตาย 

(2) ลาออก 

(3) อายคุรบ 65 ปี 

(4) พน้จากสมาชิกของสมาคม 

(5) ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 

(6) คณะกรรมการพิจารณา เลิกจา้ง 

(7) ครบสัญญาจา้ง 

หมวด 11 
ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ 

ขอ้ 53 กรณีพน้ต าแหน่งของผูจ้ดัการ ผูจ้ดัการตอ้งพน้
จากต าแหน่งอยา่งใดอยา่งหน่ึง ดงัน้ี 

(1) ตาย 

(2) ลาออก 

(3) อายุครบ 70 ปี 

(4) พน้จากสมาชิกของสมาคม 

(5) ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 

(6) คณะกรรมการพิจารรา เลิกจา้ง 

(7) ครบสัญญาจา้ง 

มติทีป่ระชุม เห็นชอบตามเสนอ 
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3.6 การจัดซ้ือทีด่ินเพ่ือสร้างส านักงานสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์ครูประถมศึกษาจังหวดัเชียงใหม่ 
ตามมติคณะกรรมการด าเนินการคราวประชุมจดัท าแผนงบประมาณ และแผนปฏิบติัการประจ าปี 2563 

สมาคมฌาปนกิจวงเคราะห์ครูประถมศึกษาจงัหวดัเชียงใหม่ ระหวา่งวนัท่ี 16 – 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ระเบียบ
วาระท่ี 4 เร่ืองเสนอท่ีประชุมพิจารณา มีมติให้การจดัซ้ือท่ีดินสมาคม จดัตั้งเป็นโครงการพิเศษเสนอท่ีประชุมใหญ่ 
สามญัประจ าปี 2562 โดยเสนอซ้ือท่ีดินเพื่อสร้างส านกังานตามเง่ือนไข ดงัน้ี 
 1. ท่ีดินมีเน้ือท่ีไม่นอ้ยกวา่  1 ไร่ 
 2. ตั้ งอยู่ในบริเวณ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ หรือใกล้อ าเภอเมืองเชียงใหม่  ได้แก่ อ าเภอสันก าแพง                          
อ  าเภอดอยสะเก็ด อ าเภอแม่ริม และอ าเภอสันทราย 
 3. ท่ีดิน ติดทางสาธารณะ และอยูใ่นเขตพื้นท่ีท่ีมีระบบสาธารณูปโภคครบถว้น 
 นายสกุล  หล้าปาวงศ์ ประธานทีป่ระชุม แจง้เร่ืองการอนุมติังบประมาณไวใ้นปี 2560 จ านวน 20 ลา้นบาท 
 นายจ ารัส  ค ามูล สมาชิกเลขทะเบียนที ่001910 สังกดั บ านาญเขต 2 ช้ีแจงเร่ืองการอนุมติังบประมาณใน   
ท่ีประชุมในปีท่ีสมาคมยงัไม่มีท่ีตั้งส านกังาน แต่ในปี 2563 น้ีสมาคมมีท่ีตั้งส านกังานเป็นสัดส่วนแลว้จึงไม่ควรตั้ง 
ส่วนปัญหาของสมาชิกในการเดินทางมาติดต่องานท่ีส านกังานนั้น ควรแกไ้ขทางดา้นการประชาสัมพนัธ์ จะเป็น
การประหยดัเงินรวมทั้งไดด้อกเบ้ียเพิ่มพูนข้ึน 

มติทีป่ระชุม ไม่อนุมติั 
 

ระเบียบวาระที ่ 4  เร่ืองอ่ืน ๆ 
 - ไม่มี – 

เลกิประชุม เวลา 11.40 น. 
(ลงช่ือ)             ภคภรณ์ เกิดผล     ผูจ้ดบนัทึกการประชุม 

       ( นางภคภรณ์  เกิดผล ) 
    ผูจ้ดัการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูประถมศึกษาจงัหวดัเชียงใหม่ 

 

(ลงช่ือ)                จรูญ  วงคค์  า   ผูต้รวจรายงานการประชุม 
                ( นายจรูญ  วงคค์  า ) 

เลขานุการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูประถมศึกษาจงัหวดัเชียงใหม่ 
 


